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Prefeitura gasta R$ 8,5 milhões
,ao ano com .destlnação dos
resíduos e varrição das uas

• Municípios ainda debatem implantação de um aterro regíonal
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Preço-da' passagem sobe para R$ 2,50
Prefeita Cecília Konell assinou 'ontem decreto que aumenta a tarifa de ônibus em 10%.

Novo veler deve começar a ser cobrado até. segunda-feira.
Página 5

.
'

.

Durval Marcatto
fala dos desafios
Nome do empresário será
confirmado na segunda-feira como

líder da Acijs. Em entrevista exclusiva,
Marcatto fala sobre eleições e

BR-280, entre outres assuntos.
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Obra deve causar

falta de água hoje
Troca da tubulação na Erwino Menegotti
deve interromper o abastecimento em

algumas regiões do município pelo
segundo fim de semana seguido.'

.
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Prefeiturá nega
sentença definitiva
Procurador do município reafirma que
acordo para retomada do Parque de
Eventos ainda não foi homologado,
mas garante que é questão de tempo.
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EDITORIAL

I I,

R,:ilr€�'�k.n'e' hoje' ,t1J.l.l,� 'as "pe'i.Lue,n�s, e ' ,88$,1,1 ,)
,I '"f, I ,", I

enfrentam diflculdade para conseguir cré-
. ditos, subsídios, ou isenções
.físcaís, ,psltes e . ou JpQ

" á'Fréhas":!':tarob�
, h 'I'

com que muitos empresários
e trabalhadores optem por fi -

.

c�;r na. ínformalídad o. que,'
. a�,a:f5a' I'desepcad:'e,an �mâ).'
sequência de reflexos .negati- r

vos para a economia do país.
'INo momento �m

.

Brasil falá em reoordé êirt�
prego, com a previsão de dois

milhões de novas vagas este ano,
'

preciso
que Q� governos estejam atentos às riecessí
dadas deste Setor. I

,

CHARGE

TEM AlGO AAlS OOE
AsaJ��kl

OCUPA 7
. . .

PONTO DE VISTA

Concentração na lei Rouanet
ANTOINE KOLOKATHIS, PRODUro'H CUI.:nir�At E DiFUZ,"

rOR·fUNDAJJOf� DA DIREÇÃO CU!.n.lRA, DE SÃO PAULO

DO LEITOR

o transporte coletivo
é

a SOlUÇa0?
No momento em que estamos às voltas com mais um pla

no mirabolante para solucionar os problemas do trânsito atra

vés da implantação de novos equipamentos, cabe perguntar
até que ponto o transporte coletivo coÍno o conhecemos é a

resposta correta para os problemas.
Afinal, salvo raríssimas exceções, nenhuma cidade conse

guiu resolver o problema, mesmo investindo muito nas mais

diversas formas de transporte.
Em cidades como .A..msterdam, na rica Holanda, os con

gestionamentos continuam monumentais mesmo depois de
enormes investimentos. A solução encontrada neste caso,

para amenizar os problemas, foi à implantação de um siste
ma de cobrança por quilômetro rodado por cada veículo. Por

este sistema, os veículos são rastreados por GPS e assim que
deixam a garagem, o proprietário começa a pagar mais uma

conta. Quando era estudante universitário, utilizávamos as

kombis como meio de transporte para ir até Joinville. A kombi

apanhava cada estudante normalmente no local de trabalho e

na volta nos deixava em casa. Neste período, uma companhia
de ônibus implantou uma linha exclusiva para levar os éstu

dantes até a faculdade e trazer de volta. Claro que o ônibus ia

'e voltava praticamente vazio e a empresa recorreu à Justiça
para proibir a circulação de kombis e até obteve sucesso e a

ajuda da polícia. Passamos então a deixar as kombis em [ara
guá do Sul e íamos de automóvel.

Ninguém estava disposto a usar uni outro veículo para
ir até o ponto de embarque, esperar até o horário de partida
do ônibus e depois novamente arranjar uma forma de ir para
casa. Resumindo, o problema não está no meio de transporte e

sim em qual omeio de transporte que poderá levar o cidadão
do ponto A ao ponto B em um tempo razoável e com um nível
aceitável de conforto.

Portanto, cabe estudar profundament os raros casos das
cidades que conseguiram encontrar as respostas e repensar a

forma de transporte. .

Em uma cidade como a nossa em que as residências estão

. bastante dispersas e os seus destinos também são muito va

riados, inclusive indo e vindo- de cidades Vizinhas, o coletivo

como o conhecemos certamente não é a resposta adequada.
Não é por mitro motivo que existe uma razoável frota de

vans levando pessoas para o trabalho.

LOURIVAL KARSTEN, ADMINiSTRAOOn E CONSULTOR
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grandes empresas é lógico que elas façam
isso por critérios que elas, empresas priva
das, guiam-se no seu dia. a dia: pelo critério
de quem, obterá mais retomo para a empre
sa, para sua marca e seus produtos ..

Então: é lógico e consequente que
empresas priorizem artistas '8 produto
res com. expertise no planejamento e na

gestão de projetos. Além disso. há o fato

inegável de que essa concentração de pa-
trocínios é um reflexo da própria concen
tração econômica do Brasil.

Muito se critica, por exemplo, que o Su
deste seja a região qu mais capte recursos

via lei Rouanet, Pois é perfeitamente natu

ral: se o Sudeste é a região que mais gera
recursos, se é o local onde está grande part .r

das maiores empresas, então é consequên
cia lógica que ele capte mais recursos.

Por fim, há uma questão de ordem

prática e muito delicada de se abordar:
a competência dos projetos aprovados
que chegam às empresas. Antes de se

criticar a centralização da lei Rouanet é

preciso se discutir a profissionalização
do gestor cultural. É preciso debater so

bre até que ponto a centralização da lei
Rouanet em poucos e renomados pro
dutores culturais é uma falha do sistema.
.Ou urn reflexo da sociedade, incluindo aí
a pouca experiência dos que querem pro
duzir cultura no país.

.

Nesse caso) a solução é'que haja mais
investimentos diretos do eEtado em pro
jetos que não passam pelo 'crivo empre
sarial', através de editais públicos. Pelo

que se vê, o buraco da cultura no Brasil é

sempre mais embaixo.

Muito se critica o fato de que são pou
cos os proponentes que conseguem pa
trocínios de empresas via lei Rouanet.
Além disso, sabe-se, que somente um, en

tre cada cinco projetos que pleiteiam os

benefícios, aprovados pelo Ministério da
Cultura, conseguem efetivamente con

quistar um patrocínio empresarial.
Boa parte 'dos críticos de plantão usa

esse argumento para afirmar que o sis
tema é falho, E que deveria s�r mudado.

.

Trata-se de uma meia verdade. A concen

tração realmente existe. Mas ela tem uma

explicação muito lógica.
Em primeiro lugar é preciso se pensar

que quando se coloca a decisão sobre o que
se deve ou não patrocinar nas "mãos" de

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

-POLITICA--- o CORREIO DO POVO DSABADO, 20 DE FEVEREIRO DE 2010

Carolina Tomaselli
ca ro I i n a@ócorreiodopovo.com"br

,

. Julgamento
Mais um momento de .expectativa para a população de Gua

.ramírím. Na se,gupda-feira, o 'fR� (Tribunal' Reg�o.f1al Eleitoral)"
julga o recurso do ex-prefeito Evaldo Iunckes (PT) na ação de im

pugnação. de mandato eletivo �ontra o prefeito Nilson Bylaardt-
'

(PMDB). Enquan�Q o petista açredinf,que b'�ribuhal ,rep�dtá a

decisão do processo anterior, cassando o titular e levando ele ao

. cargo máximo" flluniçíp�0,,q, 'peem-,f1debist� aRÇ)·s�a; Qíue os I,jui-
'

,

,

.

zes vão seguir .o àcõrdão do 'tSE (Tribunal Superior Eleitoral), a

instância máxi��, qyte reconduziu Bylaard� à Pre!eit-ura. ,

F
F'" "'",11 r

Além de estar;.ern eAgajêjdos na moóili�a-
ção de Hoje contra a demolição do' Ginásio
'Arthur �üHer, os vereadores aprovaram, na

"ª,uinta-fei�a, ,uIT) "<J3edidÓ, ge -in'formação ao

,

Executivo. Perguntam quando foi feita a úl-
tima reforma no I�cal" valor gasto e gUflnto
foi investido nos últimos 12 meses. A'pro-

_ cedência dos recursos e quantos servido
res estão lotados e quantos serão como

funcionários neste ginásio estão entre os

questionamentos. Qs vereadores queremI

,

,i ' ",',
'.

c ..
',

" ,

I�I' .

.' ,.1. .' ,;,i1

saber, ainda, a área total do ímóVel, como'
se dá a utilização do espaço do ginásio;
quem po€Je ter acesso a él�, cerno é feita a

reserva e qual o câlendério para 2010.

PIERO RAGAZZI

Comotoi Liderança
Exercendo o primeiro man

dato, o vereador Francisco Alves"
será o novo vice-presidente do
PT de Iaraguá do Sul. Do ou

tro gabinete parlamentar sai o

nome do presidente, o sindica
lista Riolando Petry, A definição,
de todos os integrantes da nova

composição diretiva, na propor
ção dos votos recebidos pelas
três chapas participantes, ficou
para em cima da hora. A posse
acontece hoje a partir das 14 ho
ras, na Câmara de Vereadores.

Na primeira instância, Nilson
Bylaardt teve decisão favorável.
A sentença foi proferida em 29 de
maio de 2009, julgando improce
dentes os pedidos formulados e

extinguindo o processo com jul
gamento do mérito. Como na pri
meira ação, a acusação também
é de compra de votos envolven
do um clube de mães da cidade
O processo corre em segredo de
Justiça. Além da cassação, a ação
pede a inegibilidade do prefeito e

vice por três anos.

Documentos
Solicitam, ainda, a cópia da matrícula atu

alizada do imóvel e da lei que regulamenta a

doação do Estado para o município. Votos con

trários de Ademar Possarnai e José Osório de
Ávila (DEI\1L que defende que primeiro os ve

readores busquem as informações junto à Pre
feitura e, só em, caso de não conseguirem, reCOT

rer ao pedido formal.

Demorou'
Assinado pelo G8, outro pedido de informa

ção aprovado pela Câmara questiona quantos
e quais foram os projetos encaminhados nesta'
gestão, em todas as áreas, aos governos estadu
al e federal. E, destes, quantos foram atendidos.
"Apontar a tramitação dos projetos e justificar' a

inércia dos mesmos, quando for o caso", solicita
o documento.

Protetor
Vereador José Osório de Ávi

la (DEM) recebeu apoio unâni
me do plenário na indicação.
em que solicita à Prefeitura
que distribua protetores sola
res para professores de educa
ção física da rede municipal,
colaboradores da Secretaria.
de Obras, agentes comunitá
rios e funcionários do Samae
que trabalham expostos ao sol.
Proposta idêntica, segundo o

vereador, foi implantada com

sucesso pela Prefeitura de Rio
do Sul, como forma de preven
ção do câncer de pele.

Chegou· . r
Projeto que extingue a Se- '!cretaria 'de Turismo, Cultura e IEsporte e seus cargos Já está na I

Câmara, e em regime de urgên - tIda. Como a Cultura e Esporte já
têm suas próprias fundações, o

Turismo, pela proposta, será in

corporado à Secretaria de Indús-
tria e Comércio. Mas o projeto
embute mudanças em outras

pastas, como a criação do cargo
de diretor de projetos, vinculado
ao Gabinete da prefeita e tam
bém do cargo de sub-gerente do

-

Parque de Eventos, subordinàdo
ao secretário de Administração.

\

;,

FALA AI!
" Esse pedido de

informação se pudesse
votar duas vezes eu

votaria. ,_,

VERr:JI.OOp. JOSÉ OSÓRIO Oli j�ViU�
(DEMj, SOBRE A TRAl\IIiTAÇAo
DE P&W.IU'OS PI�Oití:lüCilAl)OS

:roELO I\II,UNI(�PiO NOS GOVHI.NOS
iESTAOUAI.. iS FE.OERAI...

Dr. Bruno Borratho Gobbato
o r t o p e d La e T r a uma t o I o 9 i a
Cirurgia do Ombro, Cotovelo e vtdeoartroscopta
CRM-SC 15190

I

VITAL SAUDE CLINlCA DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
Rua João PicoUi, 260, Centro
Jaraguá do Sul· SC 89251-590
Tel: 473370..03661 3370 .. 1867

�Cassuli
W'M"I.cassuíi.adv,br

I/)
C
v
ro
'0[;
.�)
",

. /
Cassuli Advogados Associado§.! OABISC :'197/99 ''O

I' "d' "I(

�Rua Donaldo Gehrlng .. 135' fone:47 3311 7511 • Fax 47 3275 1820 -�

I

. us direitos,· a
r egócios jurfdi

l

.'
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Procurador diz que processo segue
Elói afmna que homologação do acordo de R$ 1 milhão encerrará o caso

FOTOSPIERORAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL ria tanto, por isso estabeleceu ju-
A sentença que condenou o nho de 2009 como prazo para o

município a indenizar à Salvita pagamento da primeira parcela,
na ação envolvendo o iinóvel do \ no valor de R$ 600 mil.

Parque de Eventos não transitou '1\ Salvita está ciente de que
em julgado. A afirmação é' do receberá o dinheiro assim que
procurador jurídico da Prefeitu- o assunto for resolvido judicial
ra, Valmir Elói, que rebate as acu- mente. Como eu posso colocar

sações do ex-advogado da Salvi- R$ 1 milhão em verbas públicas
ta, Sávio Murillo de Azevedo. na conta de uma entidade sem

Elói explica que após o acordo uma autorização legal para isso?
. feito entre as partes no início do Se não tivéssemos ,cumprido, a

ano passado, a Prefeitura enviou Salvita teria nos acionado judi
para o TJ (Tribunal de Justiça) o cialmente", afirma.
documento para homologação. O procurador afirma que a

'1\ Justiça extinguiu os embargos Salvitapossui dívidas e ações tra-
,

infringentes- feitos pela adrninis- balhistas na Justiça, que também

tração anterior porque não havia foram inclusas no acordo. Po
mais necessidade de julgá-lo, já rém, segundo ele, a entidade não

que as partes envolvidas fizeram deve mais do que R$ 1 milhão,
um acordo. O TJ mandou de vol-: valor estabelecido no acordo,
ta para Jaraguá do Sul, para ser Elói disse, ainda, 'desconhecer
resolvido aqui. O processo não a ação de penhora do ex-advo
foi encerrado e só ocorrerá com gado da entidade e questiona o

a decisão da juíza aqui",' garante. pedido de R$ 2,2 milhões, con-

Quanto à vigência dos prazos firmados por Azevedo. "Como
estabelecidos no contrato, Elói o ex-advogado pode .requerer
voltou a afirmar que ele não des- R$ 2,2 milhões de honorários se

cumprido, negando a denúncia o cliente aceitou receber R$ i mi-
,

feita por Azevedo. Segundo ele, lhão no caso?", provoca.
a Prefeitura não esperava que a

homologação do acordo demora-
,

GIOVANNI RAMOS , Elói: "Como posso colocar RS 1 milhão em verbas públicas nas cOllla de uma entidade sem autorização legal?"

f'

Sem previsão
poro ocorrer
homologação

'!

O documento que oficia
liza o acordo entre a Prefei
tura e a Salvita para resolver
o processo de' indenização
do 'terreno do Parque de
Eventos está nas mãos da

juíza Eliane' Alfredo Car
doso Luiz, da Vara Civil da
Comarca de [araguá do Sul.
A secretaria do gabinete da

juíza informou ao jornal O·
Correio do Povo sexta-feira
à tarde que o acordo não
foi homologado ainda pois
'o documento continua sob
análise. Não há prazo para
que caso seja finalizado.

A informação contraria o

secretário de Administração
e de Finanças, Ivo Konell,
que afirmou sexta de manhã
em uma rádio que o acordo

já estava homologado na

Justiça, e que, portanto, o as

sunto estava encerrado.

I
I '

:,

Arthur Erschinger, da SalvUa, nega que ter havido quebrá de contrato

Presidente da Salvita acredita

que acordo sanará as dívidas ..
I,

nheiro assim que o assunto for
resolvido", comenta.

Erschinger lembra que a

primeira tentativa de acor

do, realizada em 2007, não
foi bem sucedida porque vá-

< rios sócios de posicionaram
em contrário. "Naquela vez,

ainda com o Moacir Bertoldi,
foi tudo feito às pressas e nin

guém se entendia. Tinha mui
ta ,gente opinando onde não
devia. Já em, 2009, foi tudo
mais organizado, por isso che

gamos a um acordo", afirma.
A respeito da ação que o

ex-advogado da sociedade, Sá
via Murillc de Azevedo, pro
tocolou contra a própria Salvi
ta, pedindo os honorários do

processo, Erschinger informa

que uma parte do pagamento
foi feita ainda quando o pai
de Sávio, também advogado
no processo, estava vivo. "Não
vamos mais receber R$ zz mi
lhões", diz.

JARAGUÁ DO SUL

Se depender do presiden
te da Salvita (Sociedade .de

Apoio ao Lavrador do Vale do

Itapocu), Arthur Erschinget, o

acordo entre a Prefeitura e a

entidade para indenização do
terreno do Parque de Eventos
será homologado. Erschinger
discorda que o Executivo te

nha quebrado o contrato e ga
rante que o R$ 1 milhão será'
suficiente para sanar as dívi
das da entidade.

Pelos conhecimentos do

presidente, a disputa judicial
entre Prefeiturae Salvita de
verá ser resolvida com o pa
gamento de R$ 1 milhão. Ele
lembra que a assembleia da
sociedade realizada ano passa
do resolveu todos os entraves

(f) e que espera a homologação
w

� do acordo para receber os re-
=>

i cursos da Prefeitura.· "Quebra
,� de contrato? Não. O que eu sei

que é vamos receber esse di-
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TRANSPORTE COLETIVO

Pas,sagem de ônibus
- -

sobe para R' 2,50
Decreto' foi assinado. ontem pelaprefeita
JARAGUÁ De» SUL

A prefeita Cecília Konell
'assinou ontem decreto que au-

·

menta o preço da- passagem de
ônibus de R$ 2,25 para R$ 2,90,
um reajuste de 10%. O novo

valor deve começar a vigorar a

partir da publicação do.decreto,
.

o que deve acontecer até segun
da-feira. O acréscimo vale para
os usuários do "Cartão Tem".

,
Para. ·quem não está cadastrado
no sistema-de passe único, o va

iar cobrado continua sendo de
R$ 2,80, já que essa tarifa existe
há apenas cinco meses ..

De acordo com o secretário
de Administração e Finanças.
Ivo Konell, a Canarinho queria.

· que a cobrança passasse 'para
R$ 2,74, mas a proposta não
foi' aceita pelo governo. ''Acre
ditamos que com o valor em

R$ 2,50 a empresa consiga co

brir os gastos com combustível,
mão de obra, pneus e reaÍizar a

manutenção e os investimentos
necessários no transporte cole
tivo", comentou. O último re

aj:uste da passagem aconteceu
em dezembro dê 2008, quando

.

a tarifa mínima passou de R$
2,05 para R$ 2,25.

NOVO TERMINAL
Durante a reunião realizada

-

na inanhã de ontem, Konell tam

bém conversou com o diretor

presidente da Canarinho, Décio

Bago, sobre o novo terminal. Se-.
·

gundo ele, foram apresentados o investimento nessa obra' deve
.

- dois modelos. "Ele (Bago) pode chegar a R$ 1 milhão", calcu

optar entre estações tubulares lou, Konell disse que mais de

(de acrílico) ou 'plataformas em talhes sobre o projeto deveriam
estilo tradicional. Acredito que ser .obtidos com Bago, mas on-

"
I

RESlfl Ajadefi deixará de cuidar do
Do

.: estacionamente do hospita I
JARAGUÁ DO SUL

• para a melhoria.
A partir do dia 10 de março, Sobre um possível aumento

.

o.. o Hospital São José não conta- do valor pago para estacionar,
�'rá mais com a parceria da Aja-

.

.Mattos não descartou a possi......._�

� defi [Associação Jaraguaense bilidade de reajuste,' mas disse
lIÍl••••�..,.�� dos Deficientes Físicos) para que somente o diretor do hos-

Novo valor -do bilh"ete deve começar o ser .cobrodo até segundo-feira monitorar o estacionamento, o pital, Maurício 'Souto Maior..
que acontecia há 13 anos. No poderia se manifestar sobre os

lugar dos 15 funcionários da investimentos e custos gerados
entidade deverá assumir uma com a mudança; Ontem, Mau

empresa especializada em se- rício estava viajando e não foi
gurança, contratada através de localizado pára: falar sobre o

processo licitatório. assunto.
De acordo corri o presiden- ,O presidente da Ajadefi,

te do Conselho Deliberativo Valdecir Titon, lamentou a de
do, Hospital São José, Paulo cisão dohospital. Eledestacou
Mattos, a empresa que presta- que o serviço garal}te salário.
rá o ser_viço deve ser escolhida de R$ 550 por mês para os 15
nos próximos dias. Segundo funcionários. Hoje, o usuário

. ele, um dos motivos que mo- paga R$ 1 a hora para deixar o

tivou o fim da parceria com a carro estacionado. "Não aceito.
entidade é que o hospital pre- a justificativa dele (Mattos) ..

tende implantar' um sistema A gente 'poderia ter buscado
tem à tarde ele estava viajando automatizado de'controle do parcerias 'para realizar esse

e não foi localizado para falar estacionamento, com cancelas investimento. Só que nós fica
sobre o assunto.

'.

eletrônicas, o que exige um mos sabendo disso só no mês
investimento alto -por parte passado, depois a licitação já I

da prestadora de serviço. ,''A havia sido aberta", lamentou ..

, Ajadefi não teria condições de Titon afirma que a moderniza
bancar esse valor", comentou, ção do estacionamento custa
sem informar o custo previsto ria cerca de R$ 70 mil.

, DAIANE ZANGHELlNI

"Não precisamos dar sati.sfação�'
Konell diz que, ·se· necessário, buscará autorização para utilizar terreno

A Prefeitura afirma que o ter

reno do Arthur Müller é o ideal

para' construir o novo terminal.
Para que a obra seja. realizada,
será preciso demolir o comple- _

xo esportivo e desapropriar um

terreno na rua Bernardo Grubba.

Segundo Konell, a ideia é reutili
zar parte da estrutura de aço do

ginásio para construir um novo

espaço ao lado da Arena.
.

Konell também acredita que
hão há impedimento legal para
utilizar o terreno do ginásio. A
lei estadual 11.491 prevê que o

imóvel, doado pelo governo do
estado ao município em 2000,
não pode ser utilizado para·
outra finalidade' que não seja a

prática espo.rtiva sem a "anuên
cia escrita do doador", ou seja,
sem a autorização escrita do go-

-

·verno do Estado.
''A lei diz que a Prefeitura não

pode desviar a finalidade salvo

por interesse publico devida
mente justificado. E, para nós, a

construção de um novo terminal
é totalmente justificável. Enten
do que não precisamos dar sa

tisfação a ninguém, mas se for Q

caso, eu posso buscar uma auto

rização. em Florianópolis", disse.

o 'CORREIO DO POVO 'OS�BADO, 20 DE FEVEREIRO DE ,201 o

Manifestação contra demolição
acontece hoje, a partir da� 1 Oh
JARAGUÁ DO SUL

'Hoje, a partir das 10h, acon-
o

tece no. terreno do ginásio Ar
thur Müller uma manifestação

, contraria à demolição do imóvel.
Entre os participantes estarão
os representantes da Associa

ção dos Usuários de Transpor
te Coletivo de [araguá do Sul e .

Região, criada no ano passado.'
Ontem, os associados realiza
ram uma reunião no Sintiquip
{Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Químicas) para'
debater assuntos relacionados

,ao transporte coletivo. Eles pro
.metem levar a pauta de reivindi

.

cações à prefeita Cecília Konell e

à Canarinho.
I

"Enquanto o reajuste pelo
índice do INPC

-

(Índice Na
cional de Preços, ao Consumi

dor) é de 4,36%, a Canarinho
aumenta a passagem em 10%.
Além disso, o contrato firma
do com, a concessionária está
sendo descumprido. As me

lhorias não estão saindo do

papel", comentou o presidente
da associação, Mario Pappen.

,
,

J
-

GUARAMIRIM

Cirurgias estão' suspensas
o prefeito de Guaramirim, Nilson Byllardt, assinou ontem decreto que determina

o fechamento do centro cirúrgico do Hospital Santo Antônio. A suspensão das ativida
des acontecerá a partir da data da' publicação do decreto, prevista para segunda-fei
ra. Com isso, as operações de emergência e partos passarão a ser realizados pelos
hospitais São José e Jaraguá pelos próximos seis meses. O objetivo é cumprir o

item do TAC (Termo de Ajuste de Conduta), firmado entre a Prefeitura e o Minis
tério Público, que prevê multa de RS 5 mil por-mês pela utilizaçã� de áreas que
não passaram pelas adequações exiqidas pela ViqilônCia Sanitária estadual.
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, Obras· no Portal continuam
. .

até o fim do mês de março .

Os congestionamentos' � pensado 'melhor na hora de

filas na Ponte do Portal vão começar, planejado bem, po
continuar até o final do mês deria haver um desvio' aqui
de março. Esse é o prazo que por perto para facilitar a vida

a Engedal (empresa respon- .rla gente", lamenta.:
,

sável pela obra) tem para li- Os caminhões com car

berar o tráfego no local. En- ga acima de 45 toneladas

quanto isso, as duas pistas, também estão proibidos de

estão sendo liberadas apenas transitar, pela ponte. "Seria

no final da tarde, quando os um risco se à gente liberas

trabalhos terminam. se para esses caminhões. Os

De acordo com o enge- motoristas precisam de uma

nheiro do Dnit (Departamento' autorização do Dnit para
Nacional de Infraestrutura. e trafegar com essa carga. E

Transportes), Antônio Bessa, nós estamos orientando eles

a partir da .sernana que vem, â procurarem outro trajeto",
é provável que 'o local fique comenta. Quem for pego 'com

em meia pista em todos os excesso de carga enão possuir
horários. "Vamos começar a, autorização pode ter o veículo

colocar as ferragens para fa- retido e pagar multa.
zer o reforço da laje. Depois A reforma ,começou em

disso não há como os carros outubro de 2009. Desde lá, os

passarem por cima sem ter o operários da Engedal fizeram

concreto. Aí teremos que ficar os' reparos na- parte inferior
definitivamente em meia pis- da ponte. Agora eles fazem a'

ta", confirma. parte de demolição do mate-

Para o motorista' Odenir rial velho, na parte de cima.

Gardini, 'que precisa passar Quem quiser evitar o conges

pelo local toda semana, as tionamento, pode pegar rotas
obras -eram precisas, mas os alternativas, como a que passa

congestionamentos poderiam .pela Ilha da Figueira ou pelo
ser evitados. "Se tivessem bairro Vieira.

GE�l��------------�--

Moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país terão que atrasar o relógio em uma hora, hoje à meia noite

�UDANÇA

Relógios devem ser

atrasados uma hora
Horário de verão trouxe economia de 4,4%

Este fim de semana será
mais longo. para os .moradore;
do Sul, Sudeste e Centro-Oes

te do país. Isso porque o horário
de verão termina à meia-noite
de hoje e o relógio deve ser atra
sado em uma hora. A medida
está em vigor desde o dia 18 de
outubro de 2009, para tentar re

duzir o consumo de energia elé
trica entre 18h e 20h no verão

e 'na primavera, aproveitando
, melhor a luz natural.

pessoas a comprarem ar-con

dicionado e ventiladores, que
ficavam ligados por muitas ho
ras. Durante esse período o con

sumo foi grande", revela.
De acordo com um decreto

de 2008, em todos os anos a

mudança no horário vai ocorrer

no terceiro domingo de outubro
e terminará no terceiro domin

go de fevereiro. Se a data coin-:

cidir com o domingo de carna-

"Não consigo me adaptar com o ho
rário de verão e também não gosto.
Quando estamos nos .acostumando
volta ao normal. É uma bagunça".

"O horário de verão é ótimo. Eu

chego em casa depois do trabalho
e 'ainda é dia.' Dá tempo de brincar
com meu filho' e fazer várias
celsns.Penn que atpbou".

val, o fim do horário de verão

é transferido para o domingo
seguinte. Nos anos anteriores, o

governo estipulava anualmente

FRANCISCO DOS SANTOS,
53 ANOS, APOSENTADO

"As pessoas ficam meio perdidas,
,

acho que para quem trabalha é

pior ainda. Parece que uma hora é

pouco, mas não é".

LUCIANE GARCIA, 37 ANOS,'
COSTUREIRA

"É difícil se acostumar com essas

mudanças no horário. O dia é muito

comprido, parece que a gente fica
mais cansada. No �orário normal
fico mais disposta e animada".

.
'

o período de vigor do horário
de verão.

.

DÉBORA KELLNER

tÉSAR JUNKES

Operários fazem g demolição do material antigo, na semana que vem a laje

FALECIMENTOS

Faleceu às, 16 horas do dia 17/2. o Sr.
Valdir Claudiho. com idade de 52 anos. o

sepultamento foi realizado dia 18/2. às 16

horas. saindo o féretro do Igreja Imacu
lada Conceição de Mario. no Bairro Poço
Grande em Guaramirim. seguindo c:lpÓS
parp o cemitério-da mesma·loealidade.

Faleceu às 17h30 do dia 18/2, o Sr.
João Batista Madruga de Oliveira. com

idade de 73 anos. 'o sepultamento foi
realizado dia 19/2, às 16 horas. saindo
o féretro do Capela Mortuário da Vila
Lenzi. seguindo após paro o ce{TIitério
da mesma localidade.
'j

PAULO DA SILVA, 40 ANOS,
De acordo com o diretor re- DESEMPREGADO .

gional da Celesc, Luiz Melro, a

estimativa é de que esta edição
do 'horário de verão tenha repre
sentado uma economia de 4,4%
na demanda em Santa Catarina.
"Essa diminuição é muito signi
ficativa. Poderíamos' abastecer
uma cidade como Jaraguá do Sul

por 30 dias com esse número",
afirma Melro.

A redução ainda poderia
ter, sido maior, se não fosse o

-

calor intenso que tomou conta Ldo Estado. "TivemosIõ dias de Wd
muito calor, com temperaturas :,

r

muito altas. Isso levou muitas SILVANA ROSARIO, 26 ANOS,
VENDEDORA
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Agua vai faltar pelo segundo
fim de semana consecutivo

Com fechamento do Pré-escolar no Barro Branco, alunos estão estudando provisoriamente em uma c�pela

ESCOLA

Obras' paradas por
falta de' licença
Prefeitura não temverba para a reforma
GUARAMIRIM

o Pré-Escolar Fantasia
de Criança" no bairro Bar
ro Branco, em Guaramirim,
teve a reforma do felhado pa
ralisada pela Prefeitura por
que a administração não es

tava com as licenças e docu

mentações em dia para reali
zar as obras. Para não deixar

I I

55 alunos sem, aula, a Pre-
feitura autorizou o uso das

dependências da, capela São,

João Batista Vila de Freitas.
O local, que fica às margens
da SC-413, está sendo utili
zado desde quinta-feira, 18,
quando a rede municipal de
ensino voltou.às aulas. '

Muitos pais estão preo-
.cupados com .a

-

segurança
-dos filhos, já que a rodovia é
bastante movimentada. Para
evitar que os alunos sofram

algum acidente, de trânsito,
as seis funcionárias da escola
se revezam na vigilância. As,
aulas de educação física não
acontecem mais a céu aberto e

sim dentro do salão paroquial,
para evitar que os estudantes

Município tentou fundo 'especial
De acordo com o secretório de educação de Guoramirim, Antônio p�

cker, as reformas foram iniciadas ,com (I esperanço de que o município
'receberia verba da Defesa Civil estadual através de um fund'o especial
que possibilita 00 município receber reeurses do governo federal em coso

de-calamidade pública. "Não ti,oha como dispor desse recurso porque ,o
, ,t.eto da e.sco:lq nã,o�foi .q!fetg�o por ,chu�os ou,vendãval, e sim peja ação

do tempo", explica o secretório de obra�do municiplo' Rodolfo Jah,n Neto.

corram em direção. à BR.

'Alguns pais não estão tra-

'zendo os filhos para a escola

porque O local não é adequa
'do", comenta a diretora da ins

tituição, Caroline Maria da Sil
va. Além do perigo do trânsito,

. a reclamação dos ,pais é de que
'

o local está cheio de ratos e ba
ratas. Caroline afirma que toda
.a área foi dedetizada e está em

perfeita condições de higiene.
Faltava pouco para as' re

formas do teto da escola se

rem concluídas. A, reforma
começou em janeiro deste ano

e os funcionários da Engevale,
responsável pelas obras, tra-

balharam até o último dia 11.

Quando a empresa procurou a

Prefeitura e apresentou a nota

de serviço, foi verificado que a

empreiteira havia sido contra
tada sem licitação e quê a re

forma era irregular e, por isso,
tinha que ser interrompida .

O secretário de Educação de
Guaramirim, Antônio, Packer,
afirma que 'será aberta uma sin
dicância para investigar quem '

foi 'o responsável pela irregula
ridade. Disse também que não
existe prazo para a conclusão
da reforma.

CRISTIANE ALVES

JARAGUÁ DO SUL

O Samae (Serviço Autôno-
, mo Municipal de' Água e Es

goto) deve interromper hoje
o abastecimento de água 'em

13 bàirros para a troca de
uma tubulação rompida na

rua Erwino Menegotti. Este
será o segundo fim de sema

na consecutivo que parte da

população ficará-sem o ser

viço. Na edição de ontem de
O Correio do Povo, o secre

tário de Obras e Urbanismo,
Valdir Bordin, afirmou que o

trabalho 'no Rau não deveria
ocasionar falta de água.

,

Os funcionários que traba
lham na obra vão retirar toda
a tubulação que apresenta
problema e fazer a troca da ga
leria, trabalho que deve durar

ONDE VAI FALTAR ÁGUA

cerca de 24 horas. Depois des

se. período, o abastecimento
deve começar a voltar ao nor

mal. Nas regiões mais altas, o

serviço deve demorar um pou
co mais para se estabilizar.

'De acordo com o assessor

de comunicação do Samae,
Leocádio Neves, a decisão
foi tomada para evitar um

acidente; ''A tubulação nessa

área tem um volume de água
muito grande. Então qualquer
imprevisto que possa perfu
rar um cano pode causar um

grande' transtorno", comenta.

As obras na Erwino Menegotti
já eram para estar concluídas,
mas foram adiadas por causa,

da chuva no último fim de se

mana. Se chover, a data deve
sei remarcada.

.

• Parte do bairro Ilha daFigueira • Em todo bairro Vila Lalau
• Parte do bairro Jaraguá Esquerdo • Em todo bairro C.entenário
• Parte do bairro Vila Nova • Em todo bairro Vieira
• Parte do bairro Amizade • Em todo bairro Baependi
• Em todo o Centro • Em todo baírro João Pessoa
• Em todo bairro Nova Brasília • Em todo bairro Czerniewicz
• Em todo bairro Vila Lenzi

Bicicletas furtadas serão ,doadas
'poro Penitendária de Joinville
,JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Civil doou ontem 74

bicicletas que foram furtadas e'
_ depois abandonadas para a Pe

nitenciária Industrial de [oin-
, ville. Elas ficaram guardadas no

pátio da Delegacia da Comarca

por seis meses, mas os donos
não vieram buscá-las. .Agore,
servirão de matéria-prima para
a produção de cadeiras de rodas

pelos detentos. Posteriormente,
aparelhos são doados para hospi-'

, tais da região. ,

Levantamento da Polícia Ci
vil constatou que mais de 20 bi

'cicletas são 'furtadas em Iaraguá
,

do Sul todos os meses. De acordo
com o delegado Bruno Effori, a

maioria das pessoas não registra
BO (Boletim de Ocorrência) ou

. quando fazem,' não seguem
-

os

procedimentos COIT8tos. '1\ vítima

precisa apresentar fotos, nota fiscal
do produto e informar onde com

prou. Isso ajuda a polícia na recu

peração dos veículos", explica.
A grande maioria das bicicle

tas recuperadas pela polícia fo
ram abandonadas pelos ladrões.
O delegado também, diz que é
comum as pessoas não irem até
a delegacia para reconhecer as

bicicletas, por isso elas seguem
para a doação após seis meses.

Em 2009, mais de cem bicicletas
foram doadas pará. a penitenciá
ria de Joinville.

CÉSAR JU,NKES

Na quintá·
.

feira, ladrões
roubaram
uma bicicleta
e deixaram
somente o

pneu

r
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Prefeitura gasta R$ 8,5 milhões ao ano com destinação dos resíduos e varrição das ruas

.....

JARAGUÁ D'O .SUL/REGIÃO
Imagine, uma mesa de café da manhã

com pães, frutas; geleias, queijo, leite, su

cos. Após o consumo, grande parte dos
materiais que estão sobre essa mesa (em
balagens, sacos 'plásticos, vidros, garrafas,
papel e restos. de alimentos) terá um úni
co destino: o lixo. Até mesmo o jornal que
você lê neste momento, pode parar na li
xeira. Mas o que pouca gente lembra é que
esse material, quando não é reaproveitado,
se transforma em um problema ambiental e

também econômico para o município.
Em 2009, os 13.9 mil habitantes de Iara

guá do. Sul produziraní' aproximadamente
28,5' mil toneladas de lixo domiciliar, uma

média de 2,3 mil toneladas por mês. A coleta
desse volume de resíduos gerou custos de R$
2,8 milhões para a administração pública. É
como se' cada morador gastasse R$ 61!45 por
ano, com a coleta do seu próprio lixo..

