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Um empurrão na

_

vida profissional
Ter fluência em outros idiomas é fundamental
para quem desejo' uma carreira de destaque.

TALENfO E SUCESSO

: Calor i,ntenso segue.
nos próximos dias'

, Meteorologista diz que o verão de 2010 é o mais
quente da década. Refresco só depOis de terço-feim.
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Vereadores reagem
. cootra.demolição

Mos medido nõo precisa ser aprovado pela Câmara. Reunião na segunda-feiro deve definir
os rumos do Artur Muller e do sistema de transporte cole1ivo no município.

Páginas 4 e 6
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Clima é de dúvida'
no João Marcatto
Preparador de goleiro Betão e o

zagueiro Lucas não fazem mais porte
do grupo. Juve enfrenta o Figueirense
domingo, em casa.

'Página 23

FamHia vira- refém,
de dois assaltantes' ,

Invasão aconteceu no Bairro Baependi. Um
dos bandidos foi preso em flagrante.

Página 6

, Obras continuam
na Po te do Portal
Interrupçõo de uma das pistas '

deve continuar por pelo menos mais
'

35 dias. Motoristas ficom cerco de
, 40 minutos parados no locol.
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Segundo
Negherbon, um

,I "y�Ql9Jtl�ftJ,p"I;:�f�vlq,
revelia que;,mtns lij'e
4.800 residências'

estão no fi lo
esperando por

CHARGE

PONTO DE VISTA

Acesso à cultura, nosso maior desafio
ANTONINHO MARMO TREVISAN, EMPRESÁRiO,
EDUCADOR E CONSULTOR

Economia forte e boas perspectivas
colocam o Brasil na posição de uma

das nações mais promissoras do mun

do neste começo de ano. No entanto, o

pouco acesso à cultura continua a ser

um dos nossos pontos frágeis.
Estas são as constatações da revista

lnternational Living, publicação norte

americana que elabora a medição in
formal do IDH (Índice de Desenvolvi
menta Humano) de quase 200 países.
Em 2010, os primeiros colocados são"
França, Austrália e Suíça.

O Brasil aparece em 38° - nada mal,
tendo em vista os 194 avaliados, mas

ainda assim, numa posição menos hon-
rosa que a do Uruguai (19° lugar), da

Argentina (26°) e do Chile (31°). Nos
sas melhores pontuações ocorreram

rios quesitos de liberdade e' segurança
(foram analisados riscos de guerra e de

ataques terroristas, e não a questão da
violência urbana). Nossos piores de

sempenhos foram em infraestrutura e

acesso à cultura.
O que .a revista fez foi tabular aqui

lo que constatamos na prática. Na
área de infraestrutura," continuamos
distantes dos padrões que nos per
mitiriam suprir nossas demandas por
energia, rodovias, ferrovias, hidrovias .

e fluxo portuário.
,

No âmbito da educação e da cultura,
é sabido que o Brasil superou proble
mas antigos, como a 'falta dê acesso à
escola. Porém, temos que nos empenhar

DO LEITOR

Trabalho voluntário:
transformando valores

Nos últimos tempos, muitas tragédias têm aterro
rizado a população brasileira e mundial de um modo'
geral. Enchentes, terremotos, desastres aéreos e marí
timos vêm ceifando a vida de milhares de pessoas e

tirando de tantas outras tudo aquilo que, com muito
sacrifício, conseguiram conquistar.

Esses acontecimentos ocorrem a qualquer momento
e em qualquer lugar; afetam a todos que estejam por per
to: ricos e pobres, crianças e velhos, brancos e negros .

Nessa hora, ter dinheiro não salva a vida de, ninguém.
Mas apesar dos incontestáveis problemas e preju

ízos, algo de bom costuma acompanhar essas tragé
dias: o despertar do povo para o valor que tem a vida!

Alguns arregaçam as mangas e ajudam no salvamen
to de bens e pessoas; outros cedem suas roupas, móveis
e alimentos; outros tantos prestam serviços pela recu
peração física ou emocional dos necessitados.

De uma forma ou de outra, em momentos difíceis,
o ser humano é chamado por sua consciência' a ser

solidário, pensar menos em si e mais nos outros, e, de
forma gratuita, doar seu tempo e seu conhecimento
em prol de uma ordem social,que seja capaz de supe
rar diferenças culturais, raciaís.treligíosas e políticas.

O povo brasileiro tem sido exemplo de solidarie
dade e doação. Há pouco mais de umano nossa Santa
e bela Catarina foi arrasada pelas chuvas, mas com a

vontade das pessoas, o que estava ao nosso alcance foi
, feito. Hoje, outros Estados do país vêm sofrendo com as

enchentes, e mais uma vez os cidadãos vêm mostran-
.

do que estão tomados pelo espírito da doação.
Haiti, Líbano, Índia, Tailândia e vários outros países

também sofreram recentemente o drama de grandes tragé
dias e lá também está em evidência o esforço do homem
para reconstruir o que a natureza ou o destino destruíram.

Mas não podemos pensar no valor da vida somen

te diante das adversidades. O voluntariado deve ser

uma prática constante na sociedade, pois sempre ha
verá, ainda que num belo dia de sol, alguém que pre
cise de ajuda.

JAIR PEDRI, SUPLENTE DE VERE/Ji"DOR E emu::e.El'OR DE IMÓVEiS

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

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

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

no combate à má qualidade do ensino e

favorecer o acesso à cultura. E um, bom
começo é a expansão do número de bi
bliotecas públicas pelo país.

.

Infelizmente, porém, ainda nos fal
ta trabalhar o apreço pelo livro com a

ênfase que ele mereceria. Talvez por
que os livros não sejam promovidos por
meio de comerciais na televisão, nem
tenham, por trás deles, importantes
marcas licenciadas, eles só são lembra
dos, em boa parte dos lares brasileiros,
quando os pais recebem a lista de mate
rial escolar. Dessa forma, transformam
se em símbolos da obrigação e -da rotí
na, e deixam de ser identificados com

aquilo que eles são de fato: companhei
ros para todas as horas, principalmente
as de lazer.

?:' �êxf}a��: :!�:N7gqr!qd�:,
'I /' ,

"as Qperanol' ,e tel�ft>ma, no
pleriárlo da"J�ãmara: Como .'re.sultado; a Mesa
Diretora deve'enviar Um ofício, à Agência Na,.
cional de' Telecomunicações
[Anatel] .... cobrando a ínstalação
de linhas telefônicas nas COIQU�

. roda
"

' .'
distantes, dEr Me

.! beuí\
'

ô�'. 'SãCl' :113'
'

';ViQ,teirbS· sem telef�ne 'fixo' esse.. '

quer �inàl "de telefone móvel e
internet. Realidade que é vivida

,

também, e aindamais grave, nas
outras .cídades da região.'

No Brasil, as empresas (ie:
telefonia/�ão. campeãs eI7l'fr.�- I,

, clama�§es" tlqs' c@nsumia9��5. E, embora, a

Anateltenhw.tentado impot.algumas mudan
ças, o serviço 'ainda é precáríê .no país inteiro.

-'I- 'yi··
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CÉSAR JUNKES ,

,

Transporte coletivo também
foi discutido no plenário

A ideia de demolir o giná
sio para construir um terminal
colocou o transporte coletivo
na pauta da Câmara. O vere

ádor Amarildo Sarti (PV) foi
o primeiro a tocar no assunto.
Ele lembrou da última audi
ência pública sobre o assunto

que, segundo ele, os temas fo
ram esquecidos. "A comissão
de transportes tem o dever de
trazer as pessoas envolvidas
nesta Casa para dar uma res

posta à.população", afirmou.
O vereador Justino da Luz

(PT) criticou as extensões dos

contratos com a empresa conces
. sionária do serviço e usou a cida
de de Curitiba, onde uma nova

, licitação está sendo aberta, como
modelo. "E por' que não poder
mos cobrar item por item o que
está no contrato?", recIamou.

Presidente da comissão de
transportes, Jaime Negherbon
(PMDB) é contra a construção
do terminal no local do giná
sio. O vereador. sugere que a

Prefeitura faça a obra em um

terreno' na rua Max Wilhelm,
onde teria mais espaço para
futuras ampliações.

Vereador sugere criar museu
no terminal rodoferroviário

.'. \,_....
.--

_'-_"_.-
"

i.iIliIiíI!.....;;.,;;..;.�_.

. Prefeitura cogita construir um terminal no lugar no ginásio, ideia que foi reprovada pela maioria no plenário
aposentado Daniel Graduin já
possui um grande acervo

.

da
história de Guaramirim em

casa, material que já colocou a

disposição da Prefeitura.
''Vamos fazer este museu em

homenagem ao senhor Damel,
que tanto se preocupou 'com a

nossa história. O prédio será um

presente a ele", afirma. De acor

do com o anteprojeto, os recursos
para restauração virão do gover
no federal. Junckes explica que já
conversou com o deputado fede
ral MauroMariani (Pl\IDB) nofi
nal do ano passado, que apresen
tou uma emenda parlamentar
para liberar a verba.

O deputado e o vereador se

reunirão com o prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB) na próxima
segunda-feira, para discutir so
bre o assunto. ,* Prefeitura já
sinalizou positivamente sobre
o projeto. Queremos entregar
esta obra ainda em 20'10", afirma
Junckes.

GUARAMIRIM

A história de Guaramirim'
pode ser resgatada e preservada
este ano. O vereador Gilberto
Junckes (PPS) apresentou on

tem na Câmara uma indicação
para reformar o terminal rodo
ferroviário da cidade. A ideia é
criar um museu dentro do pré
dio, dividindo o espaço com a

atual rodoviária.
Para Junckes, .a cidade pre

cisa urgentemente preservar a

antiga ferroviária, um prédio
histórico, e criar um espaço
para contar a história de Gua
rainirim. '� rodoviária de hoje '

já possuimuitos sinais de aban-.
dono. Precisamos recuperá-la
agora, antes que algo pior acon-
teça", comenta.

.

Junto com a indicação, o

vereador vai entregar um ante

projeto que prevê o gasto entre

R$ 50 e 70 mil para recuperar
o prédio. Para o museu, Junckes
lembra que o servidor público

DEBATE NO LEGISLATIVO

Demolição do Artur
-

..

Mülle-r é criticada
Vereadores são contra o fim doginásio
JARAGUÁ DO SUL

O interesse da Prefeitu
ra em demolir o ginásio de

esportes Artur Müller para
construir um terminal urbano
gerou polêmica quinta-feira à
noite na sessão da Câmara de
Vereadores. A maioria do Le

gislativo se posicionou contrá
rio à proposta do Executivo.

� Ex-presidente da Fundação
Municipal de Esportes, o ve

reador Jean Carla Leutprecht.
(PC do B) foi o mais crítico da

proposta. Para ele, demolir o

ginásio, que possui mais de 30

anos, será uma perda irrepará
vel para Jaraguá do Sul.

"Não é verdade que ali trei
na apenas uma equipe, �as
toda a modalidade de basque-
'te, além do local abrigar ativi
dades para grupos de idosos e

eventos menores que a Arena
não consegue atender, porque
exige uma- infraestrutura mui-

. to maior", afirmou.
. Leutprecht não aceita o

argumento da Prefeitura que
outros dois ginásios poderão
ser criados futuramente. Se-

A Prefeituro oindo não confirmou o demolição do ginásio Arthur Mul
ler. A informoção é do líder do governo no' Câmoro, Adernar Possomai
(DEM). Segundo ele, foi feito um estudo de viabilidade no loçoi, poro
construir mini-terminais e um termínnl urbano' no Centro, mos o assunto
oindo está se,ndo discutido. "Ele nfió foi �emolido; vamos anolisarJem
antes de tomar uma d'eCisão", .comentóu... '

I ' r· ',','
,

•
,

CÉSAR JUNKES

gundo ele, a criação deles não
está presente' no, orçamento
do município; o, que aumenta
a' desconfiança que possa ser

realizado. O vereador lembra
ainda, que estava prevista a.
reforma do piso da quadra do
Artur Müller, mas a obra aca

bou não acontecendo. .

A presidente da Câmara,
Natália Petry, também se po
sicionou contrária à proposta
da Prefeitura. Segundo ela, o

ginásio é usado não apenas
pará o esporte, mas para ativi
dades culturais, como dança e

teatro. "Colocar por terra mais
de R$ 1 milhão para levantar
outra área que daqui a dois ou

três aos terá que ser revista",
afirmou.

O governista José de Ávi
la (DEM) também defendeu a

manutenção do Artur Müller.
O vereador disse estar preocu
pado com os praticantes de es

porte da cidade e quis saber se

: a história de- demolir. 'o ginásio
era mesmo verdadeira.

Segundo a vereadora Na
tália Petry, a proposta de de-

.

molir o ginásio e implantar no
lugar o novo terminal urbano
não precisa passar pela apro
vação da Câmara porque o

prédio é da Prefeitura.

Para o vereador, prédio da rodoviária pode dividir espaço com um museuGIOVANNI RAMOS

,
,
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Irmãos devem
se apresentar
JARAGUÁ DO SUL

OS irmãos Valdecir e Val
denir Soares, de 23 e 31 anos,
acusados de atirar contra o

pedreiro Sérgio de Mello, 34
anos, devem se apresentar à
Polícia Civil na próxima se

gunda-feira. De acordo com

o delegado responsável pelo
caso, Daniel Dias, a decisão
foi confirmada pelo advo
gado dos suspeitos na tarde
de ontem. Caso eles não se

entregarem espontaneamen
te no prazo prometido, Dias
deve pedir à Justiça a prisão
preventiva deles.

Mello foi atingido com

cinco tiros na terça-feira,
'na BR-280 (em frente à Weg
'Química). Ele ficou dois dias
internado na UTI doHospi
tal São José, mas ganhou alta
ontem e está se recuperando
em casa. Três disparos atin

giram a cabeça, um a claví
cula e o outro acertou um

dedo. O pedreiro foi baleado
na frente das duas filhas, de
nove e 12 anos.

A Polícia acredita que o

crime tenha sido motivado
por vingança. Há cinco anos,
Mello assassinou Valdemir
Soares, irmão dos acusados,
enquanto discutiam por cau
sa de uma mulher. Ele cum

priu pena por homicídio no

Presídio Regional e estava
em liberdade condicional há
cerca de um ano.: Desde en

tão, vinha sendo ameaçado
pelos dois irmãos. A suspei
ta é de que 'os acusados es

tejam em Joinville, mas eles
não foram localizados.

I'

POLICIAlGERAl---------
-

Família é refém de bandidos
Antônio Ribeiro Dail foi preso após assalto no Baependi

UiJ
fi
,

JARAGUÁ DO SUL

Dois homens armados
assaltaram uma casa na rua

Carlos May, no Baependi, por
volta das 22h de quinta-feira,
e fizeram quatro reféns. Um
dos bandidos conseguiu fu-

.

gir com o carro da família e o

outro foi preso em flagrante.
Os assaltantes entraram pela
porta da frente com os rostos
cobertos por meias. Prende
ram toda a família dentro de
um quarto e os mantiveram
sob ameaça..

"Eles diziam o tempo
todo que iriam atirar para
matar" disse �, moradora,
Ivonete Muzzo. Ela foi ren
dida junto com o marído.:
a sogra e a filha de quatro
anos. Toda a ação dos ban
didos demorou' quarenta
minutos. Além de R$ 2 mil
em dinheiro, eles levaram
um aparelho DVD, um celu
lar e o carro da família, um
GM Zafira. De acordo com

ela, antes de fugir a dupla
alertou a família de que de
veriam ficar dentro de resi
dência durante meia hora.

Porém, a dona de casa saiu

logo depois e viu um carro

preto em frente à casa, que
foi usado na 'fuga. Segundo
ela, havia quatro pessoas
dentro do automóvel. "Eu
anotei a placa' e chamei a

polícia", relembrou.
A Polícia Militar foi acio

nada e conseguiu localizar o

veículo roubado da família na

Estrada Bananal, em Guara
mirim. Logo depois abordou
um carro com' a placa forne
cida por Ivonete, onde estava
'um dos assaltantes, Antônio
Ribeiro Dail, 29 anos. Na dele

gacia a dona de casa reconhe
ceu o motorista do carro pelo r

formato do rosto. "Eu tenho
certeza que era ele porque ele
me mandava abaixar a cabeça,
mas eu não obedecia e olhava
o tempo todo para ele", co- -

.

menta Ivonete.
Junto com o suspeito foi

encontrado R$ 800, parte do
dinheiro roubado. Foi feito
uma busca na casa do acusa

do, mas nada foi encontrado.

CRISTIANE ALVES
- "Eles diziam o tempo todo que iriam atirar para matar", lembra Ivonete

Konell
·acredita que
terreno do

ginásio é
ideal para

·implantar o
terminal

CÉSAR JUNKES

NOTA AGRADECIMENTO
Familiares de .

ANTONIO HIRSCHEN FISCHER,
ainda consternados pelo seu falecimento, agradecem a todos os paren
tes e amigos que acompanharam seu sepultamento, enviando flores, co
roas e mensagens. Agradece em especial ao Pe. Irmundo Rafael Stein -

Paróquia São Sebastião, pelo conforto espiritual, aos Médicos: Dr. Hugo
Nora, Dr. Luis Carlos Stoeberl e Dr. Rodrigo O. Lima, Equipe da Onco

logia e Enfermagem do Hospital São José, Auto Locadora Valler, Plano
Leier, Léo Bruck e Família, Cecília e Ivo Konell. Com muita trist�za pela
separação, mas, confortada pelo descanso eterno, onde, Deus chamou
o Antonio devolta. Deixando aquiseu exemplo de vida e trabalho, como
filho, irmão, marido, pai, tio, amigo. Aproveitamos para CONVIDAR a'

todos para participar das Missas de sétimo dia, nesta sexta-feira, dia 05

de fevereiro de 2010, às 19h, na Matriz São Sebastião - Centro e, no

domingo, dia 7; às 8h na Comunidade São Cristovão - Bairro Amizade.

Família de ANTONIO HIRSCHEN FISCHER

Futuro do Artur MÜ'ller deve
·ser decidido na segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL tema de transporte coletivo.

Uma reunião na tarde da ,Durante a reunião, Prefeitura
próxima segunda-feira deve. e Canarinho devem discutir as
decidir o futuro do Artur responsabilidades de cada um
Müller. A Prefeitura estuda em relação às obras. O contra
demolir o ginásio de espor-. to assinado entre a adminis
tes para construir no local o tração e a. concessionária no

novo terminal urbano, con- governo do ex-prefeito Moacir
forme O Correio do Povo di- Bertoldi previa que a Canarí-

_ vulgou, com exclusividade, nho investiria R$ 3,7 milhões
na edição de quarta-feira. na implantação do novo sis-

.

, Devem participar do encon- tema de transporte coletivo,
tro a prefeita Cecília Konell, incluindo a construção de um
o secretário de Administra- novo terminal.
ção ,e, Finanças, Ivo Konell, o Conforme Konell, além de
diretor da Canarinho, Décio desapropriar o terreno na rua

Boga, o secretário de Desen- Bernardo Grubba, ii Prefeitu
volvimento Regional, Lia Ti- ra deve firmar um termo de
roni, e o dono de um terreno permissão de uso com a SDR
baldio na rua Coronel Ber- para ocupar uma parte dos
nardo Grubba, que poderá fundos do terreno. "Como a

ser desapropriado. SDR pretende mudar de sede
Na opinião de Ivo Konell, a. futuramente, isso permitiria

construção do novo terminal que o atual terreno fosse usa

no terreno do Artur Müller é do para realizar as amplia
considerada a solução mais ções que se fizerem necessá
viável para reestruturar o sis- rias", afirmou.

PIERO RAGAZZI

Dias pode pedir a preventiva
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PIERO RAGAZZI

Fazer exercícios físicos e balancear a alimentação
é o segredo para quem quer viver mais e melhor

.50% das mortes podiam ser evitadas
Doenças cardíacas e vasculares mataram mais de 600pessoas em cinco anos

Cardiologista: entre as doenças do coração, infarto merece muita atenção,

JARAGUÁ DO SUL

Basta olhar o ranking das
principais causas de mortes

registradas em Jaraguá do Sul
nos últimos cinco anos para
perceber: a maioria delas tem

relação direta com o estilo de
vida da população e evitá-las
não é um mistério. No topo
da lista, por exemplo, estão as

doenças do aparelho circula
tório. De 2005 a setembro de
2009, 'elas foram indicadas
como as responsáveis por 636
óbitos. Somente os'males is

quêmicos do coração, os ce-

-rebrovasculares e o infarto

agudo do miocárdio mataram,
juntos, 547 pessoas.

Na segunda posição, estão
,as neoplasias. Juntos, todos os

tipos de cânceres motivaram
\

o falecimento de 555 habitan
tes do município. Na sequên
cia, aparece um .influenciador
que pouco tem a ver com os

demais, contudo, assume a

liderança quando o assunto é
a tabela de agentes isolados.
Durante o período analisado

pela Vigilância Epidemiológi
ca jaraguaense, os acidentes
de trânsito vitimaram 213 in

divíduos, ou seja, dois a mais

que as doenças isquêmicas do

coração isoladas.
'

Depois, aparecem ainda as

causas mal definidas, corri 340
mortes e, na quip.ta colocação,
as moléstias .que se instauram
no aparelho respiratório. Estas,
atingiram fatalmente 286 pes
soas. As mais importantes são
'as das vias aéreas inferiores e

a pneumonia.
Conforme Walter Clavera,

gerente municipal de Vigi
lância em Saúde, entre as dez
causas mais significativas de
óbitos descritos no país e tam
bém- no mundo inteiro, 50%
poderiam ser evitadas apenas
com simples modificações
nos hábitos. Isso' inclui os

derrames cerebrais, o câncer
e as doenças cardíacas e pul
monares crônicas. "O que nos,

faz adoecer é, basicamente, o

estilo de vida", resume.
Uma rotina saudável, de

acordo com ele, envolve pre-
,

venção, controle de peso, boa
nutrição, exercícios físicos re

gulares e recreação. Além disso,
quem pretende manter a saúde,
deve ficar distante do cigarro,
Isso porque, ele está relaciona
do de maneira íntima com três
dos cinco grupos de doenças ,

,

que mais matam na cidade.

KELLY ERDMANN

CÉSAR_JUNKES

PRINCIPAIS CAUSAS
DE MORTES NA CIDADE
ENTRE 2005 E 2009

• Doenças do aparelho
circulatório: 636

• Neoplasias: 555
• Causas externas: 349
• Mal definidas: 340
• Doenças do aparelho
respiratório: 28&

* Dados da Vigilância
Epidemiológica
de Jaraguá do Sul

DOENÇAS QUE
MAIS MATAM

NO BRASIL

.' Doenças
cerebrovasculares: 10%

• Doenças isquêmicas
do coração: 9,4%

• Agressões (homicídios): 5,3%
, • Diabetes melittus: 4,5%
• Doenças crônicas das vias
respiratórias inferiores: 4,1%

• Influenza e pneumonia: 4%
• Acidentes de

transporte terrestre: 4%
• Doenças hipertensivas: 3,7%
• Insuficiência cardíaca: 3,4%
• Afecções originadas no

período perinatal: 3,3%

* Dados do documento
Saúde Brasil 2007, do
Ministério da Saúde

" '

CIGARRO, TRANSITO E SOBREPESO:
"

.

,." ,

TRES VIOLOES DA VIDA SAUDAVEL
,

Nf{iÓpinião do gerente de Vi
.gilância em Saúde de [araguá do
Sul, Walter Clavera, o controle
do peso e a nutrição são im-

o

prescindíveis para evitar gran-
de parte das doenças listadas
pelo estudo. A obesidade, por
exemplo, aumenta as chances
de desenvolvimento de câncer
e males do sistema circulatório.

Junto à alimentação balancea
da, ele ainda cita a importância
das atividades físicas regulares
e a negação a substâncias como
o cigarro e o álcool.

;

Para completar, o especia
lista comenta que, na cidade,
o conceito de vida saudável
deve ainda passar pelo trân
sito. Segundo Clavera, o alto

índice de veículos existentes
no município não proporcio
na saúde a ninguém. Além do
estresse: a circulação intensa
de automóveis, associada a

fatores como a falta de educa
ção, provocam os acidentes.
Vale lembrar que eles foram os

campeões isolados de mortes

entre 2005 e 2009 na cidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] o CORREIO DO POVO
,I SÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010

,
.

CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, l::scr-un'JI'R

SQbre gatos e destinos
Juntemilhares de pelos, dois poderosos olhos, den

tes e garras afiadas e umamente astuciosa e aí terás um '

'animal capaz de seduzi-lo e ludibriá-lo em.troca de um

punhado de ração e carinho.

Quando jovem, com seu miado desafinado e jeito
desengonçado, faz com que você se apaixone 'por ele,
enquanto destrói seus móveis afiando as unhas e de
feca no seu tapete predileto. Na puberdade, fica dias
na gandaia e volta todo sujo, para que você o limpe,
isto se ele não se digladiar com outro gato e voltar todo

machucado, se voltar.
Muitas vezes, simplesmente desaparecem, aban

donando o seu pseudo-proprietário, que já havia gasto
uma pequena fortuna em suprimentos e veterinários,
em troca de uma mocreia felina qualquer. Se for uma
gata, então, os problemas aumentam: quando está no

.

.

cio a casa pode ser invadida a' qualquer momento por
.
uma quadrilha de gatos.

O convívio entre gatos. e humanos remonta a qua-
.

tro mil anos antes de Cristo, e os egípcios apreciavam
.

tanto seus exemplares que a exportação era proibida.
Há diversos gatos mumificados, por exemplo, e alguns
podem ser vistos noMuseuNacional doRio de Janeiro.

Tive apenas dois gatos em minha vida, ou melhor,
\'

uma gata e um gato, a Leeloo e o' Kafka. A primeira
,

,
' morreu atropelada, e o segundo caiu do quinto andar
domeu antigo prédio. Depois dessas duas punhaladas,
decidi que nuncamais teria gatos. Inúmeras vezes pas
sei por gatinhos abandonados na rua e fiz que não os

vi, pois sei que 'meu coração mole poderia sucumbir.
E eis que na última terça-feira um fato incomum

aconteceu: caminhava tranquilamente pelas ruas de

Brusque (onde fui lançar meu novo livro), e ao passar I

por um muro muito alto, ouço um miado manhoso.
Em cima domuro estava um gato de pelos sedosos, ne
gro como a· noite, com olhos cor de jade. Um dos gatos
mais lindos que já vi, sem sombra de dúvidas. Quan
do me preparava para ir embora, ele miou mais umas

duas vezes, com os olhos fixos em mim, e levantou a

patinha, como se quisesse brincar. 'Abri minha mochi-:
la, retirei a máquina fotográfica e saquei Uma foto. Ele
miou mais uma vez e sumiu por detrás do muro, e eu
continuei meu caminho. Umas três quadras depois
ouvi o mesmomiadomanhoso, e me surpreendi ao vê
lo, novamente, só que agora em cima de outro muro,

.

mas com os olhos cravados emmim, novamente. Pri
meiro pensei que bem poderia ser uma alucinação,
do calor, pois só um doido como eu para, chacoalhar
a careca por aí com uma temperatura acima dos 30

graus. Ele levanta a pata, querendo brincar. Resol
vi testá-lo, e ao invés de continuar pela minha rota,
voltei pelo caminho que trilhei e parei exatamente
no primeiromuro que nos encontramos. Esperei uns
dois minutos, e quando me, preparava para sair, ele

apareceu sobre o muro e deu ummiado bem alto. Sor

ri, dei uma piscadinha para ele e voltei parameu hotel,
'muito curioso, mas consciente de ter escapado de uma
armadilha, de ser adotado pelo gato (pois são os gatos
que nos adotam, e não o contrário) misterioso.

O escritor argentino Julio Cortázar, em seu conto

"Orientação dos gatos", retrata muito bem toda a sub-

',jetividade 'dos gatos. Subjetividade que vi nos olhos do
gato negro que cruzou o meu caminho (ou e� cruzei o '

dele"), Espero poder reencontrá-lo, para. ter a certeza de
que o destino é um castelo de cartas marcadas.

VARIE'DADES---------

JARAGUÁ DOSUl
• eine Breithoupt 1
• Sherlock Holmes '(leg) .

(16h30, 19h, 21 h30 - todos os diaS) ,

• Sempre 00 seu lodo (Leg) (14h40 - todos os dias)

• eine Bre.ithoupt 2
, ,. Lula, o filho do, Brasil (Dub).
(14h20, .16h45 - todos os diaS)
• Encontro de eQsoi$ (Leg.) .

(19h10, 21h20,- todos os dias)

Perigos do
jornalismo.

Rachel é uma jovem jornalista políti
co que obtém informações seguros sobre
um eseêndnle sem precedentes que deve
abalar todo o estruturo do atual governo.
Por se recusar o revelar suas fontes 00

governo, elo correrá o risco de perder suo
liberdade e integridade.

Os mistérios de
Lost e a filosofia
Buscando entender os enigmas que

surgem o cada episódio do série "Lost",
o filósofo Simone Regazzoni exploro os

.

mistérios do ilho e disseco os persona
gens, o Iniciativa Dharmo, os Outros e o

relacionamento dos fõs com o série. Poro
isso, elo busco apoio nos trabalhos de
pensadores como Platõo, Immanuel Kant,
Jacques Derrido e Michel Foucault.

NOVELAS

CAMA' DE GATO,
Rose diz o Toís que só volto com Gustavo se ele
provar que continuo sendo o homem por quem
elo se apaixonou. Tião se declaro poro Rose e

não vê Heloísa, que termino com ele. Davi conto
poro Rose sobre o converso que ouviu de.Verô
nica e diz que só elo pode impedir Gustavo de
cair em uma armadilho. Ledo pede poro Débora
voltar poro Itália com elo. Genovevo se despede
de Sólon e se esconde atrás de um balcão para
vê-lo com suo filho. fiasco chego 00 clube con

duzindo Toís, que fico aflito acreditando estar
no frente de Bené. Adolgiso fico animado com

o permissão de Emanuel poro fazer uma festa
beneficente no coso de repouso. Woldemor vai
até o coso de Roberto e o reconhece. Gustavo
surpreende Rose 00 lhe folar que alugou o quar
tinho dos fundos de suo coso .

. TEMPOS MODERNOS
Nelinho confronto o pai e' ele acabo confes
sando que mentiu sobre suo doença. Albano
confirmo que Moringoni está morto. Regeone e

Goretti são convocados poro. uma reunião com o

pai. Gaulês se surpreende 00 saber que Led toco.
músico clássico. Zeca cuido de Netinho. leal
conto ,poro Goretti e Regeone que suo doença
era uma farsa. Hélio procuro por leal e os dois
acabam discutindo. Zapata levo Ramón poro ver

o filho no delegocto. 'Bodonski aviso o Goretti
que Mario Eunice não quer mais voltar poro
cosa'. lolondo converso com Mario Eunice: Porti
nho se dá conto do que aconteceu no observató
rio e vai atrás de Regeone. leal teme deixar suo
riqueza poro Goretti e Regeone e lamento não
ter tido um filho homem. Hétio se desespero 00

ver Zeca e Nelinho juntos.

VIVER A VIDA
Soraia convence Garcia o trabalhar no lugar de
Doro no restaurante. Tereza se incomodo com os

comentários de Isabel sobre suo superproteção
o Luciano. Ora. Mario examino José e afirmo
que ele está um pouco abaixo do peso. Isabel
implico com Mio por couso de Neto. Alice vai
00 Gengibre, sozinho. Ronaldo levo Edite poro
jantar no restaurnnte de Garcia e eles se surpre
endem 00 verem Soraia trabalhando no local.
Silvio mostro poro fernondo os fotos de Marcos
que Bruno tirou e os esconde quando o filho
entro em coso. Tereza diz o luciona que não
acredito que Heleno abdique de suo vida por
couso de Marcos. Alice diz que vai cozinhar poro
Bernardo, enquanto ele tomo banho. Bernardo
volto do banho e Alice o seduz. Rofoela falo com

Heleno que a viu beijando Bruno.

PODER PARALELO
Não há exibição.

BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade
dos emissoras).
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VARIEDADES-'------------
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N

"

A SALVA AO DA HISTORIA..

I
1 '

I

Se "Viver a Vida" não tem agradado, o talento dos atores chama atenção
.

DIVULGAÇÃO/JOÃO MIGUELJR-RG

os
folhetins produzidos

. pela Globo sempre ti-
veram um destaque es-

.
pecial na mídia, mesmo quan
do estas. histórias não chegam
a dar os índices de audiência
desejados pela emissora, vale
destacar que "isso tem aconte-.
cido por causa das excelentes
produções dos canais concor

rentes, tais como a .Record. que
tem investido muito em tele- .

dramaturgia, e por que não ci
tar também o SBT, o qual se es

força na produção de novelas,
contratando elenco e reativan
do a sua cidade cenográfica.

A novela "Viver a Vida", que
está sendo exibida pela Clobo,
desde que estreou tem sido alvo
de críticas e também de elogios.
O autor -'-Manoel Carlos - é res

peitado no meio artístico por
sua' vasta produção de suces- .

sos, mas desta ve.z algo emperra
o desenvolvimento da história..
O elenco, no geral, tem talento
.e experiência na arte, mas tal
vez o erro tenha sido na hora
de juntar um talento' ao outro.

Muito se criticou a dupla Mar
cos (Iosé Mayer) e Helena (Taís
Araújo), daí o foco estámudan
do e decidiu-se por um novo

par romântico, juntandoBruno
(Thiago Lacerda) e Helena (Taís
Araújo), mas o romance nem

_ bem começou e já tem gente'.

reclamando que a tal "quími
ca" entre eles não vai aconte
cer. Quem assistiu ao capítulo.
no qual eles dançaram juntos,
pode comprovar que _isso é
mesmo verdade. _

ALÍNNE MORAES
Outra onda de boatos vem

assombrando a' trama global;
dizem que nos bastidores o

clima anda tenso porque o pa-
.

pel de Alinne Moraes cresceu
muito e, através de suá perso
nagem Luciana, a atriz está se

tornando a protagonista abso
luta da trama. Bom, ela tem
dado um show de interpreta
ção e isso não se pode ignorar.

Paralelamente à tudo isso,
. .

,.

os outros atores do folhetim
tem dado o melhor .de si 'frente

.

aos desafios inerentes aos seus

papéis: Este é o caso de Natália
do Valle, por exemplo, Interpre
tando Ingrid, a mãe dos gêmeos
Jorge e Miguel (Mateus Solano),
quando "Viver a Vida" estreou,
ela parecia ser secundária na

história, no entanto'cresceu de
forma surpreendente' e . chega
a ser emocionante algumas de
suas atuações, principalmente
quando o assunto é a sua genu
ína preocupação com os filhos.
Tal 'preocupação faz com que
seja, na maioria das vezes, pre- .

conceituosa e cruel.

o relacionamento de In- . Ela cursavaFilosofia,naUSP
,

g'rid com o marido e os filhos quando' decidiu-se pela car-

é, . surpreendente ; principal- re�a de. atriz; a .sua primeira .

mente por causa da interpre- novela foi ''l\_ Moreninha",
.

tação de .Natália do Valle;' é em 1975. O reconhecímen-
"

psreeptívelque a atriz côloca to dó público _veio quando.
o coração nas cenas. E o rnes- atuou em "Agua Viva", em
mo pcdé-sê.dlzer da atriz Lília 1980·, interpretando - Márcia
Cabral. São estes detalhes que Mesquita. Depois disso, foi! i

fazem com que valha .a pena um :sucessp atrás do outro.'
acompanhar-o desenrolar da No teatro, ficou em Cartaz

trama. O papel de Ingrid será durante seis anos com a

fundamental na' recuperação peça I'A Partilha", de Miguel
de Jorge qu�. vai ao fundo do "Falabella, além de outros es

paço quando "perder" Lucia- petáoulos e participações no
na para seu irmãoMiguel. ' cinema.

Deixando de lado os bas- ' Natália do Válle rião tem

tidores do Projac e aterrisan- _ filhos e atualmente está sol
do no mundo real" Natália terra. Completamente avessa

do Valle tem uma trajetória à badalações, é uma pessoa
.

interessante. -A atriz nasceu discreta e muito centrada em

no Piauí, em março d� 1951.. tudo o que faz.

-

Depois de ter atuado em "Negócio da China", Natália do'Valle retor�a na pele da esperta Ingrid, em "Viver a Vida"

. PRÓXIMOS CAPíTULOS
. ; .

I .

AS DÚVIDAS DO MARIDO

(SEGUNDA-FEIRA)
Rafaela deixa Helena per

turbada . com seus comen

tários. Marcos aparece e

estranha a situação. Dora re

pr_eende Rafaela. Luciana e Te
reza conversam sobre sua ida'

para a casa de Marcos. Helena
entra na suíte, liga pata Alice
e conta o que Rafaela lhe dis-'
se. A modelo sai do banheiro
e se assusta com Marcos, que
a interroga. Marcos. afirma que
Helena esta lhe escondendo

alguma coisa e eles falam de

separação novamente. Renata,
Felipe, Osmar e Bruno falam
sobre o casamento de Helena e

.

Marcos. Helena vai até o quarto
que seria de seu filho e lembra
de quando se reconciliou com

Marcos. Marcos vai- ao jardim
e olha para o apartamento de
Dora, que fecha a janela.

'ALTA HOSPITALAR

(TERÇA-FEIRA)
Silvia vê Bruno chegar em

casa e pergunta se está triste por _

causa da mulher casada. Felipe
deixa Renata em casa e Regina
apaFece para cuidar da - filha.
Marcos vê Helena dormindo
no quarto do neném e sai sem
acordá-la. Jorge pede para os

pais não falaremmais sobreMi

guel e Luciana juntos para ele
. não se irritar. Bernardo acorda
e Alice vai embora. Dora tenta

.

se desculpar com Helena, mas
ela confirma que Rafaela falou
a verdade. Lucianá tem alta do

hospital e pede que Miguel não
se.afaste dela. Jorge chega ao hos
pítal e não cumprimenta Miguel.
Malu tem um sonho com Gusta
vo e ele aparece em seu aparta- .

menta. Ela o desafia a enfrentar
Marcelão em uma luta Luciana e

Tereza chegam em casa.

NADA SANTO

(QUARTA-FEIRA)
Tereza não consegue escon

der a satisfação ao ver Marcos

chegar em sua casa. Mia mos

tra o blog que fez para Luciana
e ela começa a ditar suas men

sagens. Malu chega com Gus
tavo na academia de Marcelão.
Ela abre a porta do escritório
do noivo e o flagra com outra
mulher. Malu agride Marcelão
e Gustavo se· diverte. Helena
pergunta paraMarcos sobre Lu
ciana e ele responde com frieza.

Dora.líga para falar com Garcia
.

e fica desconfiada ao ouvir a

explicação de Soraia sobre o

ensaio que eles estão fazendo.
Edite e Glória avisam Ronaldo
que estão de partida para o Rio
de Janeiro. Luciana fica perple
xa ao ver Neto entrar no quarto
e se apresentar ·como seu novo

médico.
.

,

....................................... ; :
..
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Não há idade para ser um
empreendedor bem-sucedido, É o

qu� a:ftr�arn.:os autores MaDyel, ., '.' .,,';1. �.
.

.'
..

"

'Pertugal' Perrelra, João CafvtHtlo .

Santos e Fernando Ribeiro Serra na

publicação" "ser empreendedor". O
: livro é destinado aos jovens que
desejam abrir o próprio negócio. A ..

proposta é-mostrar que o

diferem}" !empreendedor é a

",von' ãil'�zar!"criiar é
, '!'.,I� , ,';!fHiJ', ';', \:: I/tI:: ,_;, ;"F�1,i' /", I.

'Irtlp . ovas Idela�. ,.$ra
etes, investir em um novo nêgócio' é
uma interessante alternativa para
fugir do emprego assalariado ..'

FOTOS DE FERNANDQ DANTAS;12-1-2010

o QUE USAR NO TRABALHO: (:I�\tm��AI)O��'

Sandálias podem ser usadas no trabalho.
Acerta quem opta por modelos com salto
baixo e tiras, que fixam bem os calçados nos
pés.

.

Chinelos são proibidos no mundo corporati
vo. E este tipo de traje também. Mesmo que
seja dia casual, evite ambos (calçado e

roupa).

CURSOS SENAI DE

QUALIFICAÇÃO
(ModaUdade: Ensino a Olstânda - EaD'!

-

--

-

Marketfng Pessoal (Gratuito)

Atendimento ao Público (Gratuito)

Empreendedorismo (Gratuito)

TIC (Gratuito)

Segurança do Trabalho' (Gratuito)
Educacão Ambiental (Gratuito))

Legislação Trabalhista (Gratuito)

NR10

Inscrições abertas!

t:j:t.'�!1
<i
z
us
u�

o'
::1.

.14 U!U)ÚSrfUA DO COflllHf::CJME'N1'Ó

(} t:OIUU�I(} DO PO\U

Talento & SUCESSO
o seu guia profissional

EXPEDIENTE
• Coordenadora:

.
Patrícia Moraes

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

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

(47) 2106-1919 •

sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3. de segunda a . O.
Horário de atendimento..

.

NOVO ENDEREÇO, Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836 - Centro (antiga RH Brasil).

ANALISTA UE LOGISTICA INTERNACIONAL SENIOR - Ensino superior completo em comércio exterior ou MBA em logística, fluência em inglês,
conhecimento em rotinas de exportação, legislação de regimes especiais de exportação, gestão de fretes internacionais, noções de cambio. Para atuar.
em horário normal. .

ARMADOR - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região,
AUXILIAR DE ARMADOR - Ensino fundamental íncompleto, 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
Rios do Sul.
AUXILIAR EM VENDAS - Superior completo ou cursando, vivência em negociação, elaboração de planejamento de vendas, 'digitação de pedidos e

faturamento.
AUXILIAR FINANCEIRO- Superior completo ou cursando, vivênCia em contas 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, disponibilidade para atuarno primeiro ou segundo turno.
AJUDANTE DEMOTORISTA (02 vagas) - Ensino fundamental completo e residir na cidade de Massaranduba. .

AGENTE DE ATENDIMENTOTELEMARKETlNG (02 vagas) - Ensinomédio completo, vivência com vendas, para atuar no periodo da tarde e a noite e alternando
aos sábados, 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,

'

CILINDRISTA DE BORRACHA - Disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro tumo.
CONFECCIONADOR DE PNEU - Disponibilidade para atuar no bairro Três Rios do Sul e no primeiro turno.
CONSULTOR DE NEGÓCIOS - Ensino superior completa ou em andamento, vivência em atendimento ao cliente e com vendas, disponibilidade para trabalhar
aos sábados. .

_
.

.

ELETRiCiSTA - Ensino fundamental incompleto, vivência em serviços de montagens, instalação e reparos de circuitos e equipamentos, inspeções, medições
em circuitos elétricos, compreender e realizar leitura de projeto elétrico, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região,
ESTAMPADOR (04 vagas) - Conhecimento com estampa localizadamanual. 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.
ENGENHEIROQUíMICO - Formaç�o em química ou engenharia qulmica, com experiência em impermeabilização de produtos para a construção civil.
INSPETOR DE LINHA DE PRODUÇAO - Disponibilidade para atuar no primeiro,
MONTAOOR- Ensino fundamental completo, vivência em montagens demáquinas, disponibilidade para atuar em Corupá.
PASTEIRO - Conhecimento com mistura de pastas para estamparia, Disponibilidade para atuarno primeiro turno.
PEDREIRO - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e região.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino fundamental completo, vivência em pmtura de máquinas e equipamentos, disponibilidade para fazer hora extra, para atuar em
Corupá.. '

PROFESSOR DE INGLES - Ensino médio completo. Fluência com a língua inglesa.
PROFESSOR DE ESPANHOL - Ensino médio completo, Fluência com a Iingua espanhola.
PROJETISTA ELÉTRICO - ensino técnico na área, terCNH AB, disponibilidade para viajens, ter noções de elétrica, informática, programação de CLP' s, IHM' s e
superfisórios.
REPOSITOR - Ensino fundamental completo, Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas .

SERVENTE DE LIMPEZA - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuarem horário normal.
SERVENTE DE PEDREIRO - Ensino fundamental incompleto, disponibilidade para atuarem Jaraguá do Sul e região,
SOLDADOR- Ensino fundamental completo, vivência com solda, disponibilidade para atuar em Corupá.
VENDEDOR TÉCNICO - Ensino técnico na área elétrica,. noções de elétrica, informática, programação de CLP' s, IHM' s e superfisorios, vivência com vendas
técnicas, disponibilidade para viajar, ter CNH AB, para atuarem horário normal no bairró Ilha da Figueira.
VIGILANTE - Ensino médio completo ou em curso. Possuir curso de vigilante EM DIA.

NR10 - Reciclagem
- Gestão de Pessoas e Equipes
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Idiomas na ponta da lín
I

.

ua
Empresas buscam colaboradores que dominam várias línguas para atuar emmercetios globais

MARIANA LEITE empresa de conversa", fala Angela experiência no exterior,
O Brasil está prestes a

intercâmbios Student Torii, coach (consultora entre elas o

Travei Bureau (STB). Ela de carreiras) da intercâmbio, é umreceber um grande recomenda uma Sociedade Brasileira grande diferencial,. paranúmero de estrangeiros
para dois eventos' experiência no exterior: de Coaching (SBC) e . quem quer optar pela

"Conhecer outras professora de inglês. experiênciagigantescos: Copa do
culturas e saber lidar internacional, Santuza-

Mundo de 2014 e

Jogos Olímpicos de
bem com elas também Não vale mentir no dá a dica: são

currículo dizendo-se
.

2016. O mercado de pode ser um bom necessárias ao menos

trabalho nas áreas de
diferencial." ser fluente. As duas semanas no

organizações já sabem destino. A hora certa deconstrução civil,
hotelaria, turismo e

"É indiscutível que desse artifício e vlalaré uma questão
saber outras línguas é, realizam entrevistas pessoal. "Já viserviços ficará ainda

mais aquecido, e sairá hoje, fundamental em outros idiomas. "Já estudantes saindo com

para o sucesso de um vi testes em que os oito anos de idade e vi
na frente o profissional
que estiver preparado profissional e sua / candidatos tinham que pessoas que só tiverem

ascensão na carreira. falar ao telefone e o interesse aos 40", diz.
para receber os

O mundo se conquistava a vaga ovisitantes. -

globalizou. As que tivesse maior O preço deixou de ser

,l<O inglês tem que estar empresas fazem compreensão e uma grande barreira
teleconferências fluência", alerta para os profissionaís.bem resolvido. Só um
unindo pessoas nos Angela. Existem boas opçõesterceiro idioma vai

colocá-lo (colaborador) quatro cantos do de financiamento, sem
mundo e não dá para A melhor saída para se juros ou com jurosria frente", alerta

Santuza Bicalho..
ficar esperando que destacar é realizar baixos. "O retorno é
alguém traduza toda a cursos de línguas. A rápido e garantido. Umdiretora-executiva .da

•

I
.. E lE ·0_

intercâmbio de quatro
semanas equivale a um

ano de curso no Brasf
porque a aprendizagem
se dá 24 hora por dia,
nas amizades, na

vivência e na casa da
família onde se está
hospedado" ,

compara a diretora
executiva do STB.

DIVULGAÇÃO

Santuza Bicalho: o diferencial é conhecer outras culturas

Rua Henrique Piazera, 103 -.Centro Iet 3276-0700
JARAGUÁ DO SUL
OPERACIONAL

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

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

Disponibilidade para trabalhar em Corupá, Barra do Rio Cerro ou Vila Lalau.
ATENDENTE DE LOJA Disponibilidade de horários e fim de semana.
AUXILIAR DE COZINHA Desejável vivência na tunção. /
AUXILIAR DE PADEIRO Disponibilidade para atuartim de semana.

.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável ensino fundamental completo.
'BALCONISTA/ATENDENTE
Disponibilidade para atuar fim de semana.

BORDADOR (A) Desejável conhecimento na função.
CAMAREIRA Disponibilidade para atuar fins de semana.

COSTUREIRA (O) Vivência na função.
DOBRADEIRA/REVISORA Desejável vivência na função.
ESTAMPADOR Desejável vivência na função.
ENCANADOR Desejável vivência na função.
MARCENEIRO Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos.
.MOTORISTA Desejável vivência nesta função.
OPERADOR (A) DETEAR RETILíNEO
Desejavel conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE CALDEIRA

Disponibilidade para atuar em Guaramirim.
OPERADOR DE LOGíSTICA
Conhecimento na expedição ou almoxarifado.
PREPARI\DDR (A) DE ESTAMPARIA

Desejável conhecimerito na função.
PROGRAMADOR (A) PCP Preferencialmente com conhecimento na função. Vaga
para ramo metalúrgico e têxtil.

.

RECEPCIONISTA Deseiável vivência em atendimento.
REVESTIDOR (A) DE BORRACHAS Desejável conhecimento na função.
REPOSITOR (A) Disponibilidade para atuarfíns de semana e no 2° turno .

SUPERVISOR (A) DE COSTURA EM FACÇÃO Vivência na função, para atuar em
Guaramirim.
TECELÃO Para atuar na região da Barra do Rio Cerro. Vivência como tecelão.
ZELADOR (A) Várias vagas em aberto, para diferentes bairros. Vivência na

função.

www.grupometa.com
Conhécimento na função com montagem de painéis elétricos e manutenção
elétrica.
ENGENHEIRO MECÂNICO i PROJETISTA
Conhecimento em projetos, AutoCAD e Solidworks.
FERRAMENTEIRO
Para atuar no bairro Amizade.
FRESADOR /TORNEIRO
Desejável conhecimento em leitura e interpretação de desenhos técnicos é
vivência na função.
LíDER DE SETOR Para atuarno bairro Rio Cerro.
MECÂNICO MONTADOR Deseiável vivência em montagem industrial.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA
Vivência na função e curso de mecânico de máquina de costura .

MECÂNICO DE VEíCULOS 'Desejável conhecimento em motor de automóveis.
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA Desejável conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE TEAR RETILíNEO Desejável vivência na função.
PINTOR (A) INDUSTRIAL Vivência na função.
PROJETISTA/ ENGENHEIRO OU TÉCNICO MECÂNICO
Desejável conhecimento na função e curso supsríor
TORNEIRO MECÂNICO
Desejável conhecimento em mecânica.

!.i!J.ABAM1fllM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para setores de dobração, revisão e embalagem de
....

peças.
AUXILIAR DE COZINHA Preferencialmente vivência na função.
PORTEIRO Com conhecimento na tunção.
OPERADOR DE CALDEIRAGonhecimen.to na função.

ADMINISTRATIVA
ANALISTA FINANCEIRO

Superior cursando ou completo. Conhecimento em informática. Vivência na

função.
ANALISTA DE RH

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

CONTRATACÃO
IMEDIATA

*VAGAS DE AUXILIAR- DE

SERViços GERAIS

*ATENDENTE PARA LOJA DE

GRANDE PORTE E DIFERENTES

DEPARTAMENTOS
Disponibilidade para atuar fins de

semana.

AÇÃO SOCIEDADE BOTAFOGO -

META RH MAIS PRÓXIMA
'DE VOCÊ!!!

ATENÇÃO MORADORES DA

REGIÃO, COMPAREÇA DIA 10/02
A PARTIR DAS 13:30H MUNIDOS

DE DOCUMENTOS PESSOAIS.

. .\

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Desenvolvimento de novos 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.
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Possui curso de Auxiliar ou Técnico de Enfermagem.
CAIXA

Desejável vivência em atendimento e disponibilidade para fins de semana.
ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO Cursando área administrativa ou financeira.
PROFESSOR (A) Desejável vivência em outros paises para lecionar IInguas.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Desejável vivência em vendas e veículo próprio.

ANALISTA DE CUSTOS

Desejável conhecimento na função. Para atuar em Corupá e Ilha da Figueira.
. ANALISTA DAQUALIDADE
Desejável conhecimento em desenho técnico, ferramentas da qualidade.
CDORDENADOR(A) DE EXPEDiÇÃO
Preferencialmente com conhecimento na área têxtil.
CRONOMETRISTA
Desejável conhecimento na função. Para aluar na Bana do RIO Cerro.
ENGENHEIRO CIVIL

.

Desejável conhecimento em obras, desenhos técnicos e Auto�ad.
ELETRICISTA
Possuir curso Técnico em Elétrica/Automação Industrial: Vivência na função.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
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Chega de
--

preocupaçoes,
.

' .

cornece a viver
Carreira, trabalho, família,

saúde, amigos, Jazer... Ufa!

Motivos é o que não faltam para
termos preocupações. Hoje,
quando tudo acontece muito

rapidamente, fica difícil não ter

-preocupações, não ter ansieda
des. Todos temos, não há como

negar. A questão que gostaria de
debater nesta coluna é, que
existem maneiras de conviver
mos bem com as preocupações
e com os níveis de ansiedade,
tão .característicos dos dias
atuais.

,

3- Existem dias e até mesmo
'

'épocas difíceis. Aceite este fato.
Problemas acontecem. Coisas
ruins podem e vão nós aconte

cer. Muitas pessoas passam a

vida com medo de que alguma
desgraça lhes aconteça. E· �ste '

medo simplesmente as paralisa.
Não tenha medo dos problemas,
não faça loucuras para fugir
deles. Acerte-os. entenda-os e

'haja de forma' a resolvê-los. Os

problemas fazem parte do

aprendizado do ser humano,
fazem parte da sua evolução.

1- Saiba distinguir, com

clareza e lucidez, sobre o que "Toda·sestá sob o seu controle e sobre o li

que não está. Para mim este é o '

dltponto departída.Éfundamental 'acre I aram
que possamos identificar quais
situações/problemas estão ser capazes
sobre o nosso controle e quais
não estão .. Uma vez identifi�ados de rea I iza r
os problemas que estão sobre o

nosso controle, vamos agirsobre ' seus 'sonhos"
.

eles; .prócurando resolvê-los

quanto antes. O que não está
sobre o nosso controle, simples- _.

mente deixemos de lado. 4- Ninguém é maior do que os
2- Viva um dia de cada vez: seus pensamentos.. Para mim ,

Certas pessoas simplesmente. este é um dos princípios mais
H

'."
'

.
' ,

I
'

..
não con$eguem, .resotver os importantes; 8e analisarmo:s .,��;? 1
problemas do presente,

.

porque pessoas de sucesso, em todos os '. 'I

estão muito preocupadas com o tempos, veremos que existe uma
'"

futuro ou presas ao passado.. característica em-comum. Todas
Não estou dizendo para você acreditaram' ser capazes de

esqueceropassado ou simples- realizar seus sonhos. Muitos':
.mente nãp se, preocupar, de . foram ricHçu.làrizqdqs nos prlmel- ,;.
j aja ',�a' 'LHXl� �:" :pofn ,o �u�uro. I,

I 10$ 'I ff,aC�S�O${:foram, aeS9.9r·
.

Ape s p�ço' que, cobcéhtr�, )'0 .,. tados, 'mas jàrrléais,:n'deixah�fu
fi máximo de suas energias no acreditaremsfmesmas. .

presente.polséaíque vocêestâ.
.

5� Foco na solução e não 'no ";
É no presente que você pode problema. Viva Cada dia. Olhe

I

atuar. O presente está sobre o' para perto. de você. Ninguém
; seu 'C'Qnt'role. Do p�ssado ,é·' agrada a ,todos., Problemas'
!. Ifrfli)ortaPlte'e>\trairas'liçõesque a acontecem, ,sempre'" é. possível', J./
,.

vida nós oferece e o futuro recomeçar. Você é o conjunto de :

depende; muito, do seu desem- ações que. .escoíheu para a sua

penho no presente. vida.

Julio Batisti, especialista em estreite

!II .
IPi I

I
.'"

o (OnIU�IO no povo

A

COZINHEIRA PARA RESIDENCIA

. Desejável 2 anos de experiência na função
. Oferecemos salário acima da média e benefícios

como vale transporte e alimentação
. Disponibilidade para início imediato

. Os interessados deverão entrar

em contato através do telefone

(47) 8866-5495 com Adriana

FIESC
ClESC
SESI
SE@
IR

RECRUTA CANDIDATOS

SES/sewww.sesisc.org.br
(Iink: Jrabalhe conosco)Sliiwma Federação das IrldOsltla"

da Efstado de Santa Catarifle

AUXILIAR DE COPA E COZINHA
Jaraguá do Sul

ATENDENTE DE FARM CIA
Jara uá do Sul

Até O dia 17/02, Na Rua
01 Walter Ma�quardt, 835 -

Barra do Rio Molha,ou pelo
site.

01 Até o dia 17/02, pelo site.

01 Até o dia 28/02, pelo síte.
..

- 01 Até o dia 28/02, pelo site.

01 Até o di-a 28/02. pelo síte.

04 Até o dia 28/02, pelo site.

AUXILIAR DE SAUDE-ODONTOLOGIA
Jara uá do Sul

INSTRUTOR PARA CURSO DE: ETIQUETA PROFISSIONAL
Jara uá do Sul .

INSTRUTOR - TECNICO DE INFORM TICA: Excel
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA QUIMICA/CI NCIAS E
BIOLOGIA/PORTUGU�S/lNGLÊS E ESPANHOL

Jara uá do Sul .

"Vagas para ambos os sexos, As demais informações do processo seleti\t9 podem ser acessadas np item
''Trabalhe Conosco" no s,ite www.sesis.ar . r

. ,

, )

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC

MATRICULAS ABERTA PARA O CURSO TÉCNICO EM
.ENFERMAGEM!

.

• Período: Noturno - início 08 de fevereiro

.

Matutino - iníc,io 01 de março
• Certificado reconhecido pelo MEC e

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

'

• Inscrições através do. fone 3275-8400. ,

Faculdade SENAC - ótimo no seu currículo!

Faculdade de Tecnologia SENAC I Fone: (47) 3275-8400
senac

••Rua dos Imigrantes, 410 -VHa Rau
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Novosmodelos têm maismemória e podem ser utílízados em celulares, paim tops, notebooks e câmerasd;gitais
� Os novos cartões de me

, mória oferecem mais espaço
para os profissionais' guarda-

,

r� dados pessoais e corpo
rativos. É possível arquivar
projetos, fmos,.,músicas e ou

tras infónnaçóes. '

A Sony tem o MS
MT16G, com 16GB de me-

E ORV CARO SO

DRI....ft.e1. R$ 85110 {8GB}. �

V • De 2GB até 8G8,
-

pesa 2g e tem velocidade de
transferência de 11,7MB/s.

: Desta Pode ser usado
em câmeras digitais,

I notebooks, celulares
e'paIm tops,
HOlllle",,8:
www.multilaser.com.br.

mória e velocidade máxima
de transferência de até

160Mbps. O Memory Card
5P, da Multilaser, possui ca
pacidade de 2GB a 8GB. A
novidade da Kingston é oMi- ,

croSDHC, com 16GB de Ca

pacidade, garantia vitalícia e

suporte técnico gratuito.

MICROSDHC

reço: R$ 28"410.

I
JVI'" as: Capacidade de 16GB, garantia

vítaffda e pesa apenas 1,4g.,
Des Armazenamaís de três mfr músicas
digitais e aceita arquivas de até 4 B

.klngston ..com.

MS-MT16G,

- Desejável curso superior completo oucurscndo
- Experiêncio comercial preferencialmente na área têxtil
- Experiência na região de Blumenau
- Possuir carteira de habilitação categoria B
- Residir em Jaraguá do Sul ou região
Oferecemos salário fixo, veículo da empresa, plano de
saúde e demais benefícios.
Os interessados devem enviar currículo com pretensão
salarial para adrianamp201O@gmail.com
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�Iat Duplex - San Sebastian '_

Czerniewicz - 1 suite master,
sala, cozinha, lavabo e 1 vaga
9ar. mobiliado. R$ 125.000,00

Apto Balneatio
Cambunu, 2 suites,
sala em L, lavabo, COZ,

dispensa, lav, ambla
.

sacada com

. churrasqueira, 2 vagas
de gar, otimo padrao
de acabamento. Valor
apartir de R$
480.000,00 ou 40% e

o restante em 60
meses.

rPQtm6vels

Casa Chico de Paula, prõx, Marcolla,
em alvenaria com 196,00 mZ, terreno
de 468,00 m?, 1 suíte -I- � quartos..

R$ 280.000,00

Champangt cl 1 suite cl sacada, 2 qtos cl sacada, mezanino, COZ, lav, salas,
lavabo, jardim de inverno, gar pI 2 carros. acab em massa corrida, gesso, entro

pi split, porcel, etc.

De R$ 260.000,00 por R$ 249.000,0 (negociável)

PLANTÃ'O LOCAÇÃO 9994-566

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

Casa 03 dormitórios em Schroedervalor: R$ 450,00

SALAS COMERCIAIS�
Cod.12004· Centro - Sala com aprox. 40,OOm2 - R$ 400.00
Cod. 12002 - Centro - Sala comercial cf 72,OOm2 'cfBWC �

R$1.200,OO
,Cod. 12003 - sala comercial aproximadamente 130m2 ·com 02

BWCs e 01 vaga de garagem. R$1400,OO

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�

- 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
e- Ed. Hilamar-lIhada Figueira R$650,00 .

- Ed. Vitór,ia Régia - Vila Lalau R$ 650,00
-

- Ed. BelaVista (Vila Nova - próx. bardo Oca) R$ 670,00
- Ed. Pinheiros - Nova 8rasilia R$ 350,00 - E(!. St,l811en(Amizade - próx. Canarinho} R$ 680,00
- Apto São Luis (Próx; Arroz Urbano) R$ 430,00 - Ed. Rebello(Centro) R$ 700,00
- Apto Ilha da figueira, próx. Brasão R$ 450,00' - Ed. Isabella - Centro, prõx Verdureira Raquel R$
- Apto Chico de Paula R$ 490,00 '780,00
- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova - próx. Beira Rio) _ Ed. Amaryllís _ viia Nova, prox. Via Pão, COM Cal'.

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

' R$ 500,00 MOBILIADA R$ 800,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

- Ed. Centenário (próx. APAE) APTOS NOVOS R$' - Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00
520,00 .

- Casa alv Ilha da Figueira R$ 930,00
- Ed. Ulium(Vila Lalau- próx. Marisol) A$ 520,00 _ Ed. Oianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Ed. Algarve(Amizade - próx ARSEPLJM) R$ 550,00

,

- Apto Nova BrasHia R$ 550 l00.'
'. Ed. Yatil- Brra do Rio Cerro R$ 550,00

.

- Ed. Ferreti(Centro - próx.CentroVida} R$ 560,00
- Ed.Winter - próx. rodoviária R$ 560,00 .

- Ed. Caliandra(Vila Nova) c/ coz. mobiliada R$ 580,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00
- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. R$ 630,00
- Ed. Magnólia· centro, rua (lo terminal R$ 650,00
� Ed, Tulipa (Centro-Prox. Beira Rio) 1 suíte, sacada cf

.

- Casa geminada Santo Antonio c/1 quarto R$ 280,00 reR�ENOS PARA LOCAÇÃO
. Casa madeira Tifa Martins R$ 450,00 .

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura,
• Casa mista Vila Laíau, 04 quartos R$ 700,00 R$ 300,00 c?da,

.

- Casa alv Vila Lalau, 03 qrtos, coz. mobiliada R$ - Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) cf aprox.
770,00 350m2, R$ 380,00

3275.9500
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

3371.88'18
Shopping Breithaupt .. 2° piso

9658.6786 .. Plantão de Vendas

oApartamento:
- 3 suítes
- Sala de esta;iTV
- Safa de jantar
- Cozinha c/ copa
e churrasqueira
- Area de serviço

,

- 2 garagens

. O Edificlo:
- Portão e porteiro eletr..
.- Espaço gourmet
- Area de festas
- Piscina
-Acedemie ,

- PJayround .

- Áreas sociais entregues
decoradas e mobiliadas.'

lOCAÇAO RESIOENCIA currasq. R$ 700,00
.

- Ed. Monte Carla - Centro R$ 720,00
-Ed. Tulipa-Centro, TODO MOBIUADOR$900,0001 QUARTO:

- Quitinete Estrada Nova R$ 330,00
- Ed. Ulíum (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00.
- Ed. Petúnia - Nova Brasilia R$ 480,00
- Apto Dona Antonía(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila)

, R$ 440,00 cj condomínio.
- Ed. Hortêncía - Nova-BrasHia, clmobilia R$ 520,00

03 QUARTOS:
.

'

02 QUARTOS.:

JGUA ESQU·ERDO
SUíTE + 2 QRTOS R$ ,620,00 .

CASAS:

.

- Casa alv Czerniewlcz R$ 800,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$1. 200,00
.. Casa alv fiau - mobilrada 11$1.500,00
- Casa a!v Vila Lenzi, com piscina R$ 2.500,00

CENTRO
2 QRTOS R$ 560,00

- Casa alv alto padrão, centro R$ 3.100,00
-

.

- Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00 .

LOCAÇÃO COMERCIAL

- Sala eml Centro - Rua preso Epítácío Pessoa, em cima

VIACRE� R$ 480,00
,

\

- Ed. MarketPlace - Sala508,. R$ 480,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$ 500,00
- Ed. TowerCenter, sala 407 R$ 800,00.
- Sala comi, (Nereu Ramos - préx semáfaro) cf aprox.
100m2 c/mezaníno. R$1.000,OO

- Sala Cml (Barra-Prox.' Posto Km7) aprox. 167,69m2.
R$1.100,OO

GA�P(JES
- Ga!pão Barra ( fundos Ciluma) Termo com 5.000m2 .

R$5,OOO,OO '

.

.. Terreno( !lha' da Fig, - próx. Brasão) 3 mll metros

R$1.000,OO
- Terrenos (Vila Nova - prõx Fórum) c/ l.807m2 e

2,200m2 R$1 ,200,00 e R$1 AOO,Oo.,
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Cód. 1186-
Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

, Loteamento
Boulevart, com
250m2• Tem 4

,

.ouartos. 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
R$ 700.000,00

IMÓVEIS (47) 3371-7931. 'GIRASSOL
PLANTÃO DE VENDAS

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

. -

.

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

-

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

",

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

R$ 125.000,00.

Apartamento (Kitinete) próx.
a Vérdureira Raquel com 1

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

- Terreno com casa no

bairro Santa Luzia, com
483m2.

2 quartos, sala e

cozinha conjugados, 1 '

bwc, lavanderia de
_

madeira.
Valor: R$60.000,OO -

analisa propostas.
'

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

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

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

,

R$150,QQO,OO aceita casa em Tubarão!

.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.DDO,00 . Com 926,00 m2- Centro

Ótimo para prédio. R$ 300.000,00 .
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www.parcimoveis.com.br
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: CASAS

I

I,
.

REF 2564 - Barra do Rio molha - casa alv.,
127m2• Terreno 4�2m2, R$ 3.00.000,00

Amizade
casa alv.

-

119,4m2•
Terreno
318,5m2•
R$ 235.000,00

/
.

Pessoa - casa

alv. 65m2•
R$ 98.000,00

REF 2793 - Vita lalau - casa alv.
150m2• Terreno 460m2•

R$ 298.000,00

,
.;

j

( .

REF 2783-

Jaraguá Esquerdo
-- casa alv. 200m2,
Terreno 371 m2,
R$ 290.000,00

REF 2799-
Amizade

sobrado 108ni2,
Terreno 230m2•
R$ 180.000,qo

- 02 casas alv. area REF 2791 - Nereu

total construída .

Amizade -- casa- Ramos - casa alv.
o

380m2• Terreno alv. 144m2• 230m2• Terreno
555m2. RS Terreno 364m2, 450m2• R$
220 000 00 R$ 275.000,00 180 00.

. ,
' 0,00

I���_���--��������I�--�--�'�����--����-�������----���

., ,

IMOVEIS

Faça AQUI seu
financiamento

imobiliário,
empréstimo
consignado

� agora também
Consorcio Imobiliário!

REF 2787 - João
Pessoa - casa

geminada 76m2,
R$ 118.000,00

REF 2738 - Guaramirim
- Imigrantes - �asa pré" .

fabricada 80m2,
Terreno 368m2,
R$ 135.'000,'00

Figueira :- casa alv.
92m2, Terreno 476m2,

R$ 130.0ÓO,OO

casa mista 130m2,
Terreno 450m2,
R$ 115.000,00

REF 2713 - Nova
Brasília - casa alv,
200m2• Terreno

300m2, R$ 250.000,00

REF 2795 - tlha da

Figueira - casa alv:
165m2• Terreno 486m2•

R$ 400.000,00

REF 2820 - barra do
Rio Cerro - casa. alv-.

-

200m2 • Terreno

400m2.,R$
300.000,00

REF 2804 - Jaraguá .

Esquerdo - casa alvo
200m2, Terreno
450m2• R$
350.000,00

'�'��-'- - __ ....

REF 2825 - Amizade
- casa alv. 110m2.
Terreno 300m2• R$

240.000,00

REF 2819 -São luis -

casa madeira 100m2•
Terreno 420m2• R$

90.000,00

REF 2812 - Vila Lenzi
- casa alv. 180m2.'
Terreno 450m2. R$

295.000,00

REF 2811 - Amizade -

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

Centenário - casa alv.

123,88m2• Terreno
350m2, R$
160,000,00

Loteamento Dernathe R$ 65,000,00
!,l,oteamento Duwe R$ 48,000,00
.Loreamento Jardim Eldorado· R$
52,000,00
Loteamento Paineras R$ S2.{lOO,OO
Loteamento Munique R$ 90.000,00
REF 3322 - Amizade - Champs Elises -

Terreno 360011, R$ 105.QOO,DO
REF 3269 - Ilha da Figueíra - Terreno
450m2• R$ , 00.000,00
REF 3280 - Vila Nova - Têrreno 390m2, R$
130.000,00
REF 3328-Amizade- Terreno 2000m1. R$
377,000,00

. REF 3331 -- Estrada Nova - T;';:eoo
381 ,85m2. RS 61.000,00 .

REF 3335 ... Vila Lenzi .... Terreno. 443m". R$
85.000,00
REF 3336 .. · Jaraguá Esquerdo ... Terreno
338m�. R$110.000,OO .

REF 3338·· .. Amizade ... Terreno 375"m2, R$
96,UOO,00
REF 3340 -vila Lalau·- Terreno 329m2• R$
115.000,00
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IMOVEIS
>,

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Mari�a Frutuoso)
Centro _ Jaraguá do Sul .: SC

'LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1865

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

LINDA CASA NO, BAIRRO AMIZADE!

Imóvel com área de 220m2 e terreno com área de
650m2• Contém 1 suíte, 2 quartos, banheiro social,
cozinha sob medida, sala de jantar, sala de estar,
mezánino com sala intima, escritório e sacada,

área de servico, depósito, garagem parà
4 carros e portão eletrônico. R$ 390.000,00

(Liberada para Financ. Bancário)

, Casa alto padrão
Localizada no Champagnat, conta com 410m2 de
área construída, acabamento refinado, piscina com
raia para natacão, ampla suíte rnaster com aprox.
60íp2. Venha conhecer!

Apartamento na B�rra
Localizado na Barra (próx. a Malwee Malhas) contendo

'

2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço,
sala de estar�antar, sacada e 1 vaga de garagem.
R$ 98.000,00 (Liberado para Rnanc. Bancário) ,

.

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!

Excelente casa em alvenaria, contendo 2 dormitórios,
sala de estar com laréira, cozinha, banheiro social, área
de festas com churrasqueira, área de serviço e portão
eletrônico. R$ 250.000,00 - próx. a Cortinas Luzia.

,

Terreno Residencial
No bairro Água Verde,
com área de 460m2•
Loteamento asfaltado,

rua tranquila - sem saída,
linda vista, terreno plano,
pronto para construir.

R$ 95.000,00 (Liberado
p! Finare, Bancário)

Excelente Terreno
Localizado no
bairro São Luis, '

próximo a Dalila Têxtil.
Com área de 390m2, rua

asfaltada, pronto
para construir.
R$ 95.000,00 '

APTO. NOVO NA VILA NOVA!
Re$idencial 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 locatizacâó (próx. ao
Círculo Italiano). RS 165.000,00

LANÇAMENTO· RESIDENCIAL COLINAS
., Localizado no bairro Baependi, próx. a Recreativa da

Marisol. Apartamentos com 2 quartos, sala de estar!
jantar, sacada com churrasqueira, banheiro social,
cozinha, área de servico e'1 vaga de garagem. A partir
de R$104.800,00 - Entrada e saldo parcelado.

RESIDENCIAL JULIANA _.

,

CZERNIEWICZ
,

(PRÓX ACANARINHO)
Apartamento com área total de
124,35m2 e com área privada
de 91;32m2• Contém 1 suíte com

, sacada, 2 dormltórios, sala de
.estarâantar, cozinha sob medida
com balcão americano, sacada '

,

� '�

com churrasqueira balcão e pia,
banheiro social, área de .servlco

e 01 vaga de garagem.

R$175.000,OO (aceita
financ. Bancário)
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. JZl qorantia de um bom. neqocio•.
Segurança, confiança e [eiicidade é nosso compromisso.

Concretize seu sonho
.

1 suíte + 2 quartos;
Sacada com churrasqueira;
Porcelanato;
, ,

Area de festas e Hall de entrada
decorados; .

2 o

vaga de garagem opcional

1/11

,f

,
-

preços sujeitos à mudança

CENTRO' - 3 quartos (sendo l
sacada fechada com vidros sistema

reiki + churrasqueira .

J j �
VILA LENZ1·l eu 2<1ua.r«(IS (mm! j
ou <.ieIn suite), Sala de estar e jantar, I i
Duas sacadas (1 com chumISlludra)·1 i

JARAGUA ')9·2 quarto" sala,
cozinha,wc social, garagem,

I

1 quarto, ampla sacada com'

churrasqueira \!..1ga de garagem.

RIO MOLHA· 2 quartos, sala de
estar e jantar,Wc social, sacada
com churràsqueira, lavanderia.

NOVA BRAS(UA - Suíte + 2,!uarlos,
Área de serviço com sacada, sacada

.ampla com churrasqueira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref 6590 - Casa Alv cf 114.00m2
.• suíte - 2 dorm - estar/jantar
churr - gar - massa corrtda -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em bltndex - esquadrias
em alumínio - R$178.000,OO

NEREU RAMOS

Ref 65'42 - Casa Alv c! 130,OOrn2
- suíte - 2. dorm - estar(@ntar
área festas - 02,vagas gar

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

ITAJUBA

Ref 6605 - Casa alv cf 240.00m2
• 2 suites - dorm - área festas -

gar p! 02 carros - R$263.000,OO

,

IMOVEIS
'(..

Ref 6609 - Casa de Alv c/
164.20m2 - suíte - 2 dorm - gar
pi 02 carros - R$330.000,OO

Ref 4687 - Ed Giuliana - 2 dorm -

sacada - vaga gar - Entrega
Dezembro/201 O - a partir de

R$130.000,OO

Ref 4015 - Corupá - Chacara cl
132.000,00m2 - 8.000 pés de

eucalipto -10.000 pés de pino -

02 chalés - 02 tobogãs - piscina
- area festas - Próximo as

cachoeiras R$350.000,00
AMIZADEILHA DA FIGUEIRA CENTRO CENTRO VILA NOVA

Ref 6519 - Casa Alv c/200,OOm? - suite
- 03 dorm - gar pI 03 carros _ piso
cerâmico - ficam moveis embutidos -

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

R$110.000,OO

Ref 6523 - Sobrado c/290.96m2 -

2 suites (1 cf hidra) - 2 dorm -

sacadas - área festas c/ ehurr -

gar p/ 02 carros _ piscina _

R$570.000,OO

Ref 6550 - Guaramirim - Casa
.

Geminada de esquina c/89.33�
- 03 dorm - bwc - sala

estaríjantar - escrit - gar -

R$140.00,OO

Ref 6497 - Casa Alv ci 255.00m2
- suíte - 2 dorm - gar pj 02
carros - edicola cf 80.00m2 -

ficam moveis sob medida -

RS290.000,OO
CZERNIEWICZ

Ref 2219 -lm'óvel Comercial cf
443,70m2 - R$235.000,OO

Ref 6527 - Casa Alv c! 118,00m2
03 dorm - gar -area de testas

De 168.000,00 por
'

R$160.000,OO
VILA LENZI

Ret 6345 - Casa místa cf
90,00m2 - 02 dorm - sala - cóz-'

lav - gar -R$ 112.000,00

I

�.

I

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

pré fabricada de madeira _

R$395.000,OO

Ref 4794 - Resid Fujiyama _ Apto
c/140.71m2 - suíte c/ sacada -

.

02 dorm - sala/copa - 02 sacada
- 01 cf churr - vaga gar - coz cf

moveis - RS170.000,OO

ReI 6591 - Casa Alv c! 479.DOm?
- suíte- - 2 dorm - sala estar/copa
- 02 vagas gar - área festas cf

piscina - massa corrida - gesso -

R$ 475.000,00

Ref 6491 - Sobrado em Alv cf
300.00m2 - suíte - 03 dorm -

demais dep - piscina - quadra
.

esportes - ficam moveis

embutigos - R$540.000,OO

Ref 4658 - Resíd Grand Ufe -

.

aptos cf 1 09.69m2 - suíte _ 02
dorm - sacada _ área serviço -

vaga gar - a partir de
R$199.900,OO

ÁGUA VERDEVILA RAU AMIZADE

ReI 6535 - Casa Alv c/138.2.8m2
suíte - 2 dorm _ estarijantar -

churr - garagem pi 2. carros - laje
inclinada - água quente -

R$270.000,00

ReI 6451 - Casa Alv cf 240,00m2
- suíte cf var cf cíoset - 3 dorm -

sala estar/jantar - área festas -

piscina - edicola cí bwc e
.

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

Ref 4802 - Residencial Sonia
Magali - Apto cf 84.B�m2 - suít.e -

2 dorm - sala estar/jantar -

sacada - vaga gar - troca por casa
- R$136.000,OO

Ref 4712 - Resid Belo Arvoredo -

Aptos c/50,77m2 - 01 dorm
sala estar/jantar - sacada cf cnurr

- vaga gar - a partir de
R$79.00000

VILA LENZIAMIZADE

Ref 4795 _ Resid Reinaldo Bartel
- Apto e/100,60m2. - suite - 02
dorm � saía estar/jantar - salão de
festas - ficam moveis coz e bwc -

R$145.00Q,OO

ReI 6597 - Sobrado de alv cf
257.00m2 - sala comercial cf

lavabo - gar p/ 02 carros - churr -
suíte - 2 dorm -sacada -

R$250.000,OO

Ref 6328 - Casa alv cl forro em
.

madeira de lei - 02 dorm cl .

cíoset - sala estar/jantar..:. churr
._ gar - edicola cf 01 dorm _

moveis sob medida -

R$160.000,00.

Ref 6554 - Sobrado Geminado cf ,I143.00m2• suíte máster + 2
dorm - sendo 01 cf sacada -

.

área festas cf churr
R$230.000,OO

Ref 4746 - Ed Walter Bartel -

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

,

RS169.000,Oo

Ref 6607 - Casa Alv cf

160.00m2j• "suite,... 2 dorm - copa/cor - 02
vagas gar - área churr cf bwc -

l aceita terreno -R$239.0.00,OO
.

Ref 6598 - Sobrado c/210.00m2
- 2 suites - 2 dorm - pls·cina -

área festas cf bwc - 2 vagas gar -

ficam moveis embutidos _

,

R$470.000,OO
.

Ref 4796 _ Ed Menegotti - Apto·
cf 80,63m2 - 02 dorm - sala -

coz � sacada - dep empregada -

sem garagem - área festas - rR$128.000,OO

Ref 4798 - Resid Amaryllis -

Apto cf 99,30m2 - suíte _ 2 dorm
- sala estar/jantar - sacada c/
churr - todo mobiliado - rebaixo

em gesso - R$200.000,OO
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1192 - fiGUEIRA - CASA ALV. el
300m2 - suíte + 2 qtos. terreno cl

1 OOOm2. R$ 280 mil

1081- RES.
'yE_8SA�,HES -=

CASA ALV: cl
250m2, terreno
c/3795m2.
Espaço para'
horta, poma;

.

quadra de

esportes, área
de testascom
piscina. Local
Aprazível.

3011 - CENTRO - RES.
VILLENEUVE -

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

3093 - CENTENÁRIO -

PRÓX. WEG " - RES.
SONHO VERDE cl 2 cios,
sacada cf churrasqueira.

R$110 mil

. ,

IMOVEIS

1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cl suíte +-2

qtos. RS 240 mil

... � " ,

1185 - FIGUEIRA - SOB6ADOS
GEMINADOS cl aprox 170m2 - �uíte
+ 2 qtos. Valores sob consulta.

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

1344m2. R$ 830 mil

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

ótima localização. R$ '795mil

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO cl 290m2• suíte + 2

qtos. R$ 500 mil

1306 - PRÓX. PREfEITURA -

SOBRADO SEMI-MOBILIADO cl '

suíte + 4 ctos, área de festas com
: .piscína - terreno c/1400m2.- Linda

vista da cidade. R$ 485 mil

, 1003 - CENTRO - CASA ALV. c/2
suítes cl closed, área festas cl
písclna 40 x de RS 10.000.00

(corrigidas pelo CUB)
,

3091 - BARRA - RES.
fAUSTlNO GIROLLA

(novo) cl suíte + 2 qtos =
R$125 mil. Pode ser

financiado.

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

; 3417 - VILA NOVA -

i ,fi�,S" .. �MNAP.A..{RQM,ºl-
.

cl suite + 2 ctos - 2
vagas de garagem. A
partir de R$ 200 mil

,

,:. 2125 - BARRA - TERRENO cf
18.000m2 - ótimo para

'

'. construir uma chácara, casa de
campo, R$19S mil

2151 - CHICO DE PAULA -

; TERRENO cí 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.
Preto Waldemâr Grubba.

RS 1.875.000,00

,""" -I

2454 - SCHROEDER c-

LOTES NO JARDIM
ELDORADO cl 392m2 - a

partir de RS 52 mil - Estuda
pequeno parcelamento.

2006 :.. CEt4TRO - PRÓX.
ITAJARA - TERRENO cl

452,07m2 - de esquina. R$
500 mil
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IMOVEIS
Rua João Januário Ayroso, 531. No início do Jaraguá Esquerdo.