Somando os custos da coleta de lixo
domiciliar, hospitalar, rural, coleta seletí
va, varrição de ruas, transporte e destina

ção dos resíduos, a conta fica ainda mais
alta, chegando ao valor de R$ 8,5 milhões,
em 2009. Porém, no ano, foram arrecada
dos com taxas' de gestão dos serviços R$

.

4 milhões. Se não considerados os gastos
com varrição (que não, pode .ser cobrada
no IPTU), o déficit chega a R$ 2.,7 milhões.
Somente para encaminhar os resíduos até
o aterro sanitário da empresa Seluma, em

Mafra, a Prefeitura gasta em média, cerca'

de R$ 2 milhões por ano.
'.

Por outro Iado..a cada imóvel que recebe
O serviço de coleta de lixo é cobrada uma

. taxa de R$ 0,68 por passagem do caminhão
de lixo. Um contribuinte que tem acesso ao

serviço diariamente paga por ano, cerca de
R$ 212. Já quem utiliza a coleta três vezes

por semana, desembolsa R$ 106,4 anuais.
A Prefeitura faz a gestão, do serviço que é

prestado pela empresa Ambiental.

DEBORA VOLPI

-

S�rviço de coleta de lixo cust!' mais de R$ 2 milhões aQ ano parno município

Mario amassa as latinhas e vende. Na casa dela, todo lixo reciclúvel é separado

Apenas 3,5% do
lixo é reciclado

Na casa de Maria Dalçóquio, 48 anos,'
tudo se aproveita. Em sacolas diferentes,
ela �separa plásticos, caixas de leite lon

ga vida, descartáveis e vidros. Esses itens
são colocados na frente da casa dela toda

segunda-feira, quando passa o caminhão
da coleta seletiva no bairro'onde mora, na

. Ilha da Figueira. Já as latinhas de bebidas
são amassadas e revendidas por R$ 2,20'0
quilo. E até os restos de comida, como cas

cas de legumes e frutas, têm um destino

ecologicamente correto: a horta nos fundos
da casa. ''A gente ganha dinheiro e ajuda o

meio ambiente. Se eu encontro uma lata na

rua, no chão, eu trago para casa. Lixo na rua

só traz problema", ensiná a dona de casa.

Mas nem todos os jaraguaenses possuem a

mesma preocupação; Seja por falta de tempo,
ou de consciência, uma minoria aderiu à sele

ção dós próprios resíduos. Dados da Secreta
ria de Obras revelam qu.e apenas 3,5% do lixo

produzido em [araguá do Sul vai para a coleta
seletiva. O volume arrecadado aumentou em

até 35% de 2008 para 2009, mesmo assim,

[3 segundo o próprio secretário municipal de
,� Obras; Valdir Bordin, a coleta seletiva ainda é

,,::>

� "inexpressiva e cara" para Jaraguá do Sul. So-.
,� . mente em 2009, o serviço diferenciado cus-

, tou cerca de R$ 380 mil aos cofres públicos.

��.�- --�--Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

• 20/21 de fevereiro de 2010· N° 4S

FERNANDO DANTAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.. /

'11 20/21 de fevereiro de 2010

FOTOS DE ODIVAL REIS

o QUE USAR NO TRABALHO: A,CESSÓRIOS

Vender é a .atma de qualquer
negócio, segundo o jornalista Ciro

Bottin, que escreveu o livro "Venda,
venda, venda". A obra tem o '

objetivo de dar dicas para a criação
de uma marca pessoal e ensina
como obter sucesso no mercado: O
autor acredíta que o vendedor é o

melhor produto de uma corporação
a, por isso, precisa se vender bem.
A publicação também oferece 13

passos para formar um profissional
na área. Alguns conselhos são $!�r
semp,reJ)em;:.huf'narado e bQnh.�Cer
o prÓprio�produto.

EXPEDIENTE
• Coordenadora:
Patrícia Moraes

• Programação Visual:
Bianca C. Deretti

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

(47) 2106-1919

Editora:' Thomas Nelson BraSil

Categoria: Vendas

Preço: f{$ 29,90
página�: ;1.66

I,
'.'

!

A mochíla é· um acessório mais moderno do

que a pasta e deixa o visual mais jovem,
,

porém, não combina com um traje formal.

Com terno e gravata, o profissional deve optar'
pelo uso de uma pasta para' carregar os

documentos, agenda e projetosdotrabalho.

CURSOS SENAI DE

QUAliFICAÇÃO
(Moc!aUdade: Presencial}

,

� CNe xta.teira das 8;00 as 11:30 e das '13:30 as 17'3
. de segunda a se ., O.

. Horário. de atendimento.' .

VAGAS URGENTES!!!
VAGAS PARA JARAGU�>t)O sue

(pil'ogramaçJ;�-O e Oper'-:'içi'io f!- TCWrH) fi! Centro de Usinagen:'I),
.. MOPP JaraguádoSuleregião.

ESTAGIARIO-DesejávelsuperiorcursandoemAdministração.
ESTAMPADOR(04vagas)-,ConhecimentocomestampaJocalizHdamanual.Paraatuar

ACOUGUEIRO-Ensinoméd�Gompíeto: vivêncianafunçâoedisponibilidadeparaatuar oobairroflhadaFigueiranoprimeiroturno.
2'íturno. . ESTOQUISTA-DesejávelEnsinofundamentalcompletoparaatuarnasproximidadesde
AGENTE DE ATENDIMENTO TELEMARKETING (02 vagas) - Ensino médio completo, NereuRamos.
vivilnciacomvendas.paraatuarnoperiododatardeeanoiteealternandoaossábados ,um EXTRUSOR DE BORRACHA -Dlspo nibilldade para aluarno bairro Três Rios d o Sul e no

demanhãeoutroàtarde. pnmeuoturno.
AlM OXARIFE (03vagas )-·Ensl"o médio completo.VI'/én cía n afunção em ramo textil. GERENTEDE LOJA· Desejável Ensino superiorcompleto 011 cursando, conhecimento
Paraatuaremhorárionormal. cmv�ndasnoramodepertumarja.. IANAUSTADECRÉDITO-·Ensínomédiocompleto, vivêncianafunçãoedisponibilidade INSPETOROElINHADEPROOUÇAO-Disponlbitidadeparaatuarnoprimelroo
paraatuar2"1urno. MONTADOR·· Ensino fundamental completo, vivência em montagens de máquinas, i
ANALISTA DE LOGISTICA INTERNACIONAL SENIOR _. Ensino superior completo em disponibllidadeparaatuaremCorupà.
comércioextenorou MBAemlogistica. f!uêndaeminglés, conhecimento em rotinas da MOTORISTA - Ensino 'fundamental completo, Disponibilidade para atuar na cidade de
exportação, legislação do regimes especiais de exportação, çestão de 'fretes Guaraminm.
internacionais,noçõesdecambio.Paraatuaremhorárionormal.

. OPERAOOR(A)DECALlCENTER-Ensinomédiocompleto.Oisponibilidadeparaatuar
ARMAOOR-Ensinofllndamentalincompleto,disponibilidadeparaatuaremJaraguado comatendimenlodeclientes.Paraatuaremhorárionormal.
Sulereglão

. OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável Ensino médio completo e disponibilidade para
ATENDENTEOECREOITO··EnsinoMédlOcompletoedispoOlbilidadedehoranoS. , atuar2"turnoefinaisdesemanavagasparaJaraguádoSul. .. ,

ATENOENTE DEPADARIA-EnsinoFundamental completos disponibilidadepara atuar OPERADORflV-Ensino fundamenial completo para atuarnas proximidades do bairro
2"turnoefinaisdesemana,vagaparaGuaramirim. VilaNova.
ATENOENTE DE SAC -, Ensino Médio Completo, para atuar nas proximidades do bairro PADEIRO _. Desejável Ensino Fundamental completo e disponib ilidade paraatuartinais
.NereuRamos. desemana.· I
AUX1LlAROEARMAOOR-Ensinotundamentalincompleto,disponibilidadeparaaluar PASTEIRO -Donhecirnento com mistura de pastas para estamparia. Disponibílidade IemJaragwidoSulsregião . paraawarnoprímeiroturno, ..

AUXILIAR DE. PRODUçAo- Mais de 200 vagasl Ensino fundamental completo ou em PEOREIRO-Ensinofundamentálincompleto, disponibiJidadeparaatuaremJaragwldo
curso,dispombilldadepar?aíuarnoprimeiro,segundoouterceiroturnos. Suleregiâo.
AUXll1�R OEINSTAlACAO·- Ensino médio completo, qualqu,e: conhecimento com PtNTORINDUSTRIAL-,EnsinofundamentalcolTlpleto. vivenciaempinturademáquinas
Inslalaçaoelelncaeteleffilllca.Dlspilnlblhdadeparaatllaremhoranonormal. eequipamentos.
AUXILIAR EM VENDAS .. Superior completo ou cursando, vivência em negociação, PROFESSO'ROEINGlÊS-Ensinomédiocornpleto.FluênciacomaUnguaInglesa.
e!aboraçãodeplanejamentodevenrlaS,digitaçâodepedidosefaturamento. PROFESSOR DE ESPANHOL - Ensino médio completo. Fluência com a língua
AUXlllARFtNANCElflO .. superíorcompletooucursaooo, vivenciaemcontasapagar, esoanhola
feceber,lnstrlJmen!Otl�I)rotesto,bai�adetitulos,banco,despesas. PROJETISTA ELÉTRICO·· Ensino técnico na área, ter CNr! AB, disponibilidade para
AUXILIAR PAT�IMON'Al- Desejável Ensino Médio compleJo e �isponibilidade para viajtms, ter noções de elétrica, informática, programação de CLP s, IHM' s e

atllar2"turnoetmalsdílllemanavagasparaJaraguádoSuleGllaramlnm. superüsónos.
AUXlllARDESERVICOSGERAIS-PrelerencialmentecomEnsinoFundamentalcompletoe REPOSITOR - Fundamental completo e disponibilidade para atuar 2° turno e finais de
disponibilidadeparaalllar2"turnoefinaisdesemana,vagaparaGuaramilim. . semana.
CARPINTEIRO·· Ensino fundamental incompleto, vivência em serviços de caixaria e SECRETARIA (02 vagas) - Ensino médio completo. Para atuar com atendimento de
leilurad�proietodetorm ,clisponibilidadeparaaluaremJaraguádosuferegiâo. clientesnobalcãoeportelefone.Desejávelvivtlncianatunçáo.
CILlN DRISTAOE B ORRACHA .. Dis ponibilidad e paraatuarnobairroTrêsRios doSule no SERVENTE DE ltMPEZA- Ensino 1undam�mtal illcompleto, disponlbilidaáe para atll ar

primeiroturno. I'lmll0rárionorrnal.
CONfECCIONAOORDEPNEU ·Disponibilidadeparaatuarnobairro TrêsRiosdoSuleno SERVENTEDEPEDREIRO·-EnsinotundaJl'1tmtalincompleto,àisponlbilidadeparaatuar·
primeiro!urno. fll1lJaragllâdoSuleregião.
CONfEITEIRO (A) -Desejavel Ensino Fundamental completo e disponibilidade para TElEVENDAS-EnsinoMédioCompletOfwlvêncianatunçáo.tlisponibilidadeparaatuar
a!uar2\'turnoefinaisdesmnana. ernhoránonormaf.
CONSUlTOROENEGóClDS·-Ensi110superiorcompletoouemandamento. viv�nciaem VENDEDOR·, Ensino Médio COlílpleto e dispombilidade para atlmr.2"turno e fluaiS de .

atendimenloal)clienteecomvendas,djspO�it)llidadeparatrabalharaossábados. semanavagasparaJaraguádoSuleGuararnirirn.
COSTUREIRA {i {) vagas) . Ensino 1un damental completo, vívencra como costureira VENOEDORTECNICO-EnsinotéclllGo na'áreaelétrica, noções deelél(ica, informática,
dispol1lbilidadeparaatuarnoprirneirollusegunuo. programaçào de GlP' s. U�M s e superüsortos, vivência com vendas técnicas,
COZINHElRO{A)-·DesejávcIEnsinoF�ndamentalcompletoedispo/1lbilidadeparaatuar dISponibilidade para vialar, ter CNH AB. para atuar em horario normal no bairro Ilha da
ernfinaiséesemana. Figueira.
ELETRICISTA _. Ensino fumla!TIentallncompleto, VIvênCia �m servlç.o� de montagens, VIGlLANTE-Ensinomé(ltocompJeto()uemcur�o. Possuircur 'orJevlgilanteEMDIA.
instalaç;10 a roparos de ClfWltOB e equparnentos.tnspeçoes, medlçoes em (;IICllltos
elétricos,GOmp(f)�ndumreâlilarleltllraoeprojetoelétrico.disponibllidadeparaaluar\)TTI '"DISPOMOSDEVAGASPARAPORTADORESDENECE::; IDADEScSPECIAIS(PNE).

(Conduteres de Vekuiús de Iransporte de Produtos Perigosos)

Condutores de Veiculas de

Transporte de Escolares - Reciclagem
- Desenhista Mecânico
(eiTI 'Sd1fO(E!dlr::r)
- Eletricista Instalador Predial
{ern Schmedii:JI)
- Mecânico Industrial Básico'
(em Schroeden

.: NR10
'Segurança (;.'m Instalações e S ...ervíçcs em Eletnddade()
- NR10 - Reciclagem
fSegur;t!nl(��a, erln li,stl::n.!i':H�Ü(;�; ii!! SIi:;!'I:"iíço's, '[:;!!l"I FJi;:r1:.riddi;i(!Ii:)
- NR10 - Complementar (SEP)
(Segurança �!:m Irlsti:.1taçÕes. e Serviços €'rn (]""t.ricidad.":)
- Segurança na operação de. Caldeira
lE'IH <idHoeder)

Soldagem Industrial

Inscrições. abertas!

()
:.'Í��
s:
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Receita começa a receber relatório do Imposto ae Renda 2010 em 10 de março
-

Fique atento, o prazo de ,

entrega 'da declaração do

Imposto de Renda deste'
, ano começa em 10 de

março e vai até o dia 30
de abril. Quem perder o

prazo está sujeito a uma

multa mínima de R$
165,74.
A declaração poderá ser

enviada pela internet, por
meio da utilização do

programa de transmissão
da Receita Federal

(Receitanet), via disquete
(nas agências do Banco
do Brasil ou da Caixa '

Econômica Federal), ou

em formulário, nas
,

'agências e nas lojas
franqueadas da Empresa
Brasileira de Correios e

Telégrafos (ECT), durante
o seu horárío de

expediente. Neste último
caso, o custo é de R$ 5,
a. ser pago pelo
contribuinte. .'

Segundo a Receita

Federal, estão obrigadas
. a apresentar a

declaração as pessoas
físicas que receberam
rendimentos tributáveis
superiores a R$
17.215,08 em 2009.
Também estão obrigados
a apresentar o

documento os

contribuintes que
receberam rendimentos

I

isentos, não-tributáveis
ou tributados
exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a�

R$ 40 mil no ano

passado.

Também é obrigatória a "

.

entrega para quem
obteve, em qualquer mês
de 2009, ganho de

capital na alienação de '

bens ou direitos, Sujeito à
incidência do imposto, ou

realizou operações em
bolsas de valores, de

mercadorias, de futuros e

assemelhadas.
Quem teve a posse ou a

'

propriedade, em 31 de
dezembro do ano

passado, de bens ou

direitos, inclusive terra

nua, de valor total

suoenor a R$ 300 mil,
também deve declarar IR
neste ano.

A obrigação com o Fisco
se aplica também

àqueles contribuintes
que passaram à

condiçàode residente no

Brasil, em qualquer mês
do ano passado, e nesta
condição se encontravam

. em 31 de dezembro.
A regra também para

quem optou pela isenção
do imposto sobre a renda
incidente sobre o ganho

,
de capital auferido na

venda de imóveis
residenciais, cujo produto
da venda seja destinado
à aplicação na aquisição
de imóveis residenciais
localizados no país, no

prazo de 180..dias,
'

contados da celebração
do contrato de venda.

Atividade rural
Também é obrigatória a

entrega da declaração de

IR 2010 para quem teve,
em 2009, receita bruta

. em valor superior a R$
86.075,40 oriunda de '

atividade rural. O

documento também tem

de ser entregue por
quem pretenda
compensar, no ano

calendário de 2009 ou

posteriores, prejuízos de
anos-calendário
anteriores ou do próprio
ano-calendário de 2009.

Completo ou

simplifJcado
A Receita Federal lembra

que os contribuintes
podem optar por dois
modelos na entrega do
documento: simplificado
ou completo. A regra para
fazer a declaração
simplificada continua a

mesma: desconto de
20% na renda tributável.

.Este desconto substitui
todas as deduções legais
da dectaração completa.
Neste ano, o limite do
desconto é de R$
12.743,63. Em 2009, o

limite foi de R$ .

12.194,86.
No caso da dedução por
dependentes, possível \

apenas por meio da

declaração completa, o

valo: subiu de até R$
1.655,88 em 2009 para
até R$ 1.730,40 neste

ano. Nas despesas com

educação (ensino infantil,
fundamental, médio.:
técnico e superior, o que
engloba graduação e

�1!IJ.�.!E!'19UJjl!J!l1!lI.iliJ1l1ilíll!'df!!'I'1Ir�;�ffUffG.i:m�tg,.�IfJiiJ.",llfffij ,�IY"l
,

J!'1S1f.1I:1'!ttR;;iI_íiH/,i
!

�lPgif,�I�.lI1P",,"i'� ,

, " ..

Q'l �." riiJ1iijr M 'i,!I:IÍlb.jj� í
1,'9' (/<$ �.IJtIiifH u 'T./Ifi" ,tm.1
lH u U lilidi!)/JI$ !1�r:íi"' za,'!
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I
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.'I'� 1t6:/MJ!i /$p,.'t/lJj_�1fI,1I;•• ,
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pós-graduação), o limite
individual de dedução
passou de até R$
2.592;29, em 2009,
para até R$ 2 ..708,49
neste ano.

Para despesas médicas,
as.deduçõescontinuam.
sem limite máxlmo.
Podem ser deduzidos

pagamentos a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais,
tonoaudiólogos,

_ hospitais, além de'
exames laboratoriais,
serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e

próteses ortopédicas e

dentárias.
O governo também
manteve neste. ano a

possibilidade de dedução
da contribuição para o

Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS) da

contribuição patronal do

empregado doméstlco,
limitado a um por
declaração. Os

empregadores recolhem
uma alíquota mensal 'de
12% do salário do

empregado doméstico ..

Segundo a Receita
Federa!, a dedução está
limitada a R$ 732 neste

ano, contra R$ 651,40
I

em 2009.

Imposto a pagar
Ao declarar o Imposto de
Renda, os contribuintes

podem receber

restituições, ter saldo
zero de imposto (não
paga' nem recebe) ou

pode ser obrigado a

acertar as contas com o

Leão e efetuar

pagamentos.
Segundoa Receita

Federal, os impostos
devidos podem ser

pagos em até oito

parcelas mensais. mas

nenhuma pode ser

inferior a R$ 50$ Se o

valor da dívida 'do IR for.
inferior a R$ 100, o

pagamento deve ser

feito em cota única.

Está obrigado a declarar
� Teve no ano passado
rendimentos tributados
acima de R$ 17.215,08.'
- Aqueles que tiveram
rendimentos isentos,

. não-tributáveis ou

tributados.
exclusivamente na fonte,
cuja soma tenha sido
superior a R$ 40 mil.

.
- Quem 'obteve, em

qualquer mês, ganho de

capital na alienação de
bens ou direitos sujeitos,
à-incidência do imposto.

- Quem realizou

operações em bolsas de

valores, de mercadorias,
de futuros e

assemelhadas.
- Quem obteve receita
bruta da atividade rural
em valor superior a R$
86.0'75,40

.

- Quem pretende .

compensar, no ano

calendário de 2009 ou

posteriores, prejufzos.de
anos-calendário
anteriores �u do próprio
ano-calendário de 2009,
referente à atividade rural.
- Quem teve a posse ou a

propriedade, em 31 de

dezembro, de bens ou

direitos, inclusive terra

nua, de valor total ,

superior a R$' 300 mil.
- Quem passou, em

qualquer mês, à

condição de residente no

Brasil e assim

� permaneceu até 31 de
, dezembro.

- Quem optou pelá
isenção do imposto de

ganho de capital auferido
na venda de imóveis
residenciais, cujo produto,
da venda seja destinado
à aquisição de imóveis
residenciais, no prazo de
180 dias contados da

celebração do contrato
.

,de venda.
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II o COlutEIO no povo

Licença de seis meses

pode ser obrigatória
Deputados pretendem votar no Dia
Internacional da Mulher a proposta

A bancada feminina na Câmara dos

Deputados trabalha para transformar
o próximo Dia da Mulher em ocasião

para' uma nova conquista. O plano é
levar à votação, no dia 8 de março, uma

Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) que torna obrigatória no país a

licença-maternidade de seis meses.

A discussão controversa ocorre

menos de um mês depois de iniciado o

período de adesão para empresas
interessadas' em ampliar voluntaría
mentea licença de suas funcionárias.
Um primeiro passo para tornar obriga
tório o que recém se tornou. facultativo
foi dado na semana passada, quando
uma comissão especial da Câmara

aprovou por unanimidade parecer da

deputada Rita Camata (PSDB-ES) à
PEC que amplia a licença.para as mães
de 120 para 180 dias.

Pelá substitutivo apresentado pela
deputada capixaba, todas as mulheres

que recolhem o INSS, incluindo as

mães adotantes, seriam contempla_das
com os dois meses a mais de licença.

Se obtiver os votos necessários no

plenário da Câmara e no Senado., a

-proposta se transformará em um

direito previsto na Constituição.
Hoje, o benefício está restrito a

uma pequena parcela das mães, que
inclui servi.doras públicas e de

empresas que participam do progra
ma Empresa Cidadã, que é facultatlvo
e atinge apenas companhias de

grande porte, excluindo cerca de 70%
da força .de trabalho .ferninina no

mercado formal.
Conforme cálculo tia própria Rita

Camàta, a extensão da licença apre
sentada na PEC representaria um

custo' adicional à Previdência, que
arcaria com os pagamentos, de R$
1,69 bilhão em 2010, R$ 1,84 bilhão
em 2011 e R$ 2,03 bilhões em 2012.

"Representa menos de i% de todos os

benefícios pagos pela Previdência.
Nossa leitura é que SE? trata de um

investimento.' A criança ficará mais
saudável e vão diminuir os custos do
SUS", afirma a deputada.

(

GRUPO DE CONFECÇÃO DA'

GRANDE FLORIANÓPOLIS CONTRATA

·MODELISTA 'E ESTILISTA
COM EXPERIÊNCIA NA AREA INFANTIL.

Mandarcurrfculo para:
cecilia@someday.com.br ou pcp@someday.com.br

TECNICO DE ENFERMAGEM

Jaraguá do Sul

01

Até o dia 15/03, pelo site.AUXILIAR PEDAG GICO

Jaraguá do Sul

01

INSTRUTOR- TECNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO

Jaraguá do Sul

.
01 Até o dia 12/03, pelo site .

f' TRABALHO TEMPORÁRIO � RECRUTAMENTO � SELEÇÃO � CONSULTORIA. ESTÁGIOS

Rua· Henrique Piazera, 1 03

."!.8.M.G.!.!Áºº._$'!"IJ,.
Qe_I;_�Çj_QtiAI..

AJUDANTE DE CARGAE DESCARGA

Preferencialmente cursando ensino fundamental.

AJUDANTE DE DEPÓSITO/ESTOQUE Disponibilida
de 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 função.
AUXILIAR DE PADEIRO Disponibilidade para atuar fim
de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Desejável ensino
fundamental completo.
BALCONISTA / ATENDENTE Disponibilidade para
atuarfim de semana ..

BORDADOR (A) Desejávél conhecimento na função.
CAMAREIRA Disponibilidade para 'atuar fins de
semaná.

COSTUREIRA (O) Vivência na função.
DOBRADEIRA/REVISORA Desejável vivência na

, função.
ESTAMPADOR (A) Desejável vivência na função.
ENCANADOR (A) Desejável vivência na função.
JARDINEIRO (A) Vivência na função.
MOTORISTA Desejável vivência nesta função.
MONTADOR DE MÓVEIS Vivência na função: Para
atuar em Nereu Ramos ou Centro.

OPERADOR iA) DE MÁQUINA Noções em Rama,
Calandra, Hidroabridor e Compactadeira.
OPERADOR (A) DE TEAR RETlLlNEO Desejável
conhecimento na função.

'

OPERADOR (A) DE LOGISTICA Conhecimento na

expedição ou almoxarifado.

PREPARADOR (A) DE ESTAMPARIA Desejável'
conhecimento na função.

.

PROGRAMADOR (A) PCP Preferenciafmente com

conhecimento na função. Vaga para ramo

metalúrgico e têxtil.

Centro Tel. 3-276-0700
RECEPCIONISTA Desejável vivência em atendimento.

REVESTIDO R (A) DE BORRACHAS Desejável
conhecimento na função.
REPOSITOR (A) Dispqnibilidade para atuar fins de
semana e no 2" turno.

SOLDADOR (A) Desejável conhecimento na área.
SUPERVISOR (A) DI; COSTURA EM FACÇÃO
Vivência na função, para atuarem Guaramirim.
TALHADEIRA Experiência na função.
TECELÃO' (Ã) Para atuar na região da Barra do Rio
Cerro. Vivência como tecelão.

.

ZELADOR (A) Várias vagas em aberto, para diferentes
bairros. Vivência na função.

A.º.MJ.�JSIRA..Tl.'Il.A_�
ANALISTADE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Desenvolvimento de novos produtos, coordenação de

projetos. Desejável técnico plástico.
ANALISTA DE RH Desejável vivência em cálculos,
fechamentos de folhas de pagamepto, controle do
cartão ponto, geração de impostos, férias.

ASSISTENTE COMERCIAL Desejável vivência na

função e habilidade em informática.

AUXILIAR FINANCEIRO Desejável superior completo
e conhecimento em contas a pagare receber.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO Possuir curso de
Auxiliarou Técnico de Enfermagem.
AUXILIAR DE VENDAS (Call Center)
Vivência na função.
CAIXA Desejável vivência em atendimento e

disponibilidade para fins de semana.

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO Cursando área
administrativa ou financeira.

FATURISTAVivência na função .

INSPETOR DE' QUALlDAD'E Desejável vivência no

ramo Têxtil.
.

.

PROFESSOR (A) Qesejável vivência em outros países
para lecionar línguas.
TELEFONISTAVivência em Central PABX.

VENDEDOR (A) EXTERNO Desejável vivência em
vendas e veículo próprio.

www.grupo�etaJ.com

ANALISTA DE CUSTOS Desejável conhecimento na

função. Para atuarem Corupá e llha da Figueira.
ANALISTA DA QUALIDADE Desejável conhecimento
em desenho técnico, ferramentas da qualidade.
COORDENADOR (A) DE EXPEDiÇÃO
Preferencialmente com conhecimento na área têxtil.

COORDENADOR (A) FINANCEIRO Contas a pagar e

receber, Emissão e Avaliação de Fluxo de Caixa,
Renegociações, Auditoria do Sistema, Auditoria de

Conciliações, Planejamento Financeiro, Captação de
Recursos. Para atuar no centro de Jaraguá. _

CRONOMETRISTA Desejável conhecimento na

função. Para atuar na Barra do Rio Cerro.
'-

ENGENHEIRO CIVIL Desejável conhecimento em

obras, desenhos técnicos e Autocad.

ELETRICISTA

Possuir curso Técnico em Elétrica/Automação
Industrial. Vivência na função.

-c, -

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Conhecimento na função com montagem de painéis
elétricos e manutenção elétrica.
ENGENHEIRO MECÂNICO / PROJETISTA

Conhecimento em projetos,AutoCAD e Solidworks.

FERRAMENTEIRO (A)
Para atuar no bairro Amizade.

FRESADOR /TORNEIRO

Desejável conhecimento_em leitura e interpretação de
desenhos técnicos e vivência na função.
LlDER DE SETOR

Vivência com liderança, ramo metal mecânico.

MECÂNICO MONTADOR

Desejável vivência em montaqsm industrial.

MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA

Vivência na função e curso d�mecânico de máquina
de costura.

MECÂNICO DE VElcULOS
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.

.

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

Vivência na função. Conhecimento no sistema DelR.hi.
PROJETISTA /

.

ENGENHEIRO OU TÉCNICO·
MECÂNICO
Desejável conhecimento na função e curso superior.
REBOBIN-?-DOR (A) DE MOTOR

Vivência na função.
TÉCNICO EM FERRAMENTAS

Vivência em ferramentas elétricas Bosch e makita.

TORNEIRO MECÂNICO
Desejável conhecimento em mecânica.

G.!JARA..MIBlM
9PERACIQ.NAL,

AUXILIAR DE PRODUÇ�O
Para setores de dobração, revisão e embalagem de

peças.
AUXILIAR DE COZINHA

Preferencialmente vivência na função.
PORTEIRO

Com conhecimento na função.
OPERADOR (A) DE CALDEIRA
Conhecimento na função.

ANALISTA FINANCEIRO

Superior cursando ou completo. Conhecimento em

J 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

"

*ATENDENTE PÀRA LOJA DE

GRANDE PORTE E DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

Disponibilidade para atuar fins

de semana.

*ANALISTA DE MÉTODOS E

PROCESSOS

Desejável noção de métodos de

análise de 'produtos e matérias

primas; analisar não conformidade de

produtos e das principais operações
unitárias. Processo de higienização,

. coletando dados para procedimentos.

Elaboração de relatórios técnicos ..

Para o ramo de alimentos.
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VALORIZE-SEU CURRíCULO
-NA ANHANGUERA '

o mercado de. trabalho exlçetormaçãc permanente dos profissionais. É justamente
esse profissional qualificado e certificado que torna a empresa competitiva e diferenciada
em termos de resultados. A Anhanguera Educacional - Fate], com o propósito de
contribuir para a aquisição desta qualificação e valorizar o seu currículo, oferece CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO, indicado, justamente, para os profissionais que não têm tempo a

perder e têm muito a conquistar.
.

ESCOLHA SEU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO: '

Gestão Educacional

Educação Especial e Inclusiva;'
Gestão Industrial;
MBA em Marketing e Vendas;
MBA em Gestão de Projetos;
MBA em Gestão de Pessoas;
MBA em Logística; _

MBA em Gestão Estratégica de Negócios;
MBA em Controladoria.

De acordo com o coordenador dos Cursos Pós

Graduação e Extensão, Marcos .de Oliveira
.

'

.

Vieira, as inscrições para os cursos de pós-
graduação já estão abertas e devem ser feitas

pelo site www.unianhanguera.edu.br. direta
mentena Secretaria da Instituição ou através do
telefone (47) 2107-4738 .

Coordenador d.Qs Cursos de Pós-Graduação
e Extensão da Anhanguera Educacional -

Fate}, Marcos de Oliveira Vieira.

. Rua Major Julio Ferreira • Vila lalau • Jaraguá do Sul· www.fatej.com.br.

AlllIA"GUUA (47). 2107-4700 �I (47) 3370-7660

, **PEN DRIVE**
I PEN DRIVE 2GB R$ 28,00
i PEN DRIVE 4GB R$ 36,00

**MULTlFUNClONAIS HP**
í

J4580 - R$ 349,00
; **MEMORIAS**
( MICRO 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 ATOM processador 1.6ghz

.

LCD: NLED 10.1
RAM: 1GB DDR2

.

LAN: 10/100 Base T
Wireless: 802.11b/g WLAN

I Bluetooth;
WebCam;
R$ 1190100
ou 10x de R$ 142,00*

GAME X-BOl< �60 120GB ElITE

desbloqueado Jasper
R$ 1299,00 à vista

.

ou em lOx 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 + MEMORV CARD + 3 JOGOS

R$ 499,00 ou em 10x de'R$58,00 *

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 191, Sala 03, Alameda 25.

Fone: (47)3055-0227
f-mail.ditrnafabianeéihotmail.com.
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oaíestrante convidado
. . .

'"

REPRESENTANTE COMERCIAL PARA PRODUTOS QUíMICOS NA
, LINHA DE M'ANUTE'NÇÃO INDUSTRIAL E TRATAMENTO D'ÁGUA

Oportunidade
, Você não conseque ser selecionado?

.

"

Você não consegue aquela vaga desejada?
Serã que não é a hora de você ser o patrão?

Seja dono doseu 'próprio negócio .

. Franquias a partir de R$ 800,00.
Entre em contato:

recrutamento@flp-sc.com.br

• Pós-Graduação Estratég'ias Financeiras e de
Custos -:- 68 e sábado (aulas quinzenalmente);

• Técnico em Enfermagem - matutino;
• Auxiliar Administrativo - sábados;
• Matemática Financeira - sábados;

• Cobrando 'CI�entes Inadimplentes - 2� a 58;
.• Solidworks Básico - sábados;

• Linguagem e Programação JAVA - 3a e 5a.

Informações e inscrições
através do fone (47) 3275-8400

. FACUlDADÊ SEN'AC - ÓTIMO NO SEU CURRíCULO!
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As mulheres trabalham diferente? '

Pesquisas tentam mostrar como o sexo feminino lida com a carreira

A diferença salarial. é
uma forma de medir o

tamanho da desigualdade
entre homens e mulheres
nas empresas. As
trabalhadoras ainda

.ganham menos. De
acordo com um levanta
mento do banco Goldman
Sachs, . no mundo, elas

ganham 57% do que eles

ganham. Essa porcenta-·
.

gem cai para 48% em

onze grandes países 'em
.

desenvolvimento. No

.

Brasil, a remuneração das
mulheres que, têm nível
s u p e r i o r c o m pi et o

representou 57,,9% da

que os homens com o

mesmo grau de escolari
dade. O/dado é referente
ao ano de 2008 e foi

divulgado pelo governo
federal na Relação Anual
de Informações Sociais.

das executivas contagia
os colegas de trabalho.

As mulheres parecem
trabalhar para buscar

algo mais do que dtnheíro.
Em ''lhe sexual paradox",
a jornalista e PSicóloga
Susan Pinker diz que elas·

querem recompensas não
apenas financeiras, mas

também "lntrlnsecas"
(como satis-lfação, bem
estar e sensação de
colaborar com algo
importante).' Elas têm
interesses mais amplos,
gostam de ser úteis e se

preocupam com o efeito

que causam nos outros ..

emprego for maior do que
aos filhos e ao marido, a

�ndênda é de que a
. mulher se sinta' culpada

por isso. Sônia Alcântara,
de 49 anos, comanda

.junto com o. marido,
Roberto, uma empresa de

produtos odontológicos,
rina. A dedicação.

. "'ai ao negócio é tanta

e Sônia já se sentiu
dividida entre o trabalho e

os três filhos. "Eu achava

quê não dava atenção o

basta nte para eles".
afirma. O jeito foi deixar
bem claro que, em casa, a

prioridade é estar com a

família. "Quándo os meus

filhos estão presentes, eu

largo tudo", dizSônia.
O Instituto Braslleírode .

Qualidade e Produtividade

(18QP) estima.que40rodos"
micro e pequenos empre
endimentos hoje são

gerenciados por elas. Mas
durante o Fórum Eco
nômico Mundial 2010, em

Davos, na Suíça,· foi

apresentada a última

edição do ranking que
mede a desigualdade
entre mulheres, e homens

.

no mercado de trabalho. O
estudo "Global Gender Gap
Report" ("Relatório Global
sobre a Diferença entre 'os

Gêneros") é feito em 134

pafses, Neste ano, o Brasil

perdeu nove posições e

ocupa o 82° lugar. A queda
na classificação represen
ta a discriminação,
explícita ou velada, que
permeia as relações de
trabalho no país.

analisou o comporta-
. menta de um grupo de

jornalistas e· concluiu
que as mulheres estão
menos inclinadas p

negociar o salário com a

chefia em busca de
aumento. No grupo de

, executivos estudados, o

hábito de negociar) mais

masculino, reduziu em

média 17 meses o tempo
de espera até o proximo

,

aumento ou promoção.
• o

Susan Peters, dire-
tora de aprendizado da

empresa General
Electric, disse à revista
BusinessWeek que
mulheres quando avisam

que estão saindo, estão
saindo. Homens espe
ram uma contraoferta.

/

Sem 'muita negociação
Outra pesquisa da

Universidade de HarvardPesquisas mostrem peculialidades das mulheres
no mercado de trabalho

OCEANO CQNFECÇÃO
SURFWEAR

. .1

aspectos, que as mulheres
tendem a não ser tão
obsessivas com a carreira
como os' homens. Isso
acontece porque elas têm
outras prioridades que
podem ser tão ou mais

importantes do que o

trabalho. Segundo um

estudo publicado .em

2009 pelo National
Bureau of Economic
Research (ONG americana

que realiza pesquisas no

campo da economia),
entre trabalhadores corri
alto nível de educação, ..

. elas ganham menos ·por
trabalharem menos horas
e por interromper a

carreira mais vezes; por
causa da famflia. I

Se a dedicação ao

Cinco anos depois de
. abrir .uma assessoria
imobiliária no Rio' de

Janeiro, Edvan Costa

convldóu a irmã, Églima da
Costa Rodrigues, para
assumir a ge r

ê

ncia
financeira e tornar-se sócia
do negócio. "Ele diz que eu

trouxe um toque feminino

para a' empresa. Pensei
mais nos detalhes, do
uniforme dos funcionários
ao jeito como eles deveri
am tratar os clientes", diz

Églíma. Mulheres dedica
rem atenção a detalhes

parece clichê, mas haverá
fundamento real para esse

tipo de expectativa em

relação ao 'comportamen
to delas? As novas análises.
mostram, entre outros

Como elas agem •
.