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

www.imobiliariabeta.com.br

3371-6600
..

CRECI2173·J

Ref: OB08 Apartamento na Ilha
da Figueira, 2 dorm.

R$520,00.

Ref: 0430 Sala Comercial no
Jaraguá Esquerdo, 60 m2• R$

415,00,

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

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.

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

Ref: 0551 Apartamento no

Centro, 1 dorm. R$ 480,00.

REF: 716 Apartamento
no São Luis, 2dorm.

R$ 480,00

Ref: 0796 Apartamento na Vila
Lenzi, 2 dorm. R$ 550,00

,

(Negociável"

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

01 casa de 65 m:? + 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)

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

R$198.000,00.

Ref: 1032 Casa na Vila
Lenzi, 4 dorm, piscina.

R$ 550.000,00,

Ref: 1014 Apartamento no

Centro, Residencial Arezzo, 1
suíte + 2 dorm, 2 vagas na

garagem. R$ 299.000,00,

Ref: 1010 Casa no

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

piscina e churrasqueira, .

R$ 385.000,00.

Ref: 1030 Casa no

Amizade,
Condominio
Champagnat, 1
suite + 3 dorm,
cozinha mobiliada,
terreno com aprox.
900m2, área festa
com aprox. '130m2,
piscina com 60m;!,
.R$ 850.000,00

Ref: 1011
Terreno na Vila
t.enzi, 350 m2,
100 m da WEG I.
R$ 150.000,00.

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

TERRENOS
REF: 0553 - Terreno 132.500m2.. em
Schroeder - R$ 1 ,250,000,00;
REF: 0982 • Temmo na Vila Lenzi
R$1·30.000,OO;
REF: 0696· Terreno na Barra do Rio Cerro
312,50m;!R$85.000,OO;
REF: 0987 • Terreno no Agua Verde 507.05rn':
R$100,000,00 (neg.)
ReI: 1012 - Terreno no Jaraguá Esquerdo,
900rnzplano, RS276.000,OO.
Rei: 1027· 'Ierrenó no Estrada Nova, 351
m2, R$S7.000,00,
ReI: 0888 - Terreno na Vila Lenzi. 399 01;'.
R$ 75,000,00,

.

Ref: 1 040 Terreno 675 m2 na

Vila Lenzi, com casa de madeira"
2 dorm. R$ 85.000,00,

.

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da
Figueira, Residencial Hilamar, 1 suite +
2 dorm. R$ 175,000,00, (Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Faça AQUI seu
financiamento bancário!
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Cód 234 Três Rios do Norte. Terreno
com 928m2. R$108.000,00.

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

dep. R$ 65.000.00.

OFERTA IMPERDIVEL

Cód 214. Três Rios do
sul. Casa de alvenaria

(nova) c/ 1 suite + 2

quartos R$ 170.000,00.

Cód 216 Centro. Apartamento c/f
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 + Hidro, cozinha
.

mob, garagem, area de festas, piscina,
demais dep. Consulte -nos. Obs: Aceita

imovel na negociaçao ..

__..., ...._,--
1f1I'1IR"'1'--'

Cód 195 Vila Rau. Apartamento cf
suite + 1 quarto demais dep.

R$115.000,OO.

Cód 232 Três Rios do sul. Casa de
.

.. alvenaria cf 1 suite + 2 quartos, 2 vagas'
de garagem, Area de festas, demais dep.

R$ 170.000,00.

Cód 224 Barra do Rio Cerro.
Ier. no com 3.300,85m2

R$ 990.225,00.

Cód 210 Casa de alvenaria alto

padrão com suíte + 2 quartos,
sacadas, garag.em area de testas

j.R$ 450.000,00.
•

/lllJilmlllRJ/IIlIJlllllmlll/llllllliml/lJlllttlllillmlUlDlltlt/dJiIf/ltJllllllJlRllllflmlllll/WllllllUllPlllJmlltmJltllttN/lJlffllIIlmlJl1
.

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

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

Cód 229 Tres Rios do Sul Apartamento
êern, com 2 comutorles, garagem

demais dep. R$125.000,OO.

LEILA··
CORRETORADE IMÓVEIS

CRECI01 L4r.0

,·-rE��
t'No- CIvIL CREA 10000

.

V"w� -;("��to ...
7ló���� do���.!
Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

/
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IMOVEIS
FINANCIAMENTOS

CAIYA
CAIXA ECONàMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a
CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

Cód. 0220 - Casa mista
Figueira cl 2 qtos, sala,
cozinha, 2 BWC, fogão à
lenha, área de festas cf
churrasqueira, piso
cerâmico, vidros
temperados, cozinha
mobíliada, garagem,etc ...
R$125.000,OO

Cód.0212 - Casa
Figueira c/1 suite, 2
quartos, sala, COZ,
despensa, toda
murada. portão
eletrônico, etc ...
R$ 175 000,00 (neg.)

3370-6480 I 9609-0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com
Cód.0215 - Casa

Barra do Rio Molha
(próx. a Prefeitura)

c/2.qtos, sala,
coz, BWC, lav,
garagem. Lote

.

450m2 R$
165.000,00

Cód. 0217 - Casa de
alv. c/1 Quarto, sala,

cozinha, BWC,
lavanderia, garagem,

tijolo maciço cl
estrutura pI 2 pisos,
murada, janelas de

madeira, rua de
asfalto.

Cód. 0216 - Sobrado I

Figueira c/1 suíte c/ eloset
+ banheira hidro, 3 quartos,

sala, COZ, BWC, fav,
garagem pj 2 carros. Parte

térrea possui atualmente um

mercado cl cliente fixo e

estacionamento.
R$ 800.000,00

Cod 0218-
Terreno de esquina

c/875m2
possuindo uma

casa de madeira e

outra de alvenaria

(falta ,ª-cab�r)
R$150.o.00.00

j'

Cód. 0210.- Terreno
Guaramirim c/364m2,
murada nos fundos e no

lado direito, á 100m2 da
BR-280. R$ 80.000,00

Cód0219 - Cada
de Alv. ei 3
quartos, 2 BWC.
sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 29°.000,00
(Aceita-se casa
em Barra Velha)

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

, I

..

Ijl

Çód.2015 - Cenfro Apto.(acab.
gessaI massa cor) suíte+2qtos, bwc

social, cozinha garagem.
Próx.Justíça Federal. R� 118 mil

Cód.1 049 � Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, sala
tv, s estar,' churrasq,aq solar,

garagem 4 carros.

Sob Consulta

Cód.1079- Barra do Rio. Molha - 1

suíte, sa.c.cozinhe, 2qtos, bwc, lavand.
RS 87 mil

Cód.2010 - B. Camboriú -Apto. 2 qto.,
sala/copa, cozinha, bwc, lavand.,

garagem. R$ 220 mil

r"·'"··"��, CORRETOR DE IMÓVEIS· ..

�.,,� EllN�eAILVI!S'
�_.._. �!! !l··it_r�!I __�JJ

Ótimo investimento para condomínio, posto de
gasolina ou industria.

Casa mista, 3 quartos,
terreno 600m2, no centro de
Corupá. (Pr ó

x
í

m o ao

Bombeiro) R$ 55.000,00 :
I

_._---_._---- .. - ...-._.__.._.__ .- .._.__._._- ./

COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

Ofe..ta!
Ótima oportunidade.

I
I

: De R$ 260.000,00 I
I 1

"' IPor R$ 195.000,00 I
Chácara 10.500m2, cf Casa, I I
lagoa. Bom Plant _ Corupá. I Terreno de 2.400m2, com galpão I
R$90.000,OO (troca por I pré-moldado de 660m2, no oaírro ]

idê c' ) I Ano Bom, Corupá. R$195.000,OO Iresl en Ia . .

I 'i
'-:--'--_._ .. _._ .. __._ .. _ ..._._ .. _ .. _ .._._._._._._._------_;

Roberto Seidel, 1142. Corupá. Fone:3375-2031 19135-497719153-1112

Casa 3 qts' e demais
dependências, terreno 300m2,
fundos para o rio, próximo e antiga
usina Corupá. R$ 35.000,00

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

porteletr. R$ 160mil

Cad.1089 - Rio Cerro II . Sobrado, ,

1 bwc.quarto, térreo-bar, (sala)'
cancha de bocha e área de churraq.
2 bwc. Terreno 1420m2. RS 450miJ

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

garagem. R$ 120mil

c:ód._1080·� Schroeder - sala,
.

cozínna, 3 qtos, bwc, lavand.,
80m2, R$ 110 mil

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

construções.Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais de uma construção
por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores da vicia até (-l ehtrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Projetos
Estruturals e

Arquitetônicos
OE;l"l,AQHJS'UNA

ESTAMOS ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS R.OA NOVA! 403 • Sl.Ot,02

PROXIMO A 51PAR E 5TUOIO FM

VENDA

CaScas Bairro ÁrealTerreno' Cunstrução' Valor
1046 �FSlita9uaçú 600m' 600m'3pav. 450mi!
1047 Aguaverde 300m' 260m' .240 mil
'\048 Centro 53201' 150m' 80Qml1
1065 Vi\a Nova (2 casasll500m' 350mB'
1066 Praía Barra do Su! aprox"90m' 135mit

Apartamentos local
2002 SFS/Ubatuba tquaora dcruar 70m'/Suite+2q 850111
2019 Baln.Camboriú quadra domar 255mil
20'12 Entrega20'10 N.Brasília Suite�1q i50ml1 /

2016 Vila Lenzi orox.Carinnoso 2quartos 110mil
2015 Ires Rios di) Sul pro>:.Llllimar 2quarítls 7:>mil

Terreno
3034 Àçjua Verde
3040 Cen!/'o(pfQx.Kohlbach)
::l031 Scl\rot·eff2d

• Área
300m"
3.0011m"tf-
420m'

8ümil
5S0mil
45m!i

Chácara
4041 SFS!Ríbeira 172.000m'
4003 Pedraêranca M.OODm'
4005 RioCerro II 25.000m"
4006 Mass.lRib Gustavo 201_OOOm'
4007 SàoBonilácio' 242.000m'
4009 Nereu Ramos 75.00001"

220mil
220mB
20D.mil
170míf

, (Prox.Palhoça) 150mi!
• (prox. pontei 6SÚmil

LOCAÇÃO
Apartamento
6032 Celitro kitinete, clchurras(j, semcondom. 420,00

Casa / Comerciai
5001 Centro prox.Caneri 2000,QO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fachada

12· Pavimentos
02 Aptos por andar
04Su-ítes
04 Vagas de garagem
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Esquina com Emílio Stein
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Ref- 023 ) Ouas casas 110 mesmo lerfeno no

Tjfít Mítrlills. CaslI da frente· Casa dOlllvenaria
com 80m2: 3 dorm, saia, coz e garagem. Casa

dos tundos - Casa de madeIra com 99m�, com 3
dor. sala, 2 COZ, 2 bwc, varanoa, Terreno com

área de 364m'! R$120.000.00

'-I�;.Jj.,M!I!II'!lIPiIUI#'!fI, ''''

.1.Hi�uW$WI"'lll)_'••
Ref-026) Casa em Três Rios do Sul. Casa cl

1 suite, 2 dorm, COZ, towc, 2 vaga de

g�ragem. piso cerâmico, sala de estar,
Terreno com 358m2 R$195.000.00. Aceita

financiamento bancário

Ret-024) Undo Sobrado em Guaramirln Bairro
Havaí, Cll suíte master, 2 dorm. cozinha mobiliada,

sala de jantar e de jantar cl gesso rebaixado,
garagem pí 3 carros área de festa mobiliada, terr.

364m?, casa i98m2 R$ 280.000,00

,

IMOVEIS

Ref.lt15) Gasa Nova no AmizaÚe - Casa c/1
suíte,2 quarto$; sala de est�r e jantar ,COZ, .

despensa churrasquelta, 2 vaga de garagem;
casa mobilíada 129m2 R$ 230.000.00.

Aceita financiamento bancário

Ref. 053 • Res. Emanuel, Barra com 1 Suite
-1·2 dorm. sala de estar e ialltar, bwc, COZ,
l�rea de serviço, sacada de churrasqueira.
Area UtíI87,50m2. R$130.000.00. Entrada

+ parcelas direta com construtor.

Ret-n03) Res Vieitas A!ltos com 1 suite, 2 donn,
sacada com chúrrasqueira e demais

dependências com 98m21ocalizaçào privilegiada,
na área central (Ultimas unidades)R$ 140.000.00

Ret. 601 Res. Delta Aptos c/ 2 dorm, e demais
dep. Localização banto ÁguaVerde Próx.

.

Samae. a partír R$ 87.000;00. Entrada e saldo
Finac. baocarío com FGTS.

ReI. 047 - Res. MaranaHa - Apto Novo pronto para
morar no centro. CI 2 dorm, e demais dep. área de
60m2• R$130.000,OO. Com 1 suite + 2 dorm, área
-

de 100m2 ampla sacada com chur., acao. Iodo cl
gesso rebaixado e pISO porcelanato. 2 vagas de gar.

RS 190.000,00. Aceita Fin(lc. bancano

Ret-017) Geminada no João Pessoa - Casa
cf 2 quartos, sala, COZ, bwc, 1vaga de

garagem, Geminados área construída 76m2
RS: 118.000.00. Aceita financ. bancário.

Rei: 002 Raso Aspen o Vila Nova área privo
102m2 e 2 vagas de garagem, entrega em agosto
de 2010. Execelente aptos c/ suite, sacada cl

chur. e demais dep. R$169.000,00 eot. + pare.
em ate 60X ou ainda saldo cl Fianc. bancario.

Temos terreno para compra com cQntruçào
'Minha casa minha vida'

- Ref. 005 Bairro Amizade apartir de R$ 68.000,00
- Rel. 014 Terreno para chácara a 15 km2 do
centro R$ 55.000.00
- Rei. 029 Terreno no Czernlewicz cf 945m2 R$
165.000,00. aceita carro como parte de

pagamento, ou entrada + parcelas.
- Ref- 051 Terreno no bairro Três Rios do Sul,
loteamento Santorlne com 468m2 por apenas RS
69.000.00 Av. ou entrada + pare. DIreto com o

proprietário.
- Ref-072) Terr. em Guaramirin lot. K'Panema
Terr. 370,39m2 RS 45.000.00 aceita carro até RS
20.000.00 como parte de pagamento.
- Ret-062)Terr. em Nereu Ramos - Terr. com
315,62m2 com 12.50 trente e fundos lat.eral
23,25 R$ 60.000.00

Ótima oportunidade, ferro plano no

Champs Elysee 378,84mz R$109.000,OO
Rel-040) Casa na Ilha da Figueira - Casa cf
1sufte, 2 dorm, tbwc, coz, sala de estar, bwc,
lavanderia, churrasqueira, área de'festa, portão
eletrônico, piscina. 165m2 R$:290.000.00.

Aceíla:.financiamel1to bancário
-

ReI-DOS} Res. O' Fiori Apto na lIila da Figueira, c/2
dorm, sala de estar e jantar, coz, owc, sacada com

churr. área de serviço vaga de garaoem, área
útif:61 ,21m2 RS 125.000,00. (entrada e saldo por

fínal1tiamento bancário) Entrega abr!l2010.

apartamentos c/ sacada cí churrasqueira e

demais dep. área priv. de 65,35ml com 1 suite +

t dorm R$:116,390,00, e área privo 71.08m2.
com 2 dorm R$:109.180.00 entrada mais saldo

com fine. baneMo

Rer- 061) Casa na VOa Rau - Casa cl
1 suite. 3 quartos, sala, copa, coz, bwc,

lavanderia, churs. casa com 155m2, Terreno
478,82m2 R$ 295.000,00 Aceita

tinanc!amlmto bancário

"Terreno em Três Rios do sul
Plano com escritura somente'

45.000.00 A VISTA"

ReI -021) Casa Nova na Ilha da Figueira -

Casa cf 1 suíte, 2 quartos, sala, COl, bwc, 1

vaga de garagem, área útil: 90.BOm2. R$:
144.000.00 Aceita financiamento bancário.

Aceita financiamento bancário

_mmQ����'������BR�"��__.

•
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEl.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

057 - Nereu Ramos - casa de alv. com
1 08.00m;! e edícula com 40,00ml.

(aceita terreno como parte. de
pagamento) R$ 170.000,00

018 - Nereu Ramos - casa de
alvenaria com 70,00m?' e terreno com

322,00mz R$ 85.000,00.

017 - Nova Brasilía - C(lSa de alvenarIa
com '160,OOm',! mais edfcula com

35,00mz. (aceita apartamento de menor

valor) R$ 265.000,00

020 - Três Rios do Sul- casa de
madeira com 110,OOm2 e terreno
com 420,OOm2 R$ 93.000,00

087 - São luis - casa de alvenaria com
aprox 120,00mz e terreno com

453,60m2. (aceita apartamento de
menor valor} R$ 170.000,00

TERflENOS
088 - Jaraguá Esquerdo, terreno com 580,00m? , , o R$ 65.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m -.............. . . . o ••••••••••••••••• RS 250.000,00
060 - Schroeder, terreno com 20.000,00m� , ..................•......•.... ., R$ 80.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00012. • ••.•••.• , .....••...••..... , ....••..••..•.••..••.. R$ 700.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00mz ••...•........•....................... o •••••••••••••••••• R$ 52.000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,OOm2 •.•••..•..•.•••..•.•••..•..••. , ••••••••.••..••.•..••..•.••.... R$ 55.000,00
049 - Schroeder - terreno com 2.149,37m'�. . ..............................•...............•........... R$ 33.000,00·
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75mz o R$ 200.000,00
076 - Amizade, terrenos - Itacolumi II a partir de . .'..... . ..............• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• R$ 79.380;00
086 -Amizade, terreno com 505,00m:! .' .' R$ 79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ElYSEE com 420,39m2 .'. .. .. . .. • . .. . . . • . . . ..•. , : R$ i 32.000,50
109 - Nereu Ramos, área de 1'I.470.00m2 (ótimo pi indústria) , " R$ 330.00.0,00
i 27 - Rlb_eirão Grande do Norte, terreno c/375.00m2 .••..•..•..•.•.••••••••..••.. o , ••••• , •••••••••••••••• R$ 28.000.00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141.34n)2. . . . . .. .. .. . . . .. . . R$ 150.000:00

APARTAMENTOS
170 - Czerniewicz - com 93.00m2 de área plivatlva R$ 150.000,00
005· Balneário Camboriú, área total 135,00012 R$ 270.000,00

CASAS ilK • .,.1
240 - João Pessoa, casa de alv. cl área de 119,33m:' e terreno c/ 513,4411'12 aceita financ. bancário..........•........ R$·150.000,00
004 - Nereu. Ramos casa de alvenaria com 100,OOm2 e edícula, com terreno de 360,OOm·l .• " .•• ; R$150.000,00
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,0001'; e terreno com 760.00m2. Aceita imóvel em Carupá.. . . , R$1UO.000,OO
014 - Rio Cerro 1- casa de madeira com 70,00m;! e terreno com 312,OOm2••..•.•••.....• : .........•..••.•••••• R$ 70.000.00
068 - Vila Lenzi , sobrado com 166,78m< e terreno com 302.20m2 (aceita carro como forma de pagamento) R$160.000,OO
02'7 - Santo Antonio, casa de alvenaria 128,00m� e terreno de 360.72m2• aceita apto como pgto .............•...... RS11 0.000,00
025 - Scllroeder, casa de alvenaria com 1 08,00m?' e terreno com 1.230,00m2•••.•••••••....••.•••.•..••.••.•.•• R$ 230.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200.00m'� e terreno c/ 329,00m�. . . . . . . . . . . . R$ 200.000,00
050 - Sehroeoer - casa com 79,00m2 e terreno com 500,00012....•..•...•...•.••.••.••• o •• o •••••••••••••••• RS 140.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/ 203.40mz e terreno cf j .364,00m? o ••••••••••••••••••••••••• RS 285.000.00
080 - Vila tenzí, Sobra90 cl 2S8,00m2 e terreno c/ área 418,12rn2. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno R$ 310.000,00
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alvo cl 80,00mz e terrepo cf 607,50m2 ...........•..••.••..•...•.• , •... R$ 90.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alvo c/132,OOmz e uma de mad. de 60,0001" c/teneno de 525.0001:: , R$170.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m'. . o , • : •• , •••••• RS 250.000,00
15:1- VIeiras - Sobrado com 220,OOm' e terreno com 450,00rn'!. (aceita procosta) R$ 1;>0.000,00
159 -Praía do Ervino, casa de alvenaria com 100.00m'� e terreno com 300,00rn:1........••.••...••..••.••...•..... R$ 40.000.00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00mz e terreno com 2.033,45m2 •••....•.••..•...•.••... R$ 150.000,00

!'Sl"nOS •

021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com l6.007,OOm;! , R$130.000.00
026 - Santo Antonio. com área de 475.650,00m". . ,

: RS 400.000,00
U30 - S�nto Anto,mo, �/ casa de alv., rancb?,' lagoa. cf área de 175.000,00m". aceita imóvel de �enor valor R$ 380.000,00
038 - RIO Cerro com area de 175.000,OOm'· . .. . . .. . . . . .. . R$175.000.00
163 - Guaramifirn - ci casa de alvenaria, área de festa,..pastagem, lagoas cl área de 126.600,00m' , R$ 640.000,00
043 - Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000.0001" R$ 80.000,00
044 - Nereu Ramos, ci área de 60.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas...............•........... \ .. RS 400.000,00
048 - scnroeoer - casa com 10a.OOm·1 e terreno com 22.955,80m�'. . . . R$ 280.000.00
061 - Joao Pessoa. casa de alvo cl327,23fll�, ediGula, cacl1oeira.la(1oa, e terreno c/ i90.600,OOrn;! , R$ 650.000,00
120 - Jaraíluá 84 - com área aproximada de 7.500.00012, com casa mIsta, lagoa. . R$ 90.000,00

ALUGUEL
Rio Molha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . o ••• R$ 450,00
Amizade casa de alvenaria. . . . . . . . .. , R$ 1.100,00

INVESTIMENTOS
Temos lmóveis a venda em Balneario Carnboriu.
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. AMIZADE - Vende-sei 3 qtos,
cl garagem. Tr: 3276-3321.

CENTRO -, Vende-se, Ed.

Menegotti, 2 qts + dep. Em

pregada, bwc privativo; R$
130.000,00, aceita carro e/ou
imóvel em Jaragua I Praias I
Itajaí. Tr. 3248-4258 ou 8401-
4000
COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de prefer
ência próximo ao Angeloni. Tr:
9993-4100.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$ 120.000,00.
T[ 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.

I� CHÁCARAS

GARIBÁLDE - Vende-se, 41

000m2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cercada,
-á 70m., do asfalto. R$ 125

<, 000,00. aceito- terr. no nego
cio. Tr: 3055-8262.

'JACU-AÇU Vende-se,
54.462,48m2, c/ casa simples
de madeira, c/ lagoa e energia
elétrica., R$ 138.000,00.lr.
3274.8844 - CRECI/SC 2716J

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
c/ 375.000,OOm2, grota funda.
Tr: 3370-2855.

SANTA .LUZIA - Vende ou tro

ca-se, 765m2, água corrente,
palmeiras,bananal, lagoa, R$
21.000,00. . Tr. 32752037/
91184455

"

SITIO - Vende-se, 120.000m2,
c/ arvores frutíferas, área

propicia p/ pasque e pague,
R$ 450.000,00. Tr. 33705603
/99735780

TIFA AURORA - Vende-se,
37.000m", pastagem, planta-

'., ção e riacho, R$ 65.000�0. Tr;.
,

33722818
,

"

TIFA AURORA -- Vende-se,
30.00um2, c/ nascente' e

casa nova, R$ 65.000,00. Tr.

33722818'

• LOCAÇÕES
CASA - BARRA DO SUL- Aluga-$e
pi temporada.Tr. 3376-1553 ou

9903-0545

CASA - BARRA VELHA - Aluga
se, praia Central, 4 qts, 2 bwc. Tr.
91752300

CASA - JGUNGUARAMIRIM -

Procura-se pi alugar, 2 qts, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Tr. 9167-
6964

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

.

CENTRO - Aluga-se, salas comer

ciais, Av. Pref. Waldemar Grubba. Tr
99975027

APTO, - RAU -�Aluga-se, 2 qts, '

garagem, R$ 470,00 mensal. Tr.
99932131

VENDE-SE 1.500
BLUSINHAS DE
ALCINHA ,TIPO
HEGATA,DO P AO
GG.COMPOSIÇÃO:
95% ALGODÃO E
5% ELASTANO.15
CORES. PREÇO '

R$ 6,80 CADA.'
FONE: 99,69 ..91-62

" SALAS COMERCIAIS

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

BAR - Vende-se, Vila Lenzi.
Tr. 33700992/ 998852231
88530416

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, sobrado comercial e resí
dencial, com mercado com

pleto funcio'nando, 600m2. Tr:
3370-4927.

LOJA FEMININA - Vende-se,
Centro de Jguá, moda femi- '

nina, bolsas e acessórios. Tr.
99511107/32736762

PADARIA - Vende-se, Schro- .

eder. Tr. 32750697

SALAS
COMERCIAIS

ALUGA-SE
AV. PREF. WALDEMAR

GRUBBA - BAEPENDI

9997·5027

·IMÓVEIS
-

�,���, 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 camin
hão '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 col
ecionador. Tr. 92116664

CAIXA AMPLIFICADA
Vende-se, 8 saídas, auto
falante 15, + corneta, R$
800,00. Tr. 84651737 manhã

CAMA - Vende-se, casal,
madeira maciça, R$ 130,00.

, 1r. 3276-0340
,

CONSÓRCIO DE CARRO -

Vende-se, volksvaçem, R$
4000,00 pago. vender para
R$ 3000,00. Tr:3371-7090
ou 9169-6342.

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

\ 91 09-
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.

IMPRESSORA Vende
se, Ploter, HP Desingjet,
110 plus, tamanho A1, R$
4.500,00. Tr. 3276-0340

KIT - Vende-se, de alarme
residencial instalado. Tr:
9944-5352.

KIT XENON - Vende-se,
6.000K, R$150,OO. TR.
3276-0340

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

'

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

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha
da Figueira, aceita carro. Tr:
8826-8636.

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

JAQUETA DE COURO -

Vende-se, p/ motoqueiro, R$
150,00. Tr. 3370-5533.

LOJA - vende-se, de con-
,

fecção em geral, aceito carro

ou material de construção.
Tr: 8813-0934.

LOJA DE MÓVEIS - vende
se. Tr. 99975027

MARCENARIA - Vende-se,I

Tr. 32748679

MOTOR VOLVO 340- Vende
se, 95, melhor oferta. Tr.
99380871

MOVEIS - Vende-se" ap
.enas 1 ano deuso, p/ loja de

roupas fem., em MDF, cores,
'caramelo e branco. Bal
cão, caixa, balcão expositor,
provadores, 4 araras, 2 tabla
dos de vitrine,' 3 manequins,

_

painel decorativo, sofás e ta

petes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, es

critório, 2 mesas,1 armário,
2 portas, 1 baíção, 2 cadei-
ras giratórias, 4 cadeiras fix-

FI�HOTE - Ven?e-se,Yor� as, 2 cestos de lixo, 1 caixa
Shíre, machos e.têmeas, Ir: de correspondência. Tr. 47
3375-2006�9u 9146-4864. .' 8443�3999 ou 3376-1996

'

OFICINA - Vende-se, Tornear
ia. R$ 46 000,00. Tr: 9953-

, 2408 ou 9905-9850.

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

PLAY STATION ONE - Vende
'se, R$ 100;00. Tr. 3276-
0340.

ROLLERS - Vende-se, 37/38.
R$ 50,00. Ir. 3276-0340
ROUPAS GINÁSTICA
Vende-se, de suplexx, cl es-

. toque 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$ 38000,00.
Tr: 9137-0999.

TANQUE LAVAR ROUPA -,

Vende-se, fibra, 2 cubas, R$
150,00. Tr. 3276-0340

TELEVISÃO - Vende-se, 14

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

TITULO SOCo ACARAI -

Vende-se, mensalidade
paga até 2014" R$ 900,00.
Tr.33716968

UTENCILlOS PI MERCADO
... Vende-se, serra fita pi
açougue, moedor .de carne, .

balcão de frios e laticínios.
Tr: 3273-5065.

VESTIDO - Vende-se, de

prenda. Tr: 3370-4164 ou

8863-7665.
'

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

rua Jacobi Gesser no' bairro
Amizade, atende pelo nome

de Coça. Tr.3371-7914

'ANTENA - Compra-se, pa
rabólica pequena. Tr: 9194-

'< 0580 ou 3273-5183..

, 'CARRO - ,Compra-se: - piFILHOTES' '- .Vende-se, NINTENOO WII - Vende-se, 'assumir prestações: TrMaltes, machos e fêm�as. Tr. semi' novo, 25' jogos, 1 \f\Iii'
33752006 191464&64 " ", remate e 2 nunckucks, R$ 33733311

,

850,00. Tr. 9917-3771
FILHOTES i.. Vende-se,'Gold- r

•

en Retriever. Tr. 91162350

FREEZER - Vende-se, Côn
, sul, 170 Its, R$ 250,00. Tr

33761403
.

OFICINA - Vende-se, de
, bicicleta, corupa, cgm todo

maquinário e estoque, uma

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

VIOLÃO - Compra-se, afina
dor. Tr: 2106-1924.

BEAGLE .; Compra-se, so

mente filhote. Tr. Q136-9'383

�� DOA-SE
. CACHORROS - Doa-se,
adultos, pequeno e médio

porte, fêmeas e machos. Tr.
3276-0340.

, I

.

I
ASTRA - Vende-se, 05, Hal
tch Elegance, 4 portas, 2.9flex, preto, AR, OH, VE, TE

,liAL. Tr: 8823-8479.
I

, I
ASTRA - Vende-se, 05, sej ,

dan, contort, 4 portas, 2.,�flex, prata, compl. 10 dono ,

R$ 31.000,00. Tr: 327315233.
, I

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

'I
I

,

ASTRA - Vende-se, Sedanl
2.0, 02, 4 pts, completd
+

.

GNV, quitado. Troco po�
.carro de maior valor, ou tH
nancio em conolções espe
ciais. Tr: 9101-8302. ,

ASTRA - vende-se.oü
preto, completo + teto, R�
19.500,00. Tr. 99269663 I
ASTRA- Vende-se, 01, HaJ
tch, preto, R$ 19.000,00 J
vista e si troca. Tr. 3370�

I

8307 (horário comercial) I
CORSA - Vende-se, 2 pts,
97, branco, ótimo estado'l-Ir: 9177-3927, I

�ORSA - Vende-se, 96,1
Super, branco, trava eíéín
ca, alarme, desembaçado
traseiro, ar quente, limpa
dor traseiro, roda liga leve,
R$ 7.500,00 + 11x de R$
415,00. Tr. 96156811 c

Guilherme

CORSA - Vende-se,' 96,
super. Tr. 99726559 I
33720324

-

CORSA - Vende-se, 01,
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R$ 50.000,00. Tr. 8849 3600
14732735144 (após 18hrs)

Gal - Vende-se, 09, 1.0,
4 portas, flex, preto. R$
28.000,00 Tr: 3273-5233.

ESCORT GUARUJA -

Vende-se, 91/92, 4 por
tas, VE, TE, AR. Tr: 3372-
0416.

Wagon, vidro, trava, alarme,
único dono, R$ 14.000,00.
Tr. 91021701

t FIAT SHAOOW - Vende-se, 600
VT, 01, 2° dono, em ótimo
estado. Tr: 9993-393? .

,

,

KOMBI FURGÃO - Vende-se,'
07, branco, flex, cl GNV. Tr.'
9979-6850 I 3371-6368 :
lOGUS - Vende-se, 95,;
1.6, CU, ótimo estado, R$,
7.800,00. Tr.91740251

FIORINO -Vende-se, 02,
Furgão, gnv, R$16.500,00.. SHAOOW 600 VT - Vende-
Tr. 33733311

se, 01, cromada. Tr: 9993- .

3937.

Gal - Vende-se; 99: R$
4.000,00 entra. + 27 pare.
R$ 397,00. ou R$ 11.900,00
à vista. Tr: 9102-9254.

CORSA - Vende-se, 99,
Sedan, 1.6, bordo, ar, R$
15.800,00. Tr. 33733311
CORSA - Vende-se, 06,
Hatch Maxx, 4 p, prata, AC, .

AO, DT, LT, R$ 24.900,00.
Tr.3370-4130

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

PALIO - Vende-se, 99, 4

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

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

Gal - Vende-se, 05, 1.0,
4 pts, AR, Lp, quitado. Tr:
9101-8302.
Gal - Vende-se, 1.0,05,4 pts,
quitado, ar-quente, desem
baçador e limpador traseiro.
Troco por carro de maior valor,
ou financio' em condições es

peciais. Tr: 9101-8302.

Gal - Vende-se, special 02,
2pts, ótimo estado. Ir: 9188-
2814 cf Antonio

PARATI - Vende-se, 97, 1.8,
2 portas. Tr: 9973-9749.PALIO - Vende-se, 97, 4p,

vidro, trava alarme, R$
11.900,00. Tr. 32753538/
99319410

F-1000 - Vende-se, 93,
diesel, cabine simples
(modelo novo) motor
mwm em ótimo estado.
R$ 27.000,00 nego Tr:
99735052

I

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

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

POlO - Vende-se, 00, ótimo
estado, compl. R$ 20.500,00
ou R$ 16.000,00 de entra-

. .da + 12x de R$ 652,00. Tr:

,3376-3978 (após 13h)

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

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

TIPO - Vende-se, 95, com-
pI., 4 pneus novos. R$ 9 XR 250 .. Vende-se, 04, tor-
000,00. Tr: 3376-4050.. nado" equipada pi trilha, R$

3.500,00. Tr. 92140486

MONTANA - Vende-se, 07,
esport, preta, completa, 1.8,
único dono, R$ 34.000,00.
Tr: 33733311

F-1000 - Vende-se, 86,
turbinada, vidros e trava

elétricos, alarme, DH, ban-
o

co couro, completa, R$
22.000,00. Tr. 99419712
F1000 - Vende ou troca-se,
94, Super Cab, original, die
sel. Tr.33722823/ 96323925

UNO - Vende-se, 4 portas,
compl. R$ 4 000,00 en

trad. E + pare. Tr: 9618-
7945.

.

YBR 125 - Vende-se, 06, Va
maha,14.000 km, vermelha,
cl baú e capacete. Tr. 8443-
3999 I 3376-1996

Gal - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tr: 9962-3664.MONZA -

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

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

UNO - Vende-se, 05, Mille
o

Eletronic, 1.0, azul escu

ro, 2p, LDT, AO, insulfilm,
som, rodas de liga leve,
4 pneus semi-novos, R$
7.900,00. Tr..8426 0628.

SAVEIRO - Vende-se ou troca

por carro de menor valor, 02,
G.3, 1.6, álcool, R$17.900,00.
Tr. 32753538 ou 99319410.
SAVEIRO - Vende-se, 05,
flex, legalizada suspensão e

xenon . Tr. 99231153

1U1] "i1",4�,�I
BORA - Vende-se, 01, azul,
compl., banco de couro, ABS.
R$ 28 000,00. Tr: 8405-9689.

Gal - Vende-se, 00, G3,
1.0, 16v, 2p, ar e direção, R$
12.800,00. Tre , 3371915-7

FIESTA - Vende-se, 00, 4·

portas, azul perolizado, pára
choque personalizado. R$14
800,00. Tr: 8405-9689

. OPALA - Vende-se, co-'

modoro 83, azul, 2 pts. Tr:
9188-2814. GOlF - Vende-se, 06, 2.0,

automático, prata, 22.500km.
Ir; 9981-9777 o

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

.

S10 - Vende-se, 00, 2.2,
4x2, GNV, cab, Simp., VE,
TE, AL, LM, 4. pneus no

vos.
_

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

SAVEIRO - vende-se, 00/00,
G3, cinza, ótimo estado. -n
33761060 I o 91376250 cl
Maicon pela manhã

FIESTA - Vendé-se, '08,
grafite,sedan, 20.000 km, R$
26.000,00. Tr: 8424-8381.

GOlF - Vende-se, 09, 1.6,
Sportline, vermelho, único

dono, completo, revisado.

BIZ - vende-se, 03, 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00_. Brinde

capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644. LIGUE E
ANUNCIE

.. 21 06-1919

FlESTA - Vende-se, 97, 1.0,
GNV, TE, AL, MP3, DT, 4

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

S-10 - Vende-se, 04/04,
turbo diesel interculer, cabo

Simples, AC/OHNE/TE,;. e

sistema de rastreamento.
R$ 39.000,00. Tr: �1 07-
6932.

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

33722348
KA - Vende-se, 08/09, semi

.

novo, branco, 9.000 km, AR,
TE, AL. R$ 25 000,00. Tr:
9135.:8601.

VECTRA - Vende-se, 97,
gls, 2.0, bordo, completo ..

. R$ 16.500,00 a vista ou

18.500,00 na troca. Tr. 3276-
0340

BIZ - Vende-se, 07, 125,
preta, cl partida, 10 dono,
10.000 Km. R$ 4.500,00. Tr:
8405-9689.

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

CVX 250 - Vende-se, 08,
Twister, licenciada 2009

paga, cl alarme. 14.000 km.
R$ 9.500,00. Tr: 8802-6399.tFORD

FAMíliA MUDANDO VENDE:MONDEO - Vende-se, 95
COURIER - Vende-se, o teto solar, banco elétrico, air
06, 1.6, branco, R$ bag duplo, ABSi top de linha.
22,000.00. Tr. 32731944 . Tr: 3373-8244.

OT /180 - Vende-se, de tri
lha' + bota + capacete. Tr:
3372-0409.

1) Móveis demadelra usados da FINEMÓVEIS (www.finemoveis.com.br) na cor
o

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

ORAG STAR - yende-se, 2) -Eletrodomésticos
.

'

_

04, preta, customlzada. Tr.
" _ Refrigerador BOSCH usado modelo Inte,"igent (100 % refrigerador), 220 y, com33721528 I 91816689· -

graduação de temperadora dé 2 em 2 graus-, funcionando -:- valor R$ 350.,00, .

- Freezer vertical CONSUL branco, 230 litros, 220V, funclonando (precisa de pin-
tura) - valor R$200,00;.. .

- Secadora BRASTEMP elétrica 220 V, 8 quilos de roupa, branca; precisando apenas
trocar a resistência, mecânica OK - valor R$ 300,00; '. ..

'

.

-

Contatar com Maria Hermínia (47) 9614-8585:,
ou Luiz Porto (47) 9915-0182, '

ou pelo �-mailluizhbporto@yahoo.com.br

DEL REY - Vende-se, 83,
"verde, metálico, bom esta
do. R$ 2300,00. Tr: 8459-
877-3 ou 8461-3436

PAMPA - Vende-se, 94, mo
tor 1.6, gasolina. Ótimo esta-

.

do. Tr: 9977-0595.
.

MOTO PI TRILA - venoe-se.
vamaha, cl capacete, botas e

. doc. Tr. 33720409
VERONA - Vende-se, 94;
LX, álcool, rodas de Iiga!leve,
pára�choque personalizado,
película. R$ 8.500,00. Tr:

- 8405-9689.

ESCORT - Vende-se, 01,
1.6, SW, azul, completo, ar,
direção, trava, vidro, 4p,
R$ 13.500,00. Tr. 9172-
6768.

QUADRICICLO - Vende-se,
. 08, Suzuki 750. Tr. 9973-618

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(C�lrl1m
Lanches

5% de desconto à vista em dinheiro

15% de desconto à vista

,

F��t)I".r.�l't.wl$
"'- @<#-"""-�,�

1 0% de desconto à vista

lmuntsedom
--Jaraguá '"

......�,�.��
12% de desconto

, 15% de desconto à vistJ'

BI..JOUX

10% de desconto à vista

" "'�"'�
" :...0"

, "o\""

5% de desconto à vista em dinheiro

Strutura
15% de desconto à vista

t
'!RAVElll
IIIItlOA IIIIAstU"INA

15% de desconto à vista

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

5% de desconto à vista em dinheiro

,ytf,���sV
10% de desconto à vista em dinheiro

15% de desconto

10% de desconto à vista em dinheiro

10 % de desconto nos

manipulados à vista

Co.., rar,a
'(lQ�-lch"�r�o

10% de desconto

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

:.�nvestil1lentos
corretora

20% de desconto nos cursos

,

i" \ '\ C N
'

.\ B I J U

10% de desconto à vista

(;.
rotowíflrA ,

10% à vista nas

molduras e ólbuns

10% de desconto à vista

,

ou 5% de desconto a prazo

5% de desconto

Criare
móveis planejados

5% de desconto à vista

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à vista

10% de desconto

15% de desconto à vista ou

10% de desconto a prazo

�eceituário
FARMÁCIA MAGISTRAL -

(41) 32750164

10% de desconto à vista

AUTD-CE"'l'C.\\
1 0% de descontei na mão-de-obra e

5% de desconto nas peças à vista

complementos
1 0%' de desconto à vista

��Pa,.Yel'·.�
i'-' FANIJIIACIAS »»

� 'j\(QÇê_r:SClnrJ,re liem. !
20% de desconto nos manipulados/genérico

e 10% de desconto no ético à vista

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

G---'··-1;�;;,�;;;:��-i-;::)
....