As ,mulheres gostam
mais de trabalhar em

grupo. Entr e altos

·executivos, elas são
muito mais assíduas a

reuniões de conselho e

tendema participar mais'
de comitês de monitora
mento, controle e fisca

lização. Com a presença
de mulheres nessas

instâncias, os homens
também se tornam mais

assíduos, concluiu um
estudo publicado em

2009 no Journal of

Financial Economics da
Universidade Rochester,
nos EUA. Ou' seja, um

comportamento positiVO

l!.!j .

.

. Está contratando paratrabalhar em Joinvilfe:

CRONOMETRISTA
Cronometrar tempos e avaliar ritmos. Ter atenção
concentrada e bom relacionamento em equipe. Desejável
conhecimento no processo produtivo de confecção ..

;

ENCARREGADA(O)DETALHAÇÃO
Habilidades técnicas de enfesto, conHecimento em

planejamento de risco e corte.Ter liderança e bom
.

relacionamento em equipe.

GERENTE DE PRODUÇÃO
Formação Superior completa na área. Sólidos
conhecimentos do processo produtivo de confecção de
moda surfwear, desde a matéria rima ao reduto final. .

OrE:REGE.MO�: Salário compatível com a

função, moradia, alimentação e plano de saúde.

Interessados (as) enviar currículo para currículo oceano.com.br,
ou comparecer à

Rua Copacabana. 2191 - Floresta - Joinvílle/SC. Tel.(47)3429-3000

OPORTUNIDADE
.

.

(47) 333·2-9811'
- ,

(47) 9945-9408
\ .

(47) 9657-9181* Cadastro sob consulta SPC e SERASA
.
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Mandamentos dos

processos seletivos
Candidatos sinceros e' objetivos têm mais

chances de aprovação

A entrevista de

emprego é o primeiro
contato da

organização com os

candidatos a uma

determinada vaga.
Então, nada melhor
do que vender bem a

sua imagem para os

recrutadores. Algumas
atitudes são

\essenciais para o

sucesso de uma

seleção, como ser

educado e sincero.

Porém, alguns
comportamentos
podem queimar ó
filme de um

profissional, entre
eles chegar atrasada,
talar gírias e

palavrões e deixar o

celular ligado (veja os

dez mandamentos de
uma entrevista e os

erros ao lado)."

De acordo com Césa r

Tegon, presidente da

Elahcers, empresa de
recrutamento e

seleção, uma das.

piores gafes
cometidas em um

processo seletivo é
falar dos problemas
pessoais. "É péssimo
fazer chantagem
emocional com o

Q
_.,

recrutador e deixá-lo
constrangido" ,

comenta.

Para Liliana Notarrígo,
gerente de
recrutamento e '

seleção da Allis, que
atua nesse segmento,
falar mal de antigos
chefes pode minar as

chances de qualquer'
candidato: "O ideal é
levar o currículo
atualizado na

entrevista e ter

postura." Além disso,
a gerente afirma ser

necessário conhecer o

perfil da empresa
para rião dizer

bobagens na seleção.

"Ética. é um dos
valores que as

empresas mais
procuram em uma

pessoa. Adlca é se

,'colocar da forma mais"

espontânea possível,

sem muita
intimidade" ,

aconselha Eliane

_ Figueiredo, diretora
presidente da Projeto
RH, de recursos

humanos.

Segundo ela, é
essencial não

exagerar nas
,

informações. "A
mentira deixa o

recrutador inseguro
em relação ao caráter'
do candidato";
completa a

especialista,

ATUAUZAÇÃO
Acesse o sfre da
empresa e leia notícias
sobre o mundo. A falta
de conneoirnentn é
imperdoável

PONTUALIDADE
Cl1legar no horário
marcado é obrigatório.
O atraso demonstra
irresponsabilidade

tlll.
....

1000!

PRÓ-ATIVIDA�
, M'ostre que está

disposto a trabalhar
e aprender. O
comodismo nunca

é bem visto

..

tllll

'ÉTICA
":;;:::;::::-�;;,�,

Fale a verdade sobre seus

conhecimentos e habilidades,
Mentir é uma das piores gafes oe)

CURRíCULO
Apresente um documento
atualizado, Folhas

'

amassadas ou sujas são'
falta de educação

OBJETIVIDA'DE,
'

Responda apenas o

que souber e com

clareza. Não tente
enrolar 'o recrutador

o'

PONTOS FORTES
venda sua imagem
com firmeza e bom

.

senso. Deixe. de lado
suas dificuldades

Use o mesmo tipo de
roupa dos

profissionais da sua

área. Evite perfumes
fortes e não abuse
dos acessórios RESPEITO

Seja educado com

todos os candidatos.
Não tente aparecer
mais do que os outros

,

,O
t 111,1 -

EDUCAÇÃO
Agradeça a oportunidade da entrevista.
Não feche as portas na empresa
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, ACESSO AO SERVlço DE COLETA

,(ESTIMATIVA) ,

• Diariamente::
• Três vezes porsemana:
• Uma vez por semana:

• Não é atendido:

30% da população
64% da população

1% da população,
5%

RECICLAGEM
O que pode ir para a Coleta Seletiva

Latas (alimentos e bebidas), TarnpiFlhas
Arames, Pregos, Fios, Objetos de GObre,
Alumínio, Sfonze, Ferro, C�umbQ! Zinco

Dlnhelro
que "vem
do lixo"
Rudnei retira dos'

materiais recicláveis o

sustento da família
É entre montanhas de caixas de

leite, papéis, vidros e de embalagens
em geral, que Rudnei Ananias, 52

anos, passa parte dos seus dias. Há 22

anos, ,ele largou o emprego no cartó
rio eleitoral da cidade para trabalhar
como catador de lixo nas ruas de [ara
guá do Sul. "Eu andava com um carri
nho de mão e as pessoas me olhavam
,de maneira estranha, como se fosse
um 'coitado", relembra.

A ideia surgiu de uma conversa

com colegas de trabalho. "Em um cur

so que eu fiz conheci um pessoal dos
Estados Unidos. Eles me falaram que .o
lixo é a renda do futuro e eu acreditei
nisso. Muita gente que começou comi-

, O CORREIO DO POVO HSÁBADO, 20 DE FEVEREIRO DE 2010

go, como catador, hoje é empresário. E de materiais recicláveis por dia. Para
eu sonho em ter minha própria empre-

" cada quilo de papel ou papelão que o

sa de reciclagem"; revela.-· casal separa, é pago R$ 0,12. O plás-
Hoje, ele e a esposa se dedicam tico é, vendido a R$ 1 o quilo e o. alu

à atividade integralmente.' Eles S8- mínio a R$ 2. O material tem como

param o material reciclado que é destino empresas de reciclagem de
depositado 'em um terreno no bairro [araguá do Sul e também de Itajaí.
Baependi pelos caminhões da Cole- ,

A maior dificuldade em, se traba
ta Seletiva, por lojas e escolas, "Nós lhar com os resíduos, segundo ele, é

ajudamos a conscientizar nas escolas. a falta de conscientização da popula
Damos palestras e os alunos vêm aqui / .ção. "Muitas pessoas têm preconcei- '

nos visitar para conhecer o trabalho. to' com quem trabalha com o lixo. E

Depois disso, muita gente começou a. muita gente não sabe, separat. Mistu

separar o lixo", comemora,
"

ram restos de alimentos com material
/ Com o serviço, o.casal ganha cerca' reciclável e deixam cacos de vidro

de R$1,2 mil por mês. .São arrecada-: q�e á gente pode se cortar. Ainda fal
dos e vendidos cerca de 900 quilos ta consciência", argumenta.

. (36 Em um curso que eu fiz conheci
um pessoal dns Estados ünldes. Eles me

falaram, que o lixo é a renda' do futuro S)9
RUDNEI ANANIAS

Quem ',não separa, está

jogando dinheiro no lixo
.

É do lixo que Rudnei retira também boas his
tórias. Ele conta que entre os materiais descarta
dos pelos moradores já encontrou relógio, anel e

até aliança. ''As pessoas jogam fora e, depois vêm

aqui buscar de volta", diz sorrindo. Aliás, Rudnei,
apesar das roupas surradas e sujas pelo trabalho
diário, tem sempre um sorriso no rosto. Ele diz

gostar 'do que faz e acreditar que com o tempo, as

pessoas passarão a dar mais atenção ao próprio
lixo. "Quem joga um papel no chão está jogando
dinheiro no chão. E mais tarde vai reclamar que
tem enchente na rua. Quem não separa também

, está jogando dinheiro no lixo", enfatiza .

PREÇO PAGO PELOS MATERIAIS
• Papel/papelão: R$ 0,12 (por quilo)
• Ptástíco: R$ 1 (por quilo)
• Alumínio: R$ 2 (por quilo)
• Vidro: R$ 100 (por tonelada),

• CORUPÁ
• Quanto gasta com lixo (por ano): R$ 204 mil
• Destino: aterro sanitário de Mafra
• Programa de Coleta Seletiva; não existe

"Sou a favor de um aterro regional, porque to-

,

.dos os municípios economizariam. Esse assun

to já foi bastante díscutíço. mas é difícil encon

trar um terreno apropriado. Na minha opinião, o

ideal seria um aterro em Guaramirim".

Luiz Carlos lamaninl (prefeito de Corupá)

• GUARAMIRIM
• Quanto gasta com lixo (por ano): R$ Lõmllhào
• Destino:-aterro sanitário de Mafra

'

•
,

Programa de Coleta Seletiva: existe, mas se

gundo o prefeito, é inexpressiva.

"Estive reunido com investidores europeus que
me apresentaram um modelo de 'Usina, onde
o lixo é transformado em energia. Em março,

.deve ocorrer uma nova reunião para discutir
mos esse assunto. O investimento é alto, mais
de R$ 70 milhões, por isso precisarfamos da
adesão de outros municípios, além dos cinco da

microrregião. É UIT) modelo que existe na cida
de de Paris, não polui e 100% dos resíduos são

aproveitados. Estamos levantando dados regio
nais, e essa seria uma solução para o futuro.
Mas ho]e, a alternativa mais interessante seria
um aterro regional porque economizaríamos o

que gastamos com' o transporte do lixo".

Nilson Bylaardt (prefeito de Guaramirlm)

• MASSARANDUBA
• Quanto gasta com lixo (por ano): R$ 420 mil
• Destino: aterro sanitário em Brusque
• Programa de Coleta Seletiva: não existe.

"Já tivemos muitas reuniões, na Amvali,para tra

tar esse assunto do lixo, mas é um tema comple
xo. Um aterro regional seria importante, diminuiria

nossa despesa. O problema é encontrar um local
apropriado e conseguir as liberações ambientais.
Mas-acho importante ter um aterro na região".
Mário Fernando Reinke

(prefeito de Massaranduba)

• SCHROEDER
• Quanto gasta com lixo (por ano): R$ 500 mil
• Destino: aterro sanitário de Mafra',
• Programa de Coleta Seletiva: não existe, mas

há intenção de implantar.

"Sou a favor-de um aterro regional, mas o pro
blema é encontrar um terreno. Ninguém quer
um aterro próximo a sua casa. Mas isso resol
veria O' problema da região, reduziria os custos

com a destinação do lixo. Existem estudos para

que o, lixo seja queimado e transformado em

energia. Acredito que nossa região comportaria
uma usfna, Isso seria o mais correto no futuro".

Felipe Volgt (prefeito de Schroeder)

"

'

.
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMANN, 'ú!:::scwumw�

Numa festa
de novos ricos

Assim que adentrei num enorme jardim
suntuoso, enquanto caminhava em meioas me

sas lindamente arrurriadas, entre as tendas, os .

canteiros de flores, 'os garçons e os criados, logo
reparava que os ricos apreciavam a companhia
de uns dos outros, mais ainda quando havia ce-.

lebridades presentes.
Deparo-me com uma conhecida que não via

de longa data. Quando tinha contato frequen
te, recordo que passou a maior parte da vida

rejeitando pretendentes, queixando-se de que
não eram suficientemente refinàdos ou "euro

peus". "Na cidade de onde venho, não há ho
mem pra mim, os descendentes de alemães que
lá predominam, não são carinhosos". Quando
passou rios quarenta anos, desistiu dos homens

, que eram ricos elegantes demais para quererem
'

uma mulher tão feia quanto ela e casou-se com

um policial de vinte e oito anos" "muito distinto,
muito refinado". Ele vinha de uma cidadezinha
do planalto norte, região do menor IDH do Esta
do. Seu mérito foi de ela tê-lo encontrado numa

balada do balneário mais movimentado do sul
do país. Perguntei-a como estaria o seu parcei
ro: Admitiu que ao fim de um curto período, o

casamento fracassou, Nos vai e vens, percebia
que, ali, naquela festa, ela passava o tempo in-

,

teira aconselhando as mulheres mais novas da
sua .classe a só se casarem com homens ricos e

que fossem socialmente seus iguais.
Repentinamente aparem na minha frente, sal

titante e eufórico um rapaz de minha idade; a ser

me apresentado. Falante, de olhos esbugalhados
e íris fosca, eram os sinais óbvios que estava sob
efeito de cocaína, Sempre paparicado, era uma

daspessoas mais influentes e respeitadas daquele
meio - sua apresentação foi feita pelo sobrenome
e por seu carro de meio milhão de reáis.

'

Num outro grupo, que praticamente não

"iütéragia com o resto
.

da festa, passavam
inesgotáveis momentos queixando-se exten

sivamente da comida que lhes tinham 'servi
do na sua última viagem de avião' - como se

isso fosse assunto de grave urgência e grande
importância, e, como se a maioria dos pratos
que comessem no seu dia-a-dia não sofresse
da 'mesma falta de qualidade. Dessa festa re

clamavam do espumante serv:ido - de não ser'
uma marca cara. Me senti humilhado; quan-

, do me vangloriei que meu último aniversário

passei agarrado a uma garrafa de Chandom.
Na ponta da língua tinham pelo menos uma

dúzia de marcas favoritas, em que a minha,
ficava no chinelo! Um deles era invejado;
comentava que -conheceu pessoalmente um

famoso socialíte que escova 'os' dentes com,

espumante e todos os seus artigos, como tra

vesseiro, toalhas e guardanapos deveriam ser '

bordados com à nome: Conde.
Prezados leitores, na Escandinávia, na Holan

, da, na Alemanha ou na França, não é esse o perfil
de um socialite. Se é que ainda usado esse termo.

"
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,CINEMA
"

',"

JARAGUÁ DO SUL
• Cine,Breithoupt 1
• O lobisomem (leg)(15h, Uh, 19h, 21 h - todos os dias)

I ,

IVANKA
TRUMP

Segu,indo
ns pistas

; �",
. Baseado no livro de Agatha Chris-

, tie, "Pressentimentos e Mistérios" narra

a divertida e perigosa aventura de um

curioso casal de investigadores. Eles, irão
desvendar o mistério de, estranhas mor

tes num asilo de velhi'nhas e o sumiço
das crianças do pequeno vilarejo.

'

i"',)i.lJ.·' e;/i.I�}l,�R:'.J'!'� nl:1" l}'Pf['!N!. �'9!f::lk
�'�J'J;,I�,\ tl"1.�j��, ;� 'l.!l �!,t.�(u!. 'j' o �� A�.f' ,/li S '

,

p; '}� Wl!;t�t ��:"fl 'w·..ss t�\�) 'r Ht ,í\.'1'1.� Y.,11,(.\

A trajetória de
, uma 'vencedora
Em '''Mulheres Inteligentes Jogam

Para Ganhar", Ivanka conta sua trajetória
de sucesso: filha de Donald Trump,.é sua

maior aprendiz desde crianço, recebeu
valiosos ensinamentos que n levaram n

vencer nos negócios e na vida,' além de '

ter aprendido a confim nos próprios in
sights, o que a tornou uma personagem
respeitado no mundo corporativo.

: NOVELAS'
"

"

CAMA DE GATO
, ledo levo Débora embora e Pedro vai otn

Gustovo·declorO seu amor por Rose no en

Alcino vai embora, por causa de Déboru.
aconselho Toís o provor que orno Bené. I)(

aparece na frente de Gustavo, que se ossust(
o carro. Ele 'consegue fazer Gustavo enxergo
moçães de ,Verônica. Pedro chego 00 oeropo
despede de Débora. Alcino chegae o menir
poro seus braços. O delegado Solviono se

três e acompanho ledo e Débora até o em

Débora desmaio na filo de embcrque. Gustl
to para o mnnsâo e se reconcilio com Ro
enche o vila com faixas pedindo perdão I

mos coi do alto de uma escada. Verônica ii
coso de repouso e tento convencer 'Gustav
sistir do casamento. Ele não dá ouvidos à v

fico furiosn. Ao sair, Gustavo vê Verônica dis
com Jair sobre ele. A vilã se assusto 00 ver (

, TEMPOS MODERNOS
leal fica abalado com os insinuações de
sabre o ocidente de suo mãe. Nora se motl
o indiferenço de Zeco. Nelinha deixo 'o dossii

'pai e pede que ele leio para relembrar o cas

conversa com Moureen sobre seu amor por li
teme que descubram que ele nãó sabe ler e F
o aconselho o falar o verdade. Deodoro avi$(

que está no controle do TItã. O inquérito sobre
de Vivi seme do delegacia e Bicalho diz o L
irá investigac Portinho descobre que RegeonE
todo o dinheiro do desafio. Romón ebre o e�

de Niemann e o arquiteto surge, leal convoca
,

pom folar sobre o ocidente de Vivi às filhos, r

convence NelinhQ de que não houve sabotoge

VIVER A VIDA
,Dora ,avisa a Rofaela poro ficar quieta du
jantar. Mio, Tereza, Luciano e Vitória veem o

e imagens do blog. Myrno, Paixão e SUZOnl
para Jorge, mos ele não 'atende. Marcos insil

, Garcia se hospedar em seu hotel. Benê é revist

poliCiais 00 subir o favela e Sondrinho fico cor

de que aconteço alguma coiso com ele. Rona

para Edite e fico esp�rançoso. Renato pede o

para dor um tempo no relacionamento dele
elo conto nb jantar que Dom está grávido dE
e Marcos gosto do revelação. Ingrid entra no

de Miguel e afirmo que está preocupado con

,
Marcos ironizo o históría sobre o gmvidei de D
dois acabam se beijando.
•

'PODER PARALELO
Não há exibição.

.

, BELA A FEIA
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilid(
'emissoras).
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DIVIRTA-SE MUNDO ARTISTICO

Príncipe
Uma moço passeava às margens de um

logo quando apareceu um sapo dizendo:
- Eu sou um bancário e fui transformado
em um sapo por uma bruxo. Se me

beijar eu me transformo, coso com você '

e seremos felizes para sempre!
I"' ,A mocinho todo contente pego o sapo,

mos o coloco no bolso do joq'ueta.
Enquanto ela caminha para casa, o sapo
pergunto impaciente:
B, você não vai me beijar?

, "

E elo responde:
,. De jeito nenhum! Terei mais dinheiro
com um sapo falante.

,

Rodrigo Veronese '

estrelá no cinema
Rodrigo Veronese já começou o gravar
o filme "Aparecidq - Uma História de
fé", previsto para estrear em outubro.
Ele foi convidado pela diretora de

, ·Jinema Tizuka Yamosa�i poro inter

pretar Antônio, um devoto de Nossa
Senhora. O protagonista, filho do per
sonagem de Veronese, será interpre-

t todo pelo atar Murilo Rosa. Rodrigo
afirma que não vê muita diferenço em

,

atuar poro a TV e para o cinema.

Grande' Rio vai
trocar de rainha'
o carnaval nem bem terminou, e as

escolos já estão tomando as decisões
para o próximo ano. A primeiro delas
é que Poolo Oliveira nã'o'será mais o

rainha de bateria do êrendeRle. Os
dirigentes da escola adoraram a per
formance do atriz, mos querem voltar
à tradição de alternar rainhas. Os
nomes mais cotados poro comandar
os rltmlstns em 2011 são Cris Vianna
e Mirello Santos.

SUDOKU /'

I Olha só
-

o Faísc'a,
"flagrado

pela dona,
Rosemery

I· Fabiano, dando
uma conferida
nas IUItícias! I

SOBRE O J060
É um jogo de lóg'ica 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
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO
, Pelo manhã presença de sol com aumento de

nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e noite,
com poSsibilidade de vento forte e trovoadas. CHEIACRESCENTE

22/2

�, Jaraçuá do Sul e Re.gião

HOJE DOMINGO

�
SEGUNDA TERÇAI'

Ç. �'{MíN: 19°C MíN: 21°C MíN: 22°C MíN: 23°C
MÁX: 31°C MÁX: 34°C ' 'fI"'II I MÁX: 33°C .' J' 'MÁX: 35°C,

"

Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva Sol

,
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ANIVERSÁRIOS

__ ÁRIES

'\t'f'
.

(20/3 a 20/4) ,

.

,

,

,
Sua discrição no

. "� [ trabalho ,pOde ser
vantajosa, trazendo

'

a chance de receber üm aumento.
A dois, o ciúme pode causar
desentendimentos. Você percebem

. que as coisas Só ficam chatas
'

quando a gente não se dedica a
'

êlas ,como realmente deveria.

)(
GÊMEOS'

'

(2'1/5 a 2�/06)
" Não, tenha reeeíe de
usar certo mistério

,

"para chegar'Donde
qu.er. A melhor tática será trocar
o ataque pela defesa. No ro-

11l0nce, não se deixe abater pelo
desânimo: reaja! Hoje, invista

,

em qualquer forma de aperfei-
çoamento.

.

.� �Ja2V8) • '#",," :�a22/10), � �;�::1�1/12)
.::. '} "Eis o momento opor- . O astral indica que 191 Procure ficar bem

� � turio'para conseguir "

"

•

es problemas amo- C { longe de fofocas
aumento. Suas

,
rosos mal resolvidos e discussões de

'necessidades afetiws podem 00- terão gue ser enfrenta�os, não "qualquer tipo. Sua casa Será seu
, ter de frente com seus interesses dá mais pam adiar: pese os ,prós porto seguro. Este dia poderá ser

profissionais� Não troque ,o certo . e contras. Conte com a lucidez de muito produtivo. Em breve, o céu

,pelo duvidoso, continue confian- Mertúrio em Aquário para definir trará alguém capaz não só de
do na sua intuição e"aprenda a

'

com dareza o que entende por entender você, mas também de te
, confiar no acaso. - ,felicidade. fazer muito mais feliz.

AQUÁRIO
(2V1 018/2)
Bom dia pani se

J dedicar ao que
gosta. Sinal de ins- ,

tabilidade e atritos no romance.
'

, Procure controlar sua teimosia e
, sua indecisão. Boa parte do seu

poder de sedução está na maneira '

corno se eXpI'e$SO, não tenha
medo de dizer o que sente. '

•
TOURO
(21/4 a 20/5)

,

.

É um ótimo dia para'
! resolver pendências

.

e fazer as pazes. Só
evite confulJdir o que sente de '

verdade e não exija tanto de

quem ama. Com o Sól iluminan
do a casa, dos projetos e das
amizades, a sua vida ficará mais
divertida ainda.

tP '""
CÂNCER

�.� (21/� a 21nl, .

,-::.,,--::.-� Partilhe projetos.
t 'O astral favorece

,

. os contatos cóm
gente'de fora. Cuidado, porém,

'. com discussões e intrigas no
"

seu círculo mais íntimo.' Sua' ",'

imaginação está pronta para dar
a partida num projeto que pode
transformar o seu cotidiano. em coisa séria.

'61 V '

ESCORPIÃO

'�':.� (23/100 21/11 )
\::=;e�::� O. dia promete ser

'

.,

-.-:-
,. muito prazero�. Já,

L '
•t

..._, no campo afetivo,
as influências estão

carregadas, tenha cuidado com
interferência de estranhos no

romance. Consiga pelo menos

alguns momentos de recolhimento
para reavaliar as suas atitudes.

,

, CAPRICÓRNIO
(22/12, a 20/1)

� Quanto mais se

, envolver com a sua

profissão, maior
poderá ser o seu sucesso. No
campo afetivo, previsão de brigas:
tenha cuidado! Está mais do que
na hora de começar a colher os

frutos do que você investiu nos
'

últimos tempos.

�

Ilf
VIRGEM

'

" "
" (23/8 a 22/9), ,

. Não insista em .

manter uma relação
.

'

desgastada.'Pode
ocorrer distanciamento entre
você e aqueles cqm quem tem

divelJências. Vênu� pode' traier

alguém para brincar com você e a

brincadeira pode se transfonnar

PEIXES
(19/2 019/3)
Bom momento para
trocar ideias. No
amor, prepare seu

coração. Poderá se decepcionar
ao descobrir mentira, segredo ou

traição da pessoa amada. Em vez

de 'icaransioso pelas respostas,
,
tente sqber quais são as pergun
tas mais importantes.
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PANELA VELHA É QUE FAZ COMIDA BOA!

,
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e sinonimo
,

,

'
,

Charrnoso, embora se recuse ao título, o ator encanta pelo seu talento e tambéi
. �, pela voz grave qUe assume toda a seduçãodos personagens qUe interpreta, ,

,

Depois
,de ter inter- formance na interpretação de

pretado o Augusto,' personagens conquistadores,
.

.um hippie rornânti- geralmente homens fortes e
,

_
co e meio maluco, decididos .que sabem .0' 'que

na 'novela ''A Favorita", José querem da vida e das mulhe
'Mayer, voltou à cena para in- res. Foi assim

terpretar um tipo de -persona-. quando o ator

gem que já virou rotina em sua interpretou Pe
carreira, ou seja, galanteador e dro, em "Laços .

.

mulherengo, assim .como foi de Família", ou
em "Páginas da Vida", "Laços" quando viveu o

'de Família" e "Mulheres Apai- "jornalista Dir
xonadas".

'

ceu de Castro,
No folhetim de "Viver a em "Senhora do

, Vida", José Mayer interpreta Destino".
o. empresário Marcos; um tipo José Mayer
"bon vivant", muito rico que, tem um compor
no início da história, estava na tamento reserva

mira da Receita Federal, mas o. ' do e vive ,longe
assunto deve ter sido esqueci- de badalações.
do pelo autor Manoel Carlos. 'Nadá o' irrita

Como o público fã dá. no- mais do que ver

vela e do. ator pode conferir, o, seu nome ligado às fofocas
, Marcos .é 'mesmo um mulhe- do meio artístico. É muito

rengo incorrigível e sem es- bem casado há 31 anos com a

crúpulos, além de abrigar a atriz Vera Fajardo; o casal tem
.

amante sob o mesmo teto de uma filha, Júlia Fajardo que é
sua atual mulher, Helena (Taís atriz de teatro.
Araújo), ele não' se intimida
e se encontra com Dora (Gio
vanna Antonelli) a qualquer
hora do dia, ou da noite. Sem
cerimônias e parecendo não
se importar com os sentimen
tos de Helena.

Estas atitudes "enfurecem"
o público feminino. A torcida
e que Marcos seja castigado
e isto deve acontecer através
de Bruno (Thiago Lacerda), o

filho que Marcos rejeitou no

passado, quando Helena, de
cidir acabar eom o casamento
e assumir a sua paixão. pelo
fotógrafo. ,Tudo deve. aconte-

li

cer paralelamente, ou' sejâ, ao

.mesmo tempo em que Marcos
descobrir que fora trocado por'

· um homem bem mais jovem
também saberá que o tal ho-

· mem é seu filho. Este susto

·

deverá fazer com que Marcos
- .mude de atitude diante da

vida,e, para o final da trama
,

existem d-uas possibilidades,
Marcos reatar o casamento

com Teresa (Lília Cabral), que
sempre o amou, ou ficar de
vez com a Dota.

Na vida real, [osé Mayer
ganhou o rótulo de galã. Tan-

I

to sucesso deve-se a .sua per-
, '

JOÃO MIGUEL

omoros'o com

Heleno (Toís
Araújo) e Doro

(Giovonno
Antonelli)

No novelo
"Viver o Vida",

, José Moyer
interpreto o

empresário
Marcos Ribeiro.

Mulherengo,
o personagem

protagonizo '

um triângulo

'PRÓXIMOS CAP'ÍTULOS lo. üem deixa Rafaela desenhando enquanto' toma banh
Ierezotlcn cismada ao conhecer Dora.

SEGUNDA-FEIRA
PRIMEIRA NOVELA

Nascido José Mayer. Dru

mond, na cidade mineira [a
guaraçu, no dia 3 de outubro
de 1949, antes de enveredar-se'

pelo mundo da, televisão, era

professor de Literatura e Idio
mas. Tudo começou 'na década
de 80, mas por detrás das câme ..

ras: ele dublava o Burro Falante,
na primeira versão do "Sítio do

Picapau Amarelo". Antes, tinha
atuado no teatro em Belo Hori
zonte e foi em 1979 que ele e a

mulher decidiram morar no Rio ,

de Janeiro..
A primeira .novela foi em

1983, "Guerra dos Sexos"

(Globo) e. logo. depois parti
cipou, do filme "Bandidos da

Falange". Os dois papéis lhe
renderam o' prêmio .de Ator

Revelação da. Associação Pau.
lista: de Críticos de Arte.

Bem depois, na minissérie
de sucesso, "Presença de Anita",
também de Manoel Carlos, inter

pretou o escritor Fernando, que
"

se apaixonou pela ninfeta Ani
ta. Neste trabalho mais uma vez

mostrou o seu lado mais sexy,
contracenando com a então es

treante Mel Lisboa (Anita).

Dora repreende Rafaela por dizer que elo está grávida
. QUARTA-FEIRA

,

de Garcia e a proíbe de ficar sozinha na casa. Felipe vai Edite fala sobre sua espiritualidade e Luciano se em

ao hotel de Marcos receber o pagómento de um turista e ciona. Renata reclama com Roque! e Regina por não ocr'

Bruno fica abalado ao encontrar o PQi. Ao saírem do hotel,
.

ditarem no entusiasmo dela pcm se, tratar. Raquel fala (

Bruno conta para Felipe que Marcos é seu pai. Clarisse diz seu interesse por Bruno com Renata. Helena mostra pa
a Betina que quer entrar para sua academia e a mãe tenta lucteno.. Mia' e Isabel a sala de fisiotera-pia que fizera
convencê-Ia �, desistir, da id'eig: F�lipe acons�lh�. Bruno tom, a ajudo de Larissa. Luciano uconselhu Helena a m

e-se ,(lproxima'r do pai. ,Cliírisse rlsólvé� �e niotrlculór' na ebnndonur seus sonhos e continuar trabalhando. Soro
aCàdemia:Corlos pede que Betina não desista de sair com tenta consolãrGarcia e diz para ele esquecer Dora. Malu e

ele por causa deüerlsse. Ricardo e Illen 'conversam sobre o quece a� pórta de casa aberta para atender ao celular. Gustal
.
fim de seu, relcdencmento. Garcia fica incomodado por Dora entra sem que ela veja. Ma.lu se assusta ao ver Gustavo e

não dizer quando vai'voltar pum Búzios.lngrid se surpreende ,'seu quarto e o expulsa de seu apartamento. Helena pede pa
clima iniciativa de luclnna em fazero 610g. Renata se consul- 'Brune não Ir à festa deludnne. Ingrid. f.ica nervosa ao ou\

ta' com uma nutricionista. Luciano se lembra dos momentos Jorge considerar a ideia de ficar com Myrna. .

especlalsque viveu no.apartamento de sua mãe. ' :: , .

,',

QUINTA-FEIRA .

TERÇA,;,FEIRA ,

«,

'. Miguel dá uma pulseira para Luciano,' que fica fel
Sandrinhci se protege no bàrraco com medo dotiroteio com o .presente. Luciano pergunta' por Bruno e Heler

na favela. Benê entra com um homem baleado, a deixando . mente ao dizer que ele, não virá POJ causº do trabalh
ainda mais assustada. A torneira na cnsn de Ellen quebra Ierezq comenta com Betina- e Ingrid a desconfiança ql

,

e Ricardo vai ajudá-Ia e, após o.conserto, eles conversam teve com, Dora. Gustavo avisa Marcos para ser mais di
sébre o romance que tiveram. Scndrlnhn fica preocupa- creto ao flertar com Dora. Renata conta' para Luciano ql
da por nêe'consequlr falar com Benê, que saiu pura levar o se separou de Miguel. Ellen apresenta Camilo,' uma cade
amigo baleado para o hospital. LuciOlla, Mia. Isabel e Tereza rente, para Luciano. Jorge fica angustiado vendo as fotl
chegam à caso amarela e são recepcionadas por Helena, Mar- de Luciano e sai de casa. Ele vai ao bar e leva flores pai

, cos, Edite, Glória, üem e Rafaela, que fica murto animada com Myrnà. Os dois conversam sobre os problemas de Jorge
a presença de Luciano. lucienn fica encantada com a casa e " ele decide Ir à festa de Luciano. Ricardo evita lsnbêl r

Helena-agradece os elogios. A ex-modelo fica deslumbra- festa. Clarisse fica enciumadà 00 ver Bernardo olhunr
�a com o quarto que Márcos e Helena prepararam para. paro Alice. Renata pede poro Felipe esperá-Ia ficar mi

ela. Miguel se irrita com Ingrid, que implica por ele ter 'nos confuso com seus sentimentos. Miguel dó um dOI
se separado de Renata. Paixão visita Jorge e tenta animá- na boca de Iucíunn, Jorge chega e ironiza o cena.

, \
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Casa Chico de Paula, prõx, MarcolÍa,
em alvenaria com 196,00 m?, terreno
de 468,00 m2, 1 suíte + 2 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, entr.

pi split. porcel, etc.
"

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

Flat Duplex - San
Sebastían -

Czerniewicz - 1
suite master, sala,

.. "

cozinha, lavabo e 1

vaga gar.
mobiliado.
R$ 125.000,00 Cad 11004 Apt 02 dormitórios

Centro Valor R$ 620,00

Apto Balneario
Camburiu, 2 suites,
sala em L, lavabo, cr

dispensa, lav, ambla
sacada com

churrasqueira, 2 vag;
de gar,. otimo padrao
de acabamento. Valo
apartir de R$
480,000,00 ou 40%
o restante em 60
meses.

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-566�

Ref. 13001 Galpão no

Bairro Baependi no Cond
Alfa com - 732,38 m2 con

02 BWCs. (consulte-nos)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Á

MENEGOTTI
I Ao BI M L I R

337·1·0031·www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegolti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6007 - RES. BERTHA
KLANN - VILA NOVA, APTOS

Cf UMA suíTE, + 2 DO�"
DUAS VAGAS DE GAR.A

PARTIR DE R$198.94,O,OO. /

APENAS 12 UNIDADES

6094 - VILA NOVA - SOBRADO COM
526,00M2 - 2 SUíTES+ 1 DORM, 3

SALAS, COPA/COZ, LAV, JARDIM
INVERNO,CHUR, 2 GAR. - R$ 550.000,00

6.083· Rio Morlt'a- CASA C/OGR, + SUiTE C!
ANTE-SALA, BWG MOS., SALA-DE EST. CI LAR.

I E SAC., COZ, LAV.. CHUR, OE?, JARD.
8$430.000,00

.

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

GOZ, 2 BWC,LAV, 3 LAGOAS, PLANTAÇÃO
DE EUCALIPTO, 'CACHOEtRA,H$ 450.000,00

6047 ... - BAEPENDI- APTO 1 SUíTE; 1

DORM, COPA/COZ, SACADA CI CHUR,LAV.
1 VAGA GAR. - R$ 138.000,00

6089 - TRES RIOS DO NORTE - CASA
MISTA 2 DORM, SALA, COPNCeZ, LAV,

BWC, GAR. - RS 68.000,00

TERRENOS

5973 - SCHROEDER 105.000,OOM2 RSl ,600.000,00
5928·ROD 00 ARROZ 166.000,ÓOM2 R$193.000,OO
5924-TRÊS RIOS DO SUL 20.000,OOM2
RS 250,000,00
5837·ÁGUA VERDE-14.700,OOM2- R$ 380.000,00

.

5929- RODOVIA 00 ARROZ 3'12.!XXJ,00M2 R$ 430.000,00
5972 .. ÁGUA VERDE - 465,CioM'� R$ 80,000,60
5994 .. JGuÁ ssn 525,80MI R$110.000,00
6017 .. GUABAM1R1M • 36Ó,OOM1- R$ 75,000,00
6092 .. ÁGUA 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 JOÃO MIGUEL DA

SILVA, ·514, 02 aTOS, SL,
COZ, LAV., BWC, GAR. R$
300,00

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
- RUA DOMINGOS DA ROSA,
698, 020TOS, SL, COZ,
BWC, LAV E GAR. R$ 480,00

BAIHRO TRÊS RIOS DO
NORTE - RUA ROO.
MUNICIPAL, 537, 02 aTOS,
SAL, COZ, BWC, LAV E GAR.
R$380,00

RUA RI - 013 -LOl SOUZA,
02 aTOS, SAL, COZ, BWC E
LAV. R$ 300,00

RUA RI -013 -LOl SOUZA -

02 aTOS, SAL, COZ, BWC E
LAV. R$ 420,00

-

'BAIRRO VILA LENZI • RUA,
AFONSO NAGEL,65 -RESID.
VIENA- 173M2 - 01.suíTE +

02 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, ÁREA DE FESTA E GA,R.
- R$ 1.1 00,00

BAIRRO JGUA 99 - -RUA
EMILlO OTTO AUGUSTO
OLDERBURGUE - 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR. -

R$465,00
..

BAIRRO BARRA -RUA.
ANDRE VITKOWSK�, 78 - 03
aTOS, SL, COZ, 02 BWC,
LAVE GAR. - R$ 850,00

.

BAIRRO CZERNIEWICZ
RUA RICHARD PISKE, 115 -

04 aTOS, SL,COP, COZi
BWC, LAV E GAR. - 'R$
700,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA
CORONEL PROC. GOMES
DE 0L1VEIRA, 1320 - EDF.
IZABELA - 01 SuíTE + 02 .

aTOS, SL,' COPNCOZ, 02
BWC, LAV, GAR.E SACADA.
Cf CHURRAsa. - R$ 800,00
+/-150,00 CaNO.

RUA LEOPOLDO MANSKE,
52 - EDIF. ONA. ALZIRA - 01

, I
.

SUITE + 02 aTOS, SL,.
COP/COZ, BWC,LAV, GAR. -

R$ 700,00 +/- 100,00
CONO.
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3275.9500
Rua Preso Epitácio Pessoa,.415

3371.8818Imobiliários Ltda, 5

I

Rua Florianó
o Apartamento:
- 3 suítes
- Sala de estar/TV
- Sala de jantar .

.

- Cozinne c/ copa
e churrasqueira
- Area de serviço
- 2 garagens

o Edifício: '.
- Portão e porteiro etetr.
� Espaço gourmet
- Area de festas
- Piscina
-Acedemie
- Playround
- Áreas sociais entregues
decoradas e mobiltedes ..

JGUA ESQUERDO'
SUiTE + ,2 QRTOS R$ 620,00

CENTRO
2 QRrOS ,R$ 560,00

�

Shopping Breithaupt - 2° plso

9658.6786 .. Plantão de Vendas

Incorporação:

I �mw"li1h.

I '�Dillil�,lIlhLWUh,,,UIJIP'

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - Ed. Monte Cario - Centro R$ 720,00 - Casa comercial alv ampla, Centro R$ 4.000,00

01 QUARTO: 03QUARTOS: lOCAÇAO COMERCIAL ,

- Quitinete Estrada Nova R$ 330,00
-'

- Ed. Bartel(Vila Lalau, próx. rodoviária) R$ 620,00
- Ed. Ulium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 420,00 - Ed. Astral-Ilha da Figueira, após Brasão R$ 630,00
- Ed. Petúnia - Nova Brasilia R$ 480,00 - Ed. Fragata(Jaraguá Esquerdo) R$ 650,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia' - próx. Lojão da Vila)' - Ed. Hilamar -Ilha da Figueira R$ 650,00

R$ 440,00 cl condomínio. - Ed. Vitória Régia - Vila Lalau R$ 650,00
� Ed. Hortência - Nova Brasüía, cl mobüía R$ 520,00 - Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx, bar do Oca) R$ 670;00

-Ed. Suellen(Amizade - próx. Canarinho) R$ 680,00
- Ed. Dom Lorenzo - Centr_o. R$ 800,00
- Ed. Tulipa - Centro, laminado de madeira, mobilia R$

850,00 .

SALAS COMSRCIAIS '

02QUARTOS:
- Ed. Pinheiros - Nova Brasilia R$ 350,00
- Apto Chico de Paula R$ 490,00

- Sala cml Centro - Rua preso Epitácio Pessoa, em (

VIACRED R$ 480,00
- Ed ..Market Place - Sala 508. R$ 480,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$ 500,00
- Ed. Tower Center, sala 407 R$ 800,00.
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cl ap

1 ODm2 cl mezanino. R$1.000,00
.

- Sala Cml (Barra-Prox .. Posto Km7) aprox 167,m
R$1.100,00

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

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

- Ed. Jardim das Mercedes (Vila Nova- próx. Beira Rio)
R$ 500,00

- Ed. Centenário(próx. APAE) APTOS NOVOS R$
520,00

- Ed. Barcelona - APTO NOVO, Vila Nova R$ 900,00
- Casa alv Ilha da Figueira R$ 930,00

- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 520,00 _ Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
- Ed. Algarve(Amizade - próx. ARSEPUM) R$ 550,00

,

- Ed. Vatil- Brra do Rio Cerro R$ 550,00 CASAS:'
- Ed. Ferreti(Centro - próx.Centro Vida),R$ 560,00

_ Casa geminada Santo Antonio c/i quarto R$ 280,00
- Ed. Winter - próx. rodoviária R$ 560,00

.

_ Casa madeira Tifa Martins R$ 450,00
- Ed. Caliandra(Vila Nova) c/ COZo mobiliada R$ 580,00

_ Casa mista Vila Lalau, 04 quartos R$ 700,00
'

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da preteit
- Apto Schroeder- Centro R$ 600,00

_ Casa alv Vila Lalau, 03 qrtos, cozo mobiliada R$. R$ 300,00 cada.
- Ed. Hass, Centro - próx. Hosp.São José R$ 630,00

770,00 _ Terreno (Chico de Paula, prúx Geração 3000) cl ap
- Ed. Platanus - Centro, cl cozinha mob. R$ 630,00, \.

- Casa alv Czerniewicz R$ 80u,00 350m2, R$ 380,00
-

��·r;:��.aR�;��;�rox. Beira Rio) 1 suite, sacada cl
_ Sobrado alvChico �� Paula _ 02 quartos R$1.200,00 _ Terreno( Ilha d,a Fig ..

- próx. Brasão) 3 mil me

Ed T C t C t b'l' R$ 900 00
.

- Casa alv Rau - mobiliada R$1.500,00 R$1.000,00
- .• ower en er - en ro, oom mo lia, ... .

Ed Ma AI' Ilh'd F" d 'I h
.. - Casa alv Vila Lenzi, com piscma R$ 2.500,00 - Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cl 1.80711

-. Ice, a a Iguelra, saca a c c urrasquetra _

R$700,00 -Casaalvaltopadrao,centroR$3.100;00 2.200m2 R$1.200,OOe R$1.400,00.

__./ - Galpão Barra ( fundos Ciluma) Termo com 5.00

R$5.000,00

\'
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47 3275.9500
Plantão 9658·-6786www.parcimoveis.com.brü

w

reendimentos Imobiliários' Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa,' 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1006-
Vila lenzi
RES.NOVO
HORIZONTE -

Apto cl suíte
-I� 2 quartos,
sala, cozinha,
lavanderla,
sacada cl
chur., 2 vagas
garagem ..

Entrega em

aOril/2010. A
Ref. 1035 - Centro - Edif. 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$598.000,00.·

RESIDENCIAL REAL PARQUE - VILA NOVA

Apartamento com suíte + dols quartos, sala,
cozinha, sacada c/ churrasqueira, bwc, área de

serviço c/ sacada e garagem. Localização
privilegiada. R$152.207,80.

ReI. 1002 - Vila Nova:'" Edifício Vila Nova

Apartamento cf3 quartos, banheiro, cozinha com

móveis, sala, lavanderia, garagem.
R$11 g.OOO,OI}' Aceita financiamento bancário.

Ilhl ,

Ref. 1022 - Ilha da Figueira - Ed. Claud
Monet - Apto amplo com suíte + 3 quartos,

demais dep., sacada com churrasqueira,
garagem. R$170.000,00.

Ref. 007 - Amizade -

Casa c/ suíte master +

2 Quartos, 3 banheiros,
Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito,
despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas

garagem.
R$450.000,00.

- Ref. 005 - Figueira -

Sobrado com suíte com

closet + 2 qtos, bwc
social, sala de estar e

.

jantar, lavado, cozinha
mobiliada, área de festas

e 2 garagens.
Acabamento de primeira
linha _ R$ 400.000,00
(Aceita financiamento

bancário)
ReI. 012'- Tifa Martins· casa cl 4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas.
. R$120.DOO,OO.

Ref. 029 - São Luiz - Casa NOVA com

suíte cf closet + 2 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia, área de testa.

R$ 280.000,00.

Rei. 002 - Três Rios do Sul- Casa cl suíte + 2
'

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço, garagem pi 2 carros. Excelente ..

localização. R$220.000,OO.

ReJ. 1009 - Nova Brasília - Edif. Mathedi
11- Apto' c/3 quartos, banheiro, salas

estar / jantar, cozinha, lavanderia,
garagem. R$115.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 1 007 � Centro - Edif. Dianthus - Apto amplo
com suíte cf hidra + 3 quartos, 3 banheiros, sala
de estar, sala de jantar, cozinha mobiliada, sacada

com churrasqueira, lavanderia, salão de festas,
iscina. R$290.000,OO.

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.

ReI. 2006 - Guaramirim Resid. Malibu - Terrenó com 361 ,77m2 R$ 48.000,00

Ref. 2000 - Jaraguá Esquerdo·- Terreno c/ 371 ,OOm2 e/frente de 14m. R$ 90.000,00.

ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2, R$85.00Q,OO.

Ref. 2002 - Amizade -. Loteamento Versalles II - Terreno c/450m2. R$110.000,00.
ReI. 2018 - Rio Cerro" - Terreno com fOoo,oO m2 - R$ 82.000,00

Ref. '2001 - Jaraguá Esquerdo - Terreno de 578,30m2 no final· da Av, Marechal Deodoro da Fonseca. Próximo a

TEMOS TERRENOS PRONTOS P/CONSTRUIR, CON�ULTE-NOS.

DellAno. R$500.000,OO.

Ref.2007 - Guaramirim - Lotearn. K'Panema com 431m2• R$56.000,00.Ref. 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$ 400.000,00.

Ref. 2010 - Vila Lenzí - Terreno c/4.585,OOm2,
cf casa aprox..150,OOm2 R$ 500'.000,00

. ,

r"
.. _ , _ _ - _ .. , - - - - - _ - �''''''''''- ·0 .. · ' "'" .. "'0 · 0 .. 0 ""'"0''' "o '. '-' 0"0 "o"

,

II .{I.•..�":�'��·..I·��";a"'['�,'"'!.lIilU'-
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GIRASSOL (47) ,'3371-7931IMÓVEIS
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
-

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

Terreno com .

casa de
madeira,
próximo a

Prefeitura.
. �$1 000.000,00

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

R'$125.000,00

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote c/

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

Cód. 1186 -

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

.

Loteamento
Boulevart, com

. 250m2. Tem 4
/.

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

", vagas na gar.
R$ 700.000,00

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

com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2
BWC e demais dep. R$ 134.000,00
(mais dívida) - Ótimo investimento.

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

R$150.000,OO aceita casa em Tubarãol

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

Ótímo para prédio. R$ 300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORR.EJORDE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601
,

3371-2357 wW'!J.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.co.m.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira, i 207

Cód. 131 - CASAI'LVENARIÀ,
Bairro Água Verpe, com 160m2,

3 quartos sendo 1 suíte.
R$ 210.000,.00. Legalizada para

Financiamento .

Cód 155 - CASA GEMINADA
NOVA, Lot. Firerize, Bairro Chico
de Paulo, com 57m2, 2 quartos.

R$11.o.O.oO,OO. Entrega Maio
2010. Legalizada para

Financiamento.

Cód. 123 • CASA MISTA no Bairro
Ilha da Figueira, Terreno com

930m2, próx. Móveis Tironi
R$ 138.0.0.0,.0.0

GÓd. 244 - TERRENO com

3.334m2, Ilha da Figueira (em
frente a Indumak) ..R$ 25.0 . .0.0.0,0.0

Cód. 120 - CASA ALVENARIA, Bairro
Chico de Paulo, com 130m2, Terreno

com 322m2, 3 dormitorios.
. R$160.000,00

LOCAÇÃO:
• ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete com 45m2, 2
dormito rios, próximo Igreja Nossa Senhora

Aparecida. R$ 350,00 .

• ILHA DA FIGUEIRA: Quitinete com 45m2, 2

oormítortos, próximo MetalNox. R$ 380,00 .

• APARTAMENTO com 97,56m2, CENTRO, 1 suite
+ 2 dormitarias, sacada com churasqueira, 2

vaga de garagem. R$ 900,00 + cond.
GÓd. 1 06 � ÁGUA VERDE, Casa

em alvenaria, com 169m2, Salão
de festa com Piscina, 3

dormitorios, 1 banheiro e 2 vagas
de garagem. R$ 23.0.0.00,0.0

GÓd. 125 - CASA ALVENARIA,
Rua Bernardo Oornbusch,

Bairro Baependi, com 140m2,
Terreno com 377r)12, 3

dormitórios. R$ 250.00.0,.0.0

Cód. 239 - TRÊS RIOS DO SUL,
.

Terreno com 448m2, lote 39,
Loteamento Schwarz.

R$ 6.0.0.00,.00

Cód. 109 - CASA ALVENARIA NOVA,
\

Lot. Corupá, Bairro Chico de Paulo,
com 70m2, 3 quartos sendo 1 suíte.

R$ 120.000,00

• CASA EM ALVENARIA com 90m2, Lot. Carupá.
Chico de Paulo, 1 suite + 2 dormltorias.

R$ 650,00.

. �\���
.

'V�Q.
BarraSul
A imobiliária da Barra

BARRA DO RIO CERRO - Terreno cf 477m2 (13,58 x

35,13) lot. Girolla, Rua Camilo Andr.eatta - R$
60.000,00
REF.-162-V. NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29
x128), R$450.000,OO .

. Ref. - 329 - BARRA DO RIO CERRO -terreno cf

544m2·(16x34), R$ 75.000,00.
ReI. -·391 - BARRA DO RIO CERRO - terreno cf
963,30m2 (2A,70x39), R$ 75.000,00

�
.

Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

2.170m2, Rua Clara Hanemann, Residencial

Dell'Pradi - RS 250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Agênéia Jaraguá do Sul: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698", www.leier.imb.br.
Agência Joinville: Rua Otto Boehm, 338 • Fone: (47) 3025-2080 • www.base.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILlARIOS '
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IMOVEIS

C'A,_"''"•.. Â''''
Faça AQUI seu

financiamento'
, imobiliário,

empréstimo
consignado

e agora também
Consorcio Imobiliário!

\ \, "" ",

: CASAS:

REF 273.8 - GuaraQiirim
- lmiqrantes - casa pré

fabricada 80m2•
Terreno 368m2 •.

R$ 135:000,00

REF 2787 - João
..

Pessoa - casa

geminada 76m2,
R$ 118.000,00

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

R$ 130.000.00

casa mista 130m2•
Terreno 450m2•

R$ 115.000,00
REF 2564 - Barra do Rio molha - casa alv.,

127m2, Terreno 452m2• R$ 300.000,00

casa alv.

119Am2•
Terreno

318J�m2.
R,$' 23-5.000,00

REF 2795 - Ilha 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 alv.

200m2• Terreno
450m2• R$
350.000,00

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

300m2• R$ 250.000,00

REF 2811 _ Amizade _ REF 2812 - Vila lenzi REF 2825 - Amizade REF 2819 -São luis-

casa alv.130m2, -xasa.alv 180m2• -xesa alv. t türn-. casa madeira 100m2.
Terreno 400m2, . Terreno 450m2• R$ Terreno 300m2, R$ Terreno 420m2• R$

�:::":",,�__.........__� ...J.. ..L_:.:;R$::..:24:0::.:.0:0:0:'0:0�.....l__:2.:.95:.:.�00:.:0::_.0:.:0:,.._........L._240.000tOO 90.000,00

_

_�����,��t_'���_B_��������������

Pessoa - casa

alv.65m2•
'

R$ 98.000,00

REF-�793 - Vila Lalau - casa alv.
(150m2• Terreno 460m2•

R$ 298.000,00

REF 2783- REF 2799- REF 2815-
Jaraquá Esquerdo Amizade -

... 02 casas alvo area REF 2791 - Nereu

- casa alv. 200m2• sobrado 108m2.
Centenário - cas-a alv. total construída Amiza<1ie:� casa Ramos - casa alv.

Terreno 371 m2, Terreno 230m2. 123,88m2• Terreno 380m2, Terreno alv. 144m2� 230m2, Terreno

R$ 290.000,00
.

R$ 180.000,00 350m2, R$ 555m2. R$ Terreno 364m2• 450m2. R$

, 160.000,00 220.000,00 R$ 275.000,00 180.000,00

REF 1227 - Centro -

Ed. Marina Frutuoso
- apto 1 05rp2. R$

179.000,00

REF 1238 - Centro - Ed
Dianthus - apto 120m2,

R$ 320.000,00

REF 1264 - Vila Lenzi ....

Ed. Morada da Serra .�

apto duplex 184,58m2
R$ 330,000,00

REF 1254.- Bárra do Rio

Jy10lha - Ed. Oríon -

a�aliamento com moveis

na.cozinha .. apto 73,7m2,
RS 170,000,00

Czerniewicz - Ed.
IMPERDIVEl REF 1255·- Vila Suelen r: apto 95m2•

Rau - Ed. Bruna Mariana •

apto 70m1. R$110,OOO,OO R$ 150.000,00

REf 1189 - Centro - Ed.

Domingos Chiodini - apto
.156,18012• R$ 175.000,00

REF 1252 - Centro
Ed. Caetano Chiodiní

- apto 70m2,
R$ 120.000,00

REF 1265 - Vila Nova REF 1248 - Vila Lenzi
'- Ed Jardim das - Ed. Moradas da .,

REF 1250 _. Amizade - Res.

Mercedes - apto. REF 1266 - Vila Nova - Ed Serra - apto 97 ,59m2. Matheus - apto todo

60m2, R$ 11,8.000,00 Bela Vista - apto 80,56m<. R$ 175,000,00
mobiliado de ótimo padrão

, RlaJ���_, ,�__·_11.2�2. R$ 220.000,00

. REF 1249-

l
Czemiewicz« Ed.

D'ltalia +apto 75m2,

R$ 130.000,00
�,����.��-�-�,���--�

ALUGUEL'

3º.�:
Qé'l Figueira:: O? qorm. R$

. """AR'
,r·······

REI?
'S()Ô�OÔ;
REF 306 - CentrQ - lidte fêníx- 01 derm.;
todo mobiliado c/ efetro, R$'1 .soo.õo..

· REf 372 - Cl'!nt�nário - 01 dOfn1.R$
. lS2-t°9'.. ' .....

'

·

REF''$13. ':yila Lal�u -02 dorm! R$ 550,00
,REf 4Z9 :::yila Rpu· ..... Ed, Ifl)igrantes - 02
dorrn. R'S450,OO ..' .

R'EF 358 - Centro - Ed. Mônaco � 02 dorm.
R$68Q,QO

.

REf 440-Vila NoV.ii- Ed.-porto Seguro--01
suíte, 02 dQfm, R$ 750,00

'

REF 328 - V..la Nova - Ed, Orion � 02

dorm, R$ .6:00,ÔO mais íptu
..

!,tEf 437�,C:�tr.p<-:,;Ed.�r�zzó "" 01 �!tljte,

0210rm. RS 990:60'mâi�, jp�u.
.

REF445c_ Vila Nova � Ed Vi:11�as' - 02

dorm. R$ 500,00 mais iptw
'

RE{ 44.6 +Centro -:'aptp novo-s 01 suite, 02
dQrm.: R� ,68U,00 (Dispopível. �m

;L" '.���:'; i:;·
".

':IÀ.l; \ ) ;i'·' ir· " i •

. ':
74...;tentro-.,cliuêsaDino 170ill�. R$

2AO(),�O ,

..... '.'.'

R·Ef 407·.;--Cel1tro -;�d"CàrlO$,,spezia 7

1.10mZ, .,q 01 . recepção, 04 $al�$ 'de
· ahindimento, bwç. R$ 1.s00�OO

REF �3{}'" Centro '" til, Ru�h 8raun M R$
1.100,00

.

REF 439· Ceryie.mllio ,SO,\lOm<-, 02-'bwç. cf

�djçula 60,OOm�; JtS 85()�Oº, . ':,,' .

,RJiF 427 - 9a1páG'" ctÍm8{)Oful,.02 sala� .

'.

para escritÓrio ePf-b\llic; R$'4�3Ó9,OO
REF }92 ... Vila Bql.l A terreno 3 -,64�1'11? •

"'R:$':1;()OQi\)O" ·f·
....

REF 289;� úefniêwíe't..:. safa (omerc�al
120m� .. , 02 bwé, com SObfl�loía 02

.

e(\tred�s çf portâo eletrôfll<:o,
R$1.2ÔO,OOO
REF' 42$ --- Czemiewiçz �'. Rua Jorge
CZél11i�itl,450-,sala com40m2. RS.SOo,no
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO .'FIM-DE-SEMANA, 20/21 DE FEYEREIRO DE 201Õ

Construção
pelo Sistema

de Condomínio
Fechado a

,

Preço de Custo
- Não é

3371-1500
-

vendas@chaleimobiliaria.com.br

Rua Relnoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

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

Apartamento TIPO 01 com suíte e dormitório
amplo reversível (pode ser transformado em

,

dois dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de ,serviço, sacada
,

com churrasqueira e uma vaga de garagem;
com áreas de 135,09m2 total e 87,66m2
privativo - R$ 127.601,76 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).

APENAS UMA UNIDADE!

Rua José Erschíng, lateral da Av.
Marechal Deodoro da Fonseca,
Centro.

Apartamento TIPO com suíte e

dormitório amplo reversível (pode
ser transformado em dois

dormitórios), bwc social, sala de

estar/jantar, cozinha, área de

serviço, amplo varandão com

churrasqueira e uma vaga de

garagem (segunda vaga opcional),
com áreas estimadas de 145,OOm2
total e 90,OOtn2 privativo - R$
127.757,52 - (CUSTO ESTIMADO
pelo Condomínio sem

Acabamento).

Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José
Marangoni, Vila Nova.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dormitório
amplo reversfvel (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 120,95rri2 total e 75,00m2'
.

privativo - 'R$ 102.242,58 dividido em 23 Parcelas
- (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento).

ENTREGA EM 2010 !

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

Apartamento TIPO 01 com 1 dormnôríó (suíte), kitchen, área de

serviço, estar/jantar e uma vaga d,e garagem (segunda vaga
epctonat), 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
opcional)" com áreas estimadas de 69m2 total e 36,90m2

privativo - R$ 79.894,80 - (CUSTO ESTIMA O pelo Condomínio
sem Acabamento).

Rua 181· Emil Burow esquina com a Rua 459 • Severino
Schiochet, Centro.

Apartamento TIPO PENTHOUSE com Suíte Master, Closet e

Varanda; Suíte 2 com Sacada (ou Dormitório 2 com Sacada e Bwc
Social); Dormitório 3 com Varanda; Home-theater com Varanda (ou

Dormitório 4 com Varanda); Lavabo; Hall Social; livíng (Salas de
Estar e Jantar); Cozinha e Área de Servíço; Sacada com

Churrasqueira e duas vagas de estacionamento, com áreas
estimadas de 270,00m2 total e 149,00m2-privativo - R$
265.500,00 (CUSTO ESTIMADO pelo Condomínio sem

Acabamento), sendo a parcela 01/29 em 15/02/2010..

j

\
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Empreendimentos Imobiliários

IMÓVEIS

Rua,Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com 'Rua Marina Frutlloso)
,Centro - Jaraguá do Sul..;., SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão:'4.79107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

Casa alto padrão
Localizada no Champagnat, conta com

410m2 de área construída, acabamento
refinado, piscina com raia para natação.
ampla suíte master com aprox.
60m2• Venha conhecer!

- Amplo apartamento com

186m2, contendo 1 suíte +

2 dormitórios. Edificio conta
com 2 elevadores, playground,
piscina e ótima localização.

R$175.000,OO

Centro de Jaraguá do Sul (Morro
da ÁABB) Imóvel central com

área de l040m2, sendo 25m de
frente para a Rua Adélia Fisher.

.

R$ 395.000,00

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

,

rua tranquila - semseída linda
vista, terreno plano, pronto para

construir. R$ 95.000,00
(Liberado p! Financ. Bancário)

APTO. NOVO NA VILA NOVA!
Residencial Barcelona -Contendo 1 suíte,
2 quartos, sacada c! churrasqueira, banheiro
social, cozinha integrada, sala de-estar!

jantar, área de servico e 2 vagas de garagem.
Edifício com salão de festas, portão e porteiro
eletrônicos e ótima localizacão (próx. ao

Círculo Italiano). R$ 165.000,00

Lançamento • Res. Santa Luzia
A partir de 105 mil. Apartamentos amplos com 2 e 3

dormitórios: sendo 1 suite, sacada com churrasqueira,
área de serviço com sacada, preparação para Split, ótima
localização no bairro Vila Lenzi.

LANÇAMENTO· RESIDENCIAL COLfNA'S
Localizado no bairro Baependi, próx. a Recreativa da
Mãrisol. Apartamentos com 2 quartos, sala de estarl

jantar, sacada com churrasqueira, banheiro social,
cozinha, áreade serviço e 1 vaga de garagem. A partir

de R$104.800,OO - Entr:ada e saldo parcelado.

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,

mezanino com sala intima, escritório e sacada,
-área de serviço, depósito, garagem para

4 carros e portão eletrônico. R$ 390.000,00
(Liberada para Financ. Bancário) -

'Casa • Vila Lalau
, Excelente casa em alvenaria,

contendo 2 dormitórios, sala
de estar com lareira, cozinha,
banheiro social, área de festas
com churrasqueira, área de
servico e portão eletrônico.
R$ 250�OOO,00 • próx. a

Cortínas Luzia.

E:clifíc:i() L.illillrr1
• Vila taíau

.

Apartamento tipo Loft,
contendo 2 quartos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia e 1 vaga
de garagem. Próx. a Weg II

R$ 95'.000,00

Entrada de R$ 7 mil e saldo em

10'0' parcelas direto com a construtora. Excelente

localizacão, acesso asfaltado, próximo a escola,
creches, posto de combustível e mercado .:

VENDAS EXCLUSIVAS!

BAEP.ENDI·
Excelente casa

. com'300m2 de área

construída, ampla área
de testas;"garagem para,

'

4 carros. Terreno com

área de 450m2• Ótima
localizacáo próximo ao

Clube Baependi.
....

'

RS 290.,000,00 .

aceita ftnanc: Bancáric
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IMOVEIS

o EDIFíCIO
Área total construída: 3.689,65rp2
06 pavimentos

.,

06 apartamernos por andar
Portão e porteiro eletrôríicos
Medidores de água individuais

.

Área de lazer \., }
��,

ill
)
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IMOVEIS

1 S�ite + 2 quartos,
sacada com çburrasquer

Massa .corrida;
Porcelanato,

Hall de entrada e Salão
de festas mobiliados;
Elevador; medidores

de aguá e gás individuais
Laje com lsopor (melhor
isolamento acústicos);
Preparado para Split

CENTRO -

Suíte, + 2 qtos ou

1 suíte + 1 qto
(Sacada com churras

queira em ambos).
Elevador

Medidores individuais
de água e gás Infra

estrutura para "Split"
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IMOVEIS
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o CORREIO DO POVO IIFIM-DE-SEMANA,20/21 DE FEVEREIRO DE 2010

/

Casa 3 - Casa em

alvenaria com

aprox. 80 m2 - 1
suíte, 1 quarto, sala
e cozinha
.conjugados, 1

.

banheiro completo
com armário e box
blindex 1 Omm, área
de festa com

churrasqueira -

financiável pela
Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.429

Casa 1 - Casa em

alvenacia com

aprox. 80 m2 - 1
surte, 1 quarto,
sala e cozinha
conjugados, 1
banheiro completo
com armàrio e box
blindex 10mm, área
de festa com

churrasqueira -

finimciável pela
.

Caixa - Reg.
Imóveis MI 50.396

Lot. 'Amizade, lote
esquina com área
.de 486,10m2, rua

com asfalto

Reg. Imóveis MI
50.966

Financie pela Caixa! Entre em

contato para maiores detalhes!

Bairro Amizade - área de 364,OOm� - Reg.
Imóveis M147.431 � Últimas unidades!!!

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes - Com escritura -

R$55.000.00 financiável- Reg. Imóveis MI24.783.
Baírro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m?, fase de

aprovação - Reg. Imóveis MI 9.205.

COMPRA

VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117. Plantão 8404-849819183-2333

Rua João Picolli, 104 I Centro I. J'araguá do Su'l/SC

VENDE: BARRA Casa em alvenaria, 3 dormhórios
(1 suíte} e demaís dependências. Área construída de
250 m2 em terreno de 765 mZ• Possui ampl� àrea de

festas cf piscina R$ 330.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
.> Apart. 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, sacad

garagem. Vila Nova Próx 'Fórum. Aiugijel: R$ 450,0
.> AparL 01 dormit., Sala, COZ., área serv., bwc, sacada
cf churrasqueira e garagem ..Resid. das Tulipas·
Centro. Aluguel: R$ 490,00 .

-> Apart. 03 dormit., sala, COZ., átea serv., bwc, sacada
e garagem. Residencial Garcia

-t'gua Verde. Aluguel:
R$.550,OO
-> Apart. 02 dormit., sala. coz.. á easerv.. bwc e

garagem. Ed. Márío Tavares- cettro (Próx. Tapeçaria)
Aluguel: R$ 550,00
-> Apart. 3 dormit., sala, COZ., áre serv.. bwc, sacada
e garagem. Ed. Vitória Régia - Vil� Lalau (Próx. VVEG
II). Aluguel: R$ 550,00 I .

-> Apart. 3 dom1it. (1 suíte), sala, COZ., área serv, bwc
sócial, sacada ci churrasq, e garagem, Ed. Marina -

Centro. Aluguel: R$ 750,00

�
II
�
I

I
\

B
I

I .

. )
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IMOVEIS

.Valores suieitos à alteração.
CZERNIEWICZNEREU RAMOS

Re' 6590 - Casa Alv c! 114.00m2
• suíte - 2 dorm - estar/jantar
churr: gar - massa corrida -

roda teto em gesso -luminárias -

janelas em blindex - esquadrias
. em alumínio - R$178.000,OO

NEREU RAMOS

Re' 6542 - Casa Alv. c/130,OOrn2
- suíte - 2 dorm - estar/jantar

área festas - 02 vagas gar
massa corrída - gesso - janela

blindex - R$195.000,00

ITAJUBA

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

VILA LENZI

Ref 6345 - Casa mista cl
90,OOm2• 02 dorm - sala - coz

.

lav - gar -R$112.000,OO

ÁGUA VERDE

ReI 6613 • Casa mista cl
148,45m2 - 4 dorm - bwc
sala - copa/coz - gar p/02

carros - pode ser financiada -

R$169.000,OO

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

pré fabricada de madeira r:

R$395.000,ÓO

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

gar pi 02 carros - R$263.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA

AMIZADE

Ref 6609 • Casa de Alv el
164.20m2• sute- 2 dorm- gar
pI 02 carros - R$330.000,00

CENTRO

Rei 4654 - Resid Lancaster - Aptos cl
� 15,65m2 • 02 dorm - sacada cf churr
.: vaga gar - a partir de R$142.000,OO
. - Obra Incorporada sob nO RI 59.825

NEREU RAMOS

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

-

• 03 dorm - bwc - sala
estar/jantar - escrít - gar -

R$140.00,OQ

Ref 6611' - Vila Lenzi - Casa Alv
c/ 375,00m2 - suíte cl eloset - 3
dorm - sala estar/jantar - gar p/

07 carros - área festas - dep
empregada - demais

dependências - R$320.000,OO

CZERNIEWICZ

Ref 4794 - Resid Fujiyama - Apto
e/140,71m2 - sufte cl sacada-

02 dorm - salàlcopa - 02 sacada
- 01 cl churr - vaga gar - eoz cl

moveis - RS170.000,OO

AMIZADE

ReI 6372 - Casa Alv c/143.50m2
- suíte - 2 dorm - gar pi 02 carros

- R$259.000,00

VILA LENZI

..... -l�, ., .....
�:t'1"'v "',. .... •

Rei 6591 - Casa Alv c/479,OOm2
.• suíte - 2 dorm - sala estar/copa

- 02 vagas gar - área festas el
piscina - massa corrida - gesso •

R$ 475.000,00

Ref 2219 - Imóvel Comercial ci
443,70m2.· R$235.000,OO

VILA RAU

Ref 6535 - Casa Alv c/ 138.28m2 •

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

inclinada - água quente -

R$270.000,00

Ref 4713 - CeRtro - !�esidencial
Gneip�1 � Aptos cl 71 ,OQrn� • 02 dorm
.,. sala liS.tar/iar,ltar .. · saca�� cí .(flm.1r ...

vag� gar � Entrega Dezemlno/2.0 1fJ �

a partk de R$115 .000,00

CENTRO

Ref 6527 - CasaAlv cf 118.00m2
03 dorm * gar -area de festas

De 168.000,00 por
R$160.000,00

AMIZADE

Ref 4712· Resid Belo Arvoredo -

Aptos cl 50,77m2• 01 dorm
sala. estar/lantar - sacada cl churr

- vaga gar • a partir de
R$79.000.00

Rei 4781 - Resid Derettí
.

- Aptos c/ 02 dorm -

estar/jantar - sacada c/
churr - gar - a partir de

R$111.000,OO

Ref 6328 - Casa alv cl forro em

madeíra de lei - 02 dorm cl
eloset - sala e'star/jantar - churr

- gar - edicola cl 01 dorm
moveis sob medida -

R$160.000,00

AMIZADE

Ref6614- CasaAlvc/151,24m2
• suíte ci closet - 2 dorm - churr

cl bwc - gar pi 02 carros -

porcelanato - massa

corrida/gesso - R$299.000,OO

VILA RAU

Ref 6554 - Sobrado Geminado cl
143.00m2 • suíte máster + 2
dorm - sendo 01 cl sacada -

área festas cl ehurr -

R$215.000,OO (negociável)

CZERNIEWICZ COR. PÁ

AMIZADE

Ref 4687 - Ed Giuliana - 2 dorm -

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

R$130.000,00

Ref 4015 - Corupá - Chacara cl
132.000,OOm2 - 8.000 pés de

eucalipto -10.000 pés de pino-
02 chalés - 02 tobogãs .: piscina

• area festas - Próximo as
cachoeiras R$350.000.00

Rei 4604 - Ed Quatro Ilhas - Apto cl
151.61m� - suite - 2 dorm - vaga gar -

sacada cí churr - a partir de
R$187.000,00

Ref 4757 - Centro - Resíd Don
Caliel - Apto - suite - 2 dorm -

sacada el churr - 02 vagas gar _

ficam moveis sob medida -

R$245.000,00

Ref 6598 - SObrado c/21 O.OOm2
- 2 suites - 2 dorm - piscina -

área festas cl bwc - 2 vagas gar -

. ficam moveis embutidos -

R$470.000,OO

Ref 4796 - Ed Menegotti - Apto
cl BO,63m2 - 02 dorm - sala -

coz - sacada - dep empregada -

sem garagem - área festas -

R$128.000,OO

VILA NOVA

Ref 4798 - Resid Amaryllis -

Apto c/99,30m2 • suíte - 2 dorm
- sala estar/jantar - sacada el

churr - todo mobiliado - rebaixo
em gesso - R$200.000.00

CENTRO VILA NOVA

Ref 6491 - Sobrado em Alv cl
300.00m2. - suíte - 03 dorm -

.

demais dep - piscina - quadra
esportes - ficam moveis .

embutidos - R$540.000,OO

Ref 4658 - Resid Grand Ufe -

aptos cll Og.69m2 • suíte - 02
dorm - sacada - área serviço -

.

vaga gar - a partir de
R$199.900,00

ÁGUA VERDE VILA LENZI

Ref 6451 - Casa Alv c/ 240,OOm2
.

- suíte cl var cl cíoset - 3 dorm -

sala estarqantar - área festas -

piscina - edicola c/ bwc e
.

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

Ref 4802 - Residencial Sonia
Magali - Apto c/ 84,89m2 - suíte -

2 dorm :.. sala estar(jantar
sacada - vaga gar - troca por casa

- R$136.000,00
VILA LENZI

--

Rei 4733 • Ed Monte Cario - Cobertura
c/248,79m2 - suite master - 02 suítes -

estar intimo - salão de festas cl churr -

piscina - vagas gar· ficam moveis sob
medida- R$570.000,OO - aceita imóvel

de menor valor

. Ref 2226 - Terreno c/682,40mz -

R$273.000.00

VILA RAU VILA LENZI

Ref 6597 - Sobrado de alv cf
257:00m2 • sala comercial cl

lavabo - gar pi 02 carros - churr .,..

suite - 2 dorm -sacada -

R$250.000,00

Ref 4746 - Ed Walter Bartel
Apto c/ 125.00r'n2 - suite - 2

dorm - sacada cl churr -

RS169.000,00

Ref 6607 - Casa Alv cf 160.00m2
� suíte - 2 dorm .: copa/coz - 02
vagas gar - área churr c/ bwc -

aceita terreno -R$239.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.8Iantaimveis.com.

Rua Barão do Rio Branco, 373
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ReI: 2365·
Residencial Floresta·
Vila tenzí Apartamento .

com 2 dormltônos,
bWG soeial, sala,

cozínna mobiliada, área
de serviço, 1 vaga de

estacionamento
éoberto. RS 98.000,00

Rei: 1593 • Casa Geminada Ilha da Figueira
• Lot. Malibu Casa com 1 suite, 2 dormitórios,

bwc social, sala de estar e jantar, copa,
cozinha, área de serviço, 1 vaga de garagem.

RS 144.000,00

Ref: 1596 . Casa Ilha da Figueíra . Casa com 1 suíte. 1

dormitório. sala de estar, bwc social, cozinha, irea de

serviço, área de festa 'com churrasqueira. garagem.
(Aceita apartamento de menor valor corno parte de

pagamento). R$ 290.000,00

Ref: 2347 • ReSidencial Ramthum - Vila Rau .