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

_,,',
,.

._."
o"

/j,,',1/),;: J':�"?",;::.?

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

) flJrçal'itil/( ,

Oml1'Q de Tti.'fapia e fstê-tici'l

10% de desconto

5% de desconto

@HMTRODluUllm{Ào
B U ( A l

ORTOootmA E IMPlANTES
-_._-

Clínica Geral com até 15% de desconto,
(Dependendo do forma de pagamento)

,

(_' o:<.//;, �q
,�<.,

r\'tI"
V

15% de desconto à vista

1 0% de desconto na hospedagem

NI 'ARMA'
--

10% de desconto à vista

@�®lli10CS@
� Olli1�@�[f®O

5% de desconto acima de RS 30,00

CALCADOS

3% de desconto

10% de desconto à vista para
troca de oléo, filtro, fluído e rod.

Jtf !§Mf!P!!��
10% de desconto à vista

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

BELISSIMA
H o M E

8% de desconto à vista

rAQA 1It� ..
�maiS
lNTER10RES�:",

15% de desconto à vista

[Q>Wk
PNEUS

10% de desconto na mão-de-obra e

check-up gratuito na suspensõo e freio

5% de desconto à vista

10% de desconto
linha de brinquedos à vista

� Livraria e .aFia'� f!&1:at_i&j
10% de desconto à vista

..oi

Grafipel
5% de desconto à vista

Uccw tt.. Vlba

10% de desconto

Vázigi
IntcunC2XUS
INGL!S • ESPANHOL' INTERCÂMBIO

5% de desconto

L

SeI/-service de Perfumes '

��e- -7, 1'Ie;\
00 \:

10% de desconto à vista em dinheiro

I�E�A�D2i1
.Móveis e Decorações

,

5% de desconto à vista

FaIcão5ports
10% de desconto à vista

Fellows®
IDIOMAS

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

'�k.�
10% de desconto

vfDEO LOCADORA I PRESENTES I DECORAÇOES

7% de desconto à vista na

linhó de presentes e decorações

,5% de. desconto

INIHHs COM LlDUIINI;A

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

-shirt

10% de desconto nas segundas,
terças e quartas-feiras

5% de desconto à vista

8% de desconto à vista

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão....,.+! Ligue 3055-7575

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844
PLANTÃO

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

n
se

Pua Pres. Epitáclc Pessoa, 820 Centro - .Jarauuá do Sul - se

Ref. 915- CORUPÁ - Centro

Apto.novo cf 03 quartos, sala e

cozinha conjugadas, 01 bwc,
lavanderia, varanda e

garagem.Entrega para
janeiro/2010.Localízado a Rua.

Francisco Mees - próximo ao Posto
Dalsóchio Valor R$ 95.000,00 aceita
veículos como parte do negócio.

Ret· 752 -Centro- Ed. Carvalho
Apartamento espaçoso todo

revisado e cl pintura nova, 01 suite
+ 02 dorm, dep, de ernpregadac!

banheiro, salão de festas, garagem e

demais dependêncas.valor R$ de

198.000,00 por 170,000.00

ReI. 725-lmóvel com área total de 675m2 e área privalíva de 420m2. Predio com 08 apartamentos, lodo locados, cada um

com 02 quartos, sala e cozinha conjugadas, 01 bwc, área de serviço e 01 vaga de estacionamento coberto.valor
R$420.000,OO.Acelta-se negociação por imóvel, terreno, ou automóvel de menor valor!

B.gf..7..1.�.:::-.. ª.ª.i.mtJ.ªI.ª!l!!.t�.�q!!.!!.f.dº
Pr.QX, ª .. M.ª4r.i.- Apartamento

edificio D'Espanha , andar térreo.
Contendo 1 suite + 01 Quarto,
banheiro, sala, cozinha, área de

serviço, 01 vaga de garagem
coberta. Valor R$125.000,OO

R(!.1..ª.�4..::::.�AºJ.Y!�.. :::..Terreno
Escriturado cf área de 722m2,
possuindo ótimo espaço para

novas edificaçóes. Sob ele Casa
mista com 84m2 em madeira, forro

PVC. pintura nova. grades nas

janelas, toda murada e cercada, em
ótima localização,Contém02 salas,
03 quartos e demais dependências.

Valor R$ 140.000,00

.8.gf..5.fi7 .. ::.J�.tIltºAflG.UE.I.B.A.. ::::.ótima
casa de alv. cf 01 surre + 02Quartos,
sala e copa conjugadas, sala de estar,

cozinha, dispensa. escrnórío,01
banheiro social, área de serviço, área
de festas ci churrq.,garagern pI 02
carros, jardim e portão eletrônico.
Valor R$ 220.000,00. Aceita troca

por apartamento no centro cf
Parte do negocio

.B.�.f...s.��. .::-.1B.t$. ..610SJ).º.�!!L�
Loteamento Grutzmacher -

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

banheiro social, cozinha, área
de serviço, área de festas cf
churr.e gpragem pi 02 carros.

Aceita financiamento bancárío.
Valor R$ 194.000,00.

R�F. 801 - Ilha da Figueira-PRÉDIO COMERCIAL sendo:
Terreno com área de 751 ,25m2.Contendo uma sala

comercial com 321,13m2 e uma casa mista com 143m2.
com 03quartos ,02salas, 01 banheiro,Gozinha,área de

serviço, despensa e garagem. Obs.:Áreá comercial de
frente para a-rua principal do Bairro, perto de escola,

mercado, igreja, etc. ACEITA NEGOCIAÇÃO

Ref 1001- Casa em Barra
Velha· Terreno com

573,OOm2 possuindo casa

com área de 195,OOm2 á 50m
da praia. Valor R$230.000,OO

ou aceita como parte do
pagamento, troca por

apartamento em Jaraguá.

3275-3934
Plantão: 9148-2144

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

Visite nosso site e conheça as demais opções!Ofertas,llálidas até a próxima edição deste classjflcado,
'.,"'',,

APARTAMENTOS EM CONSTRUÇÃO
����':':��;�;l::,��;l :�.I���ARVOREDO'

.. !'!t.

:!��Ê��rTICALLI i

www.sonhoinvest.com.br

TERRENOS

Terreno - Rau - Com area de 345,OOm?' sendo (15X23m),
próximo ao Supermercado Rau , posío.ereehe e Unerj .

Totalmente plaino e com escritura .Valor RS 90.000,00 acesa
veiculo como parte do pagamento.

Três Rios do Norte - Terreno com 1.900m< .Pronto para
construir prédio ou casa em condomínio. Valor R$
145.000,00
ReI. 110 - TRÊS RIOS DO NORTE - Terrenos no. loteamento
Vicenzi Gadotli, cada terreno possui 324,OOm2. Entrada de

R$ 7.000,00 mais 100 parcelas de R$480,00

Ref.170 - AMIZADE- Terreno cl 630m2 sendo14X45,lateral
da Rua Afonso Piazera , Terreno plaino pronto pi construir.

.

Aceita financiamento Valor R$ 105,000.00
ReI. 145 - AMIZADE - Terreno urbano cl 318,50m2 em rua

asfaltada e com escritura. Aceita financiamento bancário.
Valor RS 80.000,00.

REF.144 - VILA RAU-(Iote08) Com excelente localização
.próxrno ao Posto Cidade e a creche da Vila Rau,com área
lotai de 345,00m�.Valor :85.000,00'
Ref.160 - Rau· Terreno de esquina, próxirriO ao Posto
Cidade, com 385m2.Valor R$ 92.000,OO.Escritdrado Aceita
financiamento .

DESTAQUE DA SEM�A!!'.

�
RES. WALDEMIRO BARTEL �,:BAEPENDI '

"
v Apartamentos NOVOS prontos para morar.

Aptos cf 1 ou 3 Quartos, cozinha;
sala estar/jantar, BWC, lavanderia.

�, .m
sacada com churrasqueira,

� .. \/aga de garag�m.
Entrega: Novembrol 2011

A partir de R$ 79:ÕOO,OO

. Aptos 2 ou 3 Quartos (1 suíte),�,
cozinha, sala estar/jantar, BWC.

·06:·d •

I ,. _I· C..tavandena, sacada c/ churrasq." ��Sl (.�nCIIl • lulalla - ·z(.�rlue'ft'l(�Z
garagem. ..

Entrega: Março/2011

A partir de R$ 95.000,00 �

Direto cJ construtora.

Entrega: 1 ano

A partir R$ 135.000,00

RES.HEBROM
NOVA BRASILIA

e

�1
RES. VICENZI- Rua Prefeitura;'j

I,
Apto 2 quartos. cozinha. BWC. �.
sala estar/jantar.lavanderia. �"
sacada com churrasqueira,
garagem.

Último andar, sol da manhã

GRAND LlFE • VILA NOVA

Apto 3 Quartos (1suíte). cozinha.
sala estarl/jantar. BWC, lavanderia
sacada gourmet, garagem.
Previsão pi SPLIT, água quente,
gesso. elevador. hall de entrada
decorado.
Entrega: Março/2011,

Apto 2, 3 Quartos cJ ou si suíte,
cozinha, sala estar/jantar. BWC,
lavanderia, garagem,
sacada com churrasqueira.
Forro em gesso. previsão para
climatizadores do tipo Split.

, Entrega: Agosto/2012
.... '� ,A partir de RS 105.000.00

R$ 115.000,00

LOCAÇÃO: www.corretorajuliana.com.br ., . .. . .

.

_ .

• Sala comercial no Czerniewicz - R$ 320,00. • Apto 3 Quartos (tsuíte). demais dependências - NOVO! Czerniewicz- R$ 720.00 + condomfnio.

-Apto 3 Quartos (1 suíte)· NOVO! Czernie�icz - R$ 685,00 + condomínio -Apto 3 Quartos (1 suíte)· N.OVOI Centro � R$ 780,�� + con�omínio.
• Apto 2 Quartos, demais dependências • N�VOI Centro - R$ 650,0� + co.nd. - Apto 2 Quart_os - Baepedi • R$ 530,00 + Condomínio - .Prox: Caraguá.
- Apto 3 Quartos, cozinha, saía, BWC. lavanderia, sacada, garagem. Sao l,.UIS' R$ 700,00 - Prox. Arroz Urbano.

r
,\,:

Apto 202 - 3 quartos (1 suít�):\"cozinl"ia,
BWC, sala estar/ja'.:'t�r,I���h9�ria. gar�gem,
sacada com churtasqoelra.,<S2,i41m% privativa•

Frente ,,,sofêh:I"manhã.
" ,

R$ 150;'000,00

•
ED. VERONA- �ZERNIEWICZ . .;.�

" .'

1Itr.t.,,� .

' ,Apto 305 ou 405 - Frente, sol da manhã

��o.amPlo c/2 quartos, cozinha, �",
.•."'V�!� :13Quartos (sendo 1

suite)., �lZinha.íntegrada, sacada com churrasqu,e,ira,�, ,c. �a,v.a�dena, ,

.....

_�� �. ";. lav51nde�ia, �ala estar/jantar em ambiente integrado, BWC social, garagem.
sala estar/jantar, garagem. '''�., �5m2 privativo '"

..'

"

.

Apto térreo com terraço. \
. R$ 162.000,00Agende sua visita

RES. GRAN RAMÁ • CENTRO

Apto 3 quartos (1 suíte),cozínha.
sala estar/jantar, lavanderia, BWC, \'H,'
sacada com churrasqueira.

\.'

garagem. massa corrida,
preparação para SPLlT.
acabamento em gesso.

70m2 de área privativa
ceita parcelamento e/ou fin'anciamento bancáno com uso.db FGTS.

� ,", \-J�,}J�
Faça sua proposta .'

Financie seu imóvel" Utilize seu FGTS.�· ..
, TERRENO _" AMIZADE

R$ 119.!)00,00RS 175.000,00

EDIFiclO D'ITÁLlA
CZERNIEWICZ

Apàrtamentos NOVOS!
Rua Roberto Ziernann, esquina com Rua Jose Brunner.

Bairro São Luís
Rua João Frazner,próx.Urbano
• Sala comercial cf aprox.170m'
- 1 apartamento c/ 2 quartos
- 1. apartamento cl 3 quartos
• 1 apartamento c/ 4 quartos
Aceita imóvel como parte
do pgto.
R$ 520,000,00

Valor R$150.000,OO

. Lot. Jardim das Acácias
Lote com 333,SOm2
14,50m x 23,00m
Terreno alto. c/ rua asfaltada. TERRENOS - www.corretorajuliana.com.br

- ESTRADA NOVA· Rua Fellx Richert - Lote com 342,20m2 (12,00m' x 28,60m')
RS 6.7.000,00 ou entrada + parcelas de R$ 497,00

• AMIZADE - Loteamento' Blumengarten II, lote com 346,50m' (14,OOm' x 24,75m')
rua asfaltada, linda vista da região - RS 78.000,00

Apto 3 Quartos (1suíte), cozinha,
BWC, sala estarqantar,
lavanderia, vaga de garagem.
Estuda proposta de apto de
2 'quartos corno parte do pgto.
Possibilidade de financiamento
bancário e uso do FGTS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Compra
·Vende
·Avalia

·,Aluga

•Administra
• Casa
• Lote
•Apartamento'
• Chácara. Rua Exp. João Zapella, 88

Centro - Jaràguã do Sul

Ref. 284.1 • apartamento no Centro
com O t suite + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. sacada é

garagem para 02 carros.'R$280.000,OO

Ref. 291.1 - Casa no Baependi com
02 quartos, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, e garagem.
R$220.000,OO

Ref. 212.1 - Casa na Tifa Martins com 03
quartos. sala. cozinha. bwc, lavanderia e

garagem. R$I I 0.000,00

Ref. 179.1 - Casa nova em Três Rios do
Sul com O I suite com closet + 02

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

gaargem. R$190.000,OO

, Ref. 294.1 - Çasa no Amizade com O I
suite + O I quarto, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia, salão de festas.

piscina e garagem. R$245.00Q,OO

Ref.246.2 • Casa na Barra do Rio Cerro
com O I suite com closet, sala intima 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. 256.1 - Casa na Barra do Rio Cerro

com O I
.

suite + 02 quartos, bwc,
escrítorio, cozinha mobiliada, lavabo,

salão com fogão 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 corn."OI
suíte 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 garag�m. R$420.000,00

'

Ref. 280.1 - terreno naVila Lalau com

392,00m2• R$I 00.000,00

Ref.269:1 • Sobrado em construção na

Vila Lalau com 632,OOm2 de area

construída. R$380.000,OO
'

Ref. I '6.1 - Terreno na Nova Brasilía
com 880,OOm2• R 300'.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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m O CORREIO DO POVO
. FIM-DE-SEMANA,6/7 DE F�VEREIRO DE 2010

,

IMOVEIS

Compra' .. ende .. Aluga .. Administra

,.. I

47 5 70
9923-6 7

iODE ENDA

I Tanini - 9923 6771 liso 9923 9739

LOCAÇÃO

Rua Reinaldo Rau, 216 • Centni! Jaraguá do Sul

2096 - Residencial HEBROM - próx. A Arena �.

Apartamentos cf suite. 01 �uarlo ou 02 quartO$ e 01
banl)eiro, e demaisdependências, sacada cf churrasqueira.

.

. 01 vaga de garagem. Parcelamento direto com a

construtora. A partir de R$105.000,OO

2110· Sio
f'ranclsco
Apartamento na

trseada- com
150.00m2, suite, •

cf eíoset.02
quartos, bwc.
sala de estar e
jantar. cozinha,
área de serviço,
sacada com
chuÍTasq�eira e

garagem. Aceita
imÓvél de menor
valor em Jaraguá.
RS 299.000,00

2114 -

Apartamento
com 02 quartos,

bwc. sala.
cQzinha.

lavanderia e

garagem. R$
90.000,00

·M��de sua
proposta·

- Moradas da Serra - Apartamento novo, suíte, 02
quartos. banheiro, sala cópa e cozinha conjugadOS,

sacada com churrasqueira. área de serviço. 01 vaga de

garagem. piscina., salão de f!)sta com forno e

churrasqueira, elevador. Prédio ci Paisâgismo, gl1arita, play
ground. R$158.000,OO

2120·
Apartamento

com 02 quartos,
bwc, sala de.'
jantar e estar .

conjugados,
cozinha,

lavanderia,
garagem. Aprox.

90,00m�.
próximo a Igreja

.

Rainha da Paz.
R$ 165.00n,Oo

1187 - Casa de alvenaria com surte, 3 quartos. salá,
copa, cozinha mobiliada, bwc.lavandena, varandi,\ e
.g�ragen'l. Terrenq com 469,OOm2• R$159.000,00·

6127· Terreno de esquina com 494,00 m�. Prõx, A
L(Jlímar embalagens. RS 95.000,00

. !
..

'{ , ,'�" �it';l
1147 - $obrado emCorupá 300,OOm2 - Bairro Semináríq,
suite máster, 3 Quartos e demais dep., Piscina, área de festa,
aquecimento solar, alarme. câmeras: cerca elétrica. Alto

padrão, toda mobiliada: PrQX. A Escola AluiZio Carvalho de

Oliveira. R$ 3$0.000,00 aceita imóveis na troca

1185- Jaraguá 99- Casa inacabada com 1 quarto, bwc,
copa, despensa. lavanderia, garagem. varanda - Terreno

com 412.00m2 • R$ 85.000,00

70Z2 • SUio co 42.'500,OOm:t', áprõx. s de
banana, 2lagoas, rancho com casa, nascente dentro do

terreno.Rua estrada Poço Oanta. RS 95.000,00 negociáveis
21'11 • Apartamento com 02 quartos, 02 bwc 's.
sala com sacada. cozinha, lavanderia e garagem.

R$ 138.000,00

L-1006 - CASA DE ALVENARIA • JARAGUÁ
ESQUERDO - cl suite com hidro. 02 quartos, 02 salas,
copa. cozinha. bwc social. lavanderia, despensa e
garagem. R$ 700.00

L-1000 • CASA DE ALVENARIA - AMIZADE - semi

mobiliada, cí 03 quartos, sala, cozinha. bwc,
lavanderia e garagem pI 02 carros. Toda murada. R$
1.300,00

L·l005 - CASA DE ALVENARIA - CENTENÁRIO· suíte,
02 quartos, sala. bwc social. cozinha. lavanderia,
churrasqueira e garagem
L-2001 • APARTAMENTO NOVOS • RES. VICENZI •

VILA NOVA - ci 02 quartos. sala com sacada cl

churrasqueira. owc, cozinha. lavanderia e garagem. RS
630.00

L-2002 • APARTAMENTO - VILA RAU �. cl 01 quarto,
sala com sacada. bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Prédio com elevador. R$ 4�O,OO

L-2004 • APARTAMENTO NOVO • VILA NOVA • cJ

suite. 02 quartos. sala e cozinha conjugadas c/sacada
cf churrasqueira, bwc, lavanderia e garagem.
R$900,00

L·20Ó5 - APARTAMENTO - CENTRO - ci 04 Quartos,
sala e cozinha conjugadas com sacada frente e fundos,
02 bwc .Iavanderia e garagem.

L·2006 • APARTAMENTO· CENTRO NO CALÇADÃO·
com 02 quartos, sala. bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. R$500.00

L-2007 • APARTAMENTO· ILHA DA FIGUEIRA· cf 03

quartos. sala com sacada e churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e garagem. RS 700,00

L-2008 - APARTAMENTO • AGUA VERDE . ci 03
quartos. sala com sacada , cozinha, bwc social.
lavanderia e garagem. RS 500,00

L-Z009 - APARTAMENTO - AGUA VERDE • cl 03
quartos. sala com sacada " cozinha. bwc social.
lavanderia e garagem. RS 580.00

1.:-2025· APARTAMENTOS NOVOS· VILA RAU • Cf 02
quartos, sala. cozinha, bwc, lavanderia e garagem. R$
550,00

L-2032 • APARTAMENTO NOVO - CENTRO - ci 03

quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira. sacada. com
churrasqueira, garagem. R$ 680.00

L-2033 - APARTAMENTO NOVO • CENTRO • c! 02
quartos, sala. cozinha, bwc. lavandeira, sacada com

churrasqueira, garagem. R$ 620,00

L-2035 - APARTAMENTO" CHICO DE PAULA - ci 02
quartos, sala, cozinha, bwc. lavanderia e garagem.
Com sacada • Prédio tem salão de festas, portão
eletronico. RS 500,00

L-2038. - APARTAMENTOS NOVOS • ILHA DA
FIGUEIRA - cl 02 quartos, sala com sacada com

churrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem.

L-2046· APARTAMENTO· VILA NOVA - clOl Quarto,
bwc, sala e cozinha e lavanderia conjugadas, garagem.
RS 400,00

l-2047 - APARTAMENTO· CENTRO - cl 02 quartos.
sala. bwc. cozinha, lavanderia e garagem. Prédio cf
salão çe festas. RS 600,00
L-Z051 - APARTAMENTO NOVO· CENTRO· cl suite,
01 quarto, sala com sacada com churrasqueira,
cozinha serni-mohãada, bwc social. lavanderia e

garagem.

l-3001 - SALA COMERCIAL· CENTRO - com 32m2,
bwc - Estacionamento rotativo. R$ 480,00
L-3002 - SALA COMERCIAL· CENTRO· cl 90m2. bwc
• Estacionamento rotativo. RS 1.000,00
L-3011 - SALA COMERCIAL - CENTRO· cl 41m2 , ci
bwc. R$ 500,00

L-3012 - SALA COMERCIAL· CENTRO· aprox.
100m2, c/Oi bwc.R$780,OO
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VEICULOS-------

Venha conferir nossos seruiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Prestamos Serviços de:
• Administração de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• -Elaboração de Convençôo e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;
• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;
• Cobranças de c_ondomínio com baixa ínodlrnqlênclo:
• Serviços de manutenção.

R$ 33.000,00
R$ 50.000,00
R$ 65.000,00
R$ 75.000,00
R$ 100.()00,OO·

.

R$ 200.000,00

R$ 8.500,00
R$ 16.500,00
R$ 17.900,00

'"

R$ 22.000,00
i' RS 32.300',00

.

R$ 68�000,00

�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

"

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

www.exatacontabilidade.srv.br

.R$ 280,00.
R$ 430,00
R$ 520,00-
R$ '890,00
R$ 998,00
R$1.990,00

3275·0045/3275·1055 r�"-·"'_"'·","··�'·-Q,"'_''''''''",_'H_'"__..;a-< ._ ...... , •.•.••�-'-�'-.. ,-'_ • .,..,....,--,,_""':".,._.,_'!.

1 ••
.

1
! I
I fI

I
I I! I

.

! . ESCORTL 1.61994 I
_ .. .,_"�",•._.,...." .. _.,........," _ ..",_."."...• " ........,," •. , .... , " •••.".�""","....J

r·.,"
.. ·'"_·........"' .. · .._" .. ·"'_·_" .. ·

_'"·"'-"-'-'�"-- -- ..

_'"""""""1
! !! I,I I

. ! I

I l
! j
j r 'GOL SPEClAL 1999 PERSONALtZAOO . Jlil"7·m-H"� ... , ......h>....."..:..-.. ....._.",._." •• ...."_"._"t._",_.,"_",,.-",�"-,_,_",,,,,_,,,,.,,,�_,,,,_,,,,"�,,,,,,,,,,_"

GOL 9111 4P 2004 COM OPCS ....Olt

,-...-'-...-, ... ..,-"�"..."_"-"" .. ,_."_.. -,,.....,-'"."" .... ,, ......- ......"· .. , ....,,·_,......... · .... · ..........

1
I ASTRA'ELEGANCE 05 I

lASTRA SEDAN GL 1,,8 99 I
lASTRA 2P comp!. 99 I
lASTRA GlS 99 I
I BLAZER DLX V6 99 I
I VECTRA GL compl. 00 1
I VECTRA GLS c. teto " 97 I
I CORSA SEOAN 04 í
I CORSAmedeio novo OPC,$ 04 i
: CORSA modelo novo 03 I

I CORSASEDAN 16V AR + OH 01 :
I GOL GllI'l ,6 4P • AR

-

05 iI Gal 6111 4p cíty 03 I

i GOL r.o vidro, trava, 99 I
I Gal speclal 99 J
r GOl4p 99 I·
I GOlCl 93 I
i PAIO WEEKENO AOV. 05 I
I PALIO 4P C.AR 06 I

I PALIO 4P c. trIo eM" 01 I
I SfENA COMPL. 02 I',
I UNO MILLE EX 99 I

1 UNO MillE 2P 94 i

!
FOeUS 1 ,Bl comp!. 02 I

. KAGl c, opes 06 II KA Glc, opcs 00 I
I FlESTA personaUt 07 :'
I FiESTA personatit c/ar 05 I
I FIESTA completo 04 I
I flESTA Gl 4? 03 I
I FlESTA4P. 96 I

í VERONA 1.8 LX 94 I
I ESCORT SW 01 I

r ESCORI 1.6 CHT 95 I.
I BMW 3251 2P 94 I
I, OLlO EXPRE. 1.6 compt. . 07 IClfO 1:5 ilP AR + OH .' 05 IL_,_ .. _ ...... ,._,,_ .. _ .._,_ ........_ ..._.,,""..._ ..._,_...� ..._,__ ._ .. _ ..._. ..._ .. _ ..._ .._I

"Os valores são sem troca, proposta sujeito ii aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES! fi CONSULTE-NOS -------------------
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SANDERO 1.0 77CVHI-FLEX 2010
• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

CLlO 1.0 16V 77CV HI-FLEX 2010

.

A PARTIR DE

R$
OUENTR.+

Fazmais pelo seu negócio

LEVE VIDROS E TRAVASPORSOMAISR$l.000

LOGAN 1.0 77CVHI-FLEX 2010
• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

www.renault.com.brRedeRenault.Mais de 160 concessionárias no Brasil. SAC: 0800 055 56 15

�

. /Liberte BLUMENAU·
(47) 3144-3144

J

MEGANESEDAN 1.616V 1]SCV
IGNiÇÃOAlRAWS DECARTAoELETRÔNICO

'

MASTER FURGÃO 2.5 DCI16V 201O
• CAPACIDADE 8M3' DIREÇÃO HIDRAulICA
• PORTA LATERAL DIREITA DESLIZANTE
• MOTOR COM BAIXO CONSUMO E NfvEL DE RUfDOS,

NCWA LOJA - BLUMENAU

ITAJAf
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

JOINVILLE
(47) 3145-3145

SEMINOVOS'
(47) 3340-7700

R'ENAULT
www.liberte.com.br

Para mais informações, consulte sua concessionária Renau!t. 1) Clio Campus 1.0 16V Hi·Flex 2P 09/10, via internet, ii vista por R$ 23.990, Oll financiado !"-elo COC com entrada de RS 11.650,00 + saldo em 72 parcsas de R$ 299,po, Taxa de juros de 1.59% am, (20,84% a.a), ).Ia!o, total tinanciado (entrada'+ parcelas: R$ 33.196,00).
Consulte condiçôes detalhadas de financiamento na concessionária, Estoque: 2 uniclades. 2) Sandero Autl1enllque t ,O 16V Hi·Flex 4P 09/1 O, fi visia por R$ 27.490 Consune wndições detalhadas de financiamento na concessionária. Estoqul:l: 2 unidades, 3) Sanaero AuthentiQue 1.0 16V H/-Flex 4P 09/10, com ar condicionado e direção
hidráulica, ii vista por R$ 31,990 Consulte contlições detalhadas de financiamentona concessionária. Estoque: 2 unidades, 4) Valor correspondente ao Kil ir,was e vidros elétricos para Sandero e mão-de·obra pari! instalação; acessório original com travas elétricas nas 4 portas e vidros elétricos dianteiros. 5) logan Authenlique 1,0 16V
Hi·Flex 4P 09110, ii vista por R$ 25.990 Estoque: 2 unidades. 6) Logan Série Limitada Up 1.0 16V Hi-Flex 4P 09/10, ii vista por R$ 32.790 Estoque: 2 unidad�. '7) Mégane Seqan Expression 1:6 16V Hi·Flex 4P 09110, à vista por R$ 49.690 Consulte condlç6es detalhadas de financiamento na concessionária. Estoque: 2 unidades. 8)
Master Furgão 2.5 OCl16V 8m 09/'10, ii vista para clientes frota, R$ 65.990. ConsLI«e condições detalhadas de financiamento na concessionária. Estoque: 2 (in/dades. Financiamento pelo coe (Crédito Direto ao ConSumidor) ou /easing realizado pela Cla de Crédito, Financiamento e Investimento Renaull do BrasiL Crédito sujeito a
análise e aprovação de cadastro. Iaxa de AberlL!fa de CrMito, Despesas de-Serviços de Terceiros, iributos não inclusos. Pintura metálica não índusa Freta incluso, Ofertas válidas'até 08í02íl0_ Estoques limitados. Linhas logan, Sandero, sancero Stepway, Mégane Sedan, Mégane Grand·Tour e Symbol com garantia de 3 anos ou 100
mil quilómetros, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condiç6es estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção. A Renauft reserva-se o direrlo de alte!",,/' as especificações de seus veículos, serviços e taxas sem prévjo avso.Irnaqens meramente ilustral(vas. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais elou
acsssóros elou reterem·se a versões específicas, Se beber, não dirija. Enquanto dirigIr, não fale ao celular. Preserve a vida, Cintos de segurança em conjunto com air begs podem salvar vidas,
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MA5TERFURGÃO 11M3 DH AQW 2006 58.000 52.000 20.800 1.247.88 1.012.78

3Ql.SD J..�.P�(K .,. ,·.IWnJ)HA(V,.E.TEA�M�BSAaA8G.,COMe.CD af!f)A'fI2Q09�.4.ã:OQo "",,<18.ÕãÕJ,."'!l..2QQ.I1tJ.J3194:,9J 7.Q4]
AUDIA31.8 DHACVETEALMBC01'ETOAQABGCOMPCO 200537.900 37.000 14.800 896.32 728.20

L§_(JL 1.6PQW§L. ,; .QfiU A�_®JlYVQr ..lOOQJ2.,?OO 21:ªºº" 1�J.m�83ºt84_õ11.92 ,

ASTRAHBADV OHACVETEALMAQCOMPRODALTVV
. 200734.900 34.500 13.800823.95 666.35

rjÓ7RALlVU.6
� � OH ÁCVETEAlM ASnÔ.AB(CóMpCO-ROOXlt2ÔÓ3�3t9õõ 'jljj.Dõ"'·t�:800�7r9·56 :::633:j4J

PRISMAMAXX1.4 OH ACVETEALMAQRODAW 200832.000 30.900 12.360 741.28 599.50

1N:RIv.Àr.líJ�.IJffu,m[�CV�t�'8Q�"J5fi1J.'.#ffl!'�.'lllgil�20Q�i·�fJ$Ô9g��[�!Jfl,aU;5.{fJ1.Ql;lJiJlB1id.j.�il
FIESTA HB 1.0 DH ACVETE AQ LTW 2008 29.900 29.500 11.800 709.14 573.50

i.fIE$I�.ijB"M·" •. ,II ,ti, ,J)H ACVET�AQ�I.W".wm,�", ; 'IiFJfiffJ!. m. 2Q05,2Z:SQQ 26.100. tºil6.Q,,�N '"",536,52 .

PALlOFIREFLEX VETEAQLTVVDT 200726.900 26.500 10.600640.25 517.79

'flESThHltlJt_ � .VfÃLMW :,. L. .;........ • 2OQÜ.6.800.26.00Q 10,4@·;628l7_508.50_o
ASTRA5EOAN DHACVETEAQCOMPRODAW 200224.900 24.500 9.800 614.52 501.69

20§'sENsl4i"" " lEAQLlWPINTDT:!'fl."" "1' "·:!!:::"tOQa:Í$:9õli..;í5,ôQ(f:::f[®I!"J�6õ5:8I-:i9jC
PALIO FIRE VEAQ LT OT 2008 25.700 25.000 10.000 605.81 489.93

��Ã�iO fiR(flIK· i',.lrIYEJE AQ.�t9&)ll IIHMiilllfflj!fi;1:.2POt;;�;�qQJM7;�5,õOO.ll!rQf1J1§g$:&rui.�9�J��
CUOSOPRIVILEGE1.6 DHACVETEALMAQABGW 200424.500 24.000 9.600 592.75 48157
��. �_., .,r

�-, ��
.

"'-�.
-- � -.... .""

-

""-
t2Q!)5tN.Ut.t.",.,.. "", ""Tji..!!,M AU IIPI ..., ",";",."i.:"dilJJi_;..)OO8�1.�.200 ".24�0Q0 9.�",í82.8� .AZl.�$.,m
FIESTA HB 1.0 LT DT 2005 '23,600 23.000 9.200 569.39 462.60'

lCPRSA tlMUI· -:AQO'( '-2003 i1900
-

21.300�,8.s2Q:S22:70. 43,\l,l4.j
206 SELECTION ACTE ALM AQ LTW 2001 19.900 19.500 7.800 495.81 404.71

PA't;rOElC'
m,· m

úH ACVETtALMAltlJlV'

VOCÊ.PAGA
A PRIMEIRA E
SAI DE MOTO

ZEROKM.

R$227,05
Mod: 08/08

36x
SEM ENTRADA

o\)

R$255,89
Mod: 08/09

0(1

I.
,

I
,r,.

Imagens meramente ilustrativas. As motocicletas produzidas pela Moto Traxx da AmazOnia LIda. estão em conformidade com o PROMOT. Garantia de dois anos livre de quilometragem desde que atendidas todas as I�formaçõescontidas no manual do produto. Preços válidos enquanto durarem os estoques. SuJe�o à aprovação de crédito.

1!illUfIillll;ijiI<>ÍhlJllJiiiJll,UiJJlillWilJIlftlillUiiili!ihUII,�nllflllilH!ihiJjl!lH;iljj;�·

,/jjlb�l!IIiiiIi!tpi_iIijIdJiI!liIIIrl�UiIIIIUUIIIiJ;#I"�I.II��l!I#Il_�l#lüillUlai!lUJ;iiHiIii!�'Wi"JJiiJIl�ijjUJllIJll��!IUir/liIliH/ilIIIIJI�;���W!Ui/iJIJ,�ltlIiiliíli!üJJlll�jlbJiililI/Íl/lJlilJi{;JIH�)llH;,iJ�illlIIuI'�lil/aIIIIiIIIüll_�IWliIiIiiii!O;i1JI#i.�IIii/!!iiiJIij�'lliUiIl<itIIiInIiJiIIlillifJliiiHiJ.iUJJtlili!i>!!HIi#iIiII!JJH/JtiliIww!I<U1I!jiifi9illiiÚ..u..JIU/!sij�<Ji1'JjililiJ�/UJilllb'l.;J��U

R$267,65
Mod: 09/09

MAXIMOTO
Rua José Theodoro Ribeiro, 658

.

Sala: 2 Ilha da Figueira
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"'i'I Mll� fite02Portas, Básil:o, Pintura Sólida, ano 09/10, chassis 6409541 j 641 0742/641 0728 com entrada de R$ 12.000,00 + 60 vezes fixas de R$ 299,00 pormês, taxade 1,49oio a.m. e 19,50%
�'� f!qdfoEtX 1.4 sOlJ.'!ente com itens de série, pintura sólida, a partir de R$ 39.890,00 para encomenda, ou escolha um dos modelos em estoque a partir do preço promocional + opcionais

.

o'VE\ftulo a pronta entrega. "3" Plano Compra Consciente para veículos zero quilômetro, com financiamento em até 60 meses, sendo que o diente paga só a metade das quatro
primeiras'piln:elas de cada ano que compõe o financiamento. "4'" Ou primeira parcela para 90 dias labril de 20101 com 10% de entrada para toda linha FIAT zero quilômetro (exceto O'bcato e

comerciais levesl com prazo máximo de 60 meses, taxa de 1,65% a.m. e 24% a.a. na modalidade leasing. "5'" Ou toda linha FlAT, exceto Oucato, com condição de financiamento em 59 parcelas
fixas com taxa 1,59% a.m. e 20,84% a.a. + entrada de 30% do valor integral do veículo OKm para fevereiro de 2015, corrigido pelo mesmo índice acima, incluso no contrato de financiamento do

mesmo veículo adquirido. "6'" Ou taxa a partir de 0% a.m. válida exclusivamente para o FIAT LlNEAOKm, com entrada de 60% do valor integral do veículo e restante em 12 pagamentos com taxa

zero, namodalidade COC. Plano de leasing ou COC para pessoa física ou jurídica sujeito à aprovação de crédito. Taxas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A JAVEL FlAT reserva-se ao direito
di) corrigir possíveis erros gráficos e/ou de digitação. Ofertas válidas até dia 19/02/2010 ou enquanto durarem os estoques. .

. Javel

hI-,/eRra

EntrGtlQ
+PtI-
i<1299°o

liprimeira
parcelapara
90dias

Entrada
$Ópara
2015

SEU MELHOR NEGÓCIO.

Baependi
.tafl.t.l"J.lI��"ii,j (."II�Ut�Wl'I;1M

Rua Expediçionário João ZapeUà, 214 - 473214-0100 - Jaraguá do Sul-WW"w.javetcom.br
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mi O CORREIO DO POVO
,
SÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010

CARNAVAL

GE�l--------------------

Carnaval vai eleger
realezas- com festa
.·Escolha acontece hoje no Parque de Eventos

,
., .

JARAGUÁ DO SUL

o mesmo espaço que se "en
cheu" de Alemanha durante
a realização da 21 a Schützen
fest, em [araguá do Sul, agora
se prepara para receber a festa
mais brasileira do ano. O Pa
vilhão ''Pt' do Parque de Even
tos será tomado na noite deste
sábado por confetes e serpen-

. tinas, quando acontece o baile
de escolha da corte do carnaval

jaraguaense de 2010.
-Ó,

Cinco participantes concor

rem na categoria Rei Momo e

outras oito candidatas dispu
tam o título de Rainha. O con

curso é promovido pela Funda
ção Cultural e distribuirá cerca 'Escolas participam da festa hoje, mas .desfllam no próximo sábado
de R$1,3 mil e� premiações.

Durante o desfile, que está

marcado.para as 22h e tem aces

so gratuito, uma comissão de oito
jurados avaliará a beleza, a sim
patia; o samba no pé e à desen
voltura dos concorrentes.

. O baile contará ainda com

apresentações de passistas,
mestre-salas, porta-bandeí
ras e da bateria da -Escola de

.

Samba Protegidos da Princesa,
campeã de Florianópolis, no

ano passado. "Nosso objetivo
é mostrar que temos estrutura

para realizar um carnaval baca-
.

na", resume a 'chefe de Eventos
da Fundação, Miriam Meier.

.'

Desfile de blocos
será no diO'13

Os reis e as rainhas eleitos
neste sábado participam no pró
ximo dia 13, do desfile competi
tivo das escolas de samba Verde
e Rosa e Em Cima da Hora, que
devem juntas reunir mais de 400
foliões na passarela.

A competição contará com

oito estandartes de ouro: comis-
, são de frente, animação, alegoria,
samba-enredo" bateria, harmo

nia, mestre-sala e fantasia. Cada
estandarte renderá à .escola ven
cedora uma premiação de R$l
mil. Além do desfile, no' sábado
de carnaval, dia 13, estão previs
tos três bailes: Infantil; Terceira

.

,

Idade e Municipal.Para todas as

atividades, a entrada é franca. Fantasia será um dos estandartes de ouro para premiação de R$1 mil

PROGRAMAÇÃO CARNAVALESCA
EM JARAGUA DO SUL

SÁBADO'(DIA 6)
• 22h - Escolha do. Reí Momo e da Rainha do Carnaval
com animação do grupo Floripa Shaw

SÁBADO (DIA 13)
. • 15h às 18h - Baile Municipal Infantil
• 16h às 19h - BaileMunlctpal da Terceira Idade
• 20h - Desfile dos blocos carnavalescos
• 23h - Baile Municipal de Carnaval

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL�\Jk:�
fU1lo(_� eu/iu..-f)./

.

.

ti.. JQ.Y'�';'Sul

EDITAL 01/2010 DE SELEÇÃO DE PROJETOS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO �ULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

APrefeitura Municipal deJaraquá do Sul e a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
através do Fundo Ml.,lnicipal de Cultura, nos termos da Lei 4845/2007, de 14 de
dezembro de 2007 com a finalidade de canalizar recursos, financiar total ou

parcialmente projetos, programas, espetáculos e serviços, cohsiderando que: �

a) a competência de aprovação para financiamento e apoio a Projetos Culturais é
do ConselhoMunicipal de Cultura juntamente com a Comissão deAnálise;

by tal competência é estabelecida pela definição de regras e normas através de
·

Edital que regulamente a concessão de recursos financeiros para financiar total ou

parcialmente projetos, programas, espetáeulos e serviços de que trata a referida Lei;
c) a concessão prevista neste Edital contará com recursos do Fundo Municipal de
Cultura;

.

,

RESOLVEM tornar público o presente Edital para recepção de Projetos Culturais no
âmbito do Município de Jaraguá do Sul, no sentido de concprrerem a flnanciamento
do Fundo Municipal de Cultura de propostas culturais a serem efetivadas no período
de maio a dezembro de 2009,

PERioDO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: 1° de fevereiro a 05 de março de 2010,
exceto aos sábados, domingos e feriados, no horário das 8h às 16h, no setor de

protocolo da PMJS, à RuaWalter Marquardt, 1111-Barra do RioMolha,em Jaraquá
· do Sul, Estado do Santa Catarina.