Apartamentos com 2 dormitórios, bwc social,
sata.sacada com Churrasqueira. cozinha, área

de serviço, 1 vaga de estacionamento coberto.
R$ 95.000,00 ENTRADA + SAQUE FGTS +

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Ref: 2249 - Residencial
Don Caliel - Centro
Apartamento nO 102
(frente) com 1 sune, 2

quartos, pwc social, sala
de estar, sala de jantar
com sacada e

churrasqueira, cozinha,
lavanderia. 2 vagas de

garagem.
RS 176.050.00

.ReI; 2309 - Besid. Aspan • Vila Nova
Aptos em consuução cí 1 suite, 2 quartos. sala de
estar e jantar com sacada e cnarrascuera, cozinha,
área de serviço, bwc social, 2 vagas de garagem.

R$169.000,00

Ref: 2272 • ReSidencial Aquarela· Nova
Braslâa- Apartamento nO 301 (fundos) com 1
surte,2 dormitórios, bwc social. sala de estar,

sal.? ge L�ntar, co?inha, la�nd�!i�, sacaoa corp .

churrasqueira, 1 vaga de garagem. R$
175.000.00 ENTRADA + SAQUE FGTS +

FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Reli 2388 - Residencial Matheus - Amizade· Lot.
Champagnat· Apartamento com 1 suíte mobiliada

com sacada e banheira de hidro -massaqem, 2
donnitg:r«)s" sala dMstil� p, iarltal� (}wf�-sQCi;)l,
cozinha mobiliada, área de serviço, 2 vagas de

garagem {urna atrás da outra}.
R$ 220.000,00

_I
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1083 - AMIZADE - CASA
ALV. NOVA cf surte + 2

qtos. R$' 240 mil

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

Terreno cf 787,50m2• R$ 385 mil

1185 - FIGUEIRA - SOBRADOS
/

-

GEMINADOS c/ aprox. 170m2 - suíte
'

. +'2 qtos. Valores sob consulta.

l.�n .. -=.. J..G.uA ESQUERO.º .. =

CASA MISTA - terreno de
esquina. R$150 mil

1172 - ESTRADA NOVA· CASA
DE AlV. c/100m2 - 2 qtos,

garagem. Terreno c/315m2•
R$ 100.000,00

1192 - FIGUEIRA - CASA AlV. cl
300m2 - suite + 2 qtcs, terreno cl

1000mz. R$ 280 mil

1117 - CENTENÁRIO - CASA DE
ALV..c/ 227m2 - Suíte + 4 qtos.

Terreno c/350m2 (14 x 25)�
R$ 240,000,00

1072 - CHAMPAGNAT -

SOBRADO c/290m2 ._ suíte + 2

qtos. R$ 500 mil

1008 - CENTRO - 'CASA c/ suíte +

3 qtos, piscina, terreno ci 1320m2 -

ótima localização. R$ 795 mil

1081- RES.
Y_E.J:lSALHES.=
CASA ALV. cl
250m2, terreno
c/3795m2•
Espaço para
horta, pomar,
quadra de

esportes, área
de festas com

piscina. Local

Aprazível.

1306 - PRÓX. PREFEITURA -

SOBRADO SEMI-MOBILIADO cl
suíte + 4 qtos, área de. festas com

piscina':" terreno c/1400m2• Linda
vista da cidade. R$ 485 mil

1003 - CENTRO - CASA ALV. el 2
suítes cl elosed, área festas cf
piscina. 40 x de RS 11.250,00

(corrigidas pelo CUB)

3011 - CENTRO - RES.
.

VlllENEUVE -

localização privilegiada,
projeto único na cidade.

Venha conhecer esse
belíssimo projeto.

3093 -- CENTENÁRIO -

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

Rt 110 mil
-' .-

3091 - BARRA - RES.
FAUSTINO GIROLLA

(novo) tI surte + 2 qtos »
.

R$ 130 mil. Pode ser

fínancíado.

3417 -- VILA NOVA -

.B..f�GRANADA (novol
c/ suíte + 2 qtos - 2
vagas de garagem. A

.

partir de R$ 200 mil

2151 - CHICO DE PAULA -

. TERRENO c/5.497m2. R$ 220
mil - 'Aceita apto c/2 qtos,

central no negóc.i.o.

2087 - BAEPENDI
TERRENO cl 4.634m2 • 50
metros de frente para a Av.

.
Pret. Watdemar Grubba.

R$ 1.875.000,00 ..

2437 - GUARAMIRIM -

TERRENO c/ 287.000 m2
localizado no Guamiranga, cl
175.000 m2 de arrozeiras e cl

90.000 m3 de areapara
construção cívil.
R$ 1.280.000,00

2454 - SCHROEOER -

LOTES NO JARDIM
ELDORADO c/392m2:, a,

partir de R$ 52 mil- EstJJda
pequeno parcelamento.

gº!l§..::_ÇENTR9..:-_e.R�.!
ITAJARA - TERRENO cf

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

2125 - BARRA - TERRENO cl
18.000m2 - ótimo para

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

.
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CASAS
• Casa Alvenaria Jaraguá do Sul - São
Luis - 04 Quartos, 02 Banheiros, Copa,
Sala, Cozinha, Garagem 02 carros,
Churrasqueira, Muro, Jardím Espaçoso.
Aceita terreno no bairro Água Verde. Valor:
120.000,00

• Casa Alvenaria - Jaraguá do Sul-Vila
Lenzi - 01 Surte, 02 Quartos, 02
Bar'lheiros, Saia, Cozinha, Garagem 02
carros, Canil, Muro. Valor: 181.700,00

• Casa Alvenaria - Jaraguá do Sul- Rau -

01 Suíte com banheira, 02 Quartos, 01
Banheiro Social, Sala, Cozinha, Garagem,
Churrasqueira, Muro, Quitinete nos

Fundos. Liberado para financiamento
bancário. Aceita imóvel na praia.
Valor: 185.000,00

• Casa Alvenaria com 212m2 Barra Velha
03 Quartos, 02 Banheiros, Copa, Cozinha,
Churrasqueira interna, Muro, 03 Salas.
Edícula Fundos. Aceita Imóvel em Jaraguá
do Sul, São Francisco do Sui e Praia do
Capri - Valor: 120.000,00

• casa Alvenaria - Jaraguá do Sul -

Próximo ao Clube Beira Rio -01 Suíte, 03
Quartos, 01 Banheiro, 02 Salas, Cozinha,
Garagem, Copa, Churrasqueira, Muro.
Valor: 190.000,00

• Casa Alvenaria
Jaraguâ do 8ul- Águas Claras -01 Suíte,
02 Quartos, 01 Banheiro, 01 Sala,
Cozinha, Garagem, Churrasqueira, Muro.

Valor: 155.000,00

• Casa Alvenaria -Guaramirim -

Figueirioha - 03 Quartos. 01 Banheiro,
Sala, Cozinha, Garagem, Churrasqueira,
Muro. Valor: 135.000,00

• Casa Alvenaria
Jaraguá do Sul- Jaraguá 99 com 155 m2
01 Suíte, 02 Quartos, 02 Banheiros, Sala,
Cozinha, Garagem, Churrasqueira com

móveis. Muro com portão eletrônico e

interfone, Piscina nova.
Valor: Consulte-nos

APARTAMENTOS
• Apartamento 58 m2
Jaraguá do Sul- Condomínio Amizade II
02 Quartos, 01 Banheiro, 01 Sala,
Cozinha, Área de serviço. Sacada, Play
Grow, Jardim espaçoso. Área de festa.
Líberado para financiamento bancário.
Valor: 95.000,00

• Apartamento- Jaraguá do Sul- Edifício
Espanha no bairro Nova Brasília 02 -

Quartos, 01 Banheiro, 01 Sala, Cozinha,
Área de serviço, Sacada, Jardim. Área de
festa, Garagem coberta. Valor:
130.000,00

• Apartamento 82 m2 - Jarag-uá do Sul
Centro - próximo a verdureira da Raquel
02 Quartos, 01 Banheiro, 01 Sala,
Cozinha, Área de serviço, Garagem intena
Valor: 155.000,00

• Apartamento - Jaraguá do Sul - Vila

Lenzi - Próximo da empresa Carinhoso
Malhas. 02 Quartos, 01 Banheiro, 01 Sala,
Cozinha, Área de serviço, Jardim
espaçoso, Área de festa grande, Garagem
Coberta. Liberado para financiamento
bancário. Valor: 100.000,00

• Apartamento - Jaraguá do Sul - Centro'
- Próximo da empresa Multiprlnt 03
Quartos, 01 Banheiro com móveis. 01
Sala, Cozinha, Área de serviço, Sacada.
Valor: 128.000,00

TERRENOS
• Terreno com 22 mil m2 - Jaraguá do Sul
- Ilha da Figueira. Ótimo para indústria ou

loteamento. Valor: Consulte-nos

• Terreno com 514 m2 - Jaraguá do Sul
Agua Verde. Planopronto para construir,
final de rua. Valor: 67.000.00

• Terreno com 350 m2 • Jaraguá do Sul
Amizade - Próximo mercado Destake
Plano, Muro nos �ois lados, rua asfaltada
até março. Valor: 90.000,00

• Terreno com 547 m2 - Jaraouá do Sul
Vila Nova - PróXimo a Igreja Rainha da Paz
Plano, murado" com rede trifásica.
Valor: 220.000,00

• Terreno com 318 m2 - Jaraguá do Sul
- Amizade - Próximo ao Depósito de Areia
Fosille. Rua com asfalto, aceita
financiamento imobiliario.
Valor: 80.000,00

Rua Walter Marquardf, 407 - Bairro Vila Nova

'_�,�_.�,,�,__,,�_me,_ep - 89.259-700 - Jaraguá do sul/se

GRUPO DE CONFECÇÃO DA

GRANDE FLORIANÓPOLIS CONTRATA

·MODELISTA E ESTILISTA
COM EXPERIÊNCIA NA ÁREA INFANTIL.

Mandar currículo para: .

cecilia@someday.com.br ou pcp@someday.com.br
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IMOBILIÁRIA Rua João Januário Ayroso, 531. No início doJaraçuá Esquerdo.

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

www.imobiliari",abeta.com.br

3371.;.6600
CREC:/2173..J

,

AqMié O se"

Ref: 0830 Casa
Comercial no Centro.

R$ 5.000,00.

Ref: 0863 Sala Comercial no

Centro de Guaramirim, com
'

,300m2 R$ 4.500,00,
(Negociável)

Ref: 0831 Apartamento
no Centro, 4 dorm.

R$ 850,00.

Ref: 0861 Casa no

Amizade, 3 dorm.
R$ 1.200,00.

'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.

Ref: 0551 Apartamento no

Centro, 1 corm. R$ 480,00.

Ret 1033 Imóvel residencial
comercial na Barra do Rio

Cerro, 1 casa com 65 m2 +

.
01 casa de 65 m2 + galpao de

,

,68 m2 + casa em consírucao
de 100 m2. R$ 450,000.09

Ref: 0998 Casa em Nerei.Í
Ramos, 2 dorm +,1 suíte,

cozinha mObíliada,área de festa
c/ churrasqueira. R$ 210,000,00

(Pode ser financiada)

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

R$ 198.000,00.

Ref: 1040 Terreno 675 m2 na

Vila Lenzl, com casa de madeira,
2 dorm. R$ 85.000,00'.

TERRENOS
REF: 0553 - Terreno 1:l2,500rn? em
Sçl1roeder - R$1.250.000,00;
RtF:, 0982 - Terreno na Vila Lenzi
R$130.000,OO;
REF: 0696 - Terreno na Barra do Rio Cerro
312,SOrn)�R$ 85.000,00;
REF: 0987 - Terreno no Água Verde 507,05rn2
R$100,OOO,00 (neg.)
ReI: 1012 - Terreno no Jaraquá Esquerdo,
900 m2 plano. R$ 2'76.000,00.
Ref: 1 027 r- Terreno no Estrada Nova, 351
m�, R$57,OOO,00,
Ref: 0888 • Terreno na Vila Lenzl, 399 m2,
R$ 75.,000,00.
Rel:1029 - Chácara no Garibaldi com
564.843,00 fl12. R$ 1,100.000,00 na
coluna de Terrenos.

Ref: 1014 Apartamento no

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

garagem. R$ 299.000,00,

Ref: 1010 Casa no

Amlzade,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,
Condomínio
Champagnat, 1
suíte + 3 dorm,

,

cozinha mobiliada,
terreno com aprox.
900m2, área festa
com aprox. 130m2,
piscina com 60m2.
.R$ 850.000,00

Ref: 0957 Casa
no São Luis, i
suít.e + 2
dorm.
R$ 290,000,00

Ref: 0377 Apartamento na Ilha da
Figueira, Residencial Hilamar, 1 suíte +

2 darmo R$ 175.000,00, (Negociável)

Terrenos com financiamento próprio: Entrada +- saldo em até 72 vezes.
l� "I"" I 'rCr "r�I('I7-"_'" "h, '. Iri<.r.' ." '"" r4.!!. I, JI'�
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Fone/Fax: (47) 3370-0700
I M O 8 I L I Á R I A www.imovetsemjaraque.corm
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1 Ref 2304 - Agua Verde -
.

I Ref. 3251 - Apto, centro - Apto 2 Dormit. + sacada
! Ref. 3652 - Vila Lenzi - Ref 3101 - Vila Lalau -_ 2 dormitórios, demais. cf churrasq. Entrada de

! Apto Suite + Dormit. AptoSuite + dormit. dep., área de festas e R$20.000,00 +
I R$ 100.046,54 R$119.000,OO piscina. R$144.000,00 Parc.+Saldo Financ.L .........._.. ._ ...................._._ ....... "._,'�, . .._,_"'_._........,_,�__,_,,__ , .......,_,_....�,..........--..-..._�-...,._'.._.,...... '" ....._,._�,.......,..,_.,_ ......."_" ,_"_,_u_ ................ ' ........_,...... , �_"._,..._..._.

IV 3370.11221 11·7-112NA Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul-SC

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 23/02/10

,

I M O V· E I

Ref. 1076 - Casa mista no Bairro
Chico de Paulo com, 2 quartos,

bwc, cozinha, 'sala de estar, copa,
despensa, área de ser�iço I

y�rapda. Pré.&O R$115.000JOD
�

Aptp no Centro, Res. Vancouver II, com 1
,

suíte, 2 quartos, bwc social, sala de estar,
sala de janta� cozinha, saca�a com

.

Churrasqueira, área de' servlçGt, 2 vagaS de
"""., garagem, Pfeço R$ 26i.ooo,oO '"

:;1.' "b

Ref. 2063 - Apto totalmente mobiliado no

Bairro Vila Nova, Res. Santa Catarina com, 1
suíte com sacada, 1 quartos, escritório, bwc

social, sala de estar, jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha! área de serviço, .1 \1aga
de garagem. Preço R$ 300 ..000,Oº,

Ref. 1078 - Sobrado 110 Bairro Três RIos do Sul, com
1 suite, 2 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, sala

de jantar, lavabo, área de serviço, 2 vagas de

.
garagem. Preço RS 239.000,00

.

Ref. 1071- Casa no Bairro Vila lenzi, com 6 Quartos,
4 bwcs, escritório, sala de estar, cozinha com móveis

sob medida, área de serviço, área de festas com

churr;tsqueira, garagem. Preço R$ 320.000,1JO
,

,
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o (47) 8808':5378

l� (47) 8835-6617
2 (47) 8861-2276

� (47) 8861-2228
Q. (47) 8861�1753
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RICARDO,
IMOVEIS

ricardociirioveis@hotmail.com

Faça AQUI seu

financiamento bancário!

COMPRA VENDA - ALUGA ADMINISTRA VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
I

u"':II/1;;;';;'�dUil/l':llc';;;'ld,;,,";,;�;�,;;�m;�II''''I/I''�I!cl mobilia 2 quartos, murada, -

garagem, demais dep. R$
550,00.

• Czerniewicz • Casa de
alvenaria 2 quartos, R$
550,00. _

.

• Vila lalau . Kit 1 quarto -I-�"_'!!II/I!��;�'�';'"_''",,",'''''''//H/''''''",,''''.''/I/''.II/I/'I/I.''''I/I'''''

I'
sala) cozinha,

banheíro, area de

serviço, demais dep .

R$ 80.000,00

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

R$ 115.000,00 •

.

/lllI8l1l111l1i111iflJlMfrlÜllJllii/J1l1l11JJ1wmmIUBIJ/llRllllllllllIlllfll/UI/UlmlIlllIIIltlI/lUIJIIINUIIIJIJmJiIItfflUUl/llllllmUlliIiIlJ/lf11Nl1IffI

Cód 228 Vilà Rau Casa de alvenaria
cf 1 suite + 2 quartos, demais dep.
R$ 223.000,00. Obs: Aceita terreno

ou carro no negocio.

Côd 223 ma Martins. Casa de alvenaria cll I, suite + 2 Quartos demais dep. R$ 135.000,00
IiIllluHJmllJl1W!ItIlllmllliJlllIllIIlIllI//IImJ11lf1J1l1l1l1/1I1UJlIIJ/IUIUIUIJJIII/II/lIIillllrtl/lmllJ/JflltJlJl/llillJJtII/JJfIt/!/ffIlllllIlJl/UI/II/JmUJ/mlm j

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

urlillln/UlII/1WIJIUIliIIIIIIllIIIIlUIIIIUmlllJlfIJIH//lrlllmilllJlrllll/ItII!ltllllmmWplmmm/J1uJUflllll/l/ll!llmlltlm/llllll!JltJ�IIJIRUlIJJ/liJ/JI/lil I

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

demais dep. RS 125.000,00.

Cód 241 Cen!ro - 'Casa de alvenaria cf
5 dormito rios, 2 banheiros, Garagem, 2

Salas, Area de serviço demais dep.
IIII11Jtm#lmilllj_li!tlmml/l1l!1lHmUIIll1iIllJ�I§1R9vilgRg'�I!luQ,wm/l1lJlllllillllllll8llwlmillllllilltlJilillm

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

R$ 990.225,00.

IIIiIml/lllIO!llIl1lIlWIIUlmlllJlllrJJm/IJUml//HIIIIlIJ/lliUlJllllilIIJIllII#ililllltlJilJlillllmUllnilDlltlll1JlltlUI/lllJi/mlIUliUiIlIlRllmlll I

fmlllllfflillllJll�III!IU/lmmIlJiJlIIUJimllJllmliUlUtIiJ#IIIIJIIIUlmiIlllIlllUIllIlfIl#ilNIII/JIll/llllillf/UJJlllmllllllHlIU/IJIHlJlII/IillmmNl/IJIIII#�
:

CM 237

Champagnat - -

Apartamento novo:
ci 1 suite + 2

quartos. sala,
.cozinna, sacada cf
churrasqueira,
garagem, piscina no

prédio, demais dep.
RS·220.000,OO.

1lIIllIIlI/lIIIJIllIIlJl/llllfflliJlII/Il!IlIIlIJllmitl/lllill/HIIIJIlIUilJillJllJllllllllm!JlIIl1l1111l111l11lfllJlIl/Jll111IIIJi/llil/lnNlllltlllll/UIIJlmltllllll/il11llJJJ in/llllllNfflIIll/lIIlI1/1111IYlfflImml/llt!tl/llIIIIlIiIllIl/IiII/I/fUIII/IJ/JIIIJIIltllltlJllI/lIJl/lIIllDm!I!IIIIII/IIUIII/J//IIJ/lI!Umllll/HIIII/IIIII/JIlIJlllllllw!Ii
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Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47.3·373-1905

(
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IMOVEIS

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.
,

,I ,Uh J� ",m,.u I.m I. II i/U, dU! Wll'jll'J/i/l!!!},iI/IIUI" IffiiIU I 1IIHIImo,iI, lH�ff"",O, 'u

, , "-

CONSULTE OUTRAS OPÇOES DE TERRENOS, -CHACARAS, SITlOS NA REGIAO!

VILA LENZI
Residencial
AGAPE
Apartamento nO
304 com 02

dormitórios, um

banheiro, ambiente
I

para duas salas,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de

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

Firenze - Casa alv., 2 qtos. semi
nova Rua asfalto. Aceita

financiamento, R$140.000,OO

Apto. centro 1 suite, sol da manhã.e
1 Quarto, saco churaq.,mobiliado

R$160 mil.

Ilha da Figueira
Casa alv., 3

ctos, R$
150.000,00

, Apto. novo na

Barra 2 quartos
garagem. R$

130 mil

www.schellercorretordeimoveis.com.br

Barra do Rio. Cerro - Residencial FLÓRIDA - Apartamento nO 101 e 102 COfTl 02

dormitórios, um banheiro, ambiente para duas salas, churrasqueira, cozinha,
lavanderia, uma vaga de garagem. Valor R$ 98.000,00.
_"'........ " ...,''''''_�__" ..,"''�_, ..._"'..._o''"� ._.__''''''_'''''''''''_'''_'''"'_......o_"" ... 0 "_o....,"'''''_oO....O''''''''__O'''''',....� .. '''''__"''..._'''''''',.....''''', .. '"'''_'''''... ''''f'OmI'_'''b'� .. ttiHO_,�,",,_"

AMIZADE - �ESIDENCIAL JULIANA - Apto. nO
403 - Suíte mais dois dormitórios, sala de estar e

janta, bwc soial, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueria e uma vaga de garagem.
.

R$152.000,OO

AMIZADE-
LOTEAMENTO

CHAMPS ELYSÉE -

'Casa nova cf suíte
mais dois dorm, c!
sacada, bwc social,

sala, varanda,
cozinha, lavanderia,

área de festas ..
garagem pj 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,
lavabó e garagem nos fundos. Metragem da

,

easa: 193,OOm2 Metragem do
terreno:409,50m2 R$ 320.000,00..

.

AMIZADE - LOTEAMEtHO
ITACOLOMIII - Casa pronta para

morar com surte mais dois
dormitórios, bwc social, sala estar

.

e jantar, cozinha, lavanderia, área
de festas com lavabo, garagem

para dois carros. R$ 295.000,00,
,-""-�---,,-"' ..._,-"'...._--------"'.""-""'---""'------, � ....__ , � o ,, ,,_,

:--
..
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IMOVEIS
FINANCIAMENTOS

C,AI W)19/ff'A
.. "Jlp,....

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,

3370·6480 I 9609·0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

Cód,0222 - Casa de
álvenaria Figueira c/3
quartos, 2 BWC, sala,

cozinha, garagem,
rua asfaltada, etc, ..

R$ 1'60.000,00

Cód.0223· Casa mista
Santo Antõnio, c/ 5

quartos, sala, cozinha, .

lavanderia, 2 BWC,'
abrigo pi automóvel, '

murada, rua
'

asfaltada. R$
80.000,00

Cód. 0220 - Casa mista
Figueira c/2 qtos, sala,
cozinha; 2 BWC, fogão à
lenha, área de festas c/
churrasqueira, piso
cerâmico, vidros

temperados, cozinha
mobiliada, garagem,etc ...

R$125.000,00

Cód.0212 - Casa
Figueira c/i suíte, 2

quartos, sala, COZ,
despensa, toda
murada, portão
eletrõnico, etc ...

R$ 175.000,00 (neg.)

Cód 0221 - Sobrado
São Luis c/1 suíte, 3

quartos, 2 BWC, 2
salas, cozinha, copa,

area de festas,
garagem, etc ...

R$ 275.000,00

.
Cad 0218-

Terreno de esquina
-

. c/875m2
.

póssuíndo uma·

casa de madera e '

outra de alvenaria

(falta acabar)
R$150.000,00

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

lado direito, á 1 OOrn2 da
BR-280, R$ 80.000,00

Cód0219 - Cada
de Alv. c/3
quartos, 2 BWC,
sala, copa,
cozinha, varanda,
despensa.
R$ 200,000,00
(Aceita-se casa

em Barra Velha)

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

Cód.1049 - Nova Brasília - 2 ,

.

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

garagem 4 carros.

Sob Consulta

GÓd.2015 - Centro Apto.(acab.
gessol massa cor) su[te+2qtos, bwc

social, cozinha garagem,
Próx.Justíça Federal. R$ 178 mil

Cód.1079 - Barra do Rio Molha - 1

suíte, sala.cozlnha, 2qtos, bwc, lavand.
RS 87 mil

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

garagem, R$ 220 mil

Casas Bairro Área/Terren'P' Construção" Valor
1046 $FSI!l<tguaç.jl 6(jOm' 600m'3pa�. 450.mil
1047 Aguaver.de 300rn� 260m' 240 mil
1048 Centlo 5:5201' 150m>· 800m11
1065 Vila Nova (2 C<.1$as) 150ain'l 350inU
1066" Praia Barra do Su! aprq)(,9Gm' l11EimH.

COMPHA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

--

CR,ECI-13252
r",,,w,,,,,"

... l� CORRETOR DE IMÓVEIS

,

__�""",".,,",�j» ,������''''�,�� @J.NiÇ:A,Ib'M�m��
; Ótimo investimento para condomínio, posto de

.

,

gasolina ou industria.

,

Oldda!
Ótima OPDftuAidad�,

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

Bombeiro) R$55.000,OO

:Casa 121,04m2, Iareíra, fogão a:
;!enha e churrasqueira, casa:

""""",;,,,",,,,,,,";',,,""iIJ"';"'.;"",","';"':4 laverbada. terreno alto 6'18,30m2,
:(18,40m de frente). 150m do posto:
I

á $.' ,

1.!§!\�L.º2.f,1,!.Q."..:..B."J"º,º":.ºQ,º,1�9Jt;',.,,,,.,,,��,,-1

J '/

: De R$ 260.000,00 i
i Por R$ 195.000,00 i
I J

Chácara 10.500m2, cf Casa, i J Casa 3 q t s . e demais

.lagoa. Bom Plant - Corupá. : Terreno de 2AOOm2, com galpão I dependências, terreno 300m2,
R $ 9 O . Ú O O ,O O (t r o c a p o r

J pré-moldado de 660m2, no bairro I fundos para o rio, próximo a antiga
residência). I Ano Bom, Corupá. R$195.000,OO i usina Corupá. R$ 35.000,00

,,_._._._ .. __ ._ .. _,_ .. __ ._ .. _.,_ .. _._ .. _ ... _._. ._ ... _._ .. _._._1

Roberto Seídel, 1142. COruIJá ..Fone:3375-2031 19135-497719153-1112

ESTAMO.S ATENDENDO EM NOVO ENDEREÇO:
RUA DOMINGOS R.OA NOVA, 463 • SL01,02-",

PRQXfMO A SiPAR E S7fUOIO FM

VENDA

local
1 (j\JaGlr<jdQ mI'l 1'Om�JS\li\et2q
quadra do mar

N.Brasília �llªte+ 1 q
'pr�x,Cillinhp.So 2 qpartos
proxJullmar i\2. quartos

Área
·:3Oam?

.. ::I,0\30m·+!·
42001'

Allartamentos
200Z SFSIUoaMH'l

.

201!l 8al/1 ,c:amboriú
2012 Enttega20'1a
2016 VjlaLenzi
2015 Tre$RiosdoSú!

85:mil
255mil
150mll
110mil
75mil

'

Agu�Vetde
.

Cenlro/pmxJ(olilbaci'l)
Schroederl : ,-

liOfl'1iI
650l'nll

.

45mll
,

,

Cód.1080 - Schroeder - sala,
cozinha, 3 qtos, bwc, lavand.,

,

. 80m2• R$ 110. mil
.

Cód.1082 - Schroeder - 150m:!,
$uíte+2qtos,.2 salas, despensa,

porteletr. R$ 160mB

Cod.1089 - Rio Cerro II- Sobrado,
·1 bwc,quarto, térreo-bar, (sala)

cancha debocha e área de cnurraq.
2 bwc. Terreno 1420m2, R$ 450mU

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

garagem. R$ 120mil

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

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

FINANCIAMOS PELO SISTI;:MA (SFH).

Projetos
Estruturais e,

IDI'lI.ill.A'I!!HUlSi"Uft�A
Arquitetônicos 'I, N, 'I< m, li "" p, /lIJ , J,

Casa. I Comercial

!:i00I Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, WS Imóveis ágora com

consultoria Habitaçj�!!�n···,
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

..
--���

Financiamentos

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédltojunto a CAIXA

www.imobiliariaws�com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
,

3'1 3,111 mil,'3 3'
,

4(47) W ,Im
'

'.,
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro' - Guaramirim
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

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

Ref 140 Vila Freitasl Guaramirlm. Casa com 03 quartos, 2 banheiros,
garagem para 4 canos t aprox. 140m2 R$ 98.000,00

, Caixa da água /
Guaramirim
Terreno com

aprox 360mt
R$ 38.000,00
(financiável
pela Caixa)

Todo dia é dia de realizar seu sonho,
aproveite está oportunidade e entre já

em um apto novinho.
Residencial Madri Ótima localização,
Aptos de 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, garagem coberta
e área de lazer.

R$ 95.000,00 (Financiávet pela Caixa)

!tef 00136 Amizadel Guaramirlm .Ierreno de
com aprox, 486m2, contendo 02: casas em

alvenaria, Gasa çom 12'lm�', 3 Quartos sendo 01
surte, sala, cozinha, banheiro, lavil.i1deria e

miA outra casa fica nos fUndoS' e possue,

s, sal�,'c9z:jnha:, �anijeiro!li i
alo(: l\$'200,OOQ,Pq.' I,

Ref 184 • Nova ESPllraÍ'iça/ Gua�amirim;'ca$a
em alvenaria com�q!lartos. sala, cozinha, ,:

banheiro, área"de serviços e garagem. 1 ?I)mz
de �rea constru' o de 588m2,

,R$ ,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua: Exp. Antônio Carlos Ferreira

Esquina com Emílio Stein

www.
come
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Em o CORREIO DO ·POVO
FIM-OE-SEMANA. 13/14 DE FEVEREIRO DE 2010 IMÓVEIS

;", ,- .Ór '�

"Re�·1l241, Undo Sl}brado}l.)t'I GlIllrarnldn BaJrr()
H�vaf,. GIl �u1te Il'lás\er, 2 oo(m, co?intl� mçbH,lada,

sa!a de,janl!)r e d� jantar ""I Qesso rll&lllxàdoj .

garallêm 1113 carros. área. deieSl'lI moblllada. Jarr.
364m� .. caSil19811l2 R$ 2�0.GQO,OO

(

Temo's terreno para compra com contrllção
.

'Minha casa minha vida'

- Ref. 014 Terreno para chácara a 15 km2 do
centro R$ 55000,00
• Ref. 029 Terreno no Czerniewicz c/945m2 AS
165.000,00, aceita carro como parte de
pagamento, ou entrada + parcelas.
· Rel- 051 Terreno no bairro Três Rios do Sul,
loteamento Santorine com 468m2 por apenas R$
69.000.00 Av. ou entrada + pare. Direto com o

proprietãno.
- Ret-072) Teri. em Guaramirin Lot K'Panema
Ierr 370,39m2 R$ 45.000.00 aceita carro até RS
20.000.00 como parte de pagamenW.
• Rel·062)Terr. em Nereu Ramos· Terr. com

315,62mz com 12,50 frente e tundos lateral
23,25 RS 60.000.00
• Ref. 075) Terreno no bairro Nova 8rasilia. área
de 410.17.m2 por apenas R$109.000"OO

·Ret.012) Terreno no Estrada Nova, área :190
fTI2, por apenas RS 55.000,00
- Ref.OU5)Terreno no Amizade - Oportunidade
única, terr No bairro Amiz8clé, área privíf(�\1iada,
rua asfaltada, com ótima ventilação. 318,50m:1
R$ 68.000,00 aceita carro rie menor valor.

Ref·nn, Galililli!da no João Pess�a· eaSil
C/2 Quan(i�f sala, coz,. bwç, Nana de

Yi/nlgem, os ilf&â COlls�ruÍ(.!a.76ml!
RS: 118.000. . Aceíti!l flnalic. tialicálio.

ReU126} !tes.
Uom Calie! Apto

G/1 suite, 2
dorm, sata. de

estar. COZI bwc,
.

sacada cl
Uhw'fílsqueira, 2

. va,pade
garagem, 100

11'l2
" 176.

1I/IIIIIII!II H/IIID,_, O/8I_---'-/__...m�__HiII1l"""4
.

/
1

:ifE��'it,iiQ�Ii·1;1�;)�"�[.t§l,%jWi.&mi�í"�..���g$I��:!hi!i";����"$,�;:���w)l�ull�1;:'lII!'&!I!i�'ú��II��?,���i!�I�I��I�I.jrffjl��#I!WWI��WI�II�'�i�I�I*,i!@�ft�ly�j!,'"dhW,��db��·/��W·;gJ.!i
I

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00mz ......•...................... , .•....•.............. R$ 700.000,00
033 - Trés RioS do Norte. terreno com 325.00m2 • . . .•..••.••.•••••••.•• , , ••.•..••••••••••••..••..•...• RS 52".000,00
047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 .........•• ,. • • . • • . . • . • • • . • • . • . • . . . . . ••.....••..•.•• R$ 55.000,00
049-Schroeder-terreno com 2.149,37rn2•• i " .,...................... .., .. , R$ 33.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2•...••..•...•..••..•.. , , .•••.•••••••.•.•••..•........ R$ 200.000,00
060 - Schroeder, terreno com 20.000.00m2 .-••.••...•.•........•....•. : ..•.....••.•..

'

.•• R$ BO.OOO,OO
.

076 - Amizade, terrenos - ttacolumi lf a partir de , A$ 79.380.00
086 -Amízade, terreno com 505,00m� , ...........•.................. R$ 79.350,00
088 - Jaragu:3 Esquerdo, terreno com 580,00m:!...................................•....................... R$ 65.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÊE com 420,39m7. . . .. .. . . •. . . . . . . .. . , R$ 132.000,50
099 - Corupa, terreno com 2.200,00m , . . . .

-

................................•.......... R$ 250.000,00
109 -·Nereq Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo p/indústria) . .., R$ 330.000,00
127 - Hibeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m2 , RS 28.000,00
156 - Chico de Pauto, terreno com 1.141 ,34m? .. . . . .. . , R$ 150.000,00

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis-...om.br

017 - Nova Brasilla - casa de alvenaria
com 160,OOm;: mais edícula com

35,00m'). (aceita apartamento de menor

valor) RS 265.000,00

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

I

087 - São Luis - casa de alvenaria com

aprox. 120,00ml e terreno com

453, 60m�. (aceita apartamento de
menor valor) R$ 170,000,00

018 - Mereu Ramos - casa de
alvenalia com 70,00m2 e terreno. com

322,00m' R$ 85.000,00.

117 - Mereu Ramos, casa de alv.
B9,75m;! e édiclIla de 40,OOm'l. Terreno
360,OOm:' (aceita carro pop. ou financ.

bancário) R$135.000,00

022 - Ribeirão Cavalo, germinado novo

de alvenaria COITI 69AOm�!
R$ 229.990,99 (erro de diagramação)

R$ 105.000,00

131 - Mereu Ramos - casa de alv.
com 10Z,00m' e terreno com

475,00m2. (aeelta apto de menor valor
ou carro pop) R$ 175.000,00

035 - Ribeirão CavalD - casa de
alvenaria de mais ou menos 58,00m;:,.

Terreno ele 443,50mz (aceita
financiamento bancaria) RS·96.000,00

llí!ié�{ '1.;,�·\7(I!ff#if!··""�Iffj""ffI!ii!'''I'''1·1f!iiifl!··"\WIil' "W!'jl"·!I!lmcr·Iffi.I!!!'"I··If'&'lif '11'l!m��Mn Yliilmj.i'lm'nI�·lu�w!ll!!mff[lW!PI·WiIYUlliu"'1 mi�I!U!IIIIM"illliiililf/l/lff'"iPI!!!,1iWjl'''rff'ifI!'U!I"'II�� li' Ir"!lil'III.h1· !!iWI!íiUI"m�I·/ifI!�THlrlW�IiI," �'Il*'i�,til.&!i!... , �.,liWI!H.I�.�I .•. !!iiuilli,�I�ililldl.�,m•. iWI.1 "171!íi.,,.,fUflI.,RJ, . !J!.ilL.,if,m'líHliduWh•. m,lflUPIti� 1.llliul!íifIiI!l!Ili,:m"" .. ,m!�lHli ..•"lm, iffuiUM,�iI1Ii�1Ii/l1ll,!l!ii&u,wJCm, �,�;Ii!, .il" WUII.li/�.�.ill�Wmd�:,1:�j�lB"I�i/I!íiiIMHl/i. ii ;lu�i/ilfllli!kl�'�lrUi,
004 - Nereu Ramos casa de alvenaria com 190,00m2 e edícula, com terreno de360,00rnz, aceita troca por sitio....•. , R$ 150.000,00

-012 �Nereu Bamos.casa de alvenaria com 180,00m2 e terreno com 3'T4,62m2, , .. , R$ 200.000,00.
014 - Rio Cerro i .. casa de madeira com 70,00m2 e terreno com 312,00m1.. . . •.•• ..•. . .•..•. . ••• . . •. • . . .. R$ 70.000,00
027 - Santo Antonio, casa de alvenaria 128,00nf e terreno de 360,72m1. aceita apto como pgto R$110.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200"OO.m;� e terreno c/329.00m�'. .