INFORMAÇÓES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no

. seguinte endereço: Av. Getúlio Vargas 405, Centro, município de Jaraguá do Sul-SC
ou no site http://cultura.jaraguadosul.com.br

,Jaraguádo Súl, SC, 1° de fevereiro de 2010.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente
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� JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA .

Presidente

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS
INCENTIVANDO TALENTOS

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUA DO SUL

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e a Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul .tornarn público o edital de seleção do Programa Incentivando Talentos cujos
objetivo descobrir e incentivar os talentos artísticos de crianças e adolescentes
jaraguaenses nos mais variados segmentos da arte.

O Projeto Incentivando Talentos oferecerá bolsas de estudo conforme
segue
Músicª: abrangendo canto e instrumentos musicais de sopro, cordas, fole e

.

eletrônicos.
Art.fl_§.Jli.�i!ª,�: pintura, desenho e história em quadrinhos.
l1!1e.s C�JJLç__q§__; dança, teatro e contação de histórias.

Para concessão da bolsa de estudos o aluno deverá atender a todos os

critérios do regulamento e o período de vigência das bolsas será de abril a

dezembro/2010.
RESOLVEM tornar públicó o presente Edital para seleção de crianças e

adolescentes no âmbito do Município de Jaraguá do Sul, no sentido de concorrerem a

bolsas de estudo de música, artes plásticas e artes cênicas, no perfodo de maio a

dezembro de 2009.

PERloDO DE INSCRiÇÃO DE PROJETOS: As inscrições para o Projetõ Incentivando
Talentos estarão abertas a partir de 08 de fevereiro a 09 de março de 2010, no horário·

das 8h às 11 h e das 13h as 16h. A inscrição é gratuita devendo ser entregue, pelo aluno,
se menor, acompanhado por um dos pais ou responsável, na Fundação Cultural, Av.
Getúlio Vargas, 405 Centro, (Prédio da Estação Ferroviária) em frente Terminal Urbano.
Alficha de inscrição estará disponível no site bltQ.JLc_l,flllig:lt;Mª9..Y.ªº-º�\!l--,--ÇQ_rnJ:!.!1

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edítal e os esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Av, Getúlio Vargas 405, Centro, município de Jaraguá do sul-se
ou no site.http:cultura.jaraguadosuLcom.br

Jaraguá do Sul, se, 05 de fevereiro de 2010,
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• Pisos Laminados de Madeira • Forros de PVC e Acústico
.

.. P1so Térmico • Papéis de Parede • Paviflex • Divis6rias Eucatex

�Persianas • Carpete e Forrações em geral • Divisórias de Gesso Acartonado
* Somente nos produtos laminados

'. , ..
'

REIVINDICAÇÕES VENDASSENAI

Reunião dos vestuaristas Feiro Saldão
tem estandes
, disponíveis
A Feira Saldão de Verão,

que acontecerá nos dias 13 e

14 de março, no Arena Jaraguá,
ainda tem estandes para comer

cialização. Dos 128 estandes
.

disponíveis, 60% já estão co

mercializados poro lojistas dos
segmentos de confecções, calça
dos e acessórios, de Jaraguá do
Sul e região e alguns expositores
de outros cidades do Estado. Os
valores estõe o partir de RS 620.

Informações pelos telefones
(47) 3371-6757 ou pelo e-mail
administrativo@epistemeeven
tos.com.br.

O Sindicato dos Tràbalhadores do Vestuário de Jaroguá do Sul e Região rea

lizo Ássembleia Geral com os trabalhadores têxteis e vestuaristas de Massaran�
dubn. hoje às 9 horas, na Comunidade Nosso Senhora Auxiliadora (ruo 11 de
novembro, 665 - em frente à CooperjOriti). A Assembleia vai aprovar o pauto de

reivindicações para o Componho Salarial de 2010, cujo temo é "por um trabalho
decente". Essa será uma 'componho unificada entre os sindicatos dos trabalhado- ,

: res dos setores têxtil e vestuário em Indaial, Massaranduba, Pomerode e Timbó.

CULTURA·
,

WORKSHOP GRATUITO SOBRE MODELAGEM
.

.
.

Centro é realidade em Pomerode.
O Centro Cultural de Pomerode está sendo implantado no área antes deno

minado Complexo Weege, e deve ser entregue em breve. A proposto é oferecer
à comunidade espãços poro .atividades de lazer, didáticos e culturais: Já está
em funcionamento desde 2008 o Museu- Pomerano, e em agosto de 20'09
foi inaugurado o Teatro Municipal. Os prédios antigos do Complexo Weege
estão sendo restaurados ou revitalizados, visando à recuperação das linhos

arquitetônicos do início do século XX. No total, serão seis prédios antigos e

uma construção inteiramente novo.
,_

o Núcleo Têxtil e Vestuário do Sennl em Jaroguá do Sul está realizando um
.

workshop gro�uito sobre modelagem, que iniciou no segundo-feito, dia 2, e se

gue até hoje. São duas turmas em andamento simultâneo, uma de manhã e

outra pelo tarde, que fecham o curso com uma aula conjunta ..Colabomdores de
vários empresas dd região, como Marisol, Malwee, Lunender e LMG, participam
do workshop ministrado por Lucas do Rosa, doutor em design, diretor de extensão
do Centro de A,rtes do Udesc, professor universitário e consultor no área.

Mais informações:Informações para Pós-grad,uaçao a distância (EAD):

.

, BLUMENAU I BRUSQUE I GUARAMIRIM I lNDAIAL·1 ITAJAí I POMERODE 1 RIO DO SUL I CqNVÊ 10 COM CHilE, A.RGE TINA E EQUADOR.
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Por que não
·0 Brasil?LUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE *

A pergunta que o mundo
inteiro está fazendo, especial
mente a Europa, sofrida com

a crise de 2008, é: Why not
Brazil? Por que não o·Brasil? A
grande verdade é que o mun

do inteiro desconhece o Brasil.
Numa enquete -símples que fi
zemos, verificamos que um eu

ropeu sabe do Brasil o mesmo .

que nós sabemos da Tailândia,
ou seja, eles
têm uma vaga
.ideia de nós,
como a que te

mos daquele
país do sudeste
asiático. Agora,
os investimen
tos internacio
riais começam
a ganhar for-

aparecem com o -surgímento
de uma nova classe'média,
ávida por tirar o atraso dos
anos em que foram impedi-
dos de consumir.

,

Segundo o diretor do Cen
tro de Políticas Sociais da Fun
dação Getúlio Vargas, Marcelo
Neri, em entrevista publicada
nos 'jornais no início de janei
ro de 2010; até 2015 as classes

A e B devem
crescer 50%
e o número
de miserá
veis' deverá
ser reduzido
pela metade.
Com ISSO,
em 2015 os

pobres serão

apenas 8% da

população - o

que represen
ta uma queda
de 70% na

comparação
com 1993,
quando 35%

I

da população
era pobre.
Nos próxi-
mos cinco
anos, a pro
Jeçao· é . de

que a classe
média cres-

ça dos atuais
49% para 56,5% tornando-se a

maioria absoluta da população
. brasileira. Estes estudos vêm
sendo discutidos nas univer
sidades e empresas do mundo
inteiro.

Agora é hora de pensar nas

oportunidades que surgirão e

planejar nosso crescimento
com determinação e foco.

Pense nisso. Sucesso!

o que me
chomo o atençõo
, , .

e que os propnos

"

. .

ma impressio-
nante e mais
de cinquenta
empresas já
solicitaram ao

g�verno autori

zação para tra

zer suas linhas
de produção do
exterior 'pata o

'Brasil. Sei que
vão me achar

.

exagerado,
.mas há uma

verdadeira
corrida para se

conhecer o Brasil, para estu

dar nosso país.
O que me chama a atenção

é que os próprios empresários
europeus me dizem sentir que
o brasileiro não está cons

ciente dessa nova: visão que.
o mundo está tendo do Bra
sil. Talvez não estejam apro
veitando como poderiam
as oportunidades que agora

INDICADORES

NACIONAl----------
IPCA

Alta de 0,75% na

infla ão oficial
�

Indice é o maior desde maio de 2008
O IPCA (Índice de Preços

ao Consumidor Amplo), usa

do pelo governo para fixar
as metas de inflação do país,'
abriuo ano com alta de 0,75%.
O resultado, que representou
a maior elevação desde maio
de 200'8 (0,79%), foi o dobro
do de dezembro do ano pas
sado, quando a taxa ficou em

0,37%. Em janeiro de 2009, o
IPCA havia sido de 0,48%. Em
12 meses, o Indice acumula
alta de 4,59%.

Dados divulgados ontem

pelo IBGE (Instituto Brasilei-.
ro de Geografia e Estatística)
mostram que o resultado foi

puxado pelos alimentos, que'
voltaram a subir e registraram
alta de 1,13% no período. Em
dezembro, o item havia apre
sentado elevação de 0,24%. O

I

documento destaca que o mo-

. vimento foi influenciado pela
chuva que vem afetando as

lavouras em importantes pa
las ·produtores. Os rriaiores au
mentos foram observados na

'

região metropolitana do Rio
de Janeiro, onde os alimentos

chegaram a subir 2,07%.
Na média das regiões pes

quisadas também subiram os

preços da cenoura (12,21%), ,

da batata inglesa (10,80%) e

das hortaliças (8,44%). O to

mate (-13,74%) e a cebola (-9
43%) ficaram mais baratos,

Os produtos não alimentí
cios, que registraram alta de O

64%, também pressionaram'
o índice. As tarifas de ônibus
urbanos, que subiram 3,90%,

LOTERIA

CONCURSO 2214

DIVULGAÇÃO

Resultado foi puxado pelos alimentos, que registraram alta de 1,13%

representam a maior contri

buição individual no mês (0,14
ponto percentual). A elevação
foi .puxada principalmente
pelo reajuste de 17,40% no

valor das tarifas em São Paulo,
. que passaram de R$ 2,30 para

R$ 2,70. Também houve alta

significativa nos preços. dos
combustíveis (2 80%), reflexo
do aumento do álcool (11,09%)
e da gasolina (1 33%).

empres.ários europeus
me dizem sentir

que' o brosileiro nõo
.

está consciente
desso novo visão

queu mundo está
tendo do Brosil

AGÊNCIA ESTADO

Reduzida Cide

,�a gasoli.na
Agroind.ústria

tem recuo de 4,9%
Foi publicado ontem no Diário Ofi- A agroindústria registrou produção

cial o decreto que reduz aCide (Contri- 4,9% inferior em 2009, no comparação
CONCURSO 502 buição de Intervenção dê Domínio Eco- com 2008. A sofra do ano passado re-

Iff'I', '1/1 111)1]/'1/1 !�)"�n,;' drll 'I! �ru""' nômico) do gasolina em RS 0,08 por cuou 8,3%, e foi determinante para o
.

��$. Wl. "'"O,'" I�, I.�:" ,,",., /d,i,�1 ""..", d�'i" .,,'",," j�JI,;'jl litro. A alíquota aplicado posso para desempenho. Contribuíram também o

061 ".""" (��if� ",,""" '�O ,,�""' '� 1 w'","', '�;:1; . RS 0,15 por litro. Com o medido, o pre- , menor produção de máquinas e equipa-
.� 'E.: �� I�'� '111ft ;�JI 'I #Pj 1m ço do gasolina, que deveria aumentar mentos agrícolas (-28,7%), e defensivos

.

WI (/NI ,,"�"" !� ,,�;� ._- m �pr ",,,,,",,, 1"lh,HJI ••�, ,')'111' nos próximos dias, fico estabilizado. agropecuários (-15,7%).
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Por que não
·0 Brasil? .

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE *

A pergunta que o mundo
inteiro está fazendo, especial
mente a Europa, sofrida com

a crise de 2008, é: Why not
Brazil? Por que não o' Brasil? A
grande verdade é que o mun

do inteiro desconhece o Brasil.
Numa enquete simples que fi
zemos, verificamos que um eu

ropeu sabe do Brasil o mesmo .

que nós sabemos da Tailândia,
ou seja, eles
têm uma vaga
Ideia de nós,
como a que te

mos daquele
país do sudeste
asiático. Agora,
os investimen
tos internacio
n81S começam
a ganhar for-

aparecem com o -surgimento
de uma nova classe'média,
ávida por tirar o atraso dos
anos em que foram impedi-
dos de consumir.

,

Segundo o diretor do Cen
tro de Políticas Sociais da Fun

dação Getúlio Vargas, Marcelo
Neri, em entrevista publicada
nos jornais no início de janei
ro de 2010, até 2015 as classes

A e B devem
crescer 50%
e o número
de miserá
veis' deverá
ser reduzido

pela metade.
Com isso,
em 2015 os

pobres serão

apenas 8% da

população - o

que represen
ta uma queda
de 70% na

comparação
com 1993,
quando 35%
da população
.era pobre.
Nos próxi-
mos ClIlCO

anos, a pro
jeçao é de

que a classe
média cres-

ça dos atuais
49% para 56,5% tomando-se a

maioria absoluta da população
. brasileira. Estes estudos vêm
sendo discutidos nas univer
sidades e empresas do mundo
inteiro.

Agora é hora de pensar nas

oportunidades que surgirão e

planejar nosso crescimento
com determinação e foco.

Pense nisso. Sucesso!

o que me
chomo o atençóo
, , .

e que os propnos

. .

ma unpressio-
nante e mais
de cinquenta
empresas já
solicitaram ao

w)Verno autori

zação para tra

zer suas linhas
de produção do
exterior 'pata o

.

Brasil. Sei que
vão me achar

.

exagerado,
.mas há uma

verdadeira
corrida para se

conhecer o Brasil, para estu

dar nosso país,
O que me chama a atenção

é que os próprios empresários
europeusme dizem sentir que
o brasileiro não está cons

ciente dessa nova visão que .

o mundo está tendo do Bra
sil. Talvez não estejam apro
veitando como poderiam
as oportunidades que agora

INDICADORES

NACIONAl----------

IPCA

Alta de 0,75% na

infla ão oficial
�

Indice é o maior desde maiode 2008
O IPCA (Índice de Preços

ao Consumidor Amplo), usa

do pelo governo para fixar
as metas de inflação do país, _

abriu o ano com alta de 0,75%.
O resultado, que representou
a maior elevação desde maio
de 200'8 (0,79%), foi o dobro
do de dezembro do ano pas
sado, quando a taxa ficou em

0,37%. Em janeiro de 2009, o

IPCA havia sido de 0,48%. Em
12 meses, o fridice acumula
alta de 4,59%.

Dados divulgados ontem

pelo IBGE (Instituto Brasilei-.
ro de Geografia e Estatística]
mostram que o resultado foi
puxado pelos alimentos, que
voltaram a subir e registraram
alta de 1,13% no período. Em
dezembro, o item havia apre
sentado elevação de 0,24%. 0\
documento destaca que o mo

vimento foi influenciado pela
chuva que vem afetando as

lavouras em importantes pa
las produtores. Os niaiores au
mentos foram observados na

.

região metropolitana do Rio
de Janeiro, onde os alimentos

chegaram a subir 2,07%.
Na média das regiões pes

quísadas também subiram os

preços da cenoura (12,21%), .

da batata inglesa (10,80%) e

das hortaliças (8,44%). O to

mate (-13',74%) e a cebola (-9
43%) ficaram mais baratos.

Os produtos não alimentí
cios, que registraram alta de O

64%, também pressionaram'
o índice. As tarifas de ônibus
urbanos, que subiram 3,90%,

LOTERIA

CONCURSO 2214

CONCURSO 502

DIVULGAÇÃO

Resultado foi puxado pelos alimentos, que registraram alta de 1,13%

representam
.

a maior contri

buição individual no mês (0,14
ponto percentual). A elevação
foi .puxada principalmente
pelo reajuste de 17,40% no

valor das tarifas em São Paulo,
. que passaram de R$ 2,30 para

R$ 2,70. Também houve alta

signífícativa nos preços. dos
combustíveis (2 80%), reflexo
do aumento do álcool (11,09%)
e da gasolina (1 33%).

empresários europeus
me dizem sentir

que' o brosileiro nõo
está consciente
desso novo visão

quee mundo está
tendo do Brosil

AGÊNCIA ESTADO

Reduzida Cide
�a gasolina .'

Agroind_ústria
tem recuo de 4,9%

Foi publicado ontem no Diário Ofi- A agroindústria registrou produção
cial o decreto que reduz aCide (Contri- 4,9% inferior em 2009, no comparação
buição de Intervenção dé Domínio Eco- com �008. A sofro do ano passado re-

nômico) do gasolina em RS 0,08 por eueu 8,3%, e foi determinante poro o
.

litro. A alíquota aplicado posso poro desempenho. Contribuírom também o
. RS 0,15 por litro. Com o medido, o pre- , menor produção de máquinas e equlpn-
ço do gasolina, que deveria aumentar mentos agrícolas (-28,7%), e defensivos
nos próximos dias, fico estabilizado.

.

agropecuários (-15,7%).
\
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Paro serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio ,em alta resolução.

'Íjj. '

) (
,

'�i
----""---

Dona Quina, de Corupá,
comemorou 84 anos no

dia 26. A família e os amigos
mandam um beijo

�
,

Os pais Luiz Carlos e Anelore
e a noiva Jéssica parabenizam
Ismael Carlos Hoschler que
trocou idade no dia 31

A pequena Lesley Evelyn
comemora seu primeiro aninho

hoje. A família e os pais Everton e

Leideli desejam felicidades
A família parabeniza Mário Bussarello que

comemora hoje 80 aniversários

A família O Correio do Povo manda os parabéns para Suelen Giese e

_

Alexandre Klein, que trocam alianças no próximo dia 10. Felicidades!Felicidades a Alison Kemer e Bruna Bette

que trocaram alianças dia 30
A mais nova mamãe Juliana e a pequena,

Isabela nascida no último dia'28

r'-.::-
",.�

,

�=---��---'��
Dia 29, Kleiton Klein

comemorou idade nova. A esposa
Adriana e o filho Guilherme

mandam os parabéns

A esposa Fernanda de Bem Kuntz
e as filhas Mariana e Roana '

desejam felicidades para Marcos
Carlos Kuntz que comemorou

idade nova dia 3

Irma Bhuch Eberhardt completou
89 anos ontem. O neto Gilo
Mathes deseja felicidades

Os amigos e familiares
parabenizam Irma Frankowiak

pelo aniversário dia 28
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Ronaldo não joga contra Sel1ãozinho
No Gauchão, com Grêmio classificado, Silas deve promover mudanças

• I.'

DA REDAÇÃO Pacaeinbu. Por isso' o Fenô-
Pela sétima vez em sete meno continuará apenas trei

rodadas do Campeonato Pau- nando e só voltará a campo
lista, o Corinthians terá uma contra o Mogi Mirim, em 17

.

equipe diferente em ,çampo. '. de fevereiro, no interior, ou

Para enfrentar o Sertãozinho, diante do Rio Branco, dia 20,
neste sábado, às 17h, no Paca- no Pacaembu.
embu, Mano Menezes' optou O Internacional joga nes

em mesclar titulares e reser- te sábado, às 19h30 contra o

vaso A partida. terá os retornos Avenida ..O indicado por Jar
da lateral-esquerdo Roberto ge Fossati, o uruguaio Bruno
Carlos e do volante Marcelo Silva terá a primeira grande
Mattos. Já o meia Danilo ga- chance de conquistar um lu
nhará folga. gar na equipe. O Grêmio joga

Ronaldo está recuperado às 19h contra o Universidade.
da lesão na coxa direita, mas Classificado para as quartas de
terá de aguardar mais algum final do primeiro turno, Silas

tempo para retornar ao time. deve promover algumas mu- .

O objetivo é que ele fique em danças. O zagueiro Saimon,
boas condições físicas até a o meia Maylson..e os. volantes
estreia na Taça Libertadores, Fábio Rochemback e Fernan
dia 24, contra o Racing, no do têm chances de começar a

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM
partida. O meia Douglas tam
bém vai ser relacionado, mas
deve fazer a estreia como op
ção no banco de reservas .

Pelo Campeonato Parana

ense, tem o clássico Paraná e

Atlético-PR. Com 11 pontos,
na vice-liderança, o Furacão
tenta se aproximar do Coriti- I

ba, que segue com 100% de
. aproveitamento. Já os para
nistas, na sexta colocação,
tentam evitar que os rivais se

isolem na disputa pelo título
estadual.

.

No Catarinense, apenas
Criciúma e Brusque entram

em campo no sábado, no Heri
berto Hilsen. O Tigre, já pen
sando no returno, apresentou
essa semana o atacante Da

Silva, de 33 anos. Técnico Jorge Fossati (de branco) deve escalar conterrâneo Bruno Sou�a

CANTINHO DA SAUDADE
WANDERLEI M,OQRO "

Iniciou a carreiro de tenista em,·1981 com o mestreArmandino Caparelli no Baependi. Ero um garoto igual'a tantos outros,
tinha sonhos e fantasias. JogaVa se divertindo, se divertia jogando. Extrovertido, tinha gronde facilidade poro fazer am.igos

.

e, ali no saibro do clube Azurro :conheceu Fábio Ronchi, que-também jogava um bolão. Tornarom-se grondes amigos e

rivais dentro da quadro. Cada q�al com seu estilo.Wanderlei conquistou campeonatos, torneios e o coroçóo dos torcedores.

OJOGADOR '

..

Todos sabemos que nodo se constrói da noite' paro o dia, Wanderlei dedicava-se 00-

tênis com perseverança sem, no entanto, abdicar dos estudos. Em poucos anostronou-se
um dos principais tenistas de Santa Catarina. Não possuía o clava forte na mão como

Marat Safin, nem o arrogância de John McEnroe. Tinha o categoria de Pete Sampros e o
'

carisma de Guga Kuerten.

TÊNISSHOW
A roquete, broço do seu bmço, tronsmitiq à bolo não o forço físioo, mos o forço platônioo da ideio. A

,- bola em qualquer aceno atrovessova a quadro oomo se fosse um facho.de luz. Seu ,golpe tinha po
tênda, veloddade, mos não tinha mosso. A mosso que agride e estarrece. A bola dele desloaMl-se
no ar oom o sutilem dos ooisasenoontadas. Puro magia. O segredo dele?Wanderlei hipnotizaw todo
mundo, o adversário e o públioo, a romeçar pelo próprio bolinho. Daí, tonto invenção. Só dewneios.

CONQUISTAS -

Venceu torneios e campeonatos nas diversos categorias, participou de Campeonatos
Estaduais, Jogos Abertos e do Cjrcuito Nacional, sempre com ótimo, desempenho.

CARI·SMA· .

Tinha uma enorme empatia com o público, principalmente com os crianças. Antes
, e depois dos jogos passava muito tempo se divertindo com elos, batendo fotos, Tenista obteve ótimos desempenh'os em· '

brincando e distribuindo autógrafos. Fazia também muito sucesso com o público
-

. competições estaduais e .naciona'is

feminino, tinha namorados mil. redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 26.990,00. Voyage 1.0 VHT ("cM.5U21C4) MY 09/10, Total Flex, 4 portas, com preço promocional à partir de
28.990,00.Novo Fax 1.0 VHT (5Z31R4). Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U61E4), total flex MY 09/104 portas, com preço promocional à vista
a partir de R$ 30,990,00. (Cód. 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$ 42.690,00. Pólo Sedan 1.6

(cód, 9B42N4) MY 09/10. Talai Flex, 4 portas, com preço à vista a partir de R$ 45.490,00. Gal g4 1.0 2 portas com preço à vista a partir de R$ 23.490,00 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. Nova Saveiro 1.6 VHT (5U81E4), total flex, MY 09/104 portas, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.990.00.

Preços e condições válidas por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Validade: 06/02/10 ,

.

Grupo uto Elite 40 anos de credibili ade. 732746000

c 9 uto e
Umà relação de confiança.
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Rock . Seminário
Com o argumento de que"é

preciso agradar a gregos e troia
nos", Mauro Bramorski também
solicita, em outra indicação,
que a Prefeitura contrate uma

banda de rock, de renome na

cional, para se apresentar na

Fecarroz 2010. Alega que nas

outras edições dá festa os shows
eram sempre demúsica sertane

ja. "Ocorre que grande parte do

público, os jovens, que adoram
.

o bom e velho rock n' roll, ficam
.

excluídos da atração", diz.

A Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Moradores)
realiza, no próximo dia 12, 'um
seminário preparatório para a .

conferência municipal da De
fesa Civil. O encontro, aberto
ao público) acontece a partir
das 19h30, no Instituto Fede
ral de Educação (antiga escola
técnica) , com participação da
Comissão Estadual Pró-Con
ferências da Defesa Civil. O

psicólogo Marcos Ferreira fará
uma palestra.

Telefonia 1
Na última sessão, o vereador

Jaime Negherbon (PMDB) vol
tou a pedir que a Mesa Diretora
encaminhe' um ofício à Anatel

(Agência Nacional de Teleco-·

municações) informando a de
manda de instalação de linhas
de telefonia fixa nas comunida
des mais distantes do municí

pio, ou seja, não atendidas-pela
empresa de telefonia Oi nem

.

por telefonia móvel. Segundo
ele, levantamento prévio apon
ta que mais de 4.800 residên
cias necessitam do serviço.

Telefonia2
Negherbon criticou o fato

da prestadora do serviço não
fazer a instalação das linhas
nas áreas mais afastadas da ci
dade. "Acho um absurdo que a

instalação no centro seja feita
'

de graça pela operadora, en

quanto que os moradores de
bairros mais afastados paguem
mil, dois mil reais para ter uma

.Iinha", argumentou o vereador':
que esté contatando com as li

deranças comunitárias dos bair-
,

ros para um mapeamento .das '

. necessidades e mobilização por'
meio de abaixo-assinado.
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Cassuli Advogados Associados OAB/SC,S9.7/99 'ü
Rua Donaldo Gehring I 135 • Fone 47 3371 7511 . Fax 47 327� 1820 -<

'cassuli.
;

FALAAI!

"
Essa história precisa ser

passada a limpo

"

V'M/\v.cassuli.adv.br

veREADOR Jr.AIIIJ
lf.iJTPRE(Wr {PC 00 �l},
SOBR,E o CONCURSO

PÚflL1�=O L)I) MUf41CjpIO

Reciclagem
Com participação das 28

associaçoes de moradores de
Guaramirim, o Clic (Conselho
de Líderes Comunitários) re

alizou esta semana a primeira
reunião do ano, com a apro
vação das ações da entidade
em 2010. Uma das metas é a

implantação de um projeto de

reciclagem de lixo doméstico,
prática adotada por somente

10% da população. Através de
uma parceria com a Prefeitura
e a empresa Serrana, a inten

ção é atingir 90% de adesão.
Na primeira etapa será feita a

divulgação dos horários da co

leta seletiva.

f

US direitos, a
egócíos jurídi

Dr. Bruno Borralho ·Gobbato
Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Ombro" Cotovelo e vtdeoartroscopta

,

CRM·SC 15190

VITAL SAUDE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João Picolli, 260, Centro
Jaraguá do Sul - se 89251-590
Tel: 473370 ..03661 3310 ..1867
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'2010 tem o verão mais intenso da década', explica meteorologista

..

",

JARÀGuÁ DOSUL

As altas temperaturas, aliadas
à sensação térmica aindamais in- .

tensa, atingiram em cheio o país
esta semana. Em Jaraguá do Sul,
foram cinco dias consecutivos
de sol ardente e o clima tropical

· deve perdurar até terça-feira (9).
O termômetro no trevo entre as

ruas Adélia Fischer e Marechal
Floriano Peixoto, no Centro, às

.

12 horas de ontem, registrava 33

graus, mas em outros pontos da
· cidade, a marca chegou aos 38°C.

Segundo a meteorologista da

Epagrí/Ciram, de Florianópolis,
· Gilsania Cruz, é normal aconte
cer dois ou três períodos de ondas
de calor excessivo ao ano. Em

média, o período prolongado de

temperaturas mais altas vai de
cinco a dez dias. "Os dias deve
rão não são todos de calor intenso,
assim como o inverno tem ondas

. de frio alternando com dias' de

temperaturas mais amenas",
A especialista explica que o

canal de uniidade da região sul
do Rio Grande do Sul bloqueia
a chuva e o frio que se deslocam
sentido ao mar. "Não é uma rea

lidade só de Santa Catarina, isso
acontece em mais estados brasi
leiros", explica. A falta de umida-

de do ar inipede a formação de
nuvens e consequentemente não
chove. �'2010 tem o verão mais
intenso da década", enfatiza.

Por causa desse clima ardi
do, a população sofre alguns
males de saúde como, por
exemplo, .

desmaios, desidra
tação e queda ou aumento de

pressão. Beber água e ficar em
ambientes arejados com som

bra são alguns cuidados que po
dem evitar esses problemas.

A recomendação deve ser
.

seguida por mais alguns dias

porque a previsão meteorológi
ca ainda é de muito calor. Con
forme a meteorologista, as tem
peraturas mínimas, máximas
e médias podem se igualar aos
recordes ou até superá-los, em
alguns municípios.

FALTAÁGUA.
Com base nos dados do

Samae (Serviço Autônomo de

água e Esgoto), desde segunda
feira, a' população jaraguaense
consume' o equivalente a uma

-,

cidade de 270 mil habitantes,
ó que significa gasto exagerado.
Em: média, a produção diária é
de 27 milhões de litros de água,
'mas durante a semana foram

produzidos 36 milhões de ,li
tros. Os reservatórios estão pra
ticamente zerados e a falta de
água pode ser generalizada na

cidade. O serviço só será nor

malizado quando chover.

DAIANA CONSTANT1NO

Consumidores
, lotam lojas ellJ

busca dê uma

alternativa
contra o calor

Edivaldo Antônio

Velasque entre
os intervalos de
trabalho bebe
bastante água

FOTOS PIERO RAGAZZI

Para fugir do calor, muitas pessoas decidiram ir ..até os clubes da cidade, foi o que fez Rebeka ontem

Comércio sai lucrando
O verão- ardente da sema-· obrigada a sair para comprar.

na forçou os jaraguaenses a Não dá para suportar esse ca-

comprar aparelhos de ar-con- lar", reclama.
'

dicionado e ventiladores. As Segundo Santos, a procura
lojas da área central da cida- por equipamentos para refres
de ficaram, praticaménte, sem .car e climatizar os ambientes
estoque. "Se continuar nesse surpreendeu os comerciantes
ritmo até fevereiro, não tere- tanto como 'as indústrias de
mos mais produtos para ven-.

,

linha branca. Em cinco dias,
der", observou o gerente de mais de cem aparelhos de ar

,

um estabelecimento, Osvaldo. condicionado e 200 ventilado-
dos Santos, res foram vendidos.

A funcionária pública Ro- . Para se ter uma ideia, o ge-
sália Mineiro, 50 anos, ontem rente disse que 500 unidades
de manhã, passou por quatro são suficientes para o estoque
pontos de comércio e não en- de um mês, mas que nas últi
controu o modelo de ar-con- mas semanas esse número é
dicionado. que desejava. "Fui vendido em três dias.

Piscina para refrescar.
,O aposentado Antônio Mo-, a alternativa foi para fugir do '

reira, 71 anos, levou a filha Re-. 'calor excessivo e para se refres-
"

beka, de oito anos, para passar o car nas águas do clube. "Se não
dia em um parque aquático on- viéssemos para cá, ficaríamos
tem. '� água está urna delícia", no apartamento presos com o

resumiu a garota. Segundo ele, ar-condicionado", comentou.

.
Cal'or torna o

trabalho mais
cansativo,

O trabalho dos frentistas
Edivaldo Antônio Velasque,
30 anos, e Ronaldo Gomes da
Silva, 35 anos, se tornou mais
cansativo por, causa do calor
intenso dos últimos. dias. A
sensação térmica, que chega
aos 46°C, os deixa incomoda
dos. E sempre 'que os colegas
podem, escapam,para dentro
da loja de convivência, onde
tem ar-condicionado.

A principal refeição deles
passou a ser sucos naturais ..

e água mineral. "Quase nem

sinto fome", disse Ronaldo.
Às ·11 horas de ontem, o

''bafão'' acabou inquietando
Ronaldo. Ele mediu a tempera
tura na sombra e depois no sol.
O registro foi de 36 e 42 graus,
respectivamente. "Na quinta-.
feira o termômetro maroou 45

graus no sol", contou.

"
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Software gratuíto, só
R$ 100,00 /mês

para até 50 NF-e emitidas
,

"

www.dimnfe.com.br 1

Fone: 47 3371-1514

Produto apresentou queda de 27%

,

Aleool em gel·
mais barato

Depois de ser um' dos

produtos mais caros, duran
te a epidemia de Gripe A,
o álcool em gel é o produto
de limpeza que teve a maior

queda, no período de dois
meses, de acordo com a pes
quisa de preços do Procon
de Jaraguá do Sul. A consul
ta foi realizada entre os dias
10 e 2 de fevereiro e consta

tou que o produto teve uma

queda de R� 0,76, o que cor

responde a 27%.
,

O Procon faz a pesquisa
-

em cinco supermercados da
cidade, onde 23 produtos
são avaliados. É considera
do o consumo de uma pes
soa por mês. O sabão em pó
apresentou o maior aumen

to, ficou R$ 0,20 mais caro,
cerca de 11,15%.

Em relação à última pes
quisa, feita em dezembro de
2009, os itens que mais va

riaram o preço foram a água
sanitária, que subiu R$ 0,16, o
amaciante aumentou R$ 0,11,
o álcool líquido diminui R$
0,30 e o fio dental, que caiu

R$ 0,12. A pesquisa completa
está disponível no site www.

jaraguadosul.com.br, no link

Pesquisa Procon - produtos
de higiene e limpeza.

TRÂNSITO

o CORREIO DO POVOOSÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010

Congestionamento intenso
Motoristas têm levado até 40 minutos para atravessar a ponte

Muita paciência. É o que
precisam ter os motoristas que
pretendem atravessar a Ponte
do Portal. Durante os horários
de pico, é possível levar mais
de 40 minutos para passar
pelo local. As obras continu
am durante o fim de semana

e o trânsito vai permanecer
em meia pista. Cerca de dez
mil automóveis circulam dia
riamente pelo trecho da BR-

280, que corta Jaraguá do Sul
e Cuaramirim, e formam filas
de aproximadamente quatro
quilômetros.

As mudanças devem du
rar pelo menos mais 35 dias.
Com orçamento total de R$
372 mil para a reforma, nesta
etapa estão sendo refeitos o re

capamento da pista, o reforço
da base de todos os pilares e

o guarda-corpos será substitu
ído por barreira.

A dica da Polícia Rodovi
ária Federal é pegar os cami
nhos alternativos. De acordo
com o órgão, as ruas parale
las à BR são mais rápidas e

pelo bairro Ilha da Figueira a

distância é só um' quilômetro
maior. Para sair de Jaraguá, é
só seguir pela rua José Theo
doro Ribeiro, que termina na

SC-413 e virar à esquerda,
sentido Guaramirim.

Já pelo bairro Vieira, an

tes da Ponte do Portal, o mo

torista deve virar à esquerda
na rótula; seguir pela rua

Manoel Francisco da' Costa
até o trevo de Schroeder e

virar à direita, no sentido de
Guaramirim. Esses dois tra

jetos ligam Jaraguá do Sul a.
Guaramirim sem a necessi
dade da Ponte do Portal.

FOTOS PIERO RAGAZZI

RICARDO KUSTER, 31 ANOS,
MECÂNICO
"Era um mal necessário, mas po
deria haver maior planejamento.
Ttllvez terminar a ponte da Ilha da

.Figueira primeiro".

vai ser concentrado ali, primei- '

ramente, pelo tráfego intenso
de veículos. O trabalho segue
entre o Calçadão até o semá
foro, na esquina com a loja de
materiais de construção Brei

thaupt, até às 17h. Este trecho
deve permanecer interditado
de segunda-feira, dia 8, até a

quinta-feira, das 7h30 às 18h,
para o término da implantação
da rede de esgoto.

Durante a noite, a rua fica'
aberta para tráfego. ''Após as

. MEURIV SABIN(t, 28 ANOS,
AUTÔNOMA
"Esta situação está muito com

plicada. Era necessária a reforma
da ponte, mas quem sofre é a

comunidade com as filas"

Parte da rua já está em obras

DÉBORA KELLNER
.

PRF registra filas de até quatro quilômetros, dependendo do horário

JONAS SANTOS, 20 ANOS,
EXPEDIDOR

"Moro e trabalho em Guaramirim,
mas a gente depende de Jaraguá
também e agoranão está fácil de
aguentar".

.

As obras na rede. coletora
de esgoto, no Centro, devem
deixar a rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira in
terditada a partir de domin

go. As obras ocorrem desde
a rua Henrique Piazera até o

Calçadão.
A avenida paralela ao Cal

çadão da Marechal Deodoro
ficará fechada das 6h áté às
11h da manhã. De acordo com'

o diretor de obras do Samae,
Wanderlei Vegini, o trabalho

ELEMAR ZIEHLSLORFF,
BANANICULTOR

"Isso, está um caos. Já fiquei 40
minutos parado. Não dá para
deixar assim, dev�ria ter sido
pensado em outro desvio".

Trânsito fica interditado no Centro
Rua Antonio Carlos Ferreira deve ficar fechada até quinta-feira para obras do Samae

17h, a gente começa a fechar
as valas e limpar o, local, pois
não podemos deixar nada
aberto durante a noite. Assim
também liberamos o trânsi
to no final do dia", confirma
Wanderlei.

A rua Antônio Carlos Fer
reira já está em obras no tre
cho entre a Henrique Piazera
e a Presidente Juscelino, pró
ximo da loja Doce Mel; desde
terça-feira. O tràbalho nesse

espaço foi finalizado ontem.
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Comer menos é. igual a viver mais
Segundo cardiologista; parar antes de sentir saciedade é um dos segredos
JARAG'UÁ DO SUL

Saber o momento de parar
de comer. Essa é urna das prin
cipais- dicas do cardiologista
Ricardo Cidade para quem
pretende fugir das doenças do

.aparelho circulatório.. São elas
as que mais mataram entre os

anos de 2005 e 2009 em [ara
guá do Sul e, por .isso, mere
cem atenção redobrada.

'

Conforme o médico, o ide
al é esquecer a gula e encerrar

as, refeições quando a sacieda-
.

de estiver em cerca de 80%.
"Já foi comprovado que vive
mos .mais com essa atitude",
afirma. Na mesma linha de

importância, estão os alimen-
, tos que se coloca no prato. '

No município, as tradições
levam a população a ingerir
comidas com grande quanti
dade de gorduras e, muitas

vezes, salgadas demais. Am
bos elevam a pressão arter'ial
e' o colesterol, dois inimigos
do organismo. Ao invés das
carnes mais comuns, ele indi-

'

ca o consumo de peixes ricos
em Ômega 3, corno o salmão
e a truta,

Além da alimentação, Ci
dade lembra de hábitos adi-

cionais que cerceiam 6 bem-'
estar. O' excesso de bebidas
alcoólicas e o cigarro são,opo
nentes da vida saudável. Eles
integram a lista de fatores pre
judiciais junto ao diabetes, es
tresse, sedentarismo, pressão
arterial e colesterol acima do
normal e histórico familiar.

Fazer exames rotineiros
ajuda a identificar o surgimen
to de problemas. A indicação
do .cardiologista é que eles
sejam realizados anualmen
te. Isso porque, ao contrário
dó que pode parecer, pessoas
jovens não são, imunes aos

males do coração. Cada vez.

mais a tendência genética se

manifesta e o infarto e o aci
dente vascular cerebral afe-'
tam quem, na teoria, estaria
fora dos grupos de risco.

�
Outra alternativa que fun

ciona para' todas as idades é a

prática de exercícios físicos.
"Hoje em dia falamos em 30 rni-,
nutos quatro vezes por semana
e não três. Mas, precisa ser algo·
que 'deixe a pessoa de língua de
fora, caminhar vendo vitrines
não vale", especifica.

KELLY ERDMANN

....
'.

Segundo oncologista, câncer não é mais sinônimo de morte, se houver prevenção

FOTOS PIERO RAGAZZI

Quase a metade dos casos poderia ser evitada se a população não fumasse, mostram pesquisas

Câncer deve atingir cerca
r

.. ,

de 490 mil pessoas em 2010
As estimativas do Inca

(Instituto Nacional do Cân-.

cer) indicam que cerca de 490
" mil casos de câncer devem ser

diagnosticados ao longo deste
ano no Brasil. Segunda prin
cipal causa de morte em Jara
guá do Sul, o mal já assumiu
a liderança na região Sudeste

,

do país e a tendência é que o

mesmo aconteça nos estados
do Sul nas próximas décadas.

'

Segundo o oncologista Luís
-Stoeberl, essa tendência tem
corno agravante, o fato de' o

diagnóstico precoce ainda não
ser possível em alguns tipos da

doença. Outro motivo é o estilo
de vida da população. Além ,da
alimentação pouco balancea
da, o tabagismo e a ingestão de
bebidas alcoólicas colocam em

xeque a saúde: "Corri condições
socioeconômicas melhores vi
vemos mais e, consequente
mente, estamos mais expostos
às substâncias que provocam O
câncer", explica.

Daquele total de possíveis
novos pacientes esperados
para 2010, praticamente a me

tade seria evitada. Algo em

torno de 135 mil ficaria longe
do consultório dos médicos'
especialistas 'se não exis-'
tissem os cigarros'. E outros
123 mil poderiam seguir o

exemplo simplesmente com

a adequação do cardápio di
ário. Menos gorduras e mais

produtos naturais no 'prato
garantem urna dieta bastante
eficaz contra a doença.

De acordo com Stoeberl,
no município, as vertentes
mais comuns que levam à
mortalidade são, nos homens,
de próstata e pulmão e, nas

,mulheres, de mama e colo
do útero. '� 'incidência do
de pele é maior, porém, pou
cos morrem", comenta. Para

completar, o sexo masculino
concentra de 5 a '10% menos

episódios de câncer quando
comparado ao feminino.

.

ESTIMATIVAS
DO INCA

PARA2010

• Câncer de próstata:
52.350 novos casos

• Mama: 49 casos a cada

cem mil mulheres

• Pulmão: 17,8 mil homens

e 9.830 mulheres devem
ser atingidos

• Colo de útero:
18.430 novos casos

• Estômago: 13.820
casos em homens e

7.680 em mulheres

• Cólon e reto: 13.310
.

homens e 14,8 mil mulheres

• Câncer de pele:
113.850 casos

• Tumores pediátricos:
9.386 casos' em crianças e

adolescentes até os 18 anos
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DIVIRTA-SE

Pequeno oçidente
o sujeito é acusado de assassinar a esposa
friamente. Chegando o dia do julgamento,
que parecia levar inevitavelmente à prisão�
ele resolve fazer uma última tentativa:

. -' Conte-me a sua versão dos fatos - diz·
o juiz.
- Então, meritíssimo. Foi assim: estava eu

na cozinha com a faca de Cortar presunto.
Nesse momento entro minha mulhet
tropeça, coi sobre a foco e é espetada no

peito.
- Sim ...

- diz o juiz - Continue...
- Pois foi assim ... sete vezes!

S-UDOKU

'SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3..

Emma Watson é .

a mais bem paga
Segu.ndo o ranking da revista Vanity

. Fair, a atriz Emma Watson, 19 anos;
fechou o ano de 2009 como a atriz
mais bem paga de Hollywood - ela .

terletetumdn 20 milhões de libras
{cerca de 58 milhões de reais}. A série
adaptada Harry Potter não garantiu
uma fortuna só a Emma: Daniel
Radcliffe, que interpreta o persona
gem principal, recebeu 25 milhões de
·Iibras {cerca de 73 milhões de reais}.

Primeiro show de

Beyoncé no Brasil
A primeira apresentação de Beyoncé
no Brasil, que aconteceu na noite de
quinta-feira em Florianópolis {SC},
reuniu famosos como Camilo Rodrigues
e Bárbara Borges e emocionou até mes

mo a própria cantora. Ela terminou o

show com a música "Halo" e seg�rando
uma bandeira do Brasil. Beyoncé ainda
deve gravar um clipe em uma favela
carioca com Alicia Keys, que chega ao

país na segunda-feira.

I
Esse é o

Fofão, o
.

charmoso
gato da
leitora
Liliana

Buettgen. I

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Predomínio de sel e muito calor. Chance
.:

-

SOLUÇÃO de pancadas isoladas de chuva com
.. Fases da lua

trovoadas rápidas e passageiras. MINGUANTE NOVA CRESCENTt CHEIA

» 5/2 • 14/2 22/2 028/2
�. Jaraguá do Sul e Região

HOJE DOMINGO SEGUNDA TERÇA
MíN: 20°C' MíN: 22°C . MíN: 22°C MíN: 23°C
MÁX: 35°C MÁX: 35°C MÁX: 35°C MÁX: 27°C

. Sol ',Sol Sol com chuva Chuvoso

_

.� ÁRIES

4.ftl (20/3 a 20/4)
." , Trabalho que

.

� l exija seriedade e

isolamento pode
fluir com facilidóde. Quanto mais

discrição tiver, melhores serão
os resultados. Reserve um tempo
para estudar mudanças na sua

rotina que proporcionem mais
qualidade de vida a você.

.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Evite o clima de

competição no

. trabalho, é hora de

agir em equipe e divulgar o que
sobe. No amor, uma decepção
pode ocorrer. A Lua Minguante
te dá condições de avaliar com
clareza quais são as pessoas
que te ajudam ou atrapalham.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Bom dia para sair

-

do lugar-comum.
Mostre mais inte

resse por sua profissão. O desejo
de compartilhar sua vida amoro

sa deve crescer. À noite, alguém
querido será ótima companhia
para relaxar. Você precisa de
conversas inteligentes hoje.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Período de intensa

renovação! Hoje,
você estará com

uma consciência mais crítica
acerca das coisas que estão em

sua vida. No campo sentimental,
astral excitante. Os astros man
dam boas energias para quem
vai engatar um romance sério.

#
LIBRA

. (23/9·022/10)
Será �reci�o mais
orgamzaçao para
não fazer tontos

gastos. No amor, a insegurança
pode predominar. Confie no seu

taco! Ótimo dia poro aproveitar
o chance de se divertir um pouco
mais, mesmo sem estar do Iodo
de quem ama.

SAGITÁRIO.

(22/11 0,21/12)
.

C
�

.

Há chances de têr
{ ganhos inespera-.

dos, podendo até
realizar uma mudança. No amor,
cuidado com suo ingenuidade,
mentiràs podem vir à tona. As
tral bom poro você pesquisar um

.

assunto complicado ou estudar
um temo de seu interesse.

tP '"
CÂNCER

�_.__• (21/6 a 21/7)
;�;..._ ...;�� Acordos, parcerias
: l e alianças que fizer

centem com boas

vibrações. No campo sentimen
tal, talvez tenho que deixar o
romance meio de lado. É tempo

"

de compromissos, coloque .em
ordem tudo que é seu. O dinheiro'

.

anda curto, seja econômico. .

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Suo expressão
verbal está mais
criativo e bem-
humorada. Sua vida

amorosa anda confuso: é hora de
se desvincular do passado pam

. ser feliz. Relacionamentos em
pqnto delicado hoje, evite piomr
as coisas sendo autoritário.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

#

� Este é um ótimo
dia para conhecer

lugar�s diferentes.
Você estará mais articulado
do que nunca, mas o desejo de
ficar só pode predominar nesta
noite. Hoje é seu dia, regido por
Saturno, que comanda seu signo.
Mentalize seus propósitos.

nr
VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
Você saberá captar
a simpatia e o

espontaneidade
dos outros na mesmo proporção.
Sua autoestima está em baixa?
Capriche no, visual e vire o jogo!

.

Cl,lide do saúde, caminhando e

arejando o cabeça. Com isso, o
amor também floresce.

o CORREIO DO POVO mSÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2).

. . Capriche mais no

J
.

visual e não deixe,J
a peteca cair. O

setor profissional está bem

amparado. No aÍ11ór, a cumplici
dade com o par vai prevalecer.
Tenho menos cautela na maneira
·de expressar afeto, pois é assim
que vai encantar alguém.

PEIXES

._ (19/2 019/3)
�. Astmlleve e

.Y-'� descompromissa-
do. Momento de

diversão e leveza, mas baixe suas

.expectativas no amor, pois alguém
querido pode te decepcionar. O
melhor pam voCê é relaxar mes
mo: esse é o cominho pom fugir
de impasses afetivos.

.!,
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DANIEL PERA

.

Profissionais com cursos de
-

. idiomas e experiência no

exterior têm mais chances de

ascensão. Páginas 3 e 7

o analista
JORGE AUGUSTO DA SILVA:
intercâmbio na Nova Zelândia
para impulsionar a carreira
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Rede de relacionamentos é a prinCipal ferramenta para conquistar novas oportunidades de trabalho

. .

o especialista em recrutamento Marcelo Abrileri fala que os contatos profissionais são responsáveis pelas boas indicações de emprego
.

/

Para Marcelo Abrileri, workshops, congressos, integridade. Seja tempo e a energia que pedidos além do seu.

presidente do portal debates, cursos, fazer verdadeiro, não minta, ' dedicamos. Caso Nessa hora, ganha
Curriculum trabalhos voluntários e busque a paz e cumpra contrário, os pontos quem mantiver

(www.currlculum.com.b até mesmo investir na sua palavra. Ao cultivar relacionamentos distância e respeita-r a
r), da área de prática de esportes. "O uma personalidade permanecerão sempre
recrutàmento e essencial é analisar o bonita eatraente, você superficiais" ,
seleção, o networking é meio no qual você estimula outras aconselha Abrileri.
uma ferramenta circula, pois ele será pessoas a se

importante para o
'

determinante no tipo achegarem até você, De acordo com ele, as '

profissional ter de pessoas que irá além de manter principais gafes
ascensão na carreira. conhecer" I destaca aqueles que você j� cometidas pelos
liA rede de Abrileri. conhece", afirma o profissionais são: não
relacionamentos é o líder. priorizar os contatos,
conjunto de conexões Bóm comportamento forçar amizade" forjar

-

de uma pessoa com o Mas para não cometer intimidade, ser mal-
mundo. É através dela Além disso, vale a regra deslizes, é preciso educado, cobrar
(rede) que atingimos básica de .estar ciente que esses retorno rápido e não se

muitos objetivos", comportamento e bom contatos devem ser dedicar à amizade.
acredita o especialista. senso;que consiste em constantemente "Caso esteja se

ser educado, amigável cultivados. "Quanto relacionando com

E construir esse laço e sociável. "Cultive . maior a quantidade de alguém importante,
.

de amizades não é bons valores, como pessoas com quem nos lembre-se de que ele
\. \

difíc.il. Basta frequentar honestidade e relacionamos, maior o' deve receber muitos

situação", alerta o

especialista em

recrutamento e

seleção.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o (ORIU�IO no POlU lalento & SUCESSO. o seu guia pro,fissional II

, ANHANGUERA R-EAlIZA CURSO
.

,.,

DE·CAPACITAÇAO DOCENTE
Aulas iniciam no diíi 08/02 para os alunos veteranos e 18/0Zpara os calouros

o corpo docente da Anhanguera Educacional � Fatej participou nos dias 03 e 04 de fevereiro, do
primefro curso de capacitação de 20,10, com ênfase nas novas metodologias de ensino Que a Instituição
promoverá nas suas 57 unidades em todo o País.

'

\

De acordo com o Diretor Executivo da Anhanguera em Jaraguá do Sul, Edson, AnçJrade. dos Reis, um
dos grandes diferenciais da Instituição é a qualificação profissional de seu corpo docente, que está

permanentemente em sintonia com o mercado de trabalho. "Nossos professores recebem excelentes

avaliações dos alunos em pesquisas realizadas periodicamente, o que nos deixa extremamente
satisfeitos" I enfatiza.

,As aulas iniciam nesta segunda-feira, dia 8, para os alunos veteranos e no dia 18 �e fevereiro _

para os alunos ingressantes. Para quem ainda não é um aluno Anhanguera, inscreva-se já, pelo
telefone 0800 941.-4444 ou através do site www.vestibulares.br. O processo seletivo acontece no dia
28 de fevereiro. Mensali�ades a partir de R$179,OO�

Escolha seu Curso:
Administração � Ciências Contábeis - Letras
- Pedagogia - Serviço Social- Tecnologia em
Comércio Exterior - Tecnologia em Gestão
Comercial - Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos - Tecnologia em Gestão
Financeira - Tecnologia em' Gestão

Hàspitalar - Tecnologia em Gestão - Pública -

Tecnologia em Logística - Tecnologia em

Marketing - Tecnologia em- Neçóctos
Imobiliários - Tecnologia em Processos
Gerenciais - Tecnologia em Secretaríado Professores preparados e motivados para o inícios das aulas

Rua Major Julio Ferreira � Vila lalau - Jaraguá do Sul· www.fatej.com.br.

(47) 2107-4700 I (47) 3�70�7660.-

�-
**PEN DRIVE**
PEN DRIVE 2GB R$ 28,00
PEN DRIVE 4GB R$ 36,00
**MULTlFUNCIONAIS HP**
J4580 - R$ 349,00
*:I'MEMORIAS**
M.ICRO SD 2GB R$ 25,00
MS SONY(PRO DUO) 2GB R$ 55,00

Acer Aspire One, modelo AOD250
'Sistema operacional Windows XP

Especificações técnicas:
CPU: Intel ATaM processador: 1.6ghz
LCD: NLED 10.1
RAM: 1GB DDR2
LA"'N: 10/100 Base T

Wireless: 802.11b/g WLAN

• Bluetooth;
webcarn:
R$ 1190,00
ou. lOx de R$ 142,00*

GAME X-BOX 360 120GB ELITE

desbloqueado Jasper
R$ 1299,00 à vista
ou em 10x de R$ 147,00 *

* Parcelamento no cartão de crédito Visa ou Mastercard

.

R$ 1090,00 à vista
ou em 10x de R$ 127,00

,

PLAYSTATION 2 - DESBLOQUEADO
KIT 2 CONTR + MEMORY CARO + 3 JOGOS

R$ 499,00 ou em lOx de R$58,00 *

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 191, Sala 03, Alameda 25.
.

Fone: (47)3055-0227
E-mail:dilmafabiane@hotmail.com

carreira de talento

,
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Globalize�se
.

. ., .'

nos nego'clos
Ter influência
em uma língua
estrangeira é
requisito básico
no currículo
para quem
procura
emprego

Ter fluência em uma

língua estrangeira é

requisito básico no

currículo para quem

procura emprego

Cada vez mais, as
empresas
especializadas em
idiomas e intercâmbios
miram profissionais
que querem e precisam
ganhar fluência em

uma língua estrangeira.

Elas oferecem vários

pacotes para atender
às necessidades
corporativas, com
destaque para os

cursos de curta

duração e os

programas de trabalho

aplicados em vários

países.

Para o ànalísta

,programador Jorge
Augusto da Silva, de 30
anos, O- intercâmbio

que fez em 2006 na

Nova Zelândia foi a

oportunidade de

impulsionar a carreira.
Após estudar inglês no

Brasil, Silva embarcou

para Christchurch,
onde passou um mês
em uma casa de
família e aprimorou o

idioma.

"O resultado veio logo,
com um emprego em

uma multinacional de

tecnologia da

informação (TI)." A
experiência foi tão boa,
que ele repetirá a dose.
em fevereiro, quando
fará um curso de

espanhol de duas
semanas em

Montevidéu, no
Uruguai.

de quatro semanas.
Agora, continuará os

estudos em São Paulo

,
e.ern 2011, deve
embarcar para
Austrália ou Nova
Zelândia.

A bióloga e

embrlotoglsta Juliana

Stevanato, de 28,
conciliou a carreira
acadêmica com os

cursos de inglês e

espanhol. Este ano,

quer tirar proficiência
em espanhol. "Ter duas
línguas estrangeiras é
um grande diferencial,
abre portas", fala.

Há cerca de um mês, o
administrador de

empresas Fernando

Lacombe, de 27,
retornou da Cidade do
Cabo, na África do Sul.
Ele enfrentou um curso

•
I

I
...-f

Estados Unidos

África do Sul

Nova Zelândia
,

.... ---'-

QUEM FALA FLUENTEMENTE

Presidentes
Diretores

Secretárias
Gerentes

Consultores

Supervisores
,

Estagiários/trainees
Assistentes

récnlcos

IDIOMAS MAIS FALADOS

. �nl�i!i
Espanhol
Francês 2,8%

Alemão .�2%

Italiano 1.5%

Japonês 0,6%

Outros 1,3%

"/4' m'!!!"liI!/n,/II;, ' 'fI�"JII, ,II/l

19,3%

, ,
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A

MENEGOTTI
o AI M B I L I .R I

3371-0031www.parcimo·vei·s.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br-

Rua Barão do Rio Brane'D, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6089 - TRES RIOS DO NORTE - CASA
MISTA 2' DORM, SALA, COPNcaz, LAV,

BWC, GAR. - R$ 68.000,00

6068 - JOAo PESSOA - CASA ALV. 1

SUíTE, 2 DORM, SALA, COPA, COZ, LAV,
GAR, GHUR .__ flS120,OOlr,IJO (ACEITA

FlNAC" BANCÁRIO)

6,0113· Riu Molha- CAS!\ C/ OOfl. + SUiTE Ci
ANTE-SALA, BWC MOli., SALA DE ESr. CI LAR.

E SAC., coz, LAV., CHUR., DEE, "IARO,
RM30,OOO,OO

6012 - GII.RII1AlDl-, CHAGAriA COM
271000M2 COM Cfl,SA ALV '3 DORMi SALA,
GOZ, 213WC,LAV, 3 LAGOAS, PLANTAGAo
DE EUCALIPTO, CACHOEIR!\,R$ 450.01)0,00

6047 - BAEPENIlI- APTO 1 SUITE. 'I
DORM, cePA/GOZ, SACADA CI GHlIH,LAV.

1 VAGA GAR. ,_ R$138.000,OO

TERRENOS

5�73 - SCHROEOER 1 05.000,OOM2 R$ 1.600.000,60
5928-flOO, 00 ARROZ 166.000,OOM2 R$193.000,00
5924·TRÉS RIOS DO SUl20.000,OOM2
R$ 250.000,00
5831·AGUA VERDE·14.700.00M2- RS 360.000,00
5929 - HOOOVIA 00ARROZ 372,IJOO,OOM2 R$ 430.000.00
5972 - ÁGUA VERDE " 465,OOM� R$ 80.000,00
5994 - ,J8UÁ ESQ. 525.•80M� R$110.000,00
6017 .- GUARAMIRIM • 360,OOM' - RS 75.000,00
6092 _ AGUA VERDE - 450,OOm2 - R$ 90.000,00
6093 - AMIZADE - 450,OOM2. RES, VERSALHES
R$140.000,00
6095·· AGUA VERDE - 465,OOM2 _, R$ 90.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

,

BAIRRO ESTRADA NOVA
-RUA JOÁO MIGUEL DA SILVA, 514 020TOS,
SL, coz. LAV., BWC, GAft R$300,00
BAIRRO ILHA DA fIGUEIRA
-RUA DOMINGOS DA ROSA, 69B 02Q1'OS, SL,
coz. BWC,LAVEGAR,R$4Bü,OO
BAIRRO TRÊS RIOS 00 NORTE
-RUA ROO, MUNICIPAL, 537 02 aTOS. SAL,
COZ.BWC,�AVEGAR. R$380,OO
·BUA RI -013 ·-LOl SOUZA 02 mos, SAL,
COZ, BWC E LAV RS 300,00 . ,

" RUA RI -O'! 3 ,,·LOT. SOUZA 02 OTOS, SAL,
COZ, BWC E LAV. R$ 420.00
BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL
·RUA LlNA'WALZ SCHWARZ,LOT.52 02 aTOS,
SAL, COZ, BWC, LAVEGAR. R$380,00
BAIRRO VILA lENZI
- RUA AF'ÜNSO NAGEL,65 ·-RESID. VIENA-
173M2 01 SuiTE + 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, ÁREA DE FESTA E GAR. R$1 ,100,00
BAIRROJGUA 99
-RUA EMILfO OTTO AUGUSTO
OLOEriBURGUE. 02 aTOS, S[, COZ, BWC,
LAVE GAR. R$465,OO
BAIRRO BARRA
-RUA ANORE VITKOWSKt, 78 os OTOS, SL,
Cal. 02 BWC, LAV E GAri. R$ 850,00
BAIRRO CZERNIEWlcz
'RUA RICHARD P1SKÉ. 115 04 QTOS, SL.COp,
COZ, BWC, LAVE GARR$700,00

'

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO
- RUA CORONEL PROC, GOMES DE OLIVEIRA,
1320 - EOE IZABELA 01 SUíTE + 02 aTOS.
SL, COPNeDZ, 02 BWC.LAV, GAR.E SACADA·
C/CHURRASQ. R$ 800;00 +)-150,00 GONO..
- HUA LEOPOLDO MANSKE, 52 - EDIE DNA.
ALZ!RA 01 SUíTE + 02 aTOS. SL, coP/caz:

. BWC,lAV, GAR. R$ 700,00 +/� 100,00 COND,
- RUA NESON NASATO, EDE FERRETII 02
01"OS, SL, COP/COZ, BWC,LAV. GAR. R$

, 580.00 +/- 80,00 CaNO,
BAIRRO AMIZADE
-RUA ARTHUfi ENKE, 231 -EOEPARISI 02
010S, SL, COZ, BWC. LAV, GAR. R$ 460,00 +

50,00eoNO.
-RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, 49 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GAR..R$ 380,00 + 24,88
TAXAOEAGUA
-RUA ARTHUR GUINTER, 220 CONO.

AMIZADE 02 QTOS� COZ, BWC, LAV, SL E GAR.
R$ 500,00 + 100,OOCOND.
BAIRRO VILA NOVA· COBERTURA
-RUA MARTIN STALL, 525 -EDlF SPARTAKIJS
0'1 SUITE, 02 oras, SL, Cal, BWC. LAV, GAR
P/4 CARROS, PISCINA.E ÁREA OE FESTA, R$
2.500,00 +1-14Q,OO GOND.
- RUA JOSE KRAUSE, 221 -EOIF. BARCELONA
O! SUITE, 020TOS, SL,COZ, BWC, LAV,
SACADA Cf CHURRASQ, E GAB· R$
800,OO,OO-/-100,OOCOND.
'- RUA AfIITOMO F. DIEMON. 141- EOIF. TORRE
DY LUNA 02.DTOS, SL,COZ, BWC, 'LAV,
SACADA c; CHLJRRASQ, E GAR . R$ 620,00 +
50,00 CaNO.

.-

SÃowís
-RUA ,JOSÉ NARLOCH, 1849
02 aTOS, SL,COZ, BWC. LAV E GAR R$
460,00
BAIRRQ VILA LENZI
- RUAVICTOR ROZEMBERG, 384 01 SUITE, 02
lHOS, SL, GOZ, 8WC, LAV, GAR, R$ 630,00 +
25,OOCOND.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
- RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, '101 02
aTOS, SL, COZ, BWC, UW E GAR R$ 570,00
+ 15,OOGOND,
BAIRRO VILA RAU
- RUA EUGENIO BERTOLOI, 218 02 aTOS, SL,
COZ, BWC, LAV E GAR. R$ 420,00 + 30,00
COND,

.

BAIRRO CENTENÁRIO
-RUA ALFREDO CARLOS MAIER. 137 010TO:
SL, COZ, LAV, BWC, E GAR. R$ 460,00 +

50,OOCOND.
-RUA liEIRliCH AUGUSTO LESSMANN, 421
01aTO, SL, COZ, LAV, BWC, E GAR. R$ 380,00
+1- 70,00 CONO
-RUA' HEIRUCH AUGUSTO LESSMANN, 421
02OTOS, SL, COZ, LAV. 'BWC, E GAR. R$
480,00 +/-70,OOCOND
BAIRRO TlFA MARTINS
-RUA ADELAIDE TOFFOl, 766 _. Lar CORUPÁ .

03 OTOS, SL, COZ, COPA, LAV, BWC E GAR R$
380,00 + 30,OOCOND,
KITINETE
·HUA JOSE PICOLU, 512· BAIRHO ESTRADA
NOVA Oi QTO E COZ JUNTO, BWC. R$ 250,00
+ �lü,()O GONIl
·RUA ANTONfO PEDHI, 14·" ILHA DA FIGUEIHA
02OTOS, COZ, LAVE BING. R$350,OO
TERRENO
-FlUA JOSÉ THEODOHO RIBEIRO -ILHA DA
FIGUEIHA:IOX60 M2 R$l ,!JOO,OO
SALA COMERCIAl: CENTf\O " PRÓXIMO
MI{iELO�IIIi.IIITlGO
RUf.\, MARINf, fRUTUOSO " SALAS 2" E 3"
ANDAR - SALA 20.. 3BMl -H$ 410,00 . SALA
)\5..:-38M;'-R�41(1,OQ _
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculu.s.net
imobitiariasecutusépnetuno.corn.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breíthaupt - sala 206

RESIDENCIAL REAL PARQUE - VILA NOVA -

Apartamento com suite + dois quartos, sala,
cozinha, sacada cl churrasqueira, bwc, área de

serviço cl sacada e garagem. Localização
,-- privilegiada. R$152.207,BO.

Ref. 1009 - Nova Brasília - Edít Mathedi
II - Apto c/3 quartos, banheiro, salas
estar J jantar, cozinha, lavanderia,
garagem. R$115.000,OO. Aceita

financiamento bancário,

Vila lenzi
RES,NOVO
HORIZONTE -

Apto cf suíte
+ 2 quartos,
sala, cozinha,
lavanderia,
sacada cl

"

chur., 2 vagas
garagem.
Entrega em

abril/2010. A
partir
R$220.000,OO.

""

Ref. 1035 - Centro - Edit Saint Tropez - Cobertura
com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

ambientes amplos e interligados (cozinha, sala de
estar f copa), terraço cf deck com banheira Spa,
ampla área de festas, Box pi depósito na garagem,

3 vagas garagem. R$598.000,OO,

ReI. 1024-
Centro - Edit,
Erica - apto 1

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

'Rei. 1007 - Centro· Edií. Dianthus - APto amplo
com suíte cfllidro + 3 quartos, 3 banheiros, sala
de estar, sala de jantar, cozinha mobiliada, sacada
com churrasqueira, lavanderia" salão de testas,

piscina. R$290,OOO,OO.

Ret. 001 - Vila Bau -:- Casa cf 3
quartos, 2 banheiros, garagem, demais

dep. R$125.000,OO

Ret. 007 - Amizade - Casa cf suití: mastsr + 2:
quartos, 3 banheiros, Churras,1ueira, Cozinha

.

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

ReI. 012 - Tifa
Martins - casa c! 4
quartos,2
banheiros, dividida
em duas moradias
separadas.
R$120.000,OO.

ReI. 3003 - C�nlro. - Galpão
de 301 ,OOmê.
R$ 400.000,00.

.

ReI. 009 - Jaraguã Esquerdo" com súite ";-.3
quartos, :2 bwcs, ampla coziriha com área de
festas, mliveis sob medida - R$ 330.000,00

Ref. 029 -, São Luiz ,_ Casa NOVA com

suíte cf closel +. 2 quartos, 3 banheiros,
sala, 'cozinha, lavanderia, área de testa.

R$ 280.000,00.

- Ref. 005 -, Figueira -- Sobrado com suíte
com oloset + 2 qtos, bwc social, sala de
estar e jantar, lavado, cozinha mobiliada,
área de festas e 2 garagens. Acabamento
de primeira linha ,- R$ 400.000,00 (Aceita

financiamento bancário

Ref. 033 - Barra do Rio
, Molha - Sobrado cl suíte +
2 quartos, 2 banheiros, sala
de estar! jantar, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2
garagens. R$295.000,OO.

Ref. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com 165.0001112,
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 . TE.MOS TERRENOS PRONTOS P/-CONSTRUIR,' CONSULTE-NOS.
ReI. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,

c( casa aprox. 150,OOm2 R$ 500.000,00

·Rel. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terreno com 361, 77m2 R$ 48.000,00

ReI. 2000'- Jaraguá Esquerdo - Terreno c/371,OOm2 cf frente de 14m. R$ 90.000,00.

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2: R$85.000,00.

Ref. 2018 - Rio Cerro 11- Terreno com 1.000,00 m2 - R$ 82.000,00

ReI. 2001 -'Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final da Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
Próximo a DellAno. R$500.000,00.

Ref.2007 - Guaramirim - Loteam. K'Panema com 431 rn2• R$S8.000,00.

I

�_"I'
'

-I (1íaUIUU11�I �:,�:�/L,",,",�1}1_",,",���.,,:"�, '�,,"_,,=:,�:..I��,,,,.:�,,J�,,,,�",, hl
. i Empreendimentos imobiliários Ltda 5
L� .

-- ---------

"

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
",Comodidade de um horário diferenciado

Segunda � Sexta: 10h'às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.'8818
,47 9658.67,85
... _ - � .. �- .. �. .- ,,_,._

.

I

I
I
I

- .,./
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CORRETOR DE IMÓVÉIS
Plantão: 9135-8601

GÓd. 244 - TERRENO com

3.334m2, Ilha da Figuei'ra (em
frente a Indumak). R$ 250.000,00

GÔd. 131 - CASA ALVENARIA,
Bairro Água Verde, com 1"60m2,

3 quartos sendo 1 suíte.'.
R$ 210.000,00. legalizada para

Financiamento.

Cód 155 - CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firenze, Bairro Chico
de Paulo, com 57m2, 2 quartos.
R$110.0nO,00. Entrega Maio

2IT10. legalizada para
Financiamento.

Cód. 106 - AGUA VERDE, Casa
em alvenaria, com 169m2, Salão

de festa com Piscina, 3
dorrmtodos, 1 banheiro e 2 vaqas

de garagem. R$ 230.000,00

Côd. 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 ALV'ENARIA NOVA,
lot. Corupá, Bairro Chico de Paulo,
com 70m2, 3 quartos sendo 1 suíte.

R$ 120.000,00

3371·2357
R.Cel.. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód.' 120 - CASA ALVENARIA, Bairro
Chico de Paulo, com 130m2,'Terreno

_
com 322m2, 3 dormitorios.

R$160.000,00
.

Cód: 240 - TERRENO com 335m2,
loteamento Residencial Ribeirão, no
Bairro Ribeirão Cavalo. lot. nO 127.
R$ 48.000,00. leg'allzado para

'

Financiamento.

,.' �\
I ' '!.,,�'6
I "'��<;;
I BarraSul! A imobiliária da Barra

.

\

. lOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m2, 2
dormitorios, próximo Igreja Nossa Senhora

Aparecida, RS 350,00 .

• ILHA DA FIGUEIRA: Ouitinete com 45m2, 2
dormítonos, próximo MetaINox·. R$ 380,00 .

• APARTAMENTO com 97,56m2, CENTRO, 1suite
+ 2 dormitarias, sacada com cnurasqueira, 2

.

vaga de garagem. R$ 900,00 + cone.

• CASA EM ALVENARIA com 90m2, Lot, Corupá,
Chico de Paulo, 1 suIte + 2 dormitarias,

R$ 650.00,

BARRA DO RIO CERRO- Terreno c/477m2 (13,58 x

35,13) lot. Girolla, Rua Camilo Andreatta - R$"
60.000,00
REF.-1�2-V: NOVA - terreno com'6.991,13m2 (29
x128), R$ 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

Dell'Pradi - R$ 250.000,00
'
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Agência - Jaraguá do sul-se Agência - Joinville-SC
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 Rua Otto Boehm, 338 - Fone: (47) 3025-2080
Fone: ( 47 ) 2107-0500 - www.leier.imb.br . www.base.imb.br WWW.

•

eler.imb.br
•
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Construção
pelo Sistema

de Condomínio"
Fechado a

Preço de Custo
-Não é

Incorporação!vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro -Jaraguá do S I

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 145,00m2
total e 90,00m2 privativo - R$
127.757,52 - (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem

Acabamento).
'

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José

Marangonl, Vila Nova.

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

dormitórios), bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e duas vagas de garagem, com áreas
de 153,63m2 total e 98,50m2 privativo - R$
,129.569,88 dividido em 23 Parcelas -(CUSTO
ESTIMADO pelo Condomínio sem Acabamento).

Apartamentos TIPO 02 com 'dois dormitórios, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha, área de
serviço, sacada com churrasqueira e duas vagas de
garagem, com áreas de 120,95m2 total e 75,00m2
privativo - R$ 102.242,58 dividido em 23 Parcelas -

- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).

Rua MarinaFrutuoso, ao lado do n° 111,
Centro.

Apartamento TIPO 01 com suíte e dormitório

amplo reversfvel (pode.ser transformado em

dois dormitórios), bwc socíal, 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$ 127.601,76 dividido -em 21
Parcelas - CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

Apartamento.TIPO 02 com dois dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área
de serviço, sacada com churrasqueira e uma

vaga de garagem, com áreas de 119,29m2
total e 76,06m2 privativo - R$112.677,18'
dividido em 21 Parcelas � (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamento).

ENTREGA EM 2010 !

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

Apartamento TIPO 01 com 1 oormrtôrío.tsuíte), kitchen, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de 75m2 total e 40,75m2

privativo - R$ 86.146,52 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
,

sem Acabamento).

Apartamento TIPO 02 com 1 dormitório (suíte), kitchen, área de
,

serviço, estar/jantar e uma vaga de garagem (segunda vaga
opcíonal), com áreas estimadas de 69m2 total e 36,90m2 '

privativo - R$ 79.894,80 - (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio
sem Acabamento).

Rua 181- Emil Burow esquina com a Rua 459 - Severino
Schiochet, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Mester. Closet e
Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc
Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (ou
Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; Living (Salas de

Estar e Jantar); Cozinha e Área de Serviço; Sacada com
'

L
Churrasqueira e d.uas vagas de estacionamento, com áreas
estimadas de 270,OOm2 total e 149,00m2 privativo - R$
265.500,00 (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem
Acabamento), sendo a parcela 01/29 em 15/02/2010.
- --
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o EDIFíCIO
Área total construída: 3.689,65m2
06 pavimentos
06 apàrtamentos por andar
Portão e porteiro eletrônicos
Medidores de água individuais
Área de lazer

Elevador com resgate automático
Em caso de falta de energia

,

elétrica, o elevador irá automaticamente até
o andar mais próximo e abrirá suas portas,
possibilitando·a saída de todos.

APARTAMENTOS
01 vaga de garagem
Sala para dois ambientes
Sacada com churrasqueira
Cozinha
Área de servlço
02 dormitórios
Banheiro

ACABAMENTOS
Massa corrida -,���

Roda-teto em gesso ,. O, .
,

Piso cerâmicõ Eliane
c

Jlnta acrílicà (;;;;{
.

Esquadrias de alumínio branc J
;

{
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Casa 1 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m2 - 1
suíte, 1 quarto,
sala e cozinha
conjugados. 1
banheiro cómpleto
com armário e box
blindex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

R.$115.000,OO -

financiável pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.396

Casa 4 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m' - 1

suite, 1 quarto, sala
e cozinha

conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blíndex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

J
R$115.000,00-
financiável pela
Calxa- Reg. Imóveis

, M150.429

Casa 3 - Casa em

avenanacom

aprox. 80 m2 - 1

suíte, 1 quarto, sala
e cozinha
conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blindex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

R$1 05.000,00-
financiáveJ pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.429

, Casa 2 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m? - 1

suíte, 1 quarto,
sala e cozinha
conjugados, 1
banheiro completo
com armário e box
blindex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

R$105.000,OO -

financiável pela
Caixa' - Reg.

'

Imóveis M150.396

Residencial Santoríní -jotes com aprox. 350m2, rua asfaltada, totalmente
legaliza'do, pronto pra construir, apartir de R$60.000,OO financiável peia

Caixa. - Reg. Imóveis MI mãe 59,123
.

\:.�:. ..

COMPRA

VENDE

ALUGA

'(47) 3371-2117 Plantão 8404-849819183-2333

-Rua João Picolli; 1041 Centro I Jaraguá do Sul/SC

VENDE: BARRA Casa em alvenaria, 3 dormitórios
1 suíte) e demais dependências. Área construida de
250 m2 em terreno de 765 m2. Possui ampla área de

festas cl piscina. R$ 330.000,00

->Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, sacada e

garagem. Vila Nova Próx, Fórum. Aluguei: R$ 450,00
.> Apart. 2 dormit. sala, COZ., área serv., bwc e
garagem. Rua João Planincheck, 1715. Aluguel: R$
1460,00
> Casa nova. 2 dormt., sala, COZ., área serv., bwc e
aragem. Estrada'Nova. Aluguel: R$ 470,00
> Apart. 2 dormit., sala, COZ., ára serv., bwc, sacada
e garagem. Ed. Don Arcanjo (Vila Lalau). Aluguel: RS
480,00
-> Apart. 3 dormit., sala, coz .. área serv., bwc. sacada
,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 cf churrasq. e garagem. Ed.
Marina - Centro. Aluguel: R$ 750,00

I .

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

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlal'itaimoveis.com
www.atlanaimoveis.com

.
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Lot. Malibu Casa
com 1 suite. 2

. dormitórios, bwc
social, sala de
estar e jantar,
copa, cozinha.

área de serviço,
1 vaga de
garagem.

R$ 144.000,00

• Ref: 2340 - Residencia
Yachiyo • Barra do Rio
Cerro Apartamento con

2 dorrJ'iítórios, sala,
cozinha, área de serviço

1 vaga de garagem.
Salão de testas com

cnurrasqueíra'
R$ 89.000,00

Casa com 2 dormitórios, sala de estar e janlar,
eozmna, área de serviço, bWG social, sala comlln:ial,
garagem para 2 carros + Edicula nos fundos. RS

250.000,00

Ref: 2328 • Residencial Nova York : Centro
Faze Final de Acabamento.

Apartamentos em fase final de acabamento
com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de

estar e jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço, garagem.

R$ 159.000,00

Ref: 2397 - Residencial
. Santa Catarina - Barra

do Rio IMolha
Apartam'�nto todo

mobiliado dlOln 1 suíte
ci sacada, 2 �'

dormitórios, bwc
social, sala de estar e,

jantar, sacada gOllrmet
. I .

com cnuríasqullIra,
cozinha, área de

serviço, 1 vaga de

garagem. RS
300.000,00

ReI: 1583 - Casa Tifa·Martins -

.

Rei: 2395 - Residencial
Phoenix· Centro Apartamento

mobiliado com 1 'suíte cf
hidro. 2 dormitórios, bwc

social, sa� de estar e jantar,
.

sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço. 2
vagas de garagem (em fila).

R$ 340.000,00

,

Rei: 2272· Residencia
Aquarela· Nova Brasil!
Apto nO 301 (fundos)
com 1 suue, 2 donn.,
bwc social, sala de

estar, sala de jantar,
cozinha. lavanderla,
sacada c/ cnÚr. a. 1 vag
d.e garagem.
R$ 175.000,00

I

Ref: 2309 " Resid.
Aspen • Vila -Nova
Aptos em construção c

,.i!
1 suíte,·2 quartos, sala

Ide estar e lantar com
sacada e churrasqueira

" coz.ínha, área de

serviço, bwc sociai, 2
vagas de garagem.
$169.000,00

Ref: 2376 • Residencial Dona Alvina - Jaraguá
Esquerdo- Apartamento com 1 suíte, 1 dorrnãóno.
bwc social mobiliado, sala de estar e jantar. sacada

com churrasqueira. cozinha mÓbilíada, área de serviço
com sacada, 1 vaga de garagem. ENTRADA + FGTS
+ FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RS 160.000,00

Ref: 2375 • Residencial Santa Izabel • Chico de
Paulo Apartamentos com 1 Suíte + 1 dormitório ou

\le 2 dormitórios com sala de estar! jantar
conjugada. bwc social, cozinha, área de serviço,

sacada com churrasqueira, 1 vaga de
estacionamento. RS 109.180,00 á R$ 116.390.00
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VENDAS
Ref-001 - Casa no centro de
Schroeder em alvenaria com 03
Quartos, 02 banheiros, garagem
para 02 carros, churrasqueira, sala,
cozinha, cópa.esmnura para dois
pisos toda murada e rua sem saída
- R$ 120.000,00 - aceita 50% em

imóvel ná cidade de Schroeder
como parte de pagamento.

Ref-002 - Casa no bairro São Luís.
em alvenaria com 04 Quartos, 02
banheiros grandes, garagens para
02 carros, área de 'festas, sala,
Cozinha, copa, R$ 120.000,00-
Aceita-se terreno no bairro água
verde-

Ref-OOa - Casa no bairro Jardini
lenzi, em alvenaria com 03 quartos,
01 banheiro, saia, copa, cozinha,
garagem para 02 carros, 'toda
murada- R$183.700,00·

Ref-004 - Apartamento no bairro
Viia Lenzi, 02 Quartos, banheiros,
saia, cozinha; garagem coberto,
ampia área de festas - R$
100.000,00-

AVALIAÇÃO de IMÓVEIS

Ref - 005 - Cobertura Duplex,
centro, toda 'mobiliada, vista ampia
para cidade, com varias

distribuiçÕes internas de alto
padrão, Qaragem para O� veículos
IMPECAVEL PADRAO - R$
600.000,00 - Aceita-se imóvel de
menor valor-

Ref - 006 - Casa no bairro amizade
em alvenaria, 01 suite, 02 quartos,
01 banheiro, área de festa com

churrasqueira, sala, cozinha, copa,
excelente acabamento, garagem
R$ 230.000,00- troca-se por casa
no bairro Rau, ou Estrada Nova-

Ref - 007 - Apartamento no Bairro
Vila Nova (amplo), 02 Quartos, 02
banheiro, saia, cozinha, copa,
garagem - R$ 170,000,00 - aceita
se casa como forma de troca-

Re' - 008 - Casa no bairro Vila Rau
. em alvenaria com, 01 suíte, 02
quartos, 01 banheiro, sala, copa,
cozinha, área de festas com

churrasqueira, toda murada,
garagem,'e um quitinete nos fundos
-R$190.000,00-

Ref - 009 - Casa na Praia de Itajuba
distrito de Barra Velha, com

212,OOm2 - 03 quartos, 01
pequeno, 03 salas, ampla cozinha
com churrasqueira interna, com

várias mObilias; com edícula nos

fundos, toda tnurada muito bonita
aceita-se imóvel em JS, Caprí, São
Fco, Do Sul· etc- R$15Q.OOQ,OO.