1
••• R$ 220.000,00

050 - Schroeder - casa com 79,00ml e terreno com 500,00m2, troca por casa ou apartamento em Jaraquá do Sul R$ ·140.000,00
055 - Nereu Ramos - casa de alvenaria c/ 203,40m2 e terreno Gf1.354,00m�!. . . . . . . . . . . .. . R$ 285.QOO,00

.
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,OOm2 e terreno com 760,00m�!. Aceita imóvel em Corupâ .. , R$ 100.000,00
068 - Vila Lenzi , sobrado com 166.?8m2 e terreno com 302,20m2 (aceita carro como forma de pagamento) R$ '160.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/ 258,00m2 e terreno cl área 418,12m2. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno R$ 310.000,0"0·
12g - Ribeirão Grande do Norte, casa de ai';. e/80,00rnl e terreno c/ 607,50m2 . . , ...•. _ ••....... R$ 90.000,00 .

136 - Ran, geminado em alvenaria com 199.00m:l. . . .. . . . . _ R$ 250.000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m2 e terreno com 450,0011)2. (aceita proposta) . . . . . .. . R$ 170.000,00
159 - Praia do Ervino, casa de alvenaria com 100,00m2 e terreno com 300,00rrfl. ..

.

......•. 7 ..•...•.•. , . R$ 35.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 1'70,OOm2 e terreno com 2.033.45rn;' R$150.000,00
240 - João Pessoa, casa de alv. c/ área de 1 t9,33m< e terreno (;/51 3.44nii! aceita financ. bancário R$150.000,00

"l§lti!l'fIí!9imj'�11'11j'Will"1I!íitlJll!'/IIr/J!líI"IIII,'·lil"1!lim"y'IIIPIHM·;imllllill'ljlmJitmlr"lmlJlil!ilP!IHI/IUI"II/II·I�íllll''"l"'�wm,wil'
.

·'·I'I!·I/!lil'lii.lnmUI!ll7iij�IH!U1IiIWIIJ11!l/tll'il/"'fmIH"'/!'1"f,IIII!�jltnll!H!lI'IHI!U!l'lIilffl" 'lfflli'ilifllf'lWLlJIIIi!ll/ll!íillfli/ilfll/tllo·gYI!J"k7i'iIII'"i'r1PI1U!"IIlínmW/lfll'U,,!1!/,,,,,,,,,il.!l!,ími/I!,rlll.,.I.. :ilmllliIIIlU!lImll,IIIMl.Jul,.&1!!I!,,,!I111110/1 ,11.WIJi!l,1i1!IIYMlllffliIHlilí/I,!q.�k/WI/J.!,,!II •. ,,"/, â/lfllli . ��llmJMmli!lill,.I.illhllâkmtn;I!II!ill!mlw1/l1djlllll!l/f/i,!llIllllijJlmillmllliHlnHnIIH!,,}b!d�,�IH/'�l#li!i!lffiidlmIiWI.'&Ii,t!/iI,fIJ,iílr,"'Umi!lf/UWI , ...\ln,!I:!lm.!/Ii,I:mlbli,1M
021-Sch�oeder, sítio com casa mista e terreno com ;16.007,00m'� , ....................................•... R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 4"?5.650,00m� ,....................................... R$ 4.00.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m2• aceita imóvel de menor valor R$ 380 000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00rn:1 .... � ................••. , •..•.•...•.....................•••. R$ 175.000,00
043:" Ribeirão Grande do Norte com área de 22.000.00m:/' , � R$ 80.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 60.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, 'agoas , < •••••••••••• R$ 500.000.00
048 - scnroecer - casa com 100.00m': e terreno com 22.955,80m2 (aceita casa como forma de pgto.) R$ 280.000,00
061-,João Pessoa, casa de alv. cf 327,23m2, edicuia. cachoeira, lagoa, e terreno cf 190.600,OOrn<. . , ...•....... R$ 650.000,00
120 - Jarauuá 84 - com área awoxilnada de 7.500,OOm2, com casa mista, lagoa ..........................•....... R$ 90.000,00
163 - Guaramirim-.c/ casa de alvenaria, área de 'festa, pastagem, lagoas c,l área de 126.600,00mz ' R$ 640.000,00

": COM""',� VENDE .. AI.UG�' • FAZ DDCUMENIA�O IMOatEtiRl1 • R: Guilherme Weeg., l66 .. EdifíciD �ergamo • C:entro "
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ev

Ret J02l86 - Saint Moritz - Aptos novos no bairro Vila
.

Nova, 1 suite + 2 quartos. COZo sob medida, sacda cl
churras., 2 vagas garagem, elevador, salão testa,
playground. Valor: R$1.200.00.
ReI. JD2387 - Centro - Ed. Aquamaríne • Apto cí 02
quartos, demals dependências - Valor: -R$ 680,00.
Re!.: JD2454 - Centenário - Apto com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem ...

Valor R$ 560,00.
ReI.: J�2285 - Nova Brasüia- Casa comercial com 02
quartos, demais dependências. Frente com 50m2.
ValorR$1.000,00.
ReI.: JO 2441 - Vila Nova - Apartamento com 03
quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha. sacada com

churrasqueira, área de serviço. 02 banheiros, I

garagem ... Valor R$ 900.00.
Ret.: JO 2439 - Czerniewicz - Apartamento com 02

quartos, sala, cozinham, 01 banheiro, garagem, demais
dependencias. ValorR$600,00.
ReI.: JD 2400 . Vila Rau • Apartamento com 02

quartos, sala. cozinha, banheiro. garagem. demais
dependencias. ValorR$ 630,00.
Ref.: J02482 - Centro - Ed. Garden Flowers - Apto
com Suíte + 02 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, banheiro. área de serviço, box
e garag�m para 02 carros. Valor: R$1.400,00
Re1.: JD2468 - Vila Nova - Ed. Porto Seguro -

Apartamento com 01 suite(com closet) +.01 quarto,
cozinha mobifiada, sala, banheiro, lavanderia e

garagem com 02 vagas. Valor: R$1.000,00
ReI.: J02467 - Czerniewicz - Saint Sebastian Flat •

Apartamento tipo FLAT no Sait Sebastian. Hotel com

elevador, piscina, sauna, academia e restaurante.
Valor: R$ 820,00.
ReI.: JD2481- Nereu Ramos (prox. Gráfica Avenida) -

Galpão aberto com aprox. 150m2. Terreno com

escritório. Área total com 3.000m2. Valor: R$
2.200,00.

pscna, área de festa. R$
550.000,00. Tr. 91696342GUARAMIRIM - Vende-se, alv.,

3 qts, garagem c/ churrasquei
ra, prox. a Estação Rodoviária
no Centro, R$ 87.000,00. TR.
91375573

DELL
PRADI
I ",h&()VE I:S

BuaJoão Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUl- se

PiÇARRAS - Vende-se, prox
ao fórum, ou troca-se por
imóvel em Jaraguá do Sul. Ir:
9975-3090 ou 3371-1243 c/
César.ILHA DA FIGUEIRA - Vende

se, rua Carlos Oescheler 70,
prox. a Real Vidros, terreno
c/700m2. R$ 170.000,00. Tr.
88060455/88215997

tCASAS
RESIDENCIAL JARDIM DAS BROMÉLIAS PiÇARRAS -Vende-se, 120 m2,

H$ 70.000,00. Tr. 3275-0560.I AMIZADE -Vende-se, alvenar
li! ia, área de 200m2, semi-mo

biliada, terr. 450ni2, liberada p/
'financiamentº bancário. Prox,
ao posto novo. Tr: 8843-5751.

localizado no Bairro: Barra - próx. Supermercado
Breithoupt terrenos com 459m2, com asfalto, ligaçóo

. �e energia, telefonia e tv a cabo com caixas
individuais subterrâneas. Trotamento de esgoto e toda
infra-estrutura para construir. Valores a partir de RS

.

85.000,00. Consulte-nos!

RAU - Vende-se, mista, 3 qts,
com escritura, R$ 55.000,00.
n 33716069 CRECI11831

ITAJUBA .; Vende-se, nova,
alv.. Tr. 91434423

JARAGUÁ 84 - Vende-se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada
c/ a cozinha. R$ 50 000,00 á

,
combinar. Tr: 3273-7195.

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

SANTO ANTONIO - vende-se,
Joinville, alv. R$ 40 000,00,
aceito carro no negócio. Tr:
3372-1617.LOTEAMENTO

JUNTO AO PRADII BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, 2 suítes,' 1 mas
ter, cozinha planejada, lav.,
sacada, gar., área construída
200m2, terr. 400 m2. Tr: 9609-
5924.

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

quina, murada, 2 qts + 1 suite,
garagem dois carros, prox. a

Malwee, R$ 190.000,00. Tr.
99025885

• TERRENOS
Cosa com 2 quartos, solo e cozinho integrada, bwc, área de serviço,
garagem coberta e todo murada. Prox. Salão 25 de julho. Este valor

esta incllJido: terreno + cosa + todo a documentação p/ .

Financiamento no Caixa Econômica Federal. Valor: Consulte-nos! !

AGUA VERDE - vende-se,
murado, c/ escritura, 450m2,
prox. ao Posto Marcola, R$
80,000,00. TR.33716069BARRA DO SUL - troca-se, .

por c-hácara ou terr. em J�ra
guá. Tr: 8824�1107.

JOÃO PESSOA Ve'nde-se,
duas casas de alv., 3 qts cada,
c/ . escritura, R$ 85.000,00
a vista. TR.91375573 Creci
1831'

AMIZADE· - Vende-se, ou

troca por casa, 60m2• Tr.
.

33745520

ANA PAULA - Vende-se ,

400m2, prox. ao Colégio Ma
ria Salai, R$ 55.000,00 nego-

.

ciavet Tr. 91375573

NOVA BRASILlA - Vende-se,
terreno cf 740m2, casa c/
240m2; l' suite, 3 qts, 2 bwc,
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AVAl - Vende-se, 360m2,
pronto pi' construir, legal

.lzado, aceita financiamento
bancário, R$ 45.000,00. Tr.
9183-8081

BARRA VELHA - Vende
se, terreno no tabuleiro, fr-'
ente pi o mar, 300m2, R$
150.000,00. Tr. 88146407

BARRA DO RIO CERROI
PRAIAS - Troca-se, ter
reno na Barra do Rio Cerro
por meia água na praia. Tr.
33709217 OU 99895750 '.'

GROTA FUNDA -Vende-se,
140 mil m2, regularizado. Tr.
33791119

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, 450,OOm2, R$ 80.000,00.
Tr. 3370-6370 19965-9934 I
9975-2943;

ILHA DA .FIGUEIRA - Vende
se, 15x39 = 450m2, Rua Ri-

'

cardo Karssner, asfaltada. Tr.
99695540

JGUNSCHROEDER - Com-
'

pra-se, acima de 3.0QOm2.
Tr.33714008 I 88026635

MASSARANDUBA - Vende
se, 10.000m2., Tr: 33�9-
1119.

NAVEGANTES - Compra-se.
Tr: 3275-3736.

NOVA BHASILlA - Vende-se,
728m2. CI galpão, prox. ao

calçadão. R$ 270.000,00,
nego Tr: 9137-5573 Crecl
11831.

PiÇARRAS - Vende-se, 120
m2, R$ 70.000,00. Tr. 3275-
0560.

PIÇA�RAS Vende-se,
próximo ao fórum. Iroca-se
por imóvel, em Jaraguá do
Sul. H$ 95.000,00. Tr: 9975-
3092.

-

piÇARRAS Vende-se, 3
quadras da' praia, 576m2,
Rua das Figueiras esq. Com
Pedro Bencz. R$ 80.000,00
aceita negociação. Tr. 8402
8775

, ,

, r'

PiÇARRAS Vende-se,
Beira Mar" 325m2, Rua
das Oquideas 3 lote. R$

, 100.000,000, aceita' nego
ciação. Tr. 8402 8775

,

,RAU - Vende-se, comercial,
507m2, fundos do Mercado
Brasão, Rua Afonso Ni
coluzzi. R$ :170.000,00. Tr.
99757708

SANTO ANTONIO - Vende
se, prox. ao colégio, cl
água, luz e esgoto, rua as

faltada, R$ 7.5ÓO,00 de en

trada + parcelas de um sa

lário mínimo. Tr. 33716069

SCHROEDER - Vende-se,
421 m2, escritúrado, 2 km

após Marisol, R$ 39.000,00
a vista. Aceito troca por
carro. TR. -91740251

VIEIRAS Vende-se,
8.448m2, fundos. ADE
areais, rua Manoel F. da
Costa, final da rua Felix Kus
kowski, ótima localização.
n 96023904

VILA LALAU E ILHA DA
FIGUEIRA - Procura-se, á

partir de 600m2. Tr: 9101-
8302.

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

• APARTAMENTOS

AMiZADE - Vende-se, 3 qtos, cl
garagem. Tr: 3276-3321.

CENTRO - Vende-se, ed. Màxl
mum Center, 1 suite.. 2qtos ,

gar.,salão de festas, elevador,
2° andar, sacada fechada com

sistema reike,que pode ser aberta
totalmente, qdo quiser, todo mo

biliado com móveis sob medida.
R$270 .000,00, aceito financia
mento. Tr: 3055-2094 ou 9117-

,;. 8754.

CENTRO - Vende-se, Ed. Mene
gotti, 2 qts +' dep. Empregada,
bwc privativo, R$ 130.000,00,
aceita carro e/ot, imóvel em Jara
guá/ Praias I Itajaí. n 3248-4258
ou 8401-4000

COMPRA-SE - Apto até R$
95.000,00 à vista, de preferência
próximo ao Angeloni. Tr: 9993-
4100.

ITAJUBA - Vende-se, 2 qts,
mobiliado, R$ 120.000,00.
n. 33707881 I 33761315 I
99056588 cl Leonel

JGUÁ/ CURITIBA. - Troca-se ou

vende, apto, pequeno em Jaraguá
do Sul por outro no Centro de Cu
ritiba. Tr. ,33764587

MEIA PRAIA ITAPEMA - Vende
se, 165,34 m2 , heliporto, 2 va

gas garagem. R$ 600.000,00. Tr:
8408-8157 ou 8408-8159.

. NOVA BRASILlA - Vende-se, 3

qts + closet, mobillia sob me

dida, 2 garagens, piso laminado,
R$ 150.000,00. Tr. 33707034 I
91284348 Marli

• SALAS COMERCIAIS

AGROPECUÁRIA - Vende
se, Walter Marquardt. Ir.
3370-0370' ,

,

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende
se, sobrado comercial e resi- ,

dencial, com mercado com

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

JGUA ESQUERDO - Vende-se,
Pet Shop, ótimo faturamento.
TR. . 91871025
LOJA FEMININA - Vende-se,
Centro de Jguá, 'moda femi
nina, bolsas e acessórios. Tr.
�9511107/32736762

t LOCAÇÕES
APTO. - RAU - Aluga-se, 2 qts,
garagem, R$ 470,00 mensal. Tr.

, 99932131

APTO. - 'RAU - Aluga-sé, prox. a

Une�.TR.32735233

CASA - BARRA DO SUL- Aluqa-se
pi ternporada.It 3376-1553 ou

9903-0545

CASA- .: JGUNGUARAMIRIM -

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

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

, CASA - TRES RIOS DO SUL - Alu
ga-se, prox. ao' Mercado Larissa,
alv., 68m2, 2 qts, sala çl varanda,
cozinha, bwc, área serv., si ga
ragem, R$ 530,00 mensal. TR.

8�43-5751

< CENTRO - Aluga-se, salas comer

ciais, Av. Preto Waldemar Grubba.
, Tr 99975027

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga
se, 300m2• Tr. 33701608

QUITINETE - ILHA DA FIGUEIRA-
Aluga-se, nova, 1 qto, sala, coz

,

inha, bwc, serviço, garagem, mu

rada. Pref. pi solteiros ou casal si
filhos,R$ 400,00. TR. 3370 1821

• CHÁCARAS

GARI BALDE - Vende-se, 41
.

00Qm2, 3 lagoas, 1 rancho,
com pastagem, toda cer

cada, á 70m., do asfalto. R$
125 000,00. aceito terr. no

negocio. Tr: 3055-8262 ..
'

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

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

RIO CERRO 11- Vende-se, 50
000 m2, lagoa de peixe, ca

choeira. R$ 120 000,00. Tr:
3376-0726.

/

SALAS
COMERCIAIS

ALUGA·SE
AV. PREF. WALDEMAR
GRUBBA - BAEPENDI

9997·5027

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

SANTA LUZIA - Vende ou

troca-se, 21.800m2 , água
corrente, palmeiras.bananal,
lagoa. Tr. 327520371
91184455

SITIO 'Vende-se,
-120.000m2, cf' arvores

frutíferas, área propicia
pi pasque e pague,,' R$
450.000-,00. Tr. 33705603 I
99735780

TIFA AURORA - Vende ..se,
37.000m2, pastagem, planta
ção e riacho, R$ 65.000,00.
Tr. 3'3722818

TIFA AURORA - Vende-se,
30.000m2, c/ nascente e

casa nova, R$ 65.000,00. Tr.
33722818

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, �ntiga, própria pi col--<
eclonádor Tr. 92116664 '

'

. BICICLETA Vende-se,
masco 18 marchas" R$
120.00. TR. 33700983

CAMA - Vende-se, casal,
madeira maciça, R$ 130,00. MAQUINA DE COSTURA
Tr. 3276-0340

.

Vende-se, Cobertura ind
trial, Nissin, R$ 1.400,1
TR. 33700983CUBO' PARA GUITARRA

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

CYBER CAFÉ/LAN HOUSE -

Vende-se, cl 12 comp. Mo'ni-
,

tor LCD, cadeiras, mobiliado,
split, impressora laser, gela
deira, clientela torrnada. 'Tr:
'8855-3800.

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

FILHOTES -

'

Vende-se,
Maltes, machos e fêmeas: Tr.
33752006/91464864

FILHOTES - Vende-se, Gold
en Retriever. Tr. 91162350

,

FREEZER - Vende-se" Côn
sul, 170 Its, R$ 250,00. Tr
33761403

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 Vende-se,
completa no Bairro Baepe
ndi. Tr: 9613-7754.

LANCHONETE - Vende-se,
-

Rua Domingos da Nova,' es

quina' cf Marechal, montada,
completa e bem decorada.
R$ 12.000,00. Tr. 91951881

LAVAÇÃO - Vende-se, Ilha
da Figu�ira, aceita carro. Tr:
8826-8636.

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

JAQUETA DE, COURO
Vende-se, pi 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
Tr. 32748679

MOTOR VOLVO 340- Ven,l
se, 95, melhor oferta.
9938b871

MOVEIS - Vende-se, I

enas 1 ano de uso, pi loja
roupas fem., em MDF, cor

caramelo e branco. E

cão, caixa, balcão exposi
provadores, 4 araras, 2 tat
dos de vitrine, 3 manequi
painel. decorativo, sofás e

. petes. Tr: 9903-9535.

MÓVEIS - Vende-se, I

critório, 2 mesas,1 arrnái
2 portas, 1 balcão, 2 cac

ras giratórias, 4 cadeiras'
as, 2 cestos de lixo, 1 ca

de correspondência. Tr.
8443-3999 ou 3376-1996

MOVEIS ANTIGOS - Vent
se, cama cf aprox. 90 an

mesa grande cI, 11 cac
ras acento de couro, bak
grande maciço. Tr. 305522

NINTENDO WII -,Vende
destravado, americano, SE

,
novo, 25 jogos, 1 wii rem

e 2 nunckucks, R$700,1
TR. 9917-3771

OFICINA - vende-se,
bicicleta, corupa, com to

maquinário e estoque, UI

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

OFICINA - Vende-se, Torne
ia. R$ 46 000,00. Tr: 99�
2408 ou 9905-9850.

.

PADARIA E CONFEITAF
- Vende-se, equlparnern
e balcões, semi novos,
bairro Vila Nova,. Tr: 96�

,

3963.

PLAY STATION ONE - Ven<
se, R$ 100,00'. Tr. ,,32i
0340.

ROLLERS - Vende-se, 37I�
R$ 50,00. Tr. 3276-0340

,HOUPAS GINÁSTICA
vence-se, de suplexx, cl (

toque 500pc. Tr. 8849 360

47 3273 -5144 (após isn

SORVETERIA - vence-:

completa, 'maquina de ta
sorvete, 5 freezer, mesas, �
ladeira, fogão. R$ 38 000,(
Tr: 9137-0999.
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m o CORREIO DO POVO
fIM-DE-SEMANA. 13/14 DE fEVEREIRO DE 2010,

TANQUE LAVAR ROUPA -

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

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 Coca. Tr.3371-7914

I COMPRA-SE

AR ,CONO. PI CARRO �

Compra-se, AC original pi
Opala 75. Tr. 96523006

ANTENA - Compra-se, pa
rabólica pequena. Ir: 91.94-
0580 ou 3273-5183.

BEAGLE - Compra-se, so

mente filhote. Tr. 9136-9383

EMPREITEIRO - Precisa-se,
urgente, pi fazer casa em

f\

Schroeder. TR. 8408-1020 _

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

DOA-SE

CACHORROS - Do�se "

adultos, ,pequeno e médio

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

BORA _;_ Vende-se, 01,
azul, 'compl., banco

de couro, ABS. R$ 28

000;00. Tr: 8405-9689.

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

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

Gal - Vende-se,
_

99. R$'
4.000,00 entra. + 27

pare. R$ 397,00. ou R$
11.900,00 à vista. Tr:
9102-9254.

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

Gal - Vende-se, 94, 1.0.
R$ 8:800,00. Tr: 9962-
3664.

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

,
\

GOlF - Vende-se, 06,
2.0, automático, prata,
22.500km. Tr. 9981-9777

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

dono, completo, revisado.

R$ 50.000,00. Tr, 8849
3600 I 47 3273 5144

(após 18hrs)

KOMBI FURGÃO - Ven

de-se, 07, branco, flex,'
cl GNV. Tr. 9979--6850 I '

3371-6368

PARATI - Vende-se, 97, .

1.8, 2 portas. Tr: 9973-
9749.

pala -, Vende-se, 00,
ótimo estado, compl.
R$ 20.500,00' ou R$
16.000,00 de entrada +

12x de R$ 652,00. Tr:
3376-3978 (após 13h)

pala - Vende-se,04/05,
Sedan, 1.6, 8v ,Flex, pre
to, 69.000km, AG, OH, VE, '

TE, RE, GB, Rll 15, FN,
volante escamoteável, R$
26.000,00. Tr. 9973-5229

SAVEIRO - Vende-se ou

troca por carro de me

nor valor, 02, G.3, 1.6,
álcool, R$ 17;900,00. Tr.
32753538 ou 99319410.

, SAVEIRO - Vende-se, 05,
flex, legalizado suspensão
e xenon . Tr. 99231153

SAVEIRO - Vende-se,
, 00100, G3, cinza, ótimo

estado. Tr. 33761060 I
91376250 cl Maicon pela
manhã

SAVEIRO SUN, - Vende

se, 01, 1.8, prata, OH. TR.
99239345

,

IMOVEIS

tFORD

COURIER - Vende-se,
06, 1.6, branco, R$
22,000.00. Tr. 32731944

DEL REY - Vende-se,' 83,
verde, metálico, bom esta

do. R$ 2300,00. Tr: 8459-
8773 ou 8461-3436

ESCORT - Vende-se, 01,
1.6, SW, azul, completo, ar,

direção, trava, vidro, 4p,
R$ 13.500,00. Tr. 9172-
6768.

ESCORT GUARUJA -

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

F-250 Vende-se, 02,
branca, 6 cilindros, bom

estado, unico dono . Tr
91123256

.

F-l 000 � Vende-se, 93,
diesel, cabine simples
(modelo novo) motor

mwm em ótimo estado.

R$ 27.000,00 nego Tr:
99735052

F-l000 - Vende-se, 85),
turbinada, vidros e trava

elétricos, alarme, OH, ban
co couro, completa, R$
22.000,00. Tr. 9941971 �

FIESTA - Vende-se, 00,
4 port-as, azul perolizado,
pára-choque ,

personali
zado. R$14 800,00. Tr:
8405-9689

KA - Vende-se, 08/09,
semi-novo, branco, 9.000

km, AR, TE, AL. R$. 25

000,00. Tr: 9135�8601.

KA - Vende-se, 98, prata,
pára-choque personaliza
do, TE, AL. R$'l 0.800,Oà
s/ troca. Tr: 8405-9689.

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

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

t FIAT

PALIO - Vende-se, 99, 4

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

PALIO - Vende-se, 97, 4p,
vidro, trava alarme, R$
11-.900,00. Tr. 32753538/
99319410

PALIO - Vende-se, 00,
completo, roda 14" de

liga, 4 pneus novos, ótimo

estado, R$ 13.000,00. TR.
88170595
TIPO - Vende-se, 95, com

pI., 4 pneus novos. R$ 9

000,00. Tr: 3376-4050 ..

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

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

UNO - Vende-se, 96, 1.0,
azul, R$ 8.500,00. TR.
33700983

• MOTOS

BIZ - Vende-se, 031 100cc,
sem partida elétrica, preta,
oferta, R$ 3.300,00. Brinde

capacete. Tr: 33702060 ou

9948-9644.

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

33722348

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

BIZ 125 - Compra-se, cl par
tida elétrica, acima do ano 07.
Tr. 33709508,

CVX 250 - Vende-se, 08,
Twister, licenciada 2009 paga,
cl alarme. 14.000 km. R$
9.500,00. Tr: 8802-6399:

OAFRA - Vende-se, 09, Laser

150cc, prata, baú givi, cl capa,
cadeado, R$ 4.000,00. TR.

3055-3756/8408-911 Q

OT 180 - Vende-se, de trilha
+ bota + capacete. Tr: 3372- ,

0409.

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

'

MOTO PI TRILA - Vende-se,
Yamaha, cl capacete, botas e

doc. Tr. 33720409

SHAOOW .;_ Vende-se, 600 VT,
01} 20 dono, em ótimo estado.
Tr: 9993-3937

SHAOOW 600 VT - Vende-se,
,

01 , cromada. Tr: 9993-3937.

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

TWISTER - Vende-se, 07, bor
do. Tr. 33713570/88216776

XR 250 - Vende-se, 04, tor

nado, equipada pi trilha, R$
3.500,00. Tr. 92140486

YBR 125 - Vende-se, 06, Ya

maha,14.000 km, vermelha, cl
baú e capacete. Tr. 8443-3999

I 3376-'1"996

� CHEVROLET

CORSA - Vende-se, 98, Pick-u

1.6, preta, farol de milha, alam)
multitrava codificada, lona ma

tima, R$ 5.500,00 + 33 paro
Ias, acetto moto CJ125 ou 1!
a partir de 07. TR. 915754]1
33717944

'

CORSA - Vende-se, 06, Hatc

Max., 1.0, 8v, Ap, prata, AC, r

LT, ótimó estado, R$ 23.900,1
St::i11 troca. TR. 3370413
91313273

MERIVA.:... Vende-se, 03, cor

pleta, R$ 5.000,00 entrada
40x de R$ 956,00. Tr. 998866

OPALA - Vende-se, comodc

83, azul, 2 pts. Tr: 9188-2814

S10 - Vende-se, 00, 2.2, 4)

GN\I, ceb, Simp., VE, TE,'�
LM, 4 pneus novos. Ótimo (

tado. R$ 25.500,00. Tr: 99E
9864.

S-1Ü ..:.. Vende-se, 04/04, tur

diesel interculer, cabo Simpll
AG!DHNErfE e sistema de n

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

ASTRA - Vende-se, 05, Hatch '

S1 O - Vende-se, 00, diesel, Ar
Elegance, 4 portas, 2.0 flex, AC, DH, prata. TR. 99239345

, preto, AR, DH, VE, TE, AL. Ir;

8823-8479.

ASTRA -Vende-se, 05, sedan,
confort, 4 portas, 2.0 flex, prata,
compl. 10 dono. R$ 31.000,00.
Tr: 3273-5233.

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

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

valor, ou financio em condições
especiais. Tr: 9101-8302.

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

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

s! troca. Tr. 3370-8307 (horário
comercial)

CELTA - Troca-se, 04, Super,
4p. Troco por Fox, 05 a 07. Tr.
33717538

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

CORSA - Vende-se, 96, Super,
branco, trava elétrica, alarme,
desembaçador traseiro, ar

quente, limpador traseiro, roda

liga leve, R$ 7.500,00 + 11x

de R$ 415,00� Tr. 96156811 cf
'

Guilherme

VECTRA - Vende-se, 97, !

2.0, bordo, completo.
16.500,00 a vista ou 18.500
na troca. Tr. 3276-0340

'

• RENAULT

CLlO - Vende-se, 04, 1

prata, esportivo, com r
to, gasolina, 50.000km,
23.000,00. Tr. 9902 3992

MEGANE - Vende-se, 01,
dan, compl., cinza. Tr: 84:
0088.

MEGANE - Vende-se, Grar

08, completo, revisado o

40.000km. Tr: 9186-5783

MEGANE RETH - Ven
, se, 01, 20 dono, compt
pneus novos. Tr. 994797€

SCENIC - Vende-se,
Privilege, R$ 35.000,00.
99623664

.. PEUGEOT

PEUGEOT 206 - vende-se,
prata, AR. OH, VE, TE, Air

duplo, pode ser financiado,

18.500,00. Tr: 9975-0078.
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ta, 4x4, R$ 48.0QO,00. Tr. couro, compl. 58.000KM. 10

• I91151154, dono. Tr: 3376-5122. '!QW"�'Ii[l]t
PICASSO - vende-se.. 02,
exclusive, AR,. banco de cou-

, ro, compl., ótimo estado. R$
24 500,00 . Tr: 8862-0017.

QUADRICICLO - Vende-se,
08, Suzuki 750. Tr. 9973-
8618

TOYOTA - Vende-se, 72,
Bandeirante, bom estado;
4x4, R$ 15.000;00. Acei
to carro no negocio. TR.
32760478

MERCEDES BENZ L1214-
Vende-se, 94, cf baú, branco.
Tr. 9979-6850 f 3371-6368

SCANIA· 112H- Vende-se,
83. Tr. 33707144

VAN FURGAO - vende-se,
03, Mercedes Benz Sprin
ter 311 COi, 4 portas, die
sel, IPVA 2009 pago, R$
52.000,00. Tr. 47 8443-
3999 ou 3376- 1996

TRUCÃO - Vende ou troca-se,
81, Fiat, mecânica Mercedes,
R$ 25.000,00. Tr.99380871· ,PEUGEOT 206 - Vende-se, 07,

SW Flex, compl, único dono,
R$ 28.800,00. Tr: 9918-0000

FIT - Vende-se, 05,1.4, LXL,
automatico, R$ 30.000,00.
Tr 99180000

• OUTROS TOYOTA - Vende-se ou tro

ca-se, 04, HILUX, 3.0, turbo,
4x4, preta, gabine dupla,

vw 8150 - Vende-se, 01, cf
baú, branco. Tr. 9979-6850 f
3371-6368PEUGEOT 307 - Vende-se,

07, Griff, complete. TR. 9969-
3914/3372-3008 Kauê

ALFA ROMEO 164 - Ven-
de-se, 95, impecável, R$ JEEP - Vende-se, 61, ga-
12.000,00. Tr. 99888137 salina, 4x4, reduzido, R$

18.000,00. Tr. 33740649
. liGUE E ANUN.CIE .....

_-
."

21 06-1919·
PEUGEOT - Vende-se, 02,
4 cortas. praa, AR, OH, VE,
TE,

-

air bag duplo, pode ser

financiado. R$ 18.500,00, Tr:
9975-0078.

C LX - Vende-se, 05, preto,
revisado,' R$ 33.000,OO.Tr.
9975-1177

, JE'EP - Vende-se, 61, 6 ci
lindros, 4x4, 3 marchas, R$

, 18.000,00. Tr. 99623664
CIVIC LX' - Vende-se.,

05, ; preto, revisado,' R$ PAJERO SPORT - Vende-

33.000,00.Tr. 9975-1177 se, 02, disel, 2.8, comple-
'_ .

.
.

I

'}
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Lane,ltes

5% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto à visto

..... "p.,
...........��

10% de. desconto à visto

mUDÍDldora
��Jaraguá
��..��

12% de desconto

15% de desconto à visto

BI.JOUX

10% de descame à visto

5% de desconto à visto em dinheiro

WStrutura
15% de desconto à visto

'\

R RAVElL

/MODA IMASCULIIIíIA

15% de desconto à visto

10% de desconto à visto
ou 5% de desconto o prazo

5% de desconto

móveis planejados
5% de desconto à visto

Fórmula Certa
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

10% de desconto à visto

10% de desconto

15% de desconto à visto ou

10% de desconto o prazo

FARMÁCIA MAGISTRAL
(47) 327507

10% de desconto à visto

10% de desconto no mõo-de-obra e

5% de desconto nos peças à visto

13% de desconto à visto ou 5% de

desconte o prazo em 3 vezes

O�nlro de T�rapia e E télit:..r.

10% de desconto

5% de desconto

------

Clínica Geral com até 15% de desconto,

(Dependendo-da forma de pagamento)

(_(/<..v;. � (/�
, r\

15% de desconto à visto

10% de desconto no hospedagem

MÁCIA
'OEPLENA

10% de desconto à visto

@��mUOC5@
, � OOO{Ç@@UIDO

5% de desconto acima de RS 30,00

UITELLESI
CALÇADOS

3% de desconto

10% de desconto à visto para
trocá de oléo, filtro, fluído e rad.

IPEL

Aproveite você também os descontos! Assine já e peça seu cartão

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

5% de desconto à visto em dinheiro

10% de desconto à visto em dinheiro

15% de desconto

10% de desconto à visto em dinheiro

10 % de desconto nos

manipulados à visto

COtl ..a..íd
L A.ç

lCn« .....ª-5co
1 0% de desconto

5% de desconto à visto

8% de desconto à visto

• tnvesttmentos
corretora

20% de desconto nos cursos

= '.':',-':_ BIJU

10% de desconto à visto

:iitti
complementos

10% de desconto à visto

Nos compras ócima de RS 30,00
,

Desconto de 13% ó visto 10% à visto nos

môlduras e ólbuns

20% de desconto nos manipulados/genérico
e 1 0% d� desconto no ético à visto

, "

,

BEL SS
H o M E

8% de desconto à visto

6t
mais

lNTER10RES .!"
15% de desconto à visto

@w�
PNEUS

10% de desconto no mão-de-obra e

check-up gratuito no suspensão e freio

5% de desconto à visto

10% de desconto
linho de brinqeedos à visto

Pedrinho

fi... ..

Grafipel,
5% de desconto à visto

mGL�S • ESPÁ.NHOl • INTERCAMBIO

5% de desconto

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

Selt-service de Perfumes
com fragrâncias importadas

� �\:� �
.("'�

.. ��._I ,&
r,.- I. � ......

'Q ,�-' t\)'(�. cft) f'</l'
10% de desconto à visto em dinheiro

5% de desconto à visto

Falcão5ports
10% de desconto à visto

Fellows®
Á S

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

(�I..t�
10% de desconto

VIDEO LOCADORA'I PRESENTES I DECORAÇOES

7% de desconto à visto no

linho de presentes e decorações

5% de desconto

15% de desconto
(mensalidade de novos alunos)

t hi
5% de desconto à visto

8% de desconto à visto

! Ligue 3055-7575
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COO 439 - Casa alto padrão no

Champagnat, 3 suítes cf móveis
embutidos, sala em 3 ambientes,
lavabo, cozinha e área de serviço '

mobiliadas, área de festas com

piscina, garagem 2 carros.

RS 650.000,00 -

CENTRO . CENTRO

COO-347 - Casa de alvenaria cf
suite mais 4 dormitórios, duas
salas, copa-cozinha, área de

serviço e duas vagas de garagem,
Poss_ui área de festas cf chur.a e

depósito. R$480.000,00

,COD-291 - Excelente casa para
clrnica, ponto comercial, 1 suite +

2 dormitórios, Cozinha sob
.

,

medida, porcelanato na sala, bem
conservada.

COO-347 - Casa de alvenaria cf
suite mais 4 dormitórios, duas
salas, copa-cozinha, área de

serviço e duas vagas de garagem.
Possui área de festas cf chu[ e

depósito. R$480.000,OO .

COO�184 - Casa Cf 4 quartos sendo
1 surte, 3bwc, cozinha mobiliada,
banheira hldromas�agem. piscina,

sala de estar e de jantar, área de

serviço, área de festas cf chur., 2

vagas de garagem.

.cOD-428 - Excelente apartamento,
novQ, semi-mobiliado. com 3

dormitórios sendo 1 suite, sala de estar
e jantar, cozinha, lavanderia. sacada

com churrasqueira, terraço e 2 vagas
de garagem,

COD·350 - Prédio pequeno com

apenas 3 andares, sacada grande,
'1 vaga de garagem, sol da manhã.

R$140.000,OO
CENTRO

COD-259 -jote residencial com

350m2; ótima localização.
R$6a.OOO,oO

COO. 463 - Ed. Garden Flowers, apto cf
ótimo acabamento, piso porceanato,

'

gesso, semi mobflíado, com cozinha,
área de serviço. banheiros e sacada.

Prédio com sauna, nome theater,
acacerna, sala de jogos. piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de

garagem mais depósito. R$340.000,OO

COD-248 - CHICO DE PAULO·
CASA NOVA, excelente

acabamento, com 3 dormitórios 'e .

, 2 banheiros, salacte estar e jantar,
'

cozinha e lavan9éria, garagem
para 2 carros e edícula com

churrasqueira. R$180.000,OO.

VENDE-se • ALUGA-SE
COQ-339 - Excelente imóvel

comercial, pronto para locação. Em
frente ao terminal, 3 salas térreas, 2°

andar apto c/ampla varanda.

.