Ref - 010 - Casa no bairro centro
próximo ao beira Rio, 02 Quartos.
01 suíte, 02 saías, êozínha. copa,
garagem, ampla área de festa nos

fundos, toda murada - R$
190,000,00

Ref-Ol1 ::..,Apartamento no centro,
02 Quartos. 01 banheiro, sala. copa,
cozinha, lavanderia, garagem - R$
149.000,00 .... Troca-se porcasa.

COMPRA-SE
Casa em alvenaria localizada nos

bairros VILA NOVA e Loteamento
PAPP/GIROlLA atê o valor de R$
240.000,00 a 260.000,00 -

URGENTíSSIMO
'

APARTAMENTOS - CASAS -

TERRENOS- para financiamentos.

Rua Walter Marquardt, 407 - Bairro Vila Nova

______<;ep - 89.259-700 - Jaraguá_d_o-.,..�Su._I/_S..._C� ___

JIpartamentÇJs
.

a partir de

PROSEGU CONTRATA:

(Ambos os sexos)
Vigilante Patrimonial

Reciclagem em dla.c/ou sem experiência na área e

estabilidade mínima de 06 meses, .�
supervagas20.10@botcom.br �
(48) 9931-1286 PROSEGUR

••
,

<

- Edifício .com elevador e: salão de fes1as .

- Aparlamentos de, 1 ou 2: dormnórios
-

I

- Sala de estar e Jantar
- Sacada. com ch�qoojra
- Cozinha e área de 5errviÇo
-Garagem
- Financiamento dire'to com, a construtora
un� SEU FGTSU!'

Av. Prefeito Waldemar Grubba

WEG
D.G. ...

�
...-t.,.--+

\......••.\
.....-'\

-I;'_'-'
_..y/

t-'-�
. \-_+_.r--- Rua 293

.- !-----+-:-I------I- __...-......----
Z
.c

�
-;
o
:g
8.
o .-li) O) o

Rua 294_, (\j O)

(\j '"
tUO) ::l tU

N cr ::l

tU o:::
::l
o:::

Vendas Exclusivas: Execução:

...

SOL.
,Efnprccndlmontol
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/

COMPRA .. VENDE - ADMINISTRA

IMOBILIÁRIA

MANN
wwwJriloveisemjaragua.cõm.hr �',
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

Ref 3633 - Chico de Paulo - Apto 2 Dormlt,
, + sala cl churrasq. Entrada R$ 15.000,00

+ Saldo Financ:

.

'.
AMJ!J;1D]N.Ut�

' ..
/, ,

""
.

".

.'
.

Ref; 3,16.1- Cª�.a"r.(e madeíl'i� - rita Martins· ,3 tiormi�{Jrips, i.bw(l, garagetTl, ReI 3633 � ""laflçamenfQ"i' �Ptú 2 Iilormtt Er:ttr.R$ 15.0�e,Oe: tatal �$
demalsdep.endellclasR$78.000,QO 80.006,00 '

.

'. .

, Ref 3623 Ag6�Vey.de - Apto 2 dormit. R$11 0.000,00
ftef3621 Amizade· Apto 2 Dormit. R$112.og0,QO
Réf 3622JguaEsquet�o,JAtpo suite,j- i R$118.000,OO
Ret 3732 - Baepéndi - Apto SUite + �'dormit. R$125 .000,00
Ref 2303 • Centro. Apto Suite + 2 dQrmit R$ 140.oop IQO
Re' 1694 • Czernlevlcz � Suite + 2 dotmlt.R$167.000,00
R.el 1661 - Cen.ro· 1 suíte, 2: dormitórios, demais depel'iqências, R�
175.000,00'

. .

Ref. 2441 • hlneário Cambotiúl. Og!3tRIU�A, alto padrão, 4 suites, 1 darm.,
dep. de emp .. 4 vagas de garagem + I3spaço p/íetski e 1 moto, �tsl)lna prtvaitvR'
é demaiS i)erf'R$ 1.750,000,00 ada de R$ 500.000,00) e saldo em 72,

Ref 2304 - Agua Verde -

Apto 2 Dormit. + sacada
cf ehurrasq. Entrada de

R$20.000,00 +

Pare. + Saldo Finane.

. Ref. 3251 - Apto, centro-
Ref. 3652· Vila Lenzl -' Ref 3101 . Vila Lalau- 2 dormitórios, demais
Apto Suite + Dormit. Apto Suite + dormi!. . dep., área de testas e

R$100.04fi,54 R$119.000,OO piscina. R$144.000,OO
, ._ .. .._. .._._.........._ •. _ .. _.__ ""._..__... ._.__ .__._, ...__••"" ..."" .. ""._._"'"__ ••t.'"""..._._,_._,,__.... �._._,. .""••

3370-11221 ·11
Rua Guilherme Oançkj[f, '161 - Sa4a 05 - Centm - Esquina 'com a. Rua f�'ar{lIla FrllltlJo$(}

CEP' 8925,1·4Go. _, ,J�naglJâ. do Suf�SC .,

,

Www�;'vanalmoveis ..ieom"br" ivan.a@,j;v:anaimoveis",com."br
tl�ll!;Jii tM..1; v.'llh:l"as, ;ilti!J 'li, qjl':H,�íi.1II11tmiO';!i1 tJ
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"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO'"
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
pode ser financiado .:

Firenze i
Casa alv., I
2 qtos. semí- Inova. Rua ,

asfalto. Aceitai
f financiamentQ1'l R$140.000,00

,-�-'--_"_-"-'-'-"-"-"-"-'-�-"-"-"-'-"-"'-"-'-'- .. _ .. _._.__ .. - ....

www.schellercorreto.rdeimoveis.com.br

VILA LENZI·
Apartamentos com

suíte mais um

dormitório. Valor R$
116.390,00.

I Apartamentos com

dois dormitório. Valor
R$109.180,00.

Entrega prevista para
09/2010.

dormitórios,
um banheiro,
ambiente para'
duas salas, j
cozinha,
lavanderia,
uma vaga de
garagem. Rua
Goias, nO

.

30i, Vila
Lenzi Valor R$
140.000,00

Barra do Rio Cerro - Residencial FLÓRIDA
Apartamento nO 101 e 102 com 02

dormitóríos, um banheiro, ambiente para
duas salas, churrasqueira, cozinha,
lavanderia, uma Ilaga de garagem. Valor
R$ 98.000,00.

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA. - Apto:
•

nO
403 - Sulte mais dois dormitórios, sala de estar e
janta. bwc soial, cozinha, lavanderia, sacada com
churrasqueria e uma vaga de garagem.
RS152.000,OO \.

AMIZADE - LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE - Casa nova cl
suite mais dois dorm. c/, sacada,

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

festas, garagem pi dois carros e

. despensa. R$ 417.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais
03 dormitórios, bwc social, sala de jantar e
estar, .cozinha, lavanderia. Churrasqueira,

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

terreno:409,50m2 RS 3'20.000,00.

AMIZADE - LOTEAMENTO
tTACOLOMl1t � 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 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

CA .�
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionatL.__
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.•..... · * Casas Prontas

*' Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

www.hnÇ)biliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua:' Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47) 3373·3404 I 3373-0066 Anuncias com validade de 5 dias após a velcuíação.

Residencial Monet
i No Centro em Guaramlrim - Condomínio Fechàdo,
área de testas, área tltness, playgr.ound. Aptos
Com: 03 dórmifõrios com suíte, 02 dormitórios
com suíte. 02 dormitórios sem suíte

Rel173 - Centro / Guaramirirm. casá com 03
Quartos. sendo 2 suítes, 2 salas de estar.

cozinha, srea de serviço, varanda, lavanderia,
garagem para 2 carros e dependênoia de

empreg��a, R$ 31Q.OOO.OO

Rel166 • AvaV Guaramirim Casa em ótima
locaüzação, f50m2 e terreno 684m2, com sala
de estar, eoiinha, sala de TV, lavanderia, área de

festas, 3 quartos. 2 banheiros Valor R$
270.000,00 Negociável.

ReI: 0158 • Santa LuziajJaragua do Sul- Casa
em alvenaria, c/3 quartos, sala, cezínna bwc e.

lavanderia, área constr, de 64m2 e 508m2 de
terreno R$ 81),000,00

Ref 161 Sobrado, Térleo : 02 quàrtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia, 2 Piso; Sala.

cozinha, 02 suites, 01 quarto, banheiro. social,
ãr()a (ja festEj.5 e'lavandMa, R$ �1O.000,OO

Rel165 • Bananal do Sul/ Guaramirlm Casa
nova 95,75m2 e terreno 360m2, com 01 Quarto,
i suite, banheiro social, garaQem, cozinha e

sala R$ 120,000,00
,

Ref 160· Rio Branco I Guaramirim, Casa com
4 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

yaragmTI apfoK. 140m2, Vlllbr R$ 7�,OOO,OO

ReJ, 00136 Amlzadel Guaramirlm .. Terreno de

. com aprox. 486m2• contendo 02 casas em

alvenaria. Casa com 121 rn:i • 3 quartos sendo 01
suite, sala. c()zfnha, banhéim, lavantleria e .

garagem. A outra casa fica nos fundos e possue
70m�, 2. quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Valor: R$ 200.000,00 ,

Ret 162 Nova Esperançai Guaramlrim Casa 1:1
3 quanos, sala de esta!� Cozillha, !Jwc,

l;wandílria, garagem. dlllPcJ\Sa, área d!llesta,
local iacllalio pi estender roupa. To(l(; mumda G/ .

portão eletrônico, alarme e 01 banheíril fora �a
casa. Cozinha sob medida, estante, lnterfone,
ármario de banheiro e cl1ur. RS 160.000,00

ReI. 118 • Centro! Guaramirím Casa de alto
padrllo, c/03 qllart()S sendo 01 suite mflstel'.

saía de estar e jantar, lavanderia, cozinha e clos.et
com mÓI/eiS sob medid!l, área de testas: dep, de

empregada, garagem pj 02 carros. 260 m2,
ótima localização. R$ 280,000,00

ReI. 6154 Casa n9va em alvenaria com :3
qtlartos sendo j sUíte, sala, copa, cozinha, 1

uanheiro e lavanderia .. localizada. no
Residencial São Luiz no Bairro Amizade em

Guaramirim. RS 170.000,00

Ref183 - Amlzade/ Guaramirim Casa Mista
com 02 Quartos, sala, cozinha, panheiro e

lavanderia R$ 50.000,00 ( anexo IMGP0298)

ReI, 0008 'Casa geminada nova com 2 Quartos,
sala, copa. cozinha, 1 banheiro, lav. a gar.. casa
toda murada. R$110.0DO,00 Entrega.pronta.

Ret: 0159 Amlzade/Guaramirim
Casa nova em alvenaria, com 1 suíte + 2
quartos, sala, capa, cozinha, 1 banhefr.. ,

lavanderia e garagem para 2 carros. Casa toda
murada, com 120m? de área construlda.

Rel182 • Beira,Riol Guaramirlm Casa de
madeira com 02 Quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia e garagem R$ 55,000.00
Rel174 - Nova Esperança

Guaramirim, lote no loteamento
Denker. 403,09 m2 R$ 62,000,00

ReI: 0150· AmizadefGuaramirlm
Casa mista com 150m2, terreno com 570m2•
otimo para ponto comercial. R$ 155.000,00

Rel155 Vila Amizade/ Guaramirim Terreno com
aprox. 450m2, contendo 3 casas de madeira.

R$ 70.000,00

Ret 175 Amitade/ Guaramirim, Terreno
com 1054012• sem 17,50 metros por

60,25 metros. R$ 160.000,00

Amizadel Guaramirim
ReSidencial São LuiS,
Lotes em ótima
Localiz()ção e ampla
infra-estrutura, ruas
pavim�ntadas ..
playground e passeio
estilo americano,
Financiável pela Caixa
Econôrníca , Apartir de
R$ 48.000,00

Ref. 147 Amizade/
Guaramil'lm
Aptos com 2 e 3 qWlrtos.
Apar!ir de R$ 95.000,00
Em construção

Ref - Centro/Guaramirim sooraoo com 3
quartos, sala, cozmha, 2 banheiros, área de
serviços e garagem para 2 carros. área
construida de 140m2 e terreno de 184m'.

R$ 27.Q.000,00

Ref 184 - Nova Esperança' Guaramírim casa
em alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha,

banheiro, área de serviços'e garagem. 120m�
de área construída e terreno de 588m2•

,

R$ 12Q,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDEN.cíAL JA��:�:dO��:i:�:����.��ermerCOdO I.•Breithaopt terrenas com 459m2, com asfalto, ligaçõo
de energia, telefonioe tv·.a cabo com caixas I

individuais subterrâneos. Tratamento de esgoto e toda ..1
infrá-estrutura poro construir. Valores a partir de RS

. 85.000,00. Consulte-nos!

LOTEAMENTO
JUNTO AO PRADII

Cosa com 2 quonos, sala e cozinho inlegrado, bwc, área de serviço,
garagem coberla e todo murada. Prox. Salão 25 de julho. Este valor P,

esta incluido: terreno + coso + todo o documenlação pi
Financiamento no Caixa Eçonômica Federal. Valor: Consulte-nos!

LotEAMENTO
PRADII

.

FINANCIAMENTOS:' • AQUISiÇÃO DE

TERRENO +

CONSTRUÇÃO
.

• LOTEAMENTO

PRllPRIO
• CASAS PRONTAS

2 quartos, sala e cozinho integrado, bwc, area de serviço,
garagem coberta prox. Salão 25 de julho este valor esta
incluído: terreno + cosa + todo a documentação p!

Financiamento no Caixa Econômica Federal.
Valor: consulte-nos!

• CASAS

AMIZADE - vende-se, alvenar
ia, área de 200m2, semi-mo-.
biliada, terr. 450M2, liberada p/
financiamento bancário. Prox,
'ao posto novo. Tr: 8843-5751.

ARMAÇÃO/PENHA - vende
se, 130 m2 fica a 200 metros

f
_
da praia. Tr: 9953-5627

I

BARRA DO RIO CERRO
vende-se, 2 suíes, 1 master,
cozinha planejada,. lav., Sacada,
gar., Área 'construída 200m2,

. terr. 400 M2. Tr: 9609-5924.

BARRA DO SUl - troca-se, .

por chácara ou terr. Em jara
guá. Tr: 8824-1107.

BARRA DO RIO CERRO - vende
se, casa c/350m2, terreno c/
6.000M2, prox. A malwee, rua

berma weege. Tr. 33761315/
33707881

o CORREIO DO POVO mFIM-OE-SEMANA. 6/7 DE FEVEREIRO DE 2010

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 festa,
playground. Valor: R$1.200.00,
ReI. JD2387 - Centro - Ed. Aquamarine - Apto cf 02
quartos, demais dependências - Valor: -R$ 680,00.
Ref.: J02454 - Centenário - Apto com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem ...

ValorR$560,OO.
Ref.: J02285 • Nova Brasília - Casa comercial com 02

quartos, demais dependências. Frente com 50m2..
ValorR$1.000,00.
ReI.: JD .2441 - Vila Nova· Apartamento com 03

quartos, sendo Oi sufte, sala, cozinha, sacada com
.

churrasqueira, área de serviço, 02 banheiros,
garagem ... Valor R$ 900.00, '

Ref.: JO 2439 - Czemiewicz - Apartamento com 02.

quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais
dependeneias. VatorR$ 600.00.
ReI.: JD 2400 • Vila Rau . Apartamento com 02

quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, demais
dependencias. ValorR$ 630,ob.
ReI.: J02482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto
com Suite + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira. cozinha, banheiro, área de serviço, box
e garagem para02 carros. Valor: R$1.400,OO
Re1.: JD2468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro -

Apartamento com 01 suite(com closet) + 01 quarto,
cozinha mObítiad;.t, sala, banheiro, lavanderia e

garagem com 02 vagas. Valor: R$1.000,00
ReI.: JD2467 - Czerniewicz - Saint Sebastian Fla1 -

Apartamento tipo FLAT no Sai! Sebastian. Hotel com
elevador, piscina, sauna, academia' e restaurante.
Valor: R$ 820,00.

.

Ref.: JD2481-Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) -

Galpão aberto com aprox 150m2• Terreno com

escritório. Área total com 3.000m2, Valor: R$
2.200,00.

Corupá - vende-se, terreno c/
622m2, murado, casa mista, 2
qts, 2 salas, 2 bwc, churrasq.,
R$ 90.000,00, Ou troca por
casa em pomerode, Tr. 3375

I 0702/ 9651 8334.

Estrada nova - vende-se,
prox. A unerj, alv., Laje, 4 qts,

.

2 bwc, garagem 3 carros, R$
150.000,00. Aceita casa de
menor, valor. Tr. 91375573 /
33716069 - Greci 11831

Itajuba - vende-se, nova, alv..
Tr. 91434423

Jaraguá 84 vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada
c/ a cozinha. R$ 50000,00 á
combinar. Tr: 3273-:7195.

-

Jaraguá 99 - vende-se, nova,
9.lv., 120M2, terreno esquina,
murada, 2 qts + 1 suite, ga
ragem dois carros, prox. A
melwee, R$ 190.000,.0'0 .. Ir.
99025885

Piçarras - vende-se, prox ao

fórum, ou troca-se por imóvel
em jaraguá do sul. Tr: 9975-
3090 ou 3371-1243 c/ césar.

I

Piçarras -vende-se, 120 m2,
R$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.

Rau - vende-se, mista, 3 qts,
com escritura, R$ 55.000,00.
Tr. 33716069 Creci 11831

Santo antonio - vende-se, join
ville, alv. R$ 40 000,00, aceito'
carro no negócio. Tr: 3372-
1617.

São joão do itaperju - vende
se, R$ 85.000,00, Aceita carro
no negocio. Tr. 99515104

AMI'ZADE
I L:indo Sobrado com 112m2 -

1 suíte e mais 2 Quartos;
wc social; sala de estar e

jantar; G02; lavand e lavabo. '

Rua asfaltada ..

Entrega abril de 2010.
A partir de RS 1.75.000,,00

Tr: 9988·3326
9219-2.28'0
9194-6746

Vale a p,ena conhecer.
.'

'

• APARTAMENTOS
� " ,

CENTRO - vende-se, ed. Max
.rnurn Center, 1 suite, 2qtos,
gar.,salão de festas, elevador

.

'2° andar, sacada fechada com

sistema reike,que pode ser

aberta totalmente qdo quiser,
todo rnooâiado com móveis
sob medida. R$270 .000,00"
aceito financiamento. Tr:
3055-2094 ou 9117-8754.

,
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PAJERO SPORT - Vende-se,
02, disel, 2.8, completa,Ax4,
R$ 48.000,00. Tr. 91151154
PICASSO - 'Vende-se, 02,
exclusive, AR, banco de cou
ro, compl., ótimo estado. B$
24500,00 . Tr: 8862-0017.

• OUTROS

ALFA ROMEO 164 - Ven
de-se, 95, impecável, R$
12.000,00. Tr. 99888137

C LX - Vende-se, 05, preto,
revisado, R$ 33.000,00.Tr.
9975-1177

TOYOTA - Vende-se ou tro

ca-se, 04, HILUX, 3.0, turbo,
4x4, preta, gabine dupla,
couro, compl. 58.000KM. 10
dono. Tr: 3376-5122.

SAVEIRO - Vende-se, 01,
gl, 1.8, TE, VE, gnv, lona
marítima, Ótimo estado, R$
'17.900,00. Tr. 33733311

MEGANE - Vende-se, 01, se
dan, compl., cinza. Tr: 8433-
0088.

• PEUGEOT CIVIC LX - Vende-se,
05, preto, revisado, R$
33.000,00.Tr. 9975-1177 _.

FIT - Vende-se, 05,1.4, LXL,
automatico, R$ 30.000,00.
Tr99180000

TROLLER - Vende-se, 03,
T4, Verrm., diesel, 4x4, AR,
VE, OH, TE, banco de couro,
compl., original. 53 000 km.
Tr: 8424-8381 .

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 206 .... Vende-se, 02,
prata, AR. OH, VE, TE, Air bag
duplo, pode ser financiado. R$
18.500,00. Tr: 9975-0078.

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

MEGANE - Vende-se, Grantur
08, completo, revisado com

40.000km. Tr: 9186-5783.
PEUGEOT 206 - Vende-se, 07, JEEP _ Vende-se,' 61, ga-SW Flex, compl, único dono, R$ salina, 4x4, reduzido, R$28.800,00. Tr: 9918-0000

18.000,00. Tr. 33740649

PEUGEOT - Vende-se, 02, 4
.

portas, praa, AR, OH, VE, TE, air �EEP - Vende-se, 61, 6 CI-

bag duplo, pode ser financiado.
/ IIndros, 4x4, 3 marchas, R$

R$18.500,00. Tr: 9975-0078. 18.000,00. Tr. 99623664

• RENAULT
MEGANE RETH - Vende
se, 01, 20 dono, completo,
pneus novos. Tr. 99479765
SCENIC - Vende-se, 06,'
Privilege, R$ 35.000,00. Tr.
99623664

CLlO - Vende-se, 04, 16v,
prata, esportivo, comple
to, gasolina, 50.000km, R$
23.000,'00. Tr. 9902 3992

040 - Vende-se, 86, S mar

chas, OH, R$ 27.000,00. Tr.
33733311

VW 81"50 - Vende-se, 01, cl
baú, branco. Tr. 9979-68501
3371-6368

MB 1113 - Vende-se,
81/84, ótimo estado, OH,
trucado, cl baú de SOm. R$
45.000,00, aceita carro até
20.000,00. Tr. 33733311

MERCEDES BENZ L1214-
Vende-se, 94, cl baú, bran
co. Tr. 9979-6850 1 3371-
6368
SCANIA 112H- Vende-se,
83. ·Tr. 33707144

.

TRUCÃO - Vende ou tro
ca-se, 81, Fiat, mecânica
Mercedes, R$ 25.000,00.
Tr.99380871
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COD-486 - Imperdfvel! Terreno
comercial com 435,20m2, com
uma sala grande e um galpão.

COD·350 • Prédio pequeno com
apenas 3 andares, sacada grande,
1 vaga de garagem, sol da manhã.

R$140.000,00

COO-489 Ótima oportunidade !
Lote comercíat com 569.53m2 de .

esquina. R$105.000,00

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·312· Casa com 1 suite mais
, 2 dormitórios, 1 bwc. 2 vagas de

garagem, excetente área nos

fundos para construir.
R$195.000,00

COO-184 - Casa cf 4 'quartos sendo
1 suite, 3bwc, cozinha mobiliada,
banheira hidromassagem, pisçina,
sala de estar e de jantar; área de

serviço, área de festas ci chur., 2
vagas de garagem. .

I
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COO-303 • 'com toda a infra
estrutura, asfalto. rede de esgoto,

.

água e luz, ótima topografia.

COO-453 - Sobrado com área
construlda de 220m2, suite + 2
dormitórios, área de testas, 2
vagas de garagem. Ótimo'

acabamento.
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eOD-4�8 - 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.

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.

COD-336 - Excelente apartamento
; semi-mobiliado com 2 dormitórios,

1 suite (com hidro e closet), sala'
. de estar e jantar ampla, sacada e 21

vagas de garagem. .'

COO-248 - CHICO DE PAULO -

1

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.

_" ... > "'�.... W' ,,<�

. " • v'!f:.1J !:'5��!1 ...

COO-341 - Casa de alvenaria cf •

suite mais 4 dormitórios, duas
salas, copa-cozinha, área de

serviço e duas vagas de garagem.
Possui área de testas cf chur.a e

depósito. R$480.000,00

COO. 463 - Ed. Garden Aowers, apto ct ,

ótimo acabamento. piso porcetanato.
� gesso. semi mobiliado. com eozinha,

área de serviço. banheiros e sacada ..

Prédio com sauna, nome theater,
academia, saia de jogos. piscína e

amplo 'salão de festas, 2 vagas de

aragem mais depósito. R$340.000,OO •.

COO-277 - Casa com sala
comercial na frente, ampla suite
+ 2 dormitórios, salão de festas,
piscina, garagem ampla para 4

carros. R$350.000,OO

" COD-326 -excelente imóvel
residencial com vista e

localização' prívilegiada. Pode
usar financiamento bancário

RS475.000,OO

COO 439 - Casa alfa padrão no

Champagnat. 3 suites cl móveis
embutidos. sala em 3 ambientes, i

lavabo. cozinha e área de serviçô
mobiliadas, área de festas com

.

piscina, garagem 2 carros.
.

R$ 650.000,00

.. Apto de 4, 3 e 2 dormitórios mais
cooensas planas.
.. Área do terreno: 35.000m2

,

* Acesso a vias duplicadas
* Mais de 30 opções de lazer: Conjunto de
piscinas, bar molhado, espaço gourmet,

. salão de testas, titrless, espaço Kids. sala
de jogos, pista de caminhada e muito mais. 1

I
(
I

'1

.I

eOD 309 Apto loc. na
dormitório" 2 dormitórios I< 1 dormitório
maís suíte * Sala/cozinha integradas, bwc'
área de serviço, sacada cí chur. " 1 vaga

de garagem Próximo rua da AMA

Entrada+ pare.o direto cí a construtora
: e Financiamento Habitacional

.

A partir de R$105.000,00

COO 392 • a partir de R$ 79.000,00
Resid. Saint German

apartamento com: • 1 dormitaria • 2
.

dormitarias • 1 darmitorio mais suíte •

Sala e cozinhas integradas • Area de

serviço • Sacado com churrasqueira" 1
vaga de garagem coberta

COD-202 - Prédio cípiscina,.espaço !
gourmetífrtness .• playground, elev 1
sociaVserviço, portão e porteiro N'

j

. eletrônico: Suite + 2 dormitórios, l
l

sacada c/churrasqueira. 2 vgs garageml
R$198.000,OO. ENTREGA ABRIIJ2010

« Casa de alvenaria cf
suite mais 4 dormitórios, duas , :
salas, copa-co-nha, área de �.

serviço e duas vagas .de garagem. i
Possui área de festas cl chur. e �.depósito. R$480.000,00 .

COO-190· Condomínio .

fechado Moradas da Vila,
Sobrado, 3 quartos, 2

banheiros, murado. portão
eletrônico, acesso de pedestre

e área de festas.
R$139.000,OO

VENDE-SE • ALUGA-SE
COD·339 - Excelente imóvei

comercal, pronto para locação. Em
frente ao terminal! 3 salas térreas, 2°

andar apto cíampla varanda.
Estacionamento para· 20 carros.

l

l

f
r

f.

• FIRENZE - casa de 2 Quartos. sala. oanheiro, cozinha, quintal grélnde, R$5S0,OO.
• COO-444 • CZERNIEWICZ (próximo PAMA) • excelente casa com sala de estar, sala de jantar, 1

suite+ 2 dormitórios. bwc saciai. cozinha, lavanderia, quintal, jardim, garagem. Aluguel R$780,OO -Ó:

APARTAMENTOS
-COO 409 - VILA NOVA· MOBILIADO. Excelente apártamento com sala, 2 dormitórios, banheiro,

cOlinha.lavanderta, garagem, RSS50,OO.
- VILA LENZI- Excelente apartamento 1 a locação, sala. suite + 1 quarto, banheiro social, sacada
com Churrasqueira, vaga de garagem coberta R$600 ,00
• COO·430. CENTRO - TODO MOBILIADO - excelente apartamento com sala. 2 quartos, banheiro.
cozinha, lavanderia, garagem. Aluguel R$1.100,OO.
• C0D·435 -VILA LENZI· excelente apartamen 1" IOCa�ã(), com 2 quartos, banheiro, cozinha.

.
. ".

.

..

. ÇºM.E!U�!I.\'S
SALAS CON!ERCIAIS
• COO 414 - VILA LENZI- Salas comerciais. frente de rua, 45m.2 com banheiro, RS500,OO cada.
• f,,1ARCAT«D CENTER - Excelentes salas para locação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos!
.' SALAS COMERCIAIS - dentro de Posto de Gasolina. Consulte-nos!
• COO 413 - CE�TRO - Em frente ao Terminal Rodoviário. Excelente sala comercial com

aproximadamente 100m2• com sala anexa e 'banheíro, Possibilidade de anexar ao aluguel
'estacionamento e depósito. Temos 3 salas - R$2.800,OO (cada).
• COO 410 • CENTRO - Av. Marech�1 Deodoro da Fonseca esquina ci Marina Frutuoso. Excelente
imóvel comercial dividida em 5 salas cf 2 banheiros, cozinha e despensa, estacionamento .

'R$3.500,OO.

• COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel comercial com aproximada
mente 400m2 divididos em 6 salas com 3 banheros, ampla varanda

r

na frente e nos fundos, cozinha e
•

despensa. Possibilidade anexar ao aluguel estacionamento para aproximadamente 20 carros no local.

RS4.500,00.
TERRENOS
• COD415 - BARRA 00 RIO CERRO- Terreno 612m2 de esquina, R$1.400,QO.
• CENTRO - próximo ao BESC, SOOm2- valor RS 1.100,00.
GALPÃO
-GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 300m2 - R$1.500,OO.
SALAS EM POSTO DEGASOLINA
• (Av. prefeito Waldemar Grubba, próx. Weg.} Duas saías com 70m2, uma com deck de 360m para bar.
Consulte-nos

•

{
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I
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Plantão:

844'7-9319 I' 8412-4712
.

(47) 3370-0919

R F142· Três Rio do Norte
Terreno c! 2.500m2 cf casa
mista c/2 quartos e demais

dep. R$ 65.000100 '

REF139 Ilha da Figueira
Terreno c/31.130)86m2,

R$ 900.000,00

REF185 " "Residencial

Deita"." 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 financ. bancário. A
partir de RS 92.000,00,

REF071 • Nnva
Brasília" Apto c/
suíte + 2 quartos"
bwc. sala 2 arnb.,
sacada c! área
serviço, sacada ci
chur., garagem.
A partir de
RS 140.000,00'

- Lotes no São Luiz, próximo
ao Arroz Urbano, a partir de

R$ 60.500,00.

REF186 " Nova Brasília" Apto cf 3
quartos, sala cf 2 ambientes.bwc,
cozinha, área de serviço e 2 vagas

,

de garagem.

REF188 �Vila lalau • Papelaria com
excelente estoque de prodlrtOS, máquinas,

equipamentos em geral. Venda da
papelaria. Venha conferir conosco

REF031 - Aptos
Novos - Última
unidades -1

Suíte + 2 qtos,
sacada cl

churrasqueira, 2
vagas de

garagem -

Próximo ao

Centro -

CONSULTE

I

I
I

-1

REF171 - rifa Martins - Casa alv.
cf 140m2, 3 quartos, sala cf 2

.

arnb., área de festa cf chur.,
garagem, RS 160.000,00

REF162 • Centro· Casa cí suite +

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

390.000,00'

REF134 • Vila Lenzí • Casa aiv. cf suite + 2
Quartos; owc, escritório, sala (V, lareira.
cozinha; garagem ci área lesta, piscina.
Terreno c/l.600m2. R$ 650.000,00

Pousada: 147.00!lm2,c! 7lagoas,
pedalínhos. campo de futebol. 2 caochas de
bocha, restaurante pi 200 pessoas. estac Pi
100 carros, pousada cf sala de recepção cl
preparação pi internet, 5 suites cl lareira e
mst. pi tv à cabe e tel., piscina e áreá de

festa. Mais 2 rés. - A 13 ci 1 suíte + 3 Qtos,
COlo mOb., piscina adulto a infantil, área de
festa, e a 2" cí.3 qtos, sala, eoz.. lav. e ga[

. REF140 • Vira Lalau - Sobrado
piso superior c/3 quartos, bwc,
sala, sacada. piso inferior c! bwc,

sala, cozinha, área serviço,
garagem. R$ 233,OOO,Oa

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

demais dependências, garagem pi 3
carros. R$ 260.000,00

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

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

REF005 - Vila
Rau .. Lindo
lote de'432
m2, rua

comercial; REF149 • Vila Nova - Casa cf
200m2, ci suíte + 2 quartos, bwc,
sala 2 amb., cozinha, área serviço.'
garagem pi 2 carrosJerreno cf '

.

600m2, R$ 300.000,00

Rua Pt! Pedro Francken, 217 I Centro J Jaraguá do SU' ... se

, !

I

.. ,

LOCAÇÃO RE'F 3373 - Galpão cl apróx: 2.000m2,
.

contituido de sala térrea cfmesaníno mais 3 pavimentos,
. Localização: fundos da FAMEG maiores informações

CONSULTE-NOS

Lançamento Próximo a Escola Carrossel
Aptos com 02 quartos .:'
A partir de R$ 95.000,.00

- REF908 - Centro· Guaramirim • Ed. lafin' • Al}to �I s�íte +
2 qtos, bwc, sala 2 amh.coz.. sacada cf cnur, área serviço,

gar, RS 110.000,00 .

Fone/Fax .

-- -,

(47) 3373-2135
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Aluizio
(47) 9652-3308

Af}!"O Novo
Ed.Ruth Braun

- 2 Suítes,
sacada ':

c/churr, 2
.

vag,ls de l

garagem -
.

R$245.000,00

André
(47)8834-0999

REF 037 - Sobrado, Rio Cerro I, cl 243m2 de área constr.,
sendo 1Q piso: Cozinha, sala de estar, sala de Tv,. despensa,
lavanderia, escritório. 20 piso: 3 dorm., sendo 1 suíte, 3

. banheiros, 1 sacada, espaço para biblioteca.fmóvel
totalmente murado, grades de alumínio, portão eletrônico,
laje inclinada. R$ 285.000,00 e aceita imóveis no negócio.

Arcelino
, (47)9146-6186,<

".:
.... '0, ,'.".,.'" .-:-:....•

,
Rei. 01'5 - Casa Alv. cl 265m:' • 4 dorm, 2. Ref. 042 - Casa Alv, cf 250m< - Suíte, 2 .

bwc, área de festas com churr e fomo a "'t:i", dorm, 2 bwc, 4 vagas de gar, área de festas f""
lenha - Toda Murada - Terreno de esq. cf '\'.' cl piscina - Terreno ci 2.615m1- ".'

995,50rn1 • R$250.000,OO R$345.000.00
.

Ref. 002 - Sobrado de Esquina - Sufte, 2
dorm, área de festas interna e externa.
jardim planejado, semimobjliado -

.

R$3_85.000,OO

,''':,�' Ref. 038 . Casa Alv, cl 180m2• Suite, 2
dorm. bwc, varanda, gar. - Terreno Cf

40001' - R$149.000,00

,

MerYlaise
(47) 9614-2659

Ref. 021 ". Geminado ,," 2 dorm, bwc,
lavabo, churr, gar - R$90,OOO,OO - 10%

entrada

Ref 040 - Terreno c/892,72m" • Rua
Asfaltada. próx a colégio -

R$100,000,00

Ref 034 - Sobrado Alto Padrão com 420m2
• 2 Suites. 2 dorrn, dep.ernpregada, 3 bwc,
lavabo. área de festas. 5 vagas de gar -

Aquecimento Solar ... Sob Consulta

TEMOS
IMOVEIS
NA PRAIA
DE BARRA
VELHA.

JARAGUÁ ESQUERDO

Ref 004 - Gafpão I ndustrial c/?41m' r

Terreno cf 3.315m�· R$1.000.000.00
Ref. 009 r: Imóvel contendo 8

apartamentos - R$400.000,OQ

Ref. 013 - Terreno c!3.000rn.i • Excelente
para construção de prédios e posto de

combustível - R$2.100,QOO,OO

Ref. 014 - Parque Aquático em

funcionamento ... Terreno cf854.000m2 •

Rico em Fauna/Flora, várias nascentes de
água - R51.500,OOO,OO

Ref. 010 - Galpão Industrial c/i.200m2 •

Terreno c/8.270m2 -t- Casa Alv
c/120,65m' • Excelente Oportunidade

para permuta - R$3500,OOO,OO

,

TODOS IMÓVEIS APROVADOS PARA FINACIAMENTO - VALORES SUJEITOS A ALTERA
-

O
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PEUGEOT207 • PEUGEOT207
PE GEOT207 <IOUIKSILVERX-LlNE PASSIO XR

� j-MOTOR 1_4'-8\1 A..EX82CV - MOTOR 1.4L 8V flEX 82CV
- BReAJ( UGHT - AR<ONOlCIONADO - MOTOR Vll.fW FlEX 82CV
- PROTETOROE CÁRTER - TETO SOlAR -AR-CONOlC�

-DiREÇÃO CA- FAROL DE NEBliNATRASEIRO -MP3P1AYER
-RODAS 14"' - RODAS DE UGA LEVE -SQEAAUGHT
- COLUNA DE DIREÇÃO REGUlÁVEl. - FAROJS DE NEBUNA - PRDTETOR DE c:NiTst
- PAAACHOQUES NA COR 00 VEiCULO - DIREÇÃO HIDRÁ'lJUCA - FAROl DE NE'BUNA TRASEIRO

- BREAI( UGHT
APARIlR

VENHA
APAImR

R$28.1 $ .7-'CONHECER

S rasbourg Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R- Reinoldo, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-450q
Rio do Sul (47) 3522-0686

BA co PEUGEOT

lrnaqens somente para fins ilustrativos. Promoção Strasbourg Fevereiro (é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau, Itajai, 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 - válido até o dia 09/02/2010 para a linha 207), outras condições de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot207 HBX-UNE l.4l Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,00 e na versão OS portas, a partir de RS 29.900,00 para todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 QUIKSllVER 1.4l Hex, OS portas, ano/modelo.: 09/10, arcondicionado, direção hidráulica, teto solar, CD MP3, faróis de neblina, pintura metálica, para o preço favor consultar tabela na Concessionária com frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, OS portas, ano/modelo.:09110, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas,pintura sólida, a partir de RS 36.790,00 à vista com frete incluso para veículos com mais de 60 dias no estoque: Peugeot 307 HB Presente 1.6l Flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/rnodelo.:09/1 O, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partirde R$ 49.900,00 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. A redução de IPI continua até o final do mês de Fevereiro de 2010. Para maiores infor.maçõessobre a Garantia Strasbourg 02 Anos e Programa Direção livre Peugeot, favor consultar sua Concessionária Strasbourg. Estoque das Concessionárias Strasbourq participantes: Peugeot 207 HB X-line l.4l Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207QUIKSllVER l.4l flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 01 unidade; Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete incluso - -OS unidades. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex, OS portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete incluso-01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 06/02/2010 à02/03/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida éválida contra defeito, de fabricação devidamente comprovados para as peças originais instaladasna 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 caracterls!icas técnicas, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Para informações de outrosmodelos, procure um consultor Peugeol. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços válidos a partir de janeiró de 2010. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peuqeot participantes, ligue para 0800-7032424 ou acessewww.peugeot.com.br

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados até as 13h. www.strosbourq.corn.br

PEUGeOT
MOTlON & E MOTION
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-------VEICULOS
PROMOÇÃO

DE CARROS E MOTOS.
100% FINANCIADAS

2003, Cinza, Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,'Rodas de Liga-leve,
Farôis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro.

I 200B, Branca, Flex, 21.7BO Ktn,Ar-i::ondicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Rodas de Liga-leve,'.,..

Cd PlaYfir MP3, Limpador e üesernbaçador Traseiro,
Sensor de Estaclonamento.

'

o CORREIO DO POVO I)FIM-OE-SEMANA. 6/7 DE FEVEREIRO DE 2010

3370·7500
Ru'a Walter Marquardt, 2670,

o CLIENTE É ESPECIAl� VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

2007, Preto, Vidros e Travas Elétricas,
Desembaçador Traseiro, Ar Quente.

2005, Personalite, Prata, Ar-condicionado, ,

Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player,
Abertura interna 'do Porta Malas.

2008,. zportas, Branco, Travas Elétricas.

Zero Km, Prata, Ar-c�ndlcjonado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas,
Limpàdor e Oesémbaçador Traseiro, Rodas de liga-leve, Cd Player Mp3, Faróis

'. de N"blina,
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Prisma 1.0 Joy Flexpower, R6N, ano/fabricação 2009. ano/modelo 20'10. com preço promocional ii vista .de R$ 26.990,oo.Metlva 1.4 )oy, POH,
ano/fabricação 2009. ano/modelo 2010. com preço promocional à Vista de R$ 42.490 e taxa promocional den,99% a.m. e 12,55% a.a. com entrada de

50% e saldo financiado em 24 prestações mensais. TCC e IOF não Inclusos. Astra 2.0. 4 portas, Flexpower, R7B, ano/fabricação 200g. ano/modelo
2010, com preço prornoclonal à vista de R$ 43.990,'00. Vectra 2,.0 Exptession, RSA, Flexpower, ano/fabricação 2D09, ano/modelo 2010, com promo
clantil à vista de R$ 49.990.00 e taxa promocional de 0% a.m. e 0% a.a. com entrada de 50% e saldo financiado em 12 prestaçõesmensais. TCC e IOF

não InElusos,Plano de financiamento 'em 48 meses com desconto de 85% nas 12 primeiras prestações. entrada à partirde 50% com taxa de Juros
de 1,47% a.m. e 19,14%ê1.a. CET 20,1]%êl.a, TCC e IOF não incluso, Plano válido somente para veículos Chevrolet okrn. Plano de financiamento

com entrada de R$ 85,00 em atéGo meses, com taxas à partlrde 1.43%, 1S,sS%a,a. CET 22,18% a.a, Plano com taxa de 0,85% válido para linha

Meriva, entrada a partirde 54,69% e saldo 1S meses. (CET: 22,44% aa, tákulcefetuado para veículoMeriva 1AJC7f, ",acate POH, ano fabricação
2010 e anomodelo 2010, preço público�ugetidona tabela vigente deR$ 45.150). Condições válidas paraveículos Chellroletokm, disponíveis
nos estoques das concessioniltlas participantes, não válidas.para modalidade devenda direta da fábrica .Todos os planos mencionados
estarão sujeitos à prévia aprovação de crédito, As condições poderãoser alteradassem prévio aviso. Promoçâoválida no período deô3 a
15 de favere!ro de 2010, para vefculos com pintura sólida, www.chl!llrolet.com.br- SAC: 08007024200,
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ra

Beatriz Sasse

,A auxiliar de administração e belo
modelo, Letícia Sipriani fotografado em

.
mais uma sessão poro o loja Akazo

flickr' orkut

47 8433 0306 :

beatriz.sasse@terra.com.br

twiU'er.com/beatrizsasse

As gêmeos Mario Luiza e Iso Maris
Raulino comemoram 21 anos neste
'sábado. Parabéns e felicidades sempre!

Um papo com ••• DJ San Schwartz
A música está no sangue de Sandro Demoura, seus pais têm

uma loja de discos há 30 anos. DJ Sandrinho, ou San Schwartz,
como é mais conhecido, nasceu há 33 anos em Balneário Cam-

.

boriú e atualmente mora em Itajaí. É DJ profissional-há 10 anos e

produtor há 5. Seu som poderia ser classificado como techouse, '

mas como está tudo misturado, ele diz que essa questão fica no ar.

Em conversa exclusiva com a Plural, quando perguntado sobre
que tipo de música toca, responde enfático: "Faço música que to-
que no coração das pessoas".' " '

Para San hoje a música eletrônica está bem subdividi
da, a última vez que tocou um disco de um estilo só foi em
2004. Em sua opinião o cenário está cada vezmais pop, ou
seja, atingiu a massa. Qualquer lugar que se vá toca uma
vertente do som eletrônico, um pouco mais pop, às vezes
mais underground. Os big clubs chegam a ter 7 mil pes
soas, no passado era festa para no máximo 1 mil. E San
acredita que só tem a crescer.

'

Dos planos para 2010 cita o projeto LED, junto com o

. músico multinstrumentistaTungah. Um show demúsica
eletrônica, sons acústicos, voz e guitarra elétrica, num set

, composto de tracks próprias e remixes de hits eletrôni
cos, numa sintonia jamais vista. Sobre a populariza
ção dos DJs, San acredita que, como toda aprofis
são, quanto maior a procura,maior a concorrência,
e sobrevive quem' fizer seu trabalho com amor e

dedicação. Para aperfeiçoar seu som dedica mui
tas horas à produção em estúdio. "Neste caso, a

prática leva à perfeição", diz ele.
Quando questionado sobre o público de Ia

raguá, ele é só elogios. "É minha segunda casa,
já toco há anos na cidade e me sinto como se

viesse visitar um parente próximo. Fica aqui meu
. convite para todo mundo conhecer meu novo .projeto
o LED, neste sábado, naAABB".

Iam
the
God
of

.War!'
O tão' esperado game "God

ofWar III" terá lançamento no

Brasil simultâneo com os Esta
dos Unidos e custará R$'199. O
jogo exclusivo do Playstatíon
3 chega às lojas mundiais em

março. O título narra a terceira
e última parte da saga do he
rói Kratos, que busca vingança
contra os deuses do Olimpo.
As versões' anteriores, lançadas
para o PlayStation 2, estão en

tre os jogos mais vendidos de
todos os tempos. Violência e

fases com nível acentuado de
dificuldade são as principais
características do título. Apesar
do valor anunciado pela Sony,
os sites Submarino' e America
nas estão com pré-venda por
R$ 249, na Saraiva R$ 199.

Tudoazul
Já se fala há algum tempo do

longametragem de animação com
os mitológicos Smurfs. E rola na

internet uma possível imagem,
ainda em preto e branco, da pro
dução que só chega - às telas no

fim de 2010. Será uma mistura de
filmagens ao vivo e efeitos 3D. O

.

diretor é' Haja Gosnell, do fraco

Scooby-Doo. Os Smurfs são de
autoria do cartunista Peyo Culli
ford, que lançou O§ personagens
em quadrinhos, em 1958. O canal
NBC lançou o desenho em 1�81.
Os nostálgicos fãs esperam um fil
me bem produzido e divertido.

SABE QUANDO VOCÊ GOSTA DE UMA
MUSICA "UNDERGROUND" E DE REPENTE
'ELA FICA FAMOSA PORQUE APARECEU

NUMA NOVELA? ENTÃO. RS

@claudiaregina

CHOPERIA SCONDIDINHO
Tradicional feijoada a partir das 11 horas

e pagode a partir das 13 horas.
Informações: 3373-1299.

AABB-BALADAFUEL1ANO
, Projeto LED com San Schwartz,Tugah e
Anderson Stelzner é a grande atração da

. noite.Também DJ André Heat, Carlos Fuse
e Devid Rausisse. A partir das 22 horas,

ambiente interno e piscina, com estrutura

para 1,5 mil pessoas. Mulheres entram de
graça até 23h30 e homens têm ingresso
antecipado a R$ 15 noMime (Reinaldo),

UpperMan e Smurfs.

LONDON.PUB
A banda Trivium (pop e rock)

e o DJ Adrian P. (hip hop/house)
colocam todo mundo pra dançar.

.

MOMMABAR
Banda Velvet's toca pop e rock em

seguida DJ agita com clássicos dos anos
70 e 80. Aberto a partir das 18 horas.

BALI HAI
Shaw com Serginho Moah (vocalista
do Papas na Língua). Também Banda

Núcleo Sul e DJs Pepe Sanchez,
Fernando Olsen e Ricardinho. Ingressos
antecipados em Jaraguá na Mentawaii.

BIERHAUS
A partir deste domingo a casa promove
uma vez por mês a balada Glamour
Sunday. Matiriê a partir das 16 horas.

Pagode com Toque de Simplicidade e DJ
Deivid Rausis.lngressos antecipados a

RS 15 masculino e RS 10 feminíno no
Smurfs Lanches e ABM Gráfica.

LONDONPUB
Como todo domingo, tem sertanejo,

e desta vez é a Alex eWilliam
que embala a galera.

ENCONTRO PASSAT (AR CLUB
Pessoal que curte seu Passat se encontra
em Piçarras, a partir das 10 horas em

frente ao Praia Brasil. Saída do comboio
.

de Jaraguá às 8h30, no Mime (Weg 2)
Mais informações no 8406-2199 ou

hiiiena@gmail.com

ANHANGUERA/FATEJ
Os irmãos Everton e Jean Sales, da banda
Demo Via se apresentam na faculdade

para a volta às aulas.

CONTATOS'
FUEL· 8433700831' fueleventos.com.br

LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br
BIER HAUS • 9196c5346 ou 9601-9226

ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3275-2590

CHOPERIA SALOON • 3373-1673
LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299
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Administrador de empresas com especialização em Finanças pela Universidade da Califórnia e em Sociologia Política pela UFPR

PIIGS: PORCOS E DIAMANTES
Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, anos

atrás criou o famoso acrônimo B�IC. A sigla de

signa os quatro principais países emergentes, Bra
sil, Rússia, Índia eChina, que irãosegundo ele se

destacar no cenário econômico ao longo do século
21. Estimativas daquele banco sugerem que, em
2050 os BRICs representarão 50% do PIB (Produ
to Interno Bruto) mundial. Mas agora temos uma

nova sigla, os PIIGS: Portugal, Itália, Irlanda, Gré
cia e Espanha (Spain, em inglês). Pejorativa, claro,
porque remete a palavra em inglês para porcos,
"pigs". Hoje os PIIGS são uma das maiores amea-

.

ças para a economia global e foram destaques essa

semana, trazendo turbulências para os mercados.
_

Como dizia aquela música dos Titãs "miséria
é miséria em qualquer canto; riquezas são dife
rentes". Dentro da rica Europa, que já não é mais
tão 'rica assim, elos fracos da sólida comunidade
têm miséria de país quebrado: "um dia foste forte
e generosa, mas hoje tua memória não tem sul".
Um dos elos mais fracos, a Grécia, tem dívidas

EM ALTA

da ordem de US$ 406 bilhões - o triplo da dívi- dos BRICs brilham nas planilhas de projeções,
da que quebrou o falido banco Lehman Brothers mas ainda dependem dos países ricos. A rique
(US$ 140 bilhões), estopim da crise mundial. Es- za dos EUA não é a riqueza brasileira, muito me-

tamos longe de uma bancarrota ln nos. a indiana. O PIB .dos EUA é o

da Grécia, mas o enxugamento "" maior do mundo, mais de US$ 14

dos gastos gregos terá de ser bilhões. Em seguida vem Japão,
espartano. E assim será nos de- Dentro do rico Europa, China e Alemanha, que somados
mais PIIGS também, caso con- . não chegam ao tamanho ameri-
trário a sujeira irá se espalhar que não é mnls .tão cano! Daí vem a importância dos

para o resto da Europa. Frenteà· •

I f dados do mercado de' trabalho
calamidade, investidores rece- riCO OSSIm, e os rocas americano, que foi outro fator a

asas cobram mais caro para fi- do sólido comunidade' conturbar. asemana, A criação de
nanciar tais dívidas, quando se empregos ficou aquém do espe-
dispõem: miséria é miséria em têm miséria de país rado, apesar do recuo na taxa de

qualquer canto! A fragilidade desemprego. É por isso que temos
fiscal da Europa tem peso im- quebrado tanto que acompanhar tais dados:
portante no Euro e .traz volati- Ali. nosso. futuro promissor não será
lidade aos juros. Juros e câmbio � nada se a situação em pontos im-
mais voláteis significam riscos portantes, como a melhora fiscal
maiores - esta é a situação. na Zona do Euro e os empregos nos EUA, não se

Mas as riquezas são diferentes. Os diamantes equilibrarem.

Construção civil fica
0,42% mais cara
Custo do metro quadrado subiu em janeiro
o Índice Nacional da Construção

Civil registrou alta de 0,42% janeiro, re
sultado 0,12 ponto percentual abaixo da
taxa de 0,54% de dezembro de 2009. Em

relação a janeiro do ano passado (0,39%)
o aumento foi de apenas 0,03 ponto per
centual, informou ontem o IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística).
O resultado em 12 meses situou-se em

5,88%, muito próximo dos 5,85% dos 12

meses encerrados em dezembro de 2009.
O índice revela que o custo da cons

trução por metro quadrado passou de
R$ 716,34 em dezembro para R$ 719,37
em janeiro. Desse custo, R$ 413,92 são
relativos'aos materiais e R$ 305,45 à
mão-de-obra.

A parcela dos materiais, na compa
ração com o mês anterior, apresentou
desaceleração de 0,13 ponto percentu
al, passando de 0,44% para 0,31%. O
item mão-de-obra caiu de 0,67% para
0,58%, com desaceleração de 0,09 pon-

to percentual. Em 12 meses, os pre
ços de materiais acumularam alta de
4,06%, e os de mão-de-obra, 8 45%.

No Nordeste, influenciado principal
mente pelo resultado doPiauí, onde ocor
reu reajuste salarial dos trabalhadores,o
índice variou 0,77%, a maior taxa regio
nal em janeiro. O Sudeste, com ° 21%,
ficou com amenor taxa mensal.

Os demais índices regionais tiveram
as seguintes variações: Norte (0,64%),
Centro-Oeste (0,46%) e Sul (0,30%).
Considerando os 12 meses encerrados
em janeiro, amaior variação foi naRegião
Norte (6,39%), e amenor, no Sul (5,07%). /

Devido aos reajustes salariais decor
rentes de acordos coletivos, os estados
do Piauí (4,89%) e do Amapá (3,30%)
apresentaram os maiores aumentos nos

custos de construção. Por outro lado, Per
nambuco registrou a menor taxa, com
0,09%. Omaior acumulado em 12 meses

foi registrado rio Acre (9,6�%).

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS

1000/0 FINANCIADAS
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NECESSAIRE
Galera que é vidrado num Carnaval, fique ligado. Durante o' "ziriquldum",
aumento o consumo de itens variados no vida do brasileiro: álcool, energé
tico, purpurina, remédio poro tirar ressaca e-pore dormir. Além disso, muito
malhação, Cirurgia plástico e botox, antes de cair no folio. Tá? Outro coisa:
não esqueço o camisinha!

�,(
..

�,ESCURINHO
.

i\:i.:,'.·: ,

�;,Aquelu turminhoqüe nõccurte muito um batuque, nem
�;:'gosta de folia, õqui vai um ôviso: fazia um bom tempo que�t:',.

�ro escurinho do cinema não andava tão bom! Um lote dos

�':filmes indic(Jdos para o Oscar está nas salas do Shopping
í... '.:..- . I

�;:;Breithcupt Confiro!

, LEITORA FIEL
A leitora fiel de fioje é Mario Dolores
Pelisão. Elo é outra querido que acom

panho o coluna todos os dias poro fi
car super antenado no que acontece de
melhor em nosso região.

..

SCHUTZENFEST
Falo sério. Não provaram nodo contra
o Secretário de Esportes Ronaldo Rou
lino e .todes, sem exceção, simples
mente já o crucificaram. Isso lembro
alguma coisa, não é? '

,

DICA DE SABADO
Curtir bons momentos no Estação Ar
mazém. Hoje é dia de tábua de frios,
0-cliente ganho dois chopes Wunder
Bier. Pode conferir também o rodízió
de aperitivos. -

, Nunca prive alguém
do esperança. Pode ser

'tudo o que lhe resto."AUTOR
DESCONHECIDO .

ONDE COMER
BEM EM JARAGUÁ
No restaurante chinês Xonghoi. Um dos
melhores do nosso região.

FURO
Cá entre nós está é, sem dúvida, o

verdadeiro face do gófe! Um bando de
jor�guoenses saiu em caravana parn
assistir o apresentação do cantora
americano Beyo'ncé, ontem, em Flori
pu, e se deu mal. O show foi no quinto.
POde? É pro quebrar! Poro relaxar só
tomando mesmo uma taça bem gelado
do vinho rosé Taipa, do vinículo Pericó.

NAS RODAS,
• Não ousem esquecê-lo!
Agendem oi! No segundo-
feira (08), o amigo Odoü
José Freitas,. do Mecânico
ABF, vai soprar os' velas e
cortar o bolo. Liguem! Ele vai
odorar saber que foi lembro-

'

do: Parabéns, Odoir!

• Sempre com oqueio ale-
gria 'todo, ,Dionei e Sueli

Mori_o Oliveira têm passado
os dias de bem com vida.
Acompanhados de um qru-
po de amigos no Califórnia
lanches, durante o semana,
o costil protagonizou ,cenas
de romance e deixeu cloro
que o amor esté no ar.

•
'

os ingressos antecipa-
dos poro o 2° Macarronada
Beneficente do Moo, que
acontece dia 13 de março
no Pavilhão A do Porque
Municipal de Eventos, em.

prol do. Ajopro, já está sendo
vendido. no revisto Nosso, no
Imobiliário Jardim e com o

pessoal do entidade.

NIVER DO RICARDO
O renomado advogado e gente do
bem Dr. Ricardo luiz Moye'r, é, com
certeza, um dos mais parabeniza
dos aniversariantes de, hoje. Ele
comemora o doto com muito esti
lo, ladeado do suo esposo Márcio,
seus três filhos, além dos melhores
amigos e demals familiares. Para
béns Ricardo, e que Deus continue
iluminando suo vida e o' de seus
familiares também. Que Ele te faço
sempre muito. feliz.

Em reunião ocorrida no dia 4, em Rio do Su.: Luiz Carlos Zanis,
. Secretário de Saúde; Dionísio Maçaneiro, presidente da Câmara

Municipal riosulense; Zé da Farmocia, vereador de Jaraguo dQ Sul;
Milton Hobus, prefeito de Rio do Sul e' empresário; e Mari de Souza,

, ussessore parlamentar em Jaraguá do Sul; debateram sobre obras e

ações que tornaram Rio do Sul referência estadual

O meu amigo o de",ntista Dr. Ademir Tascheck,
nas horas de folga é gaiteiro, e festeja amanhã
ao Iodo dos familiares, a idade nova. Mil vivas!

Todos os destinos num so lugar'

473275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

,Rua Francisco Rischer, 90 I AO LADO DA JAVEL

,
. '

I

• O meu.abraço de hoje,
cheio dé energias positivas,

... ' vai para o "boleiro" Gil.mor
\'Sor�opim". Grande figuro que
também é leitor assíduo .do
coluna. Voleu mesmo!

,.

No próximo dio 20 de
fevereiro, dos 13h30 às 18h30,
será realizado no Auditório'do
Rede feminino de Combate
00 Câncer, o Curso de Seleção

,

e Copocitoç�Q de Voluntáriosl
promovido pelo GAVI- Grupo
de Apoio a Vida. Maiores '

..

in1ormaçQes: 3275-\144. Seja
um vohmtófio.

'

" ,."_ "_

H
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Operação
-da PF contra
fraudes

A Polícia Federal está
executando mais uma

etapa dá investigação
para, combater fraudes em

saques de seguro-desem
prego nos estados do Mato
Grosso, Minas Gerais,
Rondônia, Goiás, Pernam
buco, Rio Grande do Norte,
São Paulo, Ceará e Paraíba.

O objetivo é cumprir
78 mandados judiciais ex

pedidos em Cuiabá (MT),
sendo 50 mandados de

prisão temporária e 28 de
busca e apreensão. Dos

indiciados, três são ex

funcionários do Ministério
do Trabalho e Emprego e

dois são ex-funcionários da
Caixa Econômica Federal.

De acordo com a PF, os

criminosos obtiam informa
ções sobre parcelas a serem

recebidas e falsificavam- doc
umentos pessoais para sacar

o dinheiro. Os prejuízos, 'até
o momento, chegam a mais
de R$ '1,5 milhão por mês,
desde 2008. '

Mensalãodo
".DEM: OAB quer
bloquear bens
A OAB {Ordem dos Ad

vogados 'do Brasil) requereu
ontem o bloqueio judicial
de todos' os bens do gover- '_

, nadar José Roberto Arruda
.

e de dez deputados da Câ
mara Legislativa do Distrito
Federal investigados pela'
Operação Caixa de Pandora,
da Polícia Federal. Eles são

suspeitos de envolvimento
no esquema conhecido
como "mensalão do DEM".

O presidente nacional da
OAB, Ophir Cavalcante, en
trou com pedido de liminar

para garantir que os des-
.víos e lesões ao patrimônio,
público. sejam ressarcidos.
O bloqueio deve durar en

quanto os processos não
forem julgados, e caso os

desvios sejam comprova
dos, os bens serão leiloados.
A ação civil pública é, as-
'sinada também pelo presi -

'

dente da Seccional da OAB
do Distrito Federal, Francis
co Caputo.

ELEiÇÕES

o CORREIO DO POVO ImSÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010
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'

Plano reforça papel do Estado
, .

. .

Propostas do. Pf para Dilma querem fortalecer estatais
,

AGENCIA BRASIL

Um documento com as di
retrizes que nortearão a plata
forma política da candidatura
da ministra-chefe da Casa Civ
il, Dilma Rousseff, à presidên
cia, deve ser apresentado no

4° Congresso Nacional do PT

que'acontece de 18 a 20 de
fevereiro. Ancorado por um

novo "projeto nacional de de
senvolvimento", o programa
intitulado ''A grande transfor
mação" prega maior presença
do Estado na economia.

, Entre os projetos, está o for
talecimento das empresas es
tatais e das' políticas de crédito
do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social); Banco do Brasil e

Caixa Econômica Federal para
o setor produtivo. O texto diz
ainda que a herança transmi
tida pelo atual governo será
"bendita", ,após duas décadas
de, estagnação e avaliações
"medíocres". Segundo o docu
mento, só Q herdeiro de Lula
pode oferecer as bases para a

, formulação de um projeto de
desenvolvimento que' mescla
incentivos ao investimento

público e privado com dístri
,buição de renda.

,O diagnóstico do docu
mento afirma que "o Brasil foi
programado para ser um país
'pequeno, cujo crescimento
não poderia nunca ultrapas
sar os 3%", e que teria de se

conformar com a existência
de ,30 ou 40 milhões pessoas

Plano da ministra quer mesclar incentivos ao investimento público e privado com distribuiçõo de r�nda

para as' quais não haveria es

paço. O PT também diz que
"os' preconceitos ideológi
cos hegemônicos nos anos

,g(} fizeram com que o Estado
brasileiro passasse naquele
período por um processo de
desconstrução, que comprom-

eteu sua eficácia", referindo
se ao governo de Fernando
Henrique Cardoso.
No' geral, as propos

tas apresentadas ainda são

genéricas e .baseiam-se em

projetos como o aumento
dos recursos públicos para
ter um SUS (Sistema Único
de Saúde) de qualidade, "ex-.
pandir o orçamento da edu
cação"; "ampliar as funções
do Ministério do, Planeja
mento" e "dar ênfase espe-
cial 'à construção de novas

hidrelétricas" .

Governo reedita campanha para carnaval
Publicidade contra a exploração sexual de menores será lançada na segunda-feira

I
. , ,

Ediçõo será lançada em 16 cidades

Na próxima segunda-feira,
8, a - Secretaria Especial dos
Direitos Humanos deve lançar
a- quinta edição da campanha
de enfrentamento da explora
ção sexual- de crianças e ado
lescentes no carnaval. Além
do Rio, as ações da campanha
serão realizadas em mais 15

cidades, entre elas Florianópo
lis, Porto Alegre e Brasília.

I� ,As cidades foram escolhi-
C>

g das com base no número de
� denúncias do serviço Disque

100, na tradição carnavalesca,

abrangência metropolitana e

na atração turística durante o'

'período. Mais de um milhão
de peças publicitárias da cam-

'

panha devem ser distribuí
das - o material inclui peças
educativas, bonés, adesivos,
outdoors e até tatuagens tem-

'

porárias.
Na propaganda, serão usa

das as imagens de um ado
lescente fantasiado de pierrô
com uma lágrima pintada no

rosto, acompanhada do slogan
"Exploração sexual de crian-

__ças e adolescentes é crime.
Denuncie! Procure o Consel
ho Tutelar ele sua cidade ou

disque 100". Para turistas es

trangeiros, folhetos em inglês
e espanhol serão distribuídos
pela Polícia Federal.

Segundo o presidente da
CPI da Pedofilia, Magno Malta
(PR-ES), os crimes de abuso
acontecem tanto nas classes
altas como nas de menor ren

da - a maior parte das denún
cias registradas, porém, é das
classes mais baixas.
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Operação
'do PF contra
fraudes

A Polícia Federal está
executando mais uma

etapa da investigação
para combater fraudes em

saques de seguro-desem
prego nos estados do Mato
Grosso, Minas Gerais,
Rondônia, Goiás, Pernam
buco, Rio Grande do Norte,
São Paulo, Ceará e Paraíba.

O objetivo é cumprir
78 mandados judiciais ex

pedidos em Cuiabá, (MT),
sendo 50 mandados de

prisão temporária e 28 de
busca e, apreensão. Dos

indiciados, três são ex

funcionários do Ministério
do Trabalho e Emprego e

dois são ex-funcionários da
Caixa Econômica Federal.

De acordo com a PF, os

criminosos obtiam informa
ções sobre parcelas a serem

recebidas e falsificavamdoe
umentos pessoais para sacar

o dinheiro. Os prejuízos, 'até
o momento, chegam a mais
de R$ 1,5 milhão por mês,
desde 2008. '

Mensalão do
,

. DEM: OAB quer
bloquear bens

A OAB {Ordem dos Ad
vogados -do Brasil) requereu
ontem o bloqueio judicial
de todos os bens do gover- .

nadar José Roberto Arruda
,

e de dez deputados da Câ
mara Legislativa do Distrito
Federal investigados pela
Operação Caixa de Pandora,
da Polícia Federal. Eles são

suspeitos de envolvimento
no esquema conhecido
como "mensalão do DEM".

O presidente nacional da
OAB, Ophir Cavalcante, en
trou com pedido de liminar

para garantir que os des
vios e lesões ao patrimônio,
público. sejam ressarcidos.
O bloqueio deve durar en

quanto os processos não
forem julgados, e caso os

desvios sejam comprova
dos, os bens serão leiloados.
A ação civil pública é as-,
sinada também pelo presi
dente da Seccional da OAB
do Distrito Federal, Francis
co Caputo.

-
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Plano reforça papel do Estado
, .

.
.

Propostas do PT para Dilma querem fortalecer estatais
.

AGENCIA BRASIL

Um documento com as di
retrizes que nortearão a plata
forma política da candidatura
da ministra-chefe da Casa Civ
il, Dilma Rousseff, à presidên
cia" deve ser apresentado no

4° Congresso Nacional do PT

que acontece de 18 a 20 de
fevereiro. Ancorado por um

novo "projeto nacional de de
senvolvimento", o programa
intitulado "A grande transfor
mação" prega maior presença
do Estado na economia.

, Entre os projetos, está o for
talecimento das empresas, es
tatais e das políticas de crédito
do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social), Banco do Brasil e

Caixa Econômica Federal para
o setor produtivo. O texto diz
ainda que a herança transmi
tida pelo atual governo será

"bendita", ,após duas décadas
de estagnação e avaliações
"medíocres". Segundo o docu
mento, só Q herdeiro de Lula
pode oferecer as bases para a

, formulação de um projeto de
desenvolvimento que mescla
incentivos ao investimento

público e privado com distri-,
,buição de renda.

O diagnóstico do docu
mento afirma que "o Brasil foi

programado para ser um país
'pequeno, cujo crescimento
não poderia nunca ultrapas-,
sar os 3%", e que teria de se

conformar com a existência
de 30 ou 40 milhões pessoas

Plano da ministra quer mesclar incentivos ao investimento público e privado com distribuiçõo de r�nda
. .

para as quais não haveria es

paço. O PT também diz que
"os' preconceitos ideológi
cos hegemônicos nos anos

,90 fizeram com que o Estado
brasileiro passasse naquele
período por um processo de
desconstrução, que comprom-

eteu sua eficácia", referindo
se ao governo de Fernando

Henrique Cardoso.
No geral, as propos

tas apresentadas ainda são

genéricas e .baseíam-se em

projetos como o aumento
dos recursos públicos para
ter um SUS (Sistema Único
de Saúde] de qualidade, "ex-.
pandir o orçamento da edu
cação"; "ampliar as funções
do Ministério do Planeja
mento" e "dar ênfase espe-'
cial 'à construção de,'novas .

hidrelétricas" .

"

Governo reedita campanha para carnaval
Publicidade contra a exploração sexual de menores serálançada na segunda-feira

, I��;I

Ediçõo será lançada em 16 cidades

Na próxima segunda-feira,
8, a' Secretaria Especial dos
Direitos Humanos deve lançar
aquinta edição da campanha
de enfrentamento da explora
ção sexual. de crianças e ado
lescentes no carnaval. Além
do Rio, as ações da campanha
serão realizadas em mais 15

cidades, entre elas Florianópo
lis, Porto Alegre e Brasília.

,Sl ,As cidades foram escolhi-
C>

� das com base no número de
� denúncias do serviço Disque
100, na tradição carnavalesca,

abrangência metropolitana e

na atração turística durante o'
. período. Mais de um milhão
de peças publicitárias da cam
panha devem ser distribuí
das - o material inclui peças
educativas, bonés, adesivos,
outdoors e até tatuagens tem-

'

porárias.
Na propaganda, serão usa

das as imagens de um ado
lescente fantasiado de pierrô
com uma lágrima pintada no

rosto, acompanhada do slogan
"Exploração sexual de crian-

.ças e adolescentes é crime.
Denuncie! Procure o Consel
ho Tutelar de sua cidade ou

disque 100". Para turistas es

trangeiros, folhetos em inglês,
e espanhol serão distribuídos
pela Polícia Federal. .

Segundo o presidente da
CPI da Pedofilia, Magno Malta
(PR-ES), os crimes de abuso
acontecem tanto nas classes
altas como nas de menor ren

da - a maior parte das denún
cias registradas, porém, é das
classes mais baixas.

"
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linha de, Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto
julimar@ocorreiodopovo.com.br

Caldo de cana
Treinar sob atemperatura de 40° não deve ser uma

tarefa fácil.'Por isso, a Malwee além de marcar os horá
rios de treino para o início da manhã e o fim da tarde,
utiliza um artifício curioso para deixar seus jogadores
hidratados: o caldo de cana. A bebida, segundo João
Romano, é rica em glicose, que no organismo do atleta

provoca o início da recuperação muscular, "Depois, em
sua casa, com a alimentação do dia a dia, totalizam esta

recuperação", completou o "expert" em preparo físico.

Copa Norte
A 7a competição que' reúne equipes amadoras do

'Norte de Santa Catarina terá seu congresso
técnico na quarta-feira, lO, às l6h, na sede
da LJaF na Arena Jaraguá. Nareunião serão
definidos os participantes, o regulamento é
a fórmula de disputa. O campeão da com

petição fica com a vaga no Campeonato
Catarinense de Futebol Não-Profissional,
promovido pela Federação Catarinense de '_

Futebol. Os times que vão representar Iara
guá do Sul são: Vitória, Cruz de Malta, Fla
mengo, JJ Bordados e Botafogo.

'
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a partir de

R4
• aâo e caçamba de aço (opcional)
• Direção hidráulica progressiva
• FaroIs de neblina
• Gaminhãou.liberado para circulação
• Carga e descarga sem restrições
• Volume de carga útil: 1800 kg
• Assistência 24h Hyundai Assistence .

'

,0

lIalai
Tel: 47.3247.4100

_ ,Btamenau
Tel47.3231.4100

Flotian�'Pons - Estreito ITel: 48.3281.4100
-

,

Jolnv1l1e
Tel: 47.3145. 100

JltlJlU do .,
Tel: 4T.3274.41

ESTATfsTICAS

ACASUALAUDITORES REALIZOU

LEVANTAMENTO DOS DEZTIMESQUEMAIS
DEVEM NO BRASIL. REFERENTEA 2008:

VASCO (R$ 377 MI), FLAMENGO (R$ 333
MI), FLUMINENSE (R$ 320 MI), ATLÉTICO
MG (R$ 283 MI), BOTAFOGO (R$ 265 MI),

tORINTHIANS (R$ 255 MI), PALMEIRAS (197
MI), INTER (R$ ,176 MI), SANTOS (R$ 175 MI)

E PORTUGUESA (R$ 155 MI).

,

DOIS TOQUES
BADMINTON.Foi registrada
recentemente a primeira associação
de badminton jaraguaense, a AJB.

***

VÔlEI·A apresentação das equipes
de vôlei de Jaraguá do Sul está
marcada para, quarta-feira, 10, às
15h, no ginásio da Marisol.

***

FUTEBOL.Q Flamengo do Garibaldi
inicia as atividades de 2010 com
Festival de Futebol de Campo, neste
fim de semana.

***

REUNIÃO.O Juventus realizou ontem
uma reunião a portas fechadas, a
imprensa não teve acesso, mas,

,

com certeza, eles tiverammuito o

que discutir,

-_

FlorianóPOlis - Beira Mar
Tel: 48.3952.4100

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE
CRISE

CI,ima esquenta no Juventus
Betão e Lucas não fazem mais parte do grupo tricolor
JARAGUÁ DO SUL

Se o clima na cidade está
em 400, no João Marcatto os

termômetros estão marcan

do temperaturas muito mais
elevadas. Ontem a feição dos
jogadores e declaração deles
comprovava o ambiente pesa
do. O zagueiro Lucas foi demi
tido depois da confusão com

Ramon no jogo contra o CFZ/
Imbituba e o preparador de

goleiro, Betão, recebeu uma.
proposta do Guarani de Cam

pinas e ontem mesmo viajou
para São Paulo.

Já o técnico Edson Belmon
te continua no comando do
clube, apesar de informações
extra-oficiais darem conta que
ele poderia sair. À tarde, antes
de treinar a equipe, Belmon
te conversou com a reporta
gem do O Correio, do Povo e

quando indagado sobre se iria
comandar a equipe domingo
contra o Figueirense, às 17h,
no João Marcatto, disse: "se
eu vier falar com o presidente
e conversarmos sobre essa si-I

tuação, com certeza vou falar

para vocês". "Hoje à tarde será
definitiva a conversa que terei
com a diretoria", declarou.

Depois da conversa, a re

portagem voltou a procurar
Belmonte, só que por celular,
e ele desconversou: "conver
sei com o Ildo Vargas, mas

esse assunto (saída do trei
nador) não estava na pauta,
nunca teve conversa sobre eu

deixar o time".
Sobre o episódio envolven

do Ramon e Lucas, o treinador
disse que foi uma irresponsa
bilidade e falta de profissiona
lismo. "Isso não pode aconte
cer em uma equipe de futebol.
Eu fiquei chateado".

.

Mesmo assim ele ainda
acredita que o time pode re

verter a situação na qual se

encontra. "Tecnicamente é

possível reverter, logicamen
te as carências estão bem vi

síveis' temos poucas peças
de reposição que já foram pe
didas".

Mais uma vez, quando
perguntado sobre como seria
o planejamento para a reta
final do turno, o técnico res

pondeu: "acho bom vocês me

perguntarem isso amanhã",
dando a entender que, falaria
com a diretoria sobre sua per
manência.

CAMPEONATO CATARINENSE -

CLASSIFICAÇÃO
CoI.nme P J V E D GP GC SG AP.R. 7aRODADA

10 Joinville 15 6 5 o 1 13 6 7, 83,3%
SÁBADO
20h30 - Criciúma x Brusque

20 Ati. Ibirama 13 6 4 1 1 10 4 6 72,2% DOMINGO

Avaí 3 O 13 7 66,7%
lSh - Chapecoense x Imbituba

30 12 6 3 6 17h.- Juventus x Figueirense

40 Brusque 9 6 3 O 3 -12 11 1 50,0010 19h -.·Metropolitano x AtI. Ibirama
19h30 - Avaí x Joinville

50 Metropolitàlilo .
9 ·6 3 O 3 5 6 -1 50,0010

6" Imbituba 9 6 3 O 3 9 11' -2 50,0010
S8 RODADA

QUARTA-Fl;IRA Lucas foi dis-70 ChapecoonSe ·7 6 2 1 3 9 !l? O 38,9% 19h30 - Joinville x Juventus

19h30" Imbituba x Criciúma pensado por8" Rgueirense 5 6 1 2 3 8 9 . -1 27,8% 20h30 - Brusque x Metropolitano

9" Criciúma 5 6 1 2 3 7 12 -5 27,8% 21h50 - Figueirense x Chape- ter discutido
coense

100 Juventus 1· 6 O 1 5 4 15 -11 5,6% 22h - AtI. Ibirama x Avaí - com Ramon no

. jogo contra o

Imbituba

Lucas explico confusão
O zagueiro Lucas também

se despediu ontem dos com

panheiros de clube. Ele reve

lou o que aconteceu na noite
de quinta-feira. "A gente aca

bou um empurrando o outro
e o bandeirinha viu". O atleta
disse que não entendeu por
que apenas ele foi dispensado.
"Não sei por que só eu fui dis
pensado, não tenho nem ideia
de onde vou porque. estava

.focado aqui. Nunca fui man
dado embora de um clube",

disse Lucas.
Ramon afirma que teve uma

conversa séria com Belmonte e

prometeu mudar. "Ele me falou
algumas coisas que vou pro
curar melhorar". Sobre Lucas,

.. o atacante disse que também
não sabe o motivo da dispensa.
"É difícil falar, não sei por que
dispensaram ele, 'mas cada atle-

.

ta que vamos perdendo é um

prejuízo, mas o treinador vai
colocar a-melhor formação em

campo", declarou.

Belmonte (de braço cruzado) não quis folar sobre o partida de domingo

Expectativa poro o jogO·
O .

atacante Alan Patrick,
que perdeu grandes chances na
quinta-feira, deve ser titular no

jogo contra Figueirense domin

go, no lugar de Ramon. Segun
do ele, a cada rodada a situação
da equipe fica mais difícil, mas
o time precisa trabalhar para re
verter a situação."Estou há dez
dias aqui, preciso ter um pouco
mais de tempo, estava dois me
ses parados, espero que com a se-

quência de jogos possamelhorar.
Domingo teremos um jogo difí
cil, se trata de .um dos melhores
times do Estado, nossa situação
é mais complicada que a deles
e não podemos pensar em outro
resultado a não ser a vitória". No

gol, André deve voltar ao posto
de titular depois da expulsão de
Ciarelli. A equipe terá o retorno
de Carlos Saa, Amaral e Ricar

do, que voltam de suspensão.

".;

Durante o treino de ontem o tensão predominava noJoão Marcatto

o CORREIO DO POVO rnSÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 201 Õ

'. CAMPEONAto GAÚCHO
.

·;··jil·RÓbÂoÁ·'·
.. · " ,

SÁBADO'
,

17h - São Ll,liz'x Esportivo
17h - Pelotas x Porto Alegre
17h - Veranõpolis x Inter-SM
17h - Univer:sidade xGrêmio
19h - São José x Novo Hamburgo
19h30 -Intemacional x Avenida
SEGUNDA-FEIRA
18h30.- San� Cruz x Juventu,de
20h30 - Gaxii;l$ xYpiranga

" ;. I.

CLASSIFICAÇÃO: Chave 1: Grêmio 11, N�o
Hamburgo '7, Ypiré!ll'lga 5, Juventude 6, ESportivo
3, Inter-SM 2, PortoAlegre 1 e Avenida O. Chave
2: Intemacional16, São José 16, São Luiz 14,
VeranõpoliS 14, Pelotas 12, Caxias 11, Santa Cruz
16e Universidade 7.

• CAMPEONATO PARANAENSE
·;·ii;-R'OOÃÕÀ················ ., -r .•...... :,

.

SÁBADO
�Oh30 - CO�itiba i< lraty

.

DOMINGO
"

f6h40 - Serrano x Nacional
16h40 - Opeiárto x Eng. Beltrão
16h40 - Rio Branco-PR x Cianorte
16h50 - Paraná xAtlético-PR
16h50 - Toledo x Paranavaí
16h50 - cascavel x Corinthians-PR

ClASSIFICAÇÃO: Coritiba 18, Atlético-PR 11,
Corinthians-PR U, lraty 10, Paral1avaí 10, Paraná
8, Casceveí ê.Toledo 8, Cianorte 7, Rio Brahco 7,
Operário 6, Nacional 5, Serrano 4 e Eng. Beltrão 1.

•�MPEONATO PAUliSTA
.

'

.

·;··ià
..

�i5i5ÃôÃ'······,······················,
.. ···,···· .........•............

':
� "

,

SÁBADO
.

17h - Corinthians x Sertãozinho
19h30r Ituanp xBarueri
19h30 - Rio Cláro x Oeste
DOMINGd
11h - Monte�I x Paulista
17h - Rio Branco xSanto André
17h - São Pàulô x Samos,
17h - Ejragantino x Palmeiras
19h30 ..

.

il1tePreta x Portuguesa
�9�8 fpgqsP x !v1ogi Mitim
191'1 '.1 xSão caetilho .

ClASSIFIcw;ÃO: Santos 13, 8OtafogG-SP 13,
São Paulo";t1, Ponte Preta 11. 80rinthians 11,
ltuano 9, Palmeiras 9, Santo André 9, Mirassol
9, Bragantino 8, Portuguesa 8, São Caetano 8,
Mogi Mirim 8, Barueri 6, Rio Branco 5, Rio Claro 4,
Paulista 4, Monte Azul4, Sertãozinho 4 e Oeste 3.

• CAMPEONATO CARIOCA
·�···j··RõDAõ�··············

" , .

SÁBAOO ',o •

'
•

l1h - Xlolta'Redol'lda x Bangu '

17h - MaC,aé .li, Friburguense
DOMINGO
17h - Al'nericano x Duque de Ca)<ias
17h - Botafogo x Resende

_

17h - América x Tigres
17h - vasco x Madureira
19h30 - Boavista x Flamengo
19h30 - Olaria x Fluminense

/

ClASSIFICADO:GrupoA: Flamengo 16,Ruminense
15, Olaria 11, Boavista 1o,. Volta Redonda 8,'
Bangu 6, DUÇlt:le de Caxias 2 e Americano O. Grupo
B: Vasco 18. Botafogo 15, Madureira 12, América
7, �esende 6, Friburguense 4, Macaé 4 e'TIgres 3.

Prezado
•

•

assinante,
o jornal O Correio do -

Povo está realizando o

recadastramento dos .

assinantes. Solicitamós
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@
ocorreiodopovo.com.br.
Pessoalmente: Av. Pref .
Waldemar Grubba, 1400 -

Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