Estac ionarnento para 20 carros.

COO-336 • Ex.celente apartamento
semi-móbílíado com 2 dormitórios,

1 suite (com hidra e closet), sala
de estar e jantar ampla, sacada e 2

vagas de garagem.

Apanamentos novos

surte + 2 quartos
com 105m2 - R$ 179.000,00
com 120m2 - R$ 189.000,00

JARAGuA ESQUEROO

: * Apto de 4, 3 e 2 dormITórios mais
• coberturas planas,
. ., Área dó terreno: 35.000m�
• * Acesso a vias duplicadas
• * Mais de 30 opções de lazer: Conjunto de
: piscinas, bar molhado, espaço goumlet.
: saláo de festas, fitness, 'espaço Klds. sala

deíaQ�s, písta d� cí3J11in��da e muito mais. '

COO·420 - Excelente casa semi-
,

nova com estrutura para dois pisos,
,

com acabamento em porceenatc
laminado de madeira,.2 dormitórios

sala de estar e jantar, banheiro,
'

cozinha e lavanderia:

coo 276 - Casa bem ampla,
ótima localização, 1 suite mais 2
dormitórios, 2 bwc, 4 vagas de
garagem. (pode ser financiada).

R$325.000,OO

COD·453 - Sobrado com área
construída de 220m2, suite + 2

dormitórios, área de festas, 2
, vagas de garagem. Ótimo

acabameeto.

COD-303 " Lot. Paineíras com

toda a infra-estrutura, asfalto,
rede de esgoto, água e luz,

ótima topografia.

COO-456· Apartamento surte + 2

quartos, com 99,45m2,
localização central. Entrega
DEZ/2010. R$140.000,OO

• COÔ 309 Apto ioc. na 1.
, dormitório * 2 dormitórios * 1 dormitório

'

mais suíte'" Sala/cozinha integradas;bwc '

• área de s.erviço, sacada cf chur • 1 vaga .

de garagem Próximo rua da AMA

: Entrada +parc:Õ direto cl a construtora
'

e Financiamento Habitacional
A partir de R$105.000,OO

; apartamento com- 1 dormitorio • 2
• eormitorlos « 1 dormitaria mais suite •

,
Sala e cozinhas int(l9radas • Ama de

: serviço' Sacado com cnurrasqueíra • 1 '

,

vaga de gar�gern coberta

COO-489 ótima oportunidade !'
•

lote comercial com 569,53m2 de
esquina. R$105.000,00

COO·326 -exceíente imóvel
J residencial com vísta e

localização privilegiada. Pode
usar finan�iamento bancário

R$475.000,OO

COO-495 - Ótimo terreno,
alto, plano, para fins

éomerciais, R$442,OOm2.

'\IRA lENZI VltA LENZJ VRA NOYA

COD-4�6 - Imperdfvel! Terreno
comercial com 435,20012, com

uma sala grande e um galpão.

, COO·312 • Casa com 1 suite mais •

2 dormitórios, 1 nwc, 2 vagas de

garagem, excelente área nos

fundos para construir.
R$195.000,OO

COO·190 - Condomínio
fechado Moradas da Vila,

Sobrado. 3 quartos, 2

banheiros, murado. portão
.eíetrônco. acesso de pedestre

e área de fes�s,.", "

RS139.00U.OO: "

.

,

• &00-340 - Ed. Santa Catarina,
• suitemals 2 quartos, bwc, 1 vaga
,

de garagem. Ótima localização.
R$178.500,OO

COO-202 - Prédio c/r�scina, espaço
gourmet/fitness, playground, elev
soclaVserviço, portão e porteiro

eletrônico. Suite + 2 dormrrórios, ,

sacaoa cíchurrasQueira, 2 vgs garagem'
'RS198.000,OO. ENTREGA ABRIl/201O. "

COD-277 • Casa com sala
comercial na frente, ampla suite
+ 2 dormitórios, salão de festas,

'

piscina, garagem ampla para 4
carros. R$350.000,OO .

COO 306 � Excelente apto com
" mobilia, cozinha, área de serviço.

,
banheiro e 2 quartos, sala de estar

e Jantar com textura. Muito
conservado. R$140.000,OO

RESIDENCIAIS
CASAS
• Oením- Rua Marino Frutuoso, casa com sala, 2 quartos, banheiro, çoziflha,quintal. R$
580,00

�

• COO 404 - CENTRO - próximo TERMINAL RODOVIÁRIO. Excelente imóvel comercial com

aproximadamente 400m2 divididos em 6 salas com 3 banheirõs, ampla varanda na frente e nos fundos,
cozinha e despensa. Possibilidade anexâr ao aluguel estacionamento para aproximâdamente 20
carros no local. RS4.500,OO.
TERRENOS
• COO 415 - BARRA DO RIOCERHO -Ierrene 612m2 de esquina, R$1.40Ô,OO.
• CENTRO - próximo ao SESC, 800m2• valorR$1.1 00,00.
GALPÃO
• GALPÃO NO CENTRO - Rua Marina Frutuoso, 300m2 - R$1.500 ,00.

SALAS EM POSTO DE GASOLINA

• COO-435 - VILA LENZI· excelente apartamento P locação, com 2 quartos, banheiro, cozinha,
lavanderia, garagem. Aluguel R$400,OO.

'

• CZERNIEWleZ • apartamento sala, 2 quartos, banheiro, cozinha, área de serviço, garagem. Aluguel
R$550,OO

APARTAMENTOS
·eOD 409 • VILA NOVA - MOBILIADO. Excelente apartamento com sala, 2 dormitórios,

banheiro, cozinha. lavanderia, garagem. R$850,OO.
• VILA LENZI - Excelente apartamento 1 a locação, sala, suite + 1 Quarto, banheiro social,
sacada com Churrasqueira, vaga de garagem coberta. RS600,00
• COO-430 - CENTRO - TODO MOBILIADO - excelente apartamento com sala, 2 quartos.
banhemi, coz�nha lavanderia, gara�em. Alugue! R$1.1 00.00.

COMERCIAIS

SALAS COMERCIAIS'
• COO 414 - VILA LENZI- Salas comerciais, frente de rua, 4501" corn banheiro. RS3aO.OO cada.
• MARCATTO CENTER - Excelentes safas para locação de 47m2 a 308m2, Consulte-nos!
• COO 413 - CENTRO· Em frente ao Terminal Rodoviário. Excelente sala comercial com

aproximadamente 100m2, com sala anexa e banheiro. Possibilidade de anex_?f ao aluguel
e�tacjonamanto edepÓ$l1o. Temos 3 salas - R$2.8GO.OO (cada).

• (Av. prefeito Waldemar Grubba, próx. Weg.) Uma sala com 70rtJ2. R$ 850,00

I
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Em o CORREIO DO POVO
I

FIM.DE.SEMANA, 20/21 DE FEVEREIRO DE 2010
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Residencial Gamaliel - à partir de R$135.000,OO - Entrega Maio/201-3 - Bairro: Centro

I

\

\
I
I

Apartamentos
Novos- Suíte, 2

dormitórios,
banheiro, sala,

cozinha cf armários,
lavandería, sacada cf

churr, garagem -

'R$77Ô,OO + cond.

, Apartame
com2
dormitóri(
bwc.saía
cozinha"
lavanderi,
garagem
RS400,0(
condomír

)-

.A-479 - Apto - 2 corm,
,

bwc; sala/Coz, lav,
sacada B garagem -'

R$630,OO

Ref. 8:510 • Casa 8-567 - Vila Rau - Casa
Alvenáría - suite, 3 dorrn, 2

. Alvenaria; 3 dorm, sala,
bwc, sala, copa, coz, lav,.2 , coz, lav, garagem.

garagens - R$1000,OO R$540,OO'

'�

ReI: B-550 � Casa Alvenaria -

Suíte, Z dorm, bwc, sala,
copa, coz, lav, dep.emprenada

c! bwc, churrasqueira. 2

vagas garagem .- R$11 00,00
- Toda Murada)

1
1
\
'I

8-565-= Casa Alvenaria -

_

3 dorrn, bwc, sala, coz cf
armários, lav, garagem -

R$770,OO

Rei. 8-566 - Casa Alvenaria -

3 oorm, bwc, sala, coz, lav,
depósito, 2 vagas garagem ..:

R$1100,OO - Lot.Champagnat
- Toda Murada

ReI. 8-556 - Casa
_

Alvenaria - Suíte, 1 dor
bwc, sala, coz,lav,

garqgem - R$800,OO
Toda Murada

YILANOVA .

,
.

CENTRO

A--4S8-" Apttr·3 dorrrr,
bwc, sala, COZ, lav, área de

churr, garagem"
�$770,OO + cond.

-A:464-: Apto--"Tõorm;
bwc, sala, coz, lav,
sacada, garagem -

R$550,OO' -{- cond.
,

ReI. A-472 - Apto - 02
dorm, sala, COZ, bwc, lav,
gar, sacada - R$630,OO

'IF5"TZ-=-PJftiíaõe':-CãSa
-

Alvenaría·2 dorm, bwc,
sala, coz, lav, garagem -

JC J"l Á�5bO�)l J< j

Ref. C-118 - Vila Nova -

Sala comercial c/70m2 -

1 �anheifo' "::'R'�OJ1.'��:j
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

IMOVEIS .�
t
f

L
(

�
f
�

h,

I
f

.(

�
(

�
� ,�'"'.."r--

(
r
(
(
t

(
r
(

I
r
[
I
(
!

�
(
(

f
�
f
�
r
r
I
(
[

f'
f
r

r
1
[.

�
(
l
(
.(
(

(

(

LOCAÇÃO
CASAS:

H623 Casa de. madeira com 02 quartos.
Bairro Chico de Paula. RS350,OO
H636 Casa alvenaria com 01quarto. Bairro
Baependí. R$4$O,OO.
H638 Casa mista com 02quartos. Bairro
Vila Nova, R$600,OO.
H635 Casa de alvenaria com 02quartos.
Bairro Vila Lenzi. R$600,OO.
H629 casa comerciai com amplo espaço.
Baírrocentro. R$3.000,OO.

APTOS:

liS35Aplo com 02quartos. BairroAmizade.
R$400,OO+Cond,
H403 Quitinete com O 1 quarto. Bairro Nova
Brasilía. R$420,OO + Taxa de àgua.
H529 Apto com 02 quartos. Bairro Vila
Lalau. R$450.00 + Cond. .

H513 Apto com Q1quarto. Bairro Tifa
Martins. R$45Q,OO

•

H530 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$45Q,OO + Cond. '

H537 Apto com 02quartos, Bairro Vila Rau
R$460,OO +Cond,
H528Apto com 02quartos. Bairro Vila Rau.
R$500,OO + Cond.

H51402 aptos com 02 quartos. 'Bairro Tira
Martins. R$500.00 cada um.

H519 Apto com 02quartos. Bairro Vita
Lalau. R$500,00 + Cond.

H523 Apto. com 02quartos. Bairro
Czemiewicz. R$530,OQ.
H533 Apto com 02quartos. Bairro Vila .

Nova. R$550,OO + Cond. •

H522 Apto com 02quartos. Bairro
CzemieWlcz. R$590,OO. .

.\

H532 Apto com 02quartos. Bairro. Centro.
R$600,OO + Cond.

H536 EM BREVE DISPON1VEL NO .

CENTRO AptO' com 01suíte + 02 quartos,
Baírro Centro, R$65Q,OO- + Cohd.110,00.
HS15 Apto com Otsuíte + 1quarto. Resid.
Clarice Koch. Bairro Centro. R$700,Oa +

Cond.

H534 Apto com 04quartos. Bairro CeAtro.
R$8S0,OO + cone,

H524 Apto NOVO com ütsuite +

02quarto$� Bairro Vila Nova. R$900,OO +

Cond.

AtUGUEl COMERCIAL:
Hl01 Sala ComercfaL- Bairro Centro.
R$390,OO + IPTU.f, conô:

.

H706 Sala comercial com 32mz + WC.
BaírroCentro. R$480,OO+ IPTU:
H712 Sala comercial com. 70m2. Bairro

�anta Luzia. RS408,UO.
Hli0 Safa comercial. Bairro nova Brasiiia.
R$450,OO.·
H70l Sala Comercial. Bairro' NQvaBtásilia,
R$500,OO.
H 700 Galpão. Baírro Chico de Pâula. R$
600.00. .'

'Hl14 Sala Comercial com fiOm�. Bairro
Vila Nova. R$85ó,OO + IPru + Cond.

VENDA DE APARTAMENTOS
H206 Apartamento no Bairro Amizade
87 ,36 m� de area total, 3 quartos, banheIro
social, sala estare jantar, cozinha e area de
S6lViço. Valot-R$129.000,OO.

VENDA DE TERRENOS
H326 Terreno com 326,88m2 na Rua
DesPllchanfe Lucas: Lot. Residencial
Jardim daSAcáciàs.l3aiiToAmizade.
H328 Terreno com 2 casas de alvenaria,
25.000 m2 no Bairro Rio Cerro, proximo ao
clube Alvorada.

.

H324 Chácara com 47.S00m2• Tifa dos
Monos.Valor R$ 95.000;]0.
OUTROS

.

H108 Galpão com 520m�, área de 2.200m.2

�$4tn 04WC: Bairro Barra. do Rio Molha .

. 500,00.

Lotes de esquinas no Amizade, na Tifa
.

Schubert.
.

.�.

H207 Ápartamento no Centro, prox.
Doce Mel, com 143,14mi•

\::.oC R$240.000)OO.,,, .,.0

Seu lmóvel está aqui.

HA.BITAT

H126 SOBRADO NA VILA LENZI com 250 m' - 4
quartos, 3 banheiros, 2 salas, cozinha e copa .

conjugada, escritorío, area de festa, garagem e

lavanderia. Valor 350.000,00 negociaveis, aceita
60% do valarem imovel! Totalmente legalizada!

H203 Residencial Hibiscus - Aptos cf 01 e 02 dormitórios,
cozinha, sala estar/jantar, área de serviço, 01 WC, sacada,

salão de festas, brinquedoteca e sala para Fitness.Rua
Feliciano Bortolini,1397. Bairro do Rio Cerro.

Villeneuve
Residence
aptos com área
total de
515,12m2, Para
quem gosta de
viver com

�equinte e

segurança.

H203 Residencial Saint Tropez -

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

garagens,cozinha, sala
churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fitness Center, hall social
decorado, playground,
bicicletário.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlích. Bairro Centro.

- LANÇAMENTO Edifício
Waldemiro Bartel, apartamentos .

, .

de Spm2 e 63 03m2• Previsão Bairro Baeper}dl, En,trE:ga para
"I

'para março'de 2011 � 1 10 I � l � �, ' agostb 20� (t t -

:>' J :� .� t f sÓs: � t. {- * .� $.
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Jlpartamentos·.

.

a partir de
.

- Edifício com elevador e salão de festas
- Apartamentos de 1 ou 2 dormitórios
.. Sala de estar e jantar
'" Sacada çom churrasqueíra
.. Cczlnhae área de serviço
- Garagem
.. Financiamento direto com a construtora

UTILIZE SEU FGTSIf!

Lo�afização!
Av, Prefeito Waldemar Grubba

o; o
Rua 294N O'l

N
(O (O::l jo::: o:::

Vendas Exclusivas: Execução:
)
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SOLIDE
.

Emprt't'nolmenr"s

t�d . '1" ... d····· ... fiA dS'O'd.
,r.,,- .' lU SOl), (JS 1:":t\.i'J. ',' d

t�i)iljHi.tü� ÜE rMÓVU� i l)iJ:t1 "�li6\

.
.

Hll;! ;'};f!'jll,lyr,l!t:lf 'ClÚ !gil ,�,.lkt'�l). (�'nIJ!I 47 3055 OOj,) 0 geJ73 802()
J,;L!i:1U dq �,!llo;'(, '{'dnlí$(lil\�l\('Pir)�,()�,C()i"Ó hr, ""Y\vw.t;�pa$é():>t.{;(jtn,br

·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 válidas até a próxima edição deste 'classificado.

'O\ 1

A partir de R$ 19.9.900,00

ED. BELO ARVOREDO
AMIZADE

Aptos c/ 1 ou 3 Quartos,
demais dependências,
sacada c/ churrasqueira,
garagem�

< -

�.
. Entregá: Novembro/2011

A partir de R$ 79;000,00

\
'

\ . .

RES. HEBROM
NOYA BRASILlA

, \

\ 'ii Aptos 2 ou 3 Quartos cl ou
.

si suíte,demais dependências,
.

garagem, Forro em gesso,
previsão pI climatiz. do tipo Split
Entrega: Agosto/2012

.

I '

A partir de R$ 117.900.00

RES. VICENZI - RIO MOLHA
Rua da Prefeitura)

I
I
1 \
1 -

l
1 i
\ I
'I
1 I

� I

1 I

1

Apto 2 quartos, demais
dependências, .garagem
sacada cl churrasqueira.
Último andar. sol da manhã

Entrega: Abril/2010

R$ 115.000,00

RES. GRANO LIFE
VILA NOVA ��:\i�\;)':�1,.l\l;
Apto 3 Quartos (1suíte),
demais dependências,
garagem. Previsão pI SPLlT,
água quente. gesso, elevador,
hall de entrada decorado.
Entrega: Março/2011.

RES. VERTICALLI
BAEPENDI

RES. WALOEMIRO BARTEl
BAEPENOI

Aptos 3 Quartos (1Suite),
demais dependências
sacada cI churrasqueira:
vaga dé garagem,
Entrega: 1 ano .

Aptos 2 ou 3.Quartos (1 suite
demais dependências,
sacada cl Churrasqueira.

.vaqa de garagem.
Entrega: Marçol2011

A partir de R$ 95.0.(lO,OQ
Díreto cf construtora.A partir R$135.000,OO

RES, GRAN RAMÁ
CENTRO IMÓVEL COM I RESIOENCIA

Bairro São Luís
Rua João Frazner, próx. Urbai
- Sala comercial c/ aprox. 1701
- 1 apartamento com' 2 quarto:

'. - 1 apartamento com 3 quarto:
- 1 apartamento com 4 quarto:
Áceita imóvel como parte do p
R$ 520.000,00

Apto 3 quartos (1 suíte),
. demais dependências,
garagem, massa corrida,
preparação pI SPLlT,
acabamento em gesso.

R$ 175.000,00

Apto 3 Quartos (1suite),
demais dependências.
garagem. Estuda' proposta de
apto de 2 quartos como part,

do pgto. Possibilidade de
financiamento bancário I FG

Valor R$ 150.000,00

.EO. VERONA
CZERNIEWICZ

EOIFlclO O'ITÁLlA
CZERNIEWICZ

Apto amplo cl 2 quartos.
demais dependências,
garagem.
Apto térreo com terraço.
70m' de área privativa

R$ 119.000,00

RES,CANNES
AMIZADE

RES. JULIANA
CZERNIEWICZ �!c{i�j,jr:r:R�v
Apto 3 quartos (1 surte),
demais dependências,
garagem.
82,41m' privativo.
Frente, sol da manhã.

Aptos 2 Quartos, cezlnha.Bv
sa la estar/jantar, lavanderia
garagem. sacada cf churrasi

Apenas 3 apto no Resídencl
Entrega: AGOSTO/2010

A partir de R$112.000,00A partir de R$ 150.000.00

LOCAÇÃO: www.corretorajuliana.com.br
- Sala comercial no Czerniewicz - R$ 320,00,
- Apto 3 Quartos (1 suítej.dcrnais dependências - Czerntewicz- R$720,OO+cond
-Apto 3 Quartos (1 suite) - NOVO! Centro - R$ 780,00 + condominio.
- Apto 2 Quartos. demais dependências - Centro - R$ 650,00 +cond.
- Apto 2 Quartos - Baepedi - RS 530,00 + Condomínio - .Prõx: CaragClá: ...

- Apto 3 Quartos, demais dependências. São Luís - R$ 700,00 - Próx. Urbano.

TERRENOS - www.corretorajullana.com.br
- ESTRADA NOVA - Rua Felix Richert - Lote com 342,20..02 R$ 67.000,(
O\J entrada + parcelas de R$ 497,00
- AMIZADE - Loteamento Blumengarten II, lote com 346,50m2 rua asfalt
linda vista da região - R$ 78.000,00
- AMIZADE - Loteamento Jardim das Acácias, lote com 333,50m' terrem
alto, plano, escriturado. R$70,OOO,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

(47) 3370-0919

�
(
J

CRECI1.105-J

Imobiliária Engetec
Plantão:

8447-9319 I 8412-4712

.'

REf142 -Três Rio do Norte
Terreno c/2.500m2 c/casa
mista cf?. quartos e demais

tlep. R$ 65:000,00

REF185 • "Residencial
Delta" • Bairro Água
Verde - Aptos cf 02

quartos, sala, sacada cf
churrasqueira, bwc, área
de serviço, portão
eletrônico, central de gás.
50 % até a entrega e saldo
porfínanc. bancário. A

partir de R$ 92.000,00.

REF071 - Nova
Brasília • Apto ci
suíte + 2 quartos,
bwc, sala 2 amb.,
sacada cf área
serviço. sacada cf
chur., garagem,
A partir de
R$ 140.000,00

\
{

I
'/ e

"

REF139 IIh�. da Figueira �

..

'

Terreno c/3M30 ,86m2,
." R$ 900.000,00

.

'Óes !

,.,. 'I; ,

- Lotes no São lÚiz, pçó,ximo',
ao.Arroz Urbano, a partir de

ii 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.

REF031 - Aptos
Novos - Última

unidades -1
Suíte + 2 qtos,

,
.

sacada cf
churrasqueira, 2'

vagas de .

garagem
-

Próximo ao

Centro - <

CONSULTE

REF162 • Centro· Casa cl suíte +

2 quartos, bwc, 3 salas, escritório,
garagem p/2 carros. R$

390.000,00

REF140 • Vira Lalau • Sobrado
piso superior cf 3 quartos, bwc,

sala, sacada, piso inferior cl bwc,
sala, cozinha, área serviço,
garagem. R$ 233.000,00

REF144 - Vila Lenzi • Casa alv. cl
surte + 2 quartos, bwc, sala,

demais dependências, garagem pi 3
carros. R$ 260.000,00

REF165 - Barra do Rio Molha -

Sobrado cl closet, '2 quartos, bwc,
térreo: copa, Cozinha, sala. área festa,
garagem p/2 carros. R$ 265.000,00

REF177· Bairro Cachoeira - Cl)ropá
. área nkal cl 2 casas tl madeira (le 2

" ttU�ftos, 6)agoas. Áreaterr.eno
45,038.17m2• R$ 230.000,00

REf005 - Vila
'��;i7'"

Rau- lindo
lote.de 432

-m2, rua' <

, ,,,.

comercial.
:;,�.:Y_ '.i

'i:'

RS Q5.000;OO
�l:;�:

REF175 • Baependí • Casa alv, cl 1
suJte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de festa
cl chur., portão eletrônico, toda laje.

R$ 260.000,00

REF159 • Tifa Martins· SobradÔ'c!
suite + 4 quartos, 2 bwcs, Sàllt

cozinha, área serviço, garagern-pi 3.
..

carros. R$ 220.000,00
'

..

REF179 • Rio da Luz· Casa alv. cl
1 suíte +; 2 Quartos, sala. cozinha,
bwc, garagem. Área construída de-

75m?, R$ 95.000.00

-sc

Fone/Fax . LOCAÇÃO REF 3373 - Galpão cf apróx. 2.000m2,
contituido de sala térrea cf mesaninó mais 3 pavimentos.

(47) 3373-2135 Localização: fundos da FAMEG maiores informações
Bua �:Il dI'; ;'.Q#�no, � R �o " amu�',\.mmm '.

';,
. ,'. . CO�S��TE·NO,�.. ': ' .. 'i '

J \_ J ,
I. \t i ",. tI' �

�,
-. Lançamento Próxrno a Escola Carrossel

Aptos com 02 quartos.
A partir de R$ 95.000,00

.

REf908· Centro· Guaramirim • Ed. Latin - Apto cf suíte +

2 Qtos, bwc, sala 2 amb.,coz .• sacada cf chur., área serviço,
gar. R$170.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EH O CORREIO DO POVO
fIM-DE-SEMANA, 20/21 DE fEVEREIRO DE 2010

,

IMOVEIS

• Compra
·Vende
• Avalia

-Aluga

• Administra
• Casa
• Lote
• Apartamento
• Chácara.

•
ii!
I

-

IIVIOVEIS Rua Exp. João Zapella, 88
Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 284.1 - apartamento no Centro,
com O I suite + 02 quartos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia. sacada e

garagem para 02 carros. R$280.000�OO

Ref. 291.1 - Casa no Baependí ·com

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

R$220.000,OO

Ref. 179.1 - Casa nova em Três Rios do
Sul com O I suite com doset + 02

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

gaargem. R$190.000;00

Ref. 296. J - Casa na Barra do Rio
Cerro com 2 suites + I quarto, sala.
cozinha, lavanderia, bwc, dispensa e

garagem. R$195.000,00.

Ref. 246.2 - Casa na Barra do Rio Cerro
com O 1 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. 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.294.1 _' Casa no Amizade com O I
suite + O quarto, sala de estar e jantar.

f"

cozinha, bwc, lavanderia, salão de festas,
piscina e garagem. R$245.000,OO

quartos, sala,
cozinha,
lavanderia.
bwce

garagem para
2,carros.

R$I40.000,OO Ref.298.1 - Casa no Amizade com OI suíte + 2 quartos,
sala, cozmha.bwc, lavanderia, área de festas, churrasqueira

e garagem para 2 carros. R$280.000,OO

Ref. 250.1 - Casa no São Juis com 01
suite + 02 quartos, sala, cozinha
mobiliada, lavanderia e garagem.

R$200.00Q.OO

Ref; 274. J _ casa na nova Brasitia com O I
suite com closet + 02 quartos, bwc, sala

_

de estar e jantar, sala de jogos. cozinha '

mobiliada, lavabo.salâo de festas, dispensa,
bwc, lavanderia, dep. de empregada,

piscina e garagem. $420.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS o CORREIO DO POVO mFIM-DE-SEMANA,20/21 DE FEVEREIRO DE 2010
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Plantão de Vendas

9'119-3300
916l�3300
9621-8064
8,418-6786
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I ' m o CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 20/21 DE FEVEREIRO DE 2010

, -

IMOVEIS
1 f

II

ende - luga .. dminis.traompra •

I I'

(47) 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deteon 9923-6174 I Tanini - 9923 6771 I IIson 9923 9739
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LOCAÇÃO

L-l000 • CASA DE ALVENARIA· AMIZADE -

semi- mobiliada, ci 03 Quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem pí 02 carros. Toda
murada, R$1.150,00

L·l005 - CASA DE ALVENARIA - CENTENÁRIO -

sute, 02 quartos, sala, bwc social. cozinha .

lavanderia, churrasqueira e garagem

l-2001 • APARTAMENTO NOVOS • RES.
VICENZI· VILA NOVA· c/02 Quartos, sala com

sacada ci cnurrasqueíra, bwc, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 630,DO.

L-2002 • APARTAMENTO - VILA RAU - cf 01
quarto, sala com saéaca bwc, cozinha,
lavanderia e garagem. Prédio com ele�ador. R$
480,00

L·2004· APARTAMENTO NOVO· VILA NOVA
cf suíte, 02 quartos, sala e .cozinha conjugadas
o/sacada cf churrasqueira, bwc, 'Iavandêria e

garagem. RS900,OO

L·2005 • APARTAMENTO· CENTRO· cí 04

quartos, sala e cozinha conjugadas CO,m sacada
frente e fundos, 02 bwc > lavanderia e garagem.

L-2007 • APARTAMENTO -ILHA DA FIGUEIRA
cl O� quartos, sala com sacada e churrasqueira,
bwc social, cozinha, lavanderia e garagem. R$
700,00
L-2008 - APARTAMENTO· AGUA VERDE - c! 03
quartos, sala com sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 500,00

l·2009 - APARTAMENTO· ÁGUA VERDE· c/03
quartos, sala com-sacada, cozinha, bwc social,
lavanderia e garagem. R$ 580,00

L·2025 • APARTAMENTOS NOVOS· VILA RAU •

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

garagem. RS 550,00

.L·2028 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl
suite, 02 quartos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem.

L·2032 • APARTAM.ENTO NOVO· CENTRO· cl
03 quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,
sacada com churrasqueira, garagem. RS 680,00
L-2033 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl
02 quartos, sala, cozinha, bwc, lavandeira,
sacada com churrasqueira, garagem. RS 620,00
L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA -

cf 02. quartas, sala, cozinha, bwc. lavanderia e

garagem. Com Sacada - Prédio tem salão de
festas, portão eletronico. R$ 500,00
L·2038 - APARTAMENTOS NOVOS • ILHA DA.
FIGUEIRA· cf 02 quartos, sala com sacada com

churrasqueira, cozinha, lavandeira e garagem.

L·2046 • APARTAMENTO· VILA NOVA· cf 01
quarto, bwc, sala e cozinha e lavanderia
conjugadas, garagem. R$ 400,00

L-2047 - APARTAMENTO • CENTRO - cl 02

quartos, sala, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem. Prédio cf salão de festas. R$ 600,00

L·2051 • APARTAMENTO NOVO· CENTRO - cl
suíte, 01 quarto. sala com sacada com

churrasqueira, cozinha semi-mobiliada, bwc
social, lavanderia e gáragem ..

L·3Q01 • SALA COMERCIAL .. CENTRO - com

32m2, bwc • Estacionamento rotativo. R$
480,00
L·3011 • SALA COMERCIAL· CENTRO - cl
41m2 ,c/bwc. RS500,00

L·3012· SALA COMERCIAL· CENTRO· aprox
100m2, c/01 bwc. R$ 780,00
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AHilZio
: '"

(47) 9652-3308

André
(47)8834-0999

Ref. 001 - Resd. Amsterdarn - Apartamento 102 Todo' ty\obiliado
,c/66,90m2 de área prívativa, 2 dormitórios, banheiro social, sala

,

estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 1
,

vaga de garagem - R$145.000,OO

Arcelino Sacani
(47)9146-6186

Mery Laise
(47) 9614-2659

Ref, 047 • Terreno ci 300m� •

Loteamento Novo ficando pronto em

Julho!2010 - Toda Urbanízaçâo com

instalaçáo de Água, Energia Elétrica e

Pavimentação em Lajota - R$ 75,000,00

Ref. 006 - Terreno
Residencial com

465m2 (15x31)
Rua Asfaltada -

Localização
Privilegíada -

R$85.QQO,OO

Ref. 007 �

Terreno cf
371 m2 -

R$72.000,00 .:

Aceita Auto sob
consulta

.Djeison
(47).8414-0041

-_- - �--!,.

�-,

[
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Barra do Rio Cerro

'Bairro do Rio Cerro
-

.'

OPORTUNIDADE '7. Excelente ter(�no, nO Bairro Rio '(la Luz..• próxinlOa'
Aurora, com3.000m( contenda uma çasa:ge madeira 'COÔl 02 quar,tos,

. .

Lindo. Sobrado têm 280m?, construidosí terreno 477mg, semi�
•

mt'lhlfi�rltl 4 n;l;jitns: 51 RW� ni�r.intl ;lrf>:!1 rl� fp.�t� f1�rMp.m h�rtl
Residencial Jardim das Merceóés Apartamento com 2 dormitórios {umcom sâcada}, BWC, CQZlhha,
.=t�",',",-:rir\· ..... rth��,.� :,.;>%I� ç.l11·í,.,,�,,�t�r.;��v �S>'1.I'...... Mff �""""..,.n..,rri. 1\..,.....","">,\ ",}Io��"", +,...
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o CORREIO DO\ POVO
P��1919

PROGRAt1A

DIREÇÃO UVRE

PEUGEOT

�
<,a:.
CD

PEUGEOT 207 PASS.ON XRPEUGEOT 207 X-UNE PEUGÊOT 207 HB XS

- MOTOR 1.4L.8V FlEX 82CV
- BRAKE lIGHT .

- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO
o RODAS 14"
- COll,JNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL

.

- PARACHOQUES NA COR DO VEiCULO

- MOTOR 1.4l 8V FlEX 82CV
- AR-CON,DICIONADO-
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- BRAKE LlGHT
- PROTETOR DE CÁRTER
- FAROL DE NEBLINA TRASEIRO

.

- 4R CONDICIONADO D!GITAL
- DIREÇÃO HIDRÂUI,ICA
- VIDROS 'E l;AAVA ELÉTR1CAS
-i�ODAS DE iJGA LEvt ARO. 'i'5"

.

- SENSOR DE CHUVA E

ILUMINAÇÃO
- FAROL DE NEBUNA

A PARTIR

�$28 ..1001.
A PARTIR

R$36.790..

APA.qnR·

R$39.

Strasbourg Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Bluniena·u (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaragua do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo, 414 '

g BANCO PEUGEOT.

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção Strasbourg Fevereiro (é uma campanha das Concessionárias Strasbourg de Blumenau.Itajal.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 mesessem juros - válltlo até o dia 09/02/2010 para a linha 207), outrascondições de financiamento estão disponfveis nas Concessionárias Strasbourg. Peugeot 207 HB
X-UNE l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 09/10, pintura sólida, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 28.100,OQ e na versão 05 portas, a partir de RS 29.900,00 par. todo o Brasil, com frete incluso. Peugeot 207 HB XS 1.6L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 09/10, ar

condicionado digital, sensor de chuva e de iluminação, direção hidrãujica.rodas de liga leve aro 15", vidros e trava elétricas, faróis de neblina, pintura sólida.. preço público sugerido para venda à vista a partirde RS 39.300,00. Peugeot 207 Pássion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10,
ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a partir de RS36.790,00à vista com frete incluso para veiculas com mais de 60 dias no estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.íil flex,Airbag duplo, freios ABS, 05 portas, ano/modelo.:09/10, ar-condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, a par.tirde RS 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 informações sobre a Garantia Strasbourg 02 Anos e Programa Direção Livre Peugeot, favor consultar sua Concessionária Strasbourg. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot207 HB X·Line l.4l Flex, 3 portas, pintura sólida,

.

ano/modelo 09/10 - 01.unidade; Peugeot 207 HB XS 1.6L Flex, 5 porta!', pintura sólida, ano/modelo 09/10 - 05 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete incluso - -05 unidades. Peuqeot 307 HB Presence 1.6L Flex, 05 portas,
ano/modelo.:09/10, pintura sólida, frete-incluso - 01 unidade. Prazo de vigência da promoção de 17/02/2010 à 02103/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Revisão Programada: a garantia oferecida é válitla contra defeitos <1: fabricação
devidamente comprovados para as peças originais instaladas na Rede Autorizada Peugeot. Preços válidos para o modelo Peugeot 206 ano/modelo 07/08 e OB/09. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de modificar as caracterfsticas técnicas, preços elou condições de seus produtos, peças
e serviços, sem prévio aviso. Para informações de outros modelos, procure um consultor Peugeot. Condições de pagamento em 3 vezes sem juros. Preços válidos a partir de jan�iro de 2010. Para mais informações sobre preços e condições espedais, consulte a Rede de Concessionárias
Peugeotparticipantes, ligue para 6800-7032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

'

MOTION & EMOTION
�
III

PEU'GEOT

De Segundo a Sexta das 8h às '19h Sóbadosaté as 17h. www.strosbourç.corn.br
"

x:
>.
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VEICULOS-�----
!

, Rua Ber�ardo Oorn�US�h" 330 � 3275..0045
", ,1

,

'
'," * Entrada Cjube Atlético Baepenái., " i 1

L!,;;_'�."""'m�u'�,;...��...;":... ';;";'iu;..';';:��·;,�·", �;,�,"';""';"''''';il'''''''�'''';''''''';.""�'U".':,,,",,;,.:;,j,;�i;.;;_·�';,,:'J,_,,;;�_�',,.;;.,,i,.... , .. _ .. ,"' .. i.:....�..,";,..;·.J�I�J:.L.i.,.;;L"""�ji.;;;�ii,;:·�.;,J;;�..;1j��"J2J

3275·0045,·1 3275·1055
VEíCULOS

tua SEDAM ,Ui EGEUS 2005 t�:��,J,!t..

'IlOl tillf 4P 2004 COM ores .. ,OH

ASTRA ELEGANCE
ASTRA SEOAN GL 1.8
ASTRA 2P comp!.
ASTRAGLS
BlAZER ax V6
VECTRA BL cornpl.
VEGTRA GlS c, teto
CORSA SEOAN
CORSA modelo novo oocs
CORSA modelo novo

.

CORSA SEOAN i 6V AR +- OH
GOLGllIt64P ·AR
GOL GtII 41) city
GOt i J) vidro, trava.
GOL spadal
GOl4p
GOLGL
PAIO WEEKENO ADV,
PALIO 4P C.AR

,

PALIO 4P C. trio eíet.
SIENA COMPL. ..

UNO M!lLEEX
UNO MillE 2P .

FOeUS 1 ,8l compl.
KA Gl C' .opcs
KA GLc, occs
F1ESTA Ilersonalit
FIESTA personalit c/ar
FIES1A completo
FIESTAGl4P
F1ESTA4P

I VERONA 1.8 LX
I ESGORT SW
: ESCORr 1,6 CHT
I BMW 32512P
: CLlO EXPRE. 1.6 compL
! ClIO 1,6 ItP AR + OH

*Os valores são sem troca, proposta sujeito a aprovação --- .......---..----- ... --- TEMOS MUITO MAIS DP OES!!! CONSULTE-NOS --------- ..----- ..---
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-------�VEICULOS· o CORREIO DO POVO IIFIM·DE·SEMANA, 20/21 DE FEVEREIRO DE 2010

PROMOÇÃO
D,E CARROS E MOTOS

100% FINANCIADAS

,

!
!-

3370-7500
Rua Walter Marqusrdt, 2610

_

O CLIENTE É ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Curros com procedência Tronsporência no negociação

2006,prata, Ar-condíc'onado, Direção Hidrául.Í
Vidros. Travas 'e Espelhos Elétri,co$,

..

Desembaçador Traseiro, Rodas de Llga-le'Ve,
Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro"Gd
Player.

. .
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SANDERO 1.0 77CV HI-FLEX 201.0
• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA-
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

ITENS DE SÉRIE MEGANE:
• FREI(}S ABS
• AIR BAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• AR-CONDICIONADO
'COMPUTADORDEBORDO

A PARTIR DE

�
z

�
ANOS�

MEGANE SEDAN 1.616V 11 sCV
"f: NI O

<C
i=
z

.

i
ANOSCD

LOGAN 1.0 77CVHI-FLEX2010
• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

A PARTIR DE

/

SYMBOL 1.6 HI-FLEX 2010 . .

. i!"
�
cc

• AIR BAG DUPLO DE SéRIE AI'IGStã
• AR CONDICIONADO' DIREÇÃO HIDRÁULICA
• TRAVAS E VIDROS DIANTEIROS ELÉ]"RICOS

KANGOO EXPRES5 1.6�16V·�OlO
• C,\PAÇIDADE DE CARGA DE 800KG OU 28Ó9L
• PORTA LATERAL·DESLlZANTE (OPCIONAL)
• BAIXO'CUSTO DE MANUTENÇÃO
:.MÓTeR·POTENTE E ECONÓMICO

·www.renault.col11.brRedeRen<1uft.Mais de 160 concessionárias 1'10 Brasil, SAC 0800 055 56 15

.'

"

!Liberte
NOVA LOJA - BLUMENAU

,

'1 JARAGuA DO SUL
(47) 3274-0000

'ITAJAí
. (47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145

SEMINOVOS
(47) 3340-7700

RENAULT
'

www.Liberte.com.br
• .. 1, •

Pani m,ás inllJlmacMs, ',;nl\!-il.lIIE' sua (X"',I':e�,sjl}t)3lÍ2J Rerlalll! '\ 1 CllfI C fll1lf.l\IS 1 ,O '\ 6V Hi·I�II!li 2P Og/jO, via lote,ml"l, iJ vistl'l nor R$ 22,990, ''lU üi1;lnc.mQü, cnl1Su!l:f, Dlmflico',lS d�)talnPlclas dI,) tlnandfl'((lBflto na conollSsi(mf"iil. EstOlJtlf': 2 IJnkladF.'_�, 2'\ Sand!!/'O AIIlhHl1liiJl18 'I ,o 1 frl! Hi .. Flex 4P 0,,11 \1. á vl:,la oor H$ :>7 A9!l, Dulini.m<1i"cl<i (',01'11 'taxa 0%, G<lnsl!lll� wl\diciie!;
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R$33,•. ou

Por apenas R$
� l�3'O,OO OU 4

a partlr de

R$

a partlr.de 4R$
.

.
.
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MASTERFURGÃO 11M3 OftAOW 200658.000 52.000 20.800 1.247,881.012;78
MEGANE GRÃNtPUR ;" OH A(VETEAO ÜWABG '":7t:7:"::�:;":"'WifI;,,.'i:;,,e:,2008"'45.9OO '"45.000 .18.oo0::1.040,8ÚI41,85 .���
AUOlfl31.8 QHACVETEALMBCOTETOAQABGCOMPCD 200537.900 37.000 14.80089632 728.20

G9lJ ,6�POVfEB;�rt&��::� º� TE e�M}.Q LT,:1Y ºUIi!!2��j:�!;;��I�i����$t�;r�;1�2oo9)�.?00 :?4�809..·cJ3 ·22q�839·81i6!1,9�."f,'
ASTRAHBADV ÓH AC\!tTEALM'AQCOMP RODA LTVV 200734.900 34.500 13.800 823.95 666.35

:30Z,RALLYEJg;�;;3lí! DH Ae VÉTEALM ABS'AQÃBG COMP:'tD RODÁ [(2003:'32900 :!i32:00Õ"� 12.8Oo::t79.56:;;;;63Ú1",��
PRISMAMAXX1.4 OHACVETEALMAQRODAVV 200832,000 30.900 12.360741.28 599.50
FIESTA HIi 1.6 ,;i't .�1;� OH ACVETE'AQ LTW"lli�;"':'��/!IIiJI!Ilf!I':' '"��',�y�I!i�,!!,'FiiT,r2oo5 "27.500 "1:26.900'>,10.760 66o.47'''"536.597::J;

,� .. _, •. ,,,dllii� ,1iiI�íJIji"".�.. .." I. '. _ ," '<ii� UiE!iii!1r;;;1JJJfjffil,'liiii!iiil�'liiI1J/,11fi!P""iPl!k.,,,II! es ..., . ."', __ ., _.J,t.�. 'o, ,UM . .,"I_�
PALIO FIRE FlEX VE TE AO LTW Dl 2007 26.900' 26.500 10.600 640.25 517.79

CORSA HAT(H�;�E,��;;;,�'AO OT 11��:;;l�':�J�nf:i.J?:!i&i'!':Jliil:;!úEIHJJ;,t';fr: 2003 ':21.900 ;;'21�3OO!i,8.520 �:529.7l)':,,430.34 f$.�
206 SELECTION ACTE AlM AQ LTW 2001 19.900 19.500 7.800 495.81 404.71

"PALIO EX :'i�:"�'i'�:.!;�':,1)H ACVETE ALM AO lJW )oot19.900f: 19.500 7.800 495.81�; 404�71�
CORSASDWIND TEAQWOT 2001 18.900 18.000 7.200 460.19, 375.64

CORSASOWIND JI

encontro �os amigoS e casaiS
/

ShoW pe streep tease.
, ,

-

Com MaiS �e30 mU!her�s'
c,

I I
.

I Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hQO as 3hOO
flua Joaquim Francisco de Paula, 1058,
Cnico de Paula .

Tel. 3273-2347 I 8853-971

·�ata
EXATA CONTABILIDADE LTDA.

Rua José Emmendorfer, 932

Brosília - Jaraguá do Sul - se
Fone: 3372,1281

Prestamos Serviços de:
• AdministraçQo de Condomínios;
• Contabilidade Condominial;
• Elaboração de Convenção e Regimento Interno;
• Acompanhamento de Reuniões;

,

• Emissão de bloquetes de cobranças;
• Balancete do mês;
• Cobranças de condomínio com baixa inadimplência;
• Serviços de rnonutençôo., www.exctocontcbíüocde.srvbr

Vende-se CORSA'Wind 1.0 Ano
.

,2001/2001 Preto /4 Portas I
Gasolina /79.000 Km Rodas
Aro 14 / Pneus semi-novos

Com ar quente' e frio, lírnpador
e desembaçador traseiro licen
ciamento e IPVA 2010 quitados
Polimento, troca de óleo, geo
metria e balanceamento feitos

em FEV/2010
** Valor R$ 15.000,00**

, Sem troca.
Tratar com Mari

Fones: 3370-2030 e 9131-1552

.

AUTOM'ECÂN'ICA
"DA :BAR�RA LTDA.

Venha conferir nossos serviçosl
'(047) 337� ..0251
Rua Ângelo Rublnl, 900

Barra doRíe Cerro· Jaraguá do Sul· se
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Últimas unidades 2009/2010 abaixo do preço de fábrica.

Idea ELX1A
09/10'1"

Mille FIRE
09/10,·

Palio.'FIRE
09/10,.

R$R$ R$ II
À vista s/Iroca

,00,00•
À vista s/Iroca

Ou Entrada + 60 x de R$ 299.00

Pintura 5óllà<l, âQo WlO;� vjsti) t)Ill'J1 tr«.�f.a (lilrtif'dC A$ 22,"90,00 �\) CI1rt1 �ntt<liJa de R$ 11()QO,OO ...óoVeZEl& fixas de R$299,tlO por (l'lês, taxa de 1.49% a m. e 19;50% aa, QU eScol!1a ul'(lil das uni'dades
i\lllis em e5toqu� a paftlr do preço prorjloctonal*gs seus respectiVQs llpelcnijls ptll"...entes no Veículo à pronta entr�a. "Z"ldÍia ELX 1.4 09110 l3ásico, Pontura Sólida, ano 09/10, à Vista sem troca, a partir de R$38.990,OO ou escolha

í.itna das Unldàdes dlspo(lÍ\'el� em estoque a pactu'do Pfi1ÇO promódonal + os seus respectívos opeionals presentes no veiculo a pronta entr!1ga. -3- Palio Fire Básico. 02 Portas, Pintura Sólida, ano 09/10, à Vl5t�!lem troca, a partir de R$
>24,890,00 ou escolha urna das unidades dfsponíveis em-estoque a"parffr de) preço promocional' os seus respectivos opcionais presentes no veiculo a pronta entrega. '4" Plano Compra Consciente para veiculos zero quilômetrb, com
linandamenl,o em atê 60 meses, $,endo que o cliente paga Só a m�tad!< das quatro primeiras parcelas de cadzreno que compõe o financiamento. -S" Ou primeira parcela para 90 diaG (maio de zo101 com 10% de entrada para toda linha
!WIr�er(l quitometro iel\ceto Outato e comerdQí5IeVe�) com prazo ma�jÍ)1o de 60 meses, taxa de 1,65% arn, e 24% a.a. na Q)odalidade leasing. "6- Ou toda linha FIAT. exceto Oucato. com condição de financiamento em 59 parcelas fixas
corn taxa 1,59;'';' arn. e ZO,$4% aa. + entrada de 30% do valor integral do veiculo OKm para fevereiro de 2015. corrigido pelo mesmo indice acima, incluso no contrato de financiamento do mesmo veiculo adquirido. "1" Ou taxa a partir de
0% a.m.,válida exclusIVamente para o FIAr UNEAOKm, com enlrada de 60% do valor integral do veiculo e restante em 12 pagamentos com taxa zero: na mqpalidade coe. Plano de leasing ou COC para pessoa fisica ou jurídica sujeito à
aprovação de crédito. Taxas sujeitas a alterações sem aviso prévio. AJAVEL FIAT reserva-se ao direito de conigir passiveis erros gráficos e/ou de digitação. Ofertas válidas até dia 2OI02lZO 10 ou enquanto durarem os estoques. NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Expedicionário João Zapella, 214 � 47 3274�0100 - Jaraguá do sur-.wwW.javel�com.br
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Complementando a nota
sobre o show do Pouca Vogal,
no Carambas, dia- 13/3, pu
blicada na quinta-feira, oduo
s� apresenta também no, Big
�owlling, em Ioírivílle 4m dia
ãntes e no Floripa Music Hall,
no. dia 11/3. O duo é formado

,'por Hutnbefta Çiessinger (En
genheiros do Hawaii) é Duca
]jeindecker (qidadão Quem).

Na ", carona, .aproveito para'
.'sugerir (i1ei!Ura' qo, recém lan-
çadoIivro de Gessinger, IIPra ser

.síncero" Uni olhar sobre a tra

jetória de vinte � cinco anos do

Engenheiros do Hawaii. Deta
lhes das composições. curiosi
dades' e bastidores, além de fo
tos inéditas, letras comentadas
e um diário- de 1984 a 2009.

Pope Indie
Semana passada assiti ao filme

"SOO dias com ela", uma história de
amor (ou da falta dele) entre Tom

(Joseph Gordon-Levitt) e Sum
mer (Zooey Deschannel). O que

.

chamou bastante a atenção, foi a

trilha sonora do longa, que é ainda
melhor que o filme. Dê uma olha- '

da nos nomes: The Smiths, Regina
Spektor, Carla Bruni e Feist, além
de Meagan Smith cantando um

clássico do Pixies, "llere Comes
Your Man", Mumm-ra e uma
música da banda da própria atriz

Zooey Deschannel, a She & Him.

Fica a dica para o filme e a trilha
sonora do fim de semana.

-

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

,ARQUIVO PESSOAL

Remir e Mery Schiochet, proprietária da Carlota
Joaquinha Modas. Ela comemorou aniversário dia

, 18 e recebeu o 'carinho da família, e o pcrnbéns
.

especlal das amigas Pati e Xanda '-

.

MARCç:LO ODORIZZljDIVULGAÇÃO

• � "f

Betina Muller esbanjando beleza na-Noite Azul
e Branco, nó Clube Atlético Baependi

478433 0306
beatriz.sasse@terra.co.m.br

twltter.com/beatrlzsasse

• f lckr orkur

Plural

Beatriz Sasse

Mariana Prochnow, uma das belas promoters
do Banana Joe, em São Francisco do Su·1

ARQUIVO PESSOAL

A DJ e estudante
de Moda na

Unerj,
Bárbara Akuti
curtindo as

férias no

pnrndlsíecn
Arraial do
'Cabo, no Rio
de Júneiro

MARCELO ODORIZZIjDIVULGAÇÃO

'", ----'-"'-''''-''"''-''''

Bruno Bianchi também curtiu
o carnaval do Ba�pendi

I

- i
1

1
j
)
J
i

MOINHO DISCO
The party is on! Reabertura 2010 da

.

casa com sertanejo de Edu & Evandro
(programá Raul Gil). também OJ Igor

Lima e magic sax com Anderson Stelzner.
Ingressos antecipados RS 10 para elas e

RS 15 'para eles, em Jaraquá no Mime
(matriz) e lojas Strutura e Requinte, em

Guaramirim no Posto Maiochi.

\
1
}

I
I

ESTAÇÃO ARMAZÉM
Tiago Wickmann Acústico faz

o som da noite na casa.

. LONDONPUB
Festa de lançamento do CO "Amor
bandido" da dupla Alex & Willian.

Ganhe o CO na compra anteçipada do
ingresso na Center Som, Mime (Reinaldo)

ou Smurfs Lanches.

MOVINGUP
Sertanejo Universitário com shaw de

-

Elisangela Dias e também OJ Jonas L.

lnqressos antecipados RS 1 o masculino e

RS 5 feminino, em Guaramirim no Posto
Maiochi, em Schroeder no Posto Mime e

em Jaraguá do Mime (Weg 2) e no Smurfs
Lanches. Início às 22 horas.

-LlCORERIA
Shaw de samba e rock com a banda
Zamba. E agende-se, dia 6/3 show de

blues cm Titfanyj-larp.

\ 21 \I '90-<\ ooT��>"-"
-

\

LONDONPUB
Show sertanejo universitário com
Téo & Edu, a partir das 21 horas.

ESTAÇÃO ARMAZÉM
É a vez do músico Alexandre

,

�mbalar a, galera.
CONTATOS E OUTRAS OPÇÕES

LONDON • 3055-00651 londonjaragua.com.br
.

,

BIER HAUS· 9196-5346 ou 9601-9226

ESTAÇÃO. 3376-48221 twítter/estacaoarrnazem
ARRIBA � 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

"

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
,

CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

MOVING Up· 8856-83891 em Schroeder
MOINHO· 9973-38661 moinhodisco.com.br

UCORERIA·3275-1327
SCONDIDINHO·3373-1299

ÁGUA DOCE· 3275-2590
SALOON·3373-1673

Via
DEFINITIVAMENTE..• QUER CONHECER
ALGUÉM ... OBSERVE SUA EDUCAÇÃO

NO TRÂNSITO! POR FAVOR. ..

#MOTORISTAGARGAVIVA

@Dani_Must

Aniversário, formatura ou

foi para balada? Mande sua

foto. Também divulgue seu

evento e envie sugestões do

quevocê quer ver aqui na Plu
ral. Os contatos estão no, topo
da página. Espero você!

..
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e:J o CORREIO DO POVO
,

SÁBADO, 20 DE F,EVEREIRO DE 2010 ENTREVISTA'--�-------,------
METAS. DA ACUS

, ,,.,,

'O BASICO NAOSATISF
· Pronto para presidir a Acijs, Durval Marcatto Júnior chama atenção
...

·

para necessidade de investimentos por parte dos governos·· ..
.

, CÉSAR JUNKES

riam ser evitadas. Vamos ques
tionar ainda o Dnít sobre o .que
mais o órgão . tem planejado
para a' rodovia nos próximos

anos. Considerando a

duplicação em estágio
adiantado,' dependeu
do apenas das licenças,
ambientais" nos per
guntamos quanto ao

depois, a duplicação
até Corupá, São Ben
to do Sul eRio Negri-

,

nho. A BR,.280 é um

corredor de exporta
ção e precisa I de tra

tamento, bem como

as rodovias estaduais.'
Os recursos existem.

. Só com IPVA a nossa

região gerou mais de
R$ 100 milhões nos úl-

timos CllCO anos.

Mas, sé formos, procurar, a

aplicação desse dinheiro, 'lião o

encontramos.

o Correio do Povo ..... Quais
serão as prioridades da sua ges
tão que deve ser�onfirmada na
segunda-feira?
:. Durval Marc'atlo' Júnior .: É

'

uma responsabilidade 'aceitar
ser candidato � à presidência

. da entidade. Como 'ela tem se
. caracterizado por possuir con-

.

tinuidade nas gestões" existe
UIn planejamento estratégico
já trabalhado. Eu pretendo dar

sequência a essas linhas gerais.
,

Temos uma carência grande na'

questão da mobilidade,' tanto
em, nível local, regional e esta

dual. O trânsito é muito afetado
pela BR-280 que ainda atravessa
a cidade. Já passou tempo 'de
mais para a duplicação, aconte
cer, assim como para o contorno
ferroviário. Pontualmente, há
as' eleições e elas, com 'certeza;'
vão receber atenção especial dá
,entidade. O objetivo é ampliar a

representação política, pois hoje
não temos, nenhum' deputado
estadual nem federal.

'

tão da representação e, inserida
nela, a reivindicação de acessos

necessários para o desenvolvi
mento da atividade econômica.
,A nossa cidade tem uma comu

nidade muito laboriosa. Se por
um lado isso nos deixa orgulho
sos-por mitro dá desafios maio
res. Nesse' sentido, elegemos
como prioridade a mobilidade.
Precisamos, urgentemente de
obras para amenizar as dificul
dades enfrentadas. Não temos'

problemas agudos como em ou

tros municípios, porém, precisa
mos

-

de ações em curto, médio
e .longo prazo para que eles não
se agravem, Queremos saber,

- das'projeções .. Uma das 'coisas
é poder transitar sem precisar
passar pelo Centro. Para evitar
.isso, precisamos do anel VIário
que não sai do papel. Vai chegar
um momento no qual a 'gestão
pública terá de enfrentar isso.
Sabemos das pontes em' cons
trução, mas temos que pensar
no amanhã também para' não,
chegarmos a um colapso já não '

muito distante.
.

_ quenüe sai.
do papel. Vai

chegar �m
" momento no

qualn gestão
,público terá de
enfrentar isso

mos participando das discus
sões e também das cobranças.
Vamos continuar presentes jun
to ao Dnit insistindo e mostran

do a necessidade dessa,
, obra. Entendo que" ..

. A-Ã.,infelizmente, estamos,' UO
.reivíndícando o óbvid

.

ao invés de canalizar

energia e tempo para
outras 'ações porque a

gestão pública não faz
o seu

. papel.' Vamos
procurar, frisar, que o

próprio governo será

beneficiado, pois, com

certeza,' haverá um

OCP - O que será, feito .em desenvolvimento" eco

relação ao 'projeto de dupli-· normco com geração
cação. .da BR-280 que ainda se, 'de tributos, Na cabeça
arrasta?

.

do
.

empresário' "

é difí-
Marcatto Júnior - EsSe' é cil aceitar que ele não

um projeto que a entidade vem enxergue isso. A necessidade
acompanhando há 15 anos. Des- 'da duplicação é contundente.
de o princípio, quando a rodovia A produção tem dificuldade de
era para ser privatizada, vínha- escoar. Perdas humanas pode-

Precisamos
do-anel viário

OCP - Quais os seus pleitos
junto à administração. pública
municipal visando. os próximos
dois 'anos?

Marcatto Júnior - A entida
de tem duas vertentes em sua

atuação, uma de representação
dos interesses empresariais e a

outra no. sentido do desenvolvi
mento dos associados. Junto do

\

. .poder municipal, está a qpes-

\

,

OCP - Corno o. senhor avalia _

a atuação .. de Cecília Konell?
Marcatto Júnior. - Existe

- uma máxima que serve ao geral
e acaba se encaixando a todos
os governos. Sempre quando
há uma, alternância no poder,
o -priméíro ano é para tomar pé
e acertar a casa. Sabemos que
deveria acontecer muita coisa',
mas' a gestão pública tem 'essa
situação. As ansiedades quanta
às realizações, .portanto, ficam'
um pouco 'frustradas. Espera-se
que a partirdo segundo ano elas
deslanchem em sintonia com as

nossas necessidades.'
Somos, uma comunidade

coIp. empresas multinacionais
e sentimos que a gestão pública
não acompanha esse estágio de
desenvolvimento. Pressionamos

que, 'para continuarmos sendo
diferenciados,' precisamos de

ações também diferenciadas. O
básico não satisfaz.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCP - E' quanto às Dietas

divulgadas pelo secretário de
Indústria e Comércio, Célio

Bayer, durante plenária da

Acijs no início do mês? Ele
chamou atenção à ampliação
do Parque Tecnológico e tam
bém à qualificação profissio
nal. A'entirlade concorda que
ambos são necessidades ime
diatas?

Marcatto Júnior - Corno
somos uma comunidade mui
to' .desenvolvída economi

camente, nossas
. demandas

também .têm um referencial

maior. É um desafio grande
aos órgãos públicos responder
a- isso. O secretário apresen
tou coisas muito impor.tantes.
Ressalto a dificuldade dó ban
co de dados, que ele está pro-

,

pondo enfrentar para conhe
cermos de forma abrangente o

setor econômico da cidade.
Outro assunto importante

é o JaraguáTec. É interessante
.termos a atenção voltada ao

desenvolvimento tecnológico.
Com isso, se incentiva a aber
tura de novas atividades. '

.

OCP - Qual a sua visão
a respeito da atual situação
econômica local e brasileira?
Marcatto Júnior - Acompa
nhamos uma crise mundial

que nos afeta muito porque o

setor preponderante e que nos

diferencia é o industrial. A Ci
dade é exportadora de produ
ção. Hoje quando se fala nisso
não se trata mais em mercado

regional, estadual e nacional
e, sim, internacional. Por isso,
a crise trouxe muitos reflexos
dificultadores.

O momento crítico já pas
sou, 'mas �la continua com ame

aças no cenário. A última em

Portugal, Irlanda, Grécia, Espa-.
nha e Itália. Isso acaba gerando
instabilidades e traz problemas.
Porém, as empresas. são muito
dinâmicas e buscaram absorvê
los com um redirecionamento
para o mercado interno. Assim,
0_ Brasil não sofreu tanto quanto
outros países.

,

No âmbito local, os empre
sários jaraguaenses têm con

seguido superar os obstáculos
de forma melhor que outros.

Como entidade, nos orgulha
essa competência. Há, algum
tempo já, temos o pleno em

prego. Se há pessoas fora do
mercado de trabalho é por
falta de qualificação. Urna das
nossas metas .é também traba
lhar muito nessa questão.

'

OCP _

..

O Ministério do,
Trabalho anunciou, na quin
ta-feira, recordes na gera

-,

ção de empregos durante' o

mês' de janeiro. Esses saldos

•

I
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positivos devem continuar
demonstrando que a' crise

; financeira já não respinga
mais na economia brasileira?

Marcatto Júnior .r: O lema'
não é dos empresários e sim
dos escoteiros, ou seja, estar

sempre alerta. O que percebe- ..

mos são indicadores muito po
sitivos para este ano. Existem

projeções de crescimento do
PIB [Produto Interno Bruno],

, ,

mas iSSD não quer'
dizer que a crise não
respingue mais. Com
ela; no mínimo, um '

efeito positivo houve:
o saneamento da eco

nomia. Os fundamen
tos estão muito mais

'

consistentes.
Por outrolado, in

felizmente, há coisas a

se preocupar. Â nossa

infraestrutura não su

portará crescimentos
do Plll. Em todos os fó
runs possíveis, vamos

chamar a atenção para
que todos, os governos
cumpram a sua, função,
o óbvio e as obrigações .

Volto a dizer, recursos .�!
existem. A nossa carga
tributária, na ordem
de 36%,' com certeza,
é :uma das maiores do
mundo e gera' recor

de. Esperamos que os'

investimentos .sejam
feitos.

. OCP - Quais as

principais dificulda
des do empresariado,
local e nacional?

Marcatto Júnior
- Dos portões para
dentro, nossos empre
sários são muito com

petentes. As dificul
dades acontecem fora'
e iniciam ,na questão
da logística. Na tele
fonia, o Brasil evoluiu
muito, mas ainda está

aquém .da necessida-
de. A internet também.

Por um lado, o governo ins
tituiu a nota fiscal-eletrônica e;

,

por outro, há dificuldades de'
estarmos conectados com rapi
dez até para cumprir obrigações
ficais. O acesso com qualidade
é .vital e ps problemas seguem
por aí. Um empreendedor que
inicia ou continua desenvol
vendo o seu negócio é um herói'
por lutar contra essas pendên
cias. Em uma economia globali
zada, tudo. isso virou o competi
dor dos nossos empresários.

Além disso, tem a logística
e o crescimento' 'sustentável.

, Precisamo.s
-

encontrar um ca

minho 'preservando o' meio

ambiente.

&3
'Se insistirmos nos erros,

corremos o risco de repetir
o que tem acontecido ,nos

últimaseleições
-�

&3'
Somos uma comunidade com

empresas multinacionais
e sentimos que a gestão,

pública não acompanho esse

estágio de desemoblmente

·99

&3
á passou tempo demai

para o duplicação
'

ucnntecet assim como para
, o contorno ferroviár.io'

CÉSAR JUNKES -

$
I

- l

"

rÓ,

&3 A nossa carga tributária; na ordem de 36%, com

certeza, é uma dos maiores do mundo e gera recorde..
Esperamos que os lmestlmentesselnm f�itos �

.

--

OCP - Como o senhor ana
lisa o governo federal?

,

Marcatto [úniór - Focan
do em Jaraguá do Sul, há uma

ausência muito grande. sé
buscarmos uma explicação,
talvez seja por causa da nossa'

pouca 'representação política.

isso? É difícil, mas não im

possível. O primeiro passo é
buscarmos, a mobilização de
todos. Se insistirmos nos, er

ros, corremos. o risco de repe
tir o que tem acontecido nas

,

. últimas eleições e aí eu sin
to que haverá uma ,cobrança
muito grande do povo. jara
guaense. O insucesso ficará.

registrado na história. e pa
garemos um preço alto com a

ausência das obras e investi-
-

mentes necessários.

representação. política. Mas,
para que isso aconteça, deve
mos .pensar no coletivo e não
no -índividual. ISBO é um' cha
mamento a todas as entidades
de classe, aos partidos e polí
ticos. Vamos procurar fazer o

possível, porém, essa questão
transcende à entidade. '

Em um determinado mo

mento já tivemos três re

presentantes na Assembleia
Estadual e um na Câmara
Federal, por que não repetir

OCP ,- Estamos em ano

eleitoral. O que deve ser das

eleições de 2010?
Marcatto Júnior - Nós

precisamos ampliar a nossa
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_________,. o ANO E
r

·"MARMELADAS· POLITICAS".

I
'

.'

No dia 20 de fevereiro de
1957, a edição semanal do jornal
"O Correio do Povo" trazia maté
rias sobre a situação política da

região. A Frente Democrática de
Santa Catarjna estava "produzin
do seus efeitos devastadores" no

seio do partido político UDN.

Desgostosos com a falta de

consideração do partido e do

governo pelos ' diretórios da
UDN, que representava na épo
ca 90% da massa eleitoral da
Frente Democrática, os fiem

bros do grupo procuravam pa
gar o desprestígio que estavam
sofrendo, com

. acordos com o

PSD. Era o, que havia ocorrido
em [araguá do Sul, Blumenau e

em Mafra, onde a Câmara Mu

nicipal era composta por mern
bros do PSD, PTB e UDN.

'Recentémente, Pedro Kuss

(chefe 9-0 PSD) e Melquíades
Fernandes (que havia chefiado
a UDN por muitos anos) haviam
feito as pazes, e em Blumenau
havia sido eleito para presiden
te da Câmara um membro da
UDN - .sendo que os demais.
pertenciam ao PTB e ao PSD.

Fundada.em abril de 1945,
a União Democrática Nacio-.
nal (UDN) se destacava pela
oposição ferrenha às políticás
e à figura de Getúlio Vargâs. O

partido apoiaria [ânio Quadros
em 1960. Até as eleições parla
mentares de '19B2, a UDN era

a segunda maior bancada do

Congresso Nacional, perdendo
apenas para seu principal rival
o Partido Social Democrático

(PSD). O símbolo da UDN era
-

uma tocha olímpica com laba
redas e o lema era "O preço da
liberdade é a eterna vigilância";

DIVULGAÇÃO
'

A UDN apoiaria 'Jânio Quadros em 1960, obtendo uma vitória histórica

20 DE FEVEREIRO-PELO MUNDO
• 183�: Charles Qarwi!,l visita �Ín�p.(fo de Noronha. ",
.............. 1'•••,."." " ••••/." ••••••••• ,." •••••••':,·.··" •• ,:I•••• ··.···.,· •••••• •• ,�"rI· · ·.",···,······.·····l··U·.,.,f.•..• , , , 11.. ·•• .. "···,··,···.'··'1···'···,,···· .. ·,, 'I .. r:r.. ···,pt··.,· .. •

• 1865 - Brasil e Uruguai assinQ.Jll tr,atado de pa�.
'

'

................. (, , ,\." •• ,., •• "." , •• ,.1 ; , , •• ,." .".t•... 1 " , � :. , '1"'''' ., !, .. ,"", i , ••• , , •• ".:.\ , """ I" , , -, .

• 1941 - NazistGIs enviam primeiro grupo judeus para os
",

campos de concentroçõo.
................................................................................................. 0,/ " , -- , __ :., ,., , , .. , ',.�.� ,.: ;·, _ l .

• 1944 - As histórias de "Bctmon e Robin" é§tréiam nos :
�1 � iJli'�'�-

' ',�' .

jornais dos EUA.. .

'_
"N" .

•

...... , __ , , , .. , : : .. , ; , , " ,,, , ,, , , , .. ., ' , ; , , ' , .. "' .

• 2004 - O presidente Lula, anuncia o feçhamento de todQ� os
.' l:1ingos do 'Pais'.

SOCIEDADES • EVENTOS • HISTORIA • ASSOCIAÇÕES

, '

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
convida todos para participar do primei
ro Jantar Italiano, com o tradicional pra
to típico � regado a um bom vinho, agora
em ambiente climatizado. A janta será na

próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, com

início às zoh. A sede. social fica na Rua
dos Imigrantes Italianos, n° 33, no bairro
Vila Nova. Os ingressos custam R$ 17;50
para adultos e R$ 10,00 para crianças. Po
dem ser adquiridos antecipadamente com

os membros da diretoria na sede pelo tele- -

fone, (47) 3370-8636 e na Floriani Equipa-
.

mentos, tel. (47)' 32?5-14-9�.

JANTAR NO
CíRCULO ITALIANO

.

FESTA COM BAILE DE REI
A Sociedade de Atiradores Ribeirão

Grande da Luz, de Jaraguá do Sul, pro-,
inove hoje uma Festa com Baile de Rei.
Os festejos serão na sede social, na Es
trada Ribeirão Grande 'da Luz, s�m nú
mero, no bairro Rio da Luz L A busca
da Majestade de tiro, Herwig Raasch,
tem início às 18h30 sob o comando de
Giselá Kreutzfeld. O baile começa às
22h30 com animação da Banda Estrela
de Ouro. Mais informações pelos telefo
nes (47) 3055-8739 e (47) 9923-8327.

,
'

r

JARAGUA ONTEM E HOJE
Antigamente, a rua Artur Muller, no Centro de jaraguá

do Sul, tinha poucos estabelecimentos comerciais e era pre
dominantemente residencial. Hoje, na lateral do Terminal
Urbano, tem dois pontos de' táxi, um bar, uma farmácia e

é onde fica a entrada da garagem de depósito do Shopping
Center Breithaupt.

ARQUIVO HISTÓRICO

Antigamente, a rua abrigava principalmente moradias
,

ARQUIVO OCP

� ,

Hoje, é uma das principais vias secundárias do centro da cidade

Empresa Internacional com atuação
no ramo de produtos alimentícios contrata:

J
--o ��is�, CjytiU,--

f!mjly�
Frost

VENDEDOR(a)
EXTERNO(a)

PURASATlSFAÇÃO!
Quem trabalha para a famity Frost é

apaixonado flor alimentos, comunica-se
faeilruente com. os consumidores', sendo
muito bem visto e respeitado, Atinai,
fornece uma oncntação competente
em domicílio, conta com urna grande.
variedade de produtos e oferece
mais sat'is.t1l.çã,() aos Clientes.

EXIGE-SE:
• PESSOA JURíDICA;
• Experiência em vendas;
• Carteira de habilitação;
• 2° grau completo; ,

.'- Facilidade de comunicação;
• Alto nível de organização;
• Perfil pró-ativo;
• Resultados orientados às metas;
• DisponibiUdade para residir em Curitiba;

,

• Alemão Fluente;
VANTAGENS OFERECIDAS:
• Marca prcmium 'interna,�iolli.ll;
• Carteira fixa de clientes;
• Treinamentos intensivos;
• Grande apoio da empresa;
• PQssH:iilidade de alta rernuneraçâo; .

Os currículos deverão ser enviados para:
jobs(ã),family-frost.com,br ou .

.

Family Frost do Brasil - Rua Emiliano
Perneta, 725, 9" andar sl - 903 - Curitiba
Paraná - CEP 80420-080
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PASCOA·
'

, A turminha de amigos descolados da
área de turismn não dorme mesmo de
touca, nem nada. Para lá de energi
zndos com o movimento deste verão,
a próximo etapa agora é detonar a '

boca do balão no feriadão da Páscoa,
assim que março virar. Em se tratando
de uma empinada de mais um vaivém
de turistas nas praias do litoral cata

rinense, é uma data tão significativa,
quanto o carnaval. Principalmente'
quando o marketing é eem aplicado:
E muitos hotéis já estão "bookados"!
O hotel Pedra da Ilha em Penha, da fa
mília Vàilatti, por exemplo, as reservas

jó estão quase esgotadas.

·LIGHT
Pois é, depois de muito requebra
- requebra no comovol-, outros
ritmos mais coai imo invadir o

cidade. Hoje o noite, no Moinho
�-

'-"
.

. Disco, ti bolo dovez atende'
c

f:,' p�lo nome de Edu & Evmídro. ,>

i, Nõo conhece? Poissoibo que,.
-

n;-'EHes têmo oval de Chorlés(ux '

t··,- "o' --;:.'" " ':":.

i, e Odonis Micheluzzi, Presença
f ":!.ºl1Jbém;dos DJsJgor limo' e.,'
: IAnderson Stelzner. A tu rmn '

i .. .
. .

.

.

: ,vai movimentar o festa de
"

reuherumdo coso. Vai perder?

LAURO' E MIRANDA
, Meu querido amigo louro Pádua, npel

xonadão que é, pediu' a mfio de sua

, amada Miranda Carneiro durante um

romântico jantar a dois, no Xanghay.
Bem, li data ainda está lndeflnldo.
mas pelo menos o primeiro e grande
passe já foi dedo. Parabéns cmlqnsl

,,: O êxito é fácil de
se obter, o difícil é

'�' merecê-lo. "
. ALBERt CAMUS

PERGUNTAR
NÃO' O'FENDE!
Cá entre nós, cqoru que o carnaval pas
sou você pretende, finnlmente, 'começar
(I trabalhar para valer em 2010 ou vai

,

esperar passar a Copa do Mundo?

Curtir bons momentos
. no london Pub.

I

I

I

Troféus e Medalhas'
, I

,: 32_75��
"j.."

A banda Bella Donna, da Garagem do Faustão, a melhor brinda coser do Mamonas Assassinas também,
é presença garantida na Macarronada Beneficente do Moa, dia 13, nõ Pavilhão A da Schutzen

LEITO'RA FIEL
A leitora fiel de hoje é Venanda Feder,
do Móveis Berlim. Ela é outra querida
que lê a coluna todos os dias para ficar
super antenado nas notícias da região.

O'NDE' COMER BEM
,

EMJARAGUA
No restaurante Mime. Um dos. buffet .

mais completos da cidade.

DO' LEITO'R
"Realmente Moa, você tem razão

quanto aos, serviços prestados pelo
Correio (EBCT). O que tínhamos como

um serviço público praticamente per- "

Jeito e confiável; hoje deixa muito a BEBADO'S UNIDO'S
desejar!' Como a classe política não

.

Hoje a noite,' com a participação
conseguiu, convocamos a imprensa ,

da- banda Brilha Som e Passare-

para que se posicione em defesa dos Ia, acontece no Parque Municipal
, direitos da nossa comunidade". de Eventos um grandioso baile. A .

, promoção é para Comemorar os 25
anos do grupo Bêbados Unidos.DR. OSMAR GRACIOL�, ADVOGADO.

Jonathan Muller e Jairo Muller, Edspn e lago Peixer, Sidney e
,

Vinicius Sadagna, durante a terceira pescaria entre pais e filhos,
no Rio Negro em Barcelos - AM

.
,

A amiga
Patricia
Bartel e

Erica
Barrocas,
"from" -

Brasilia, nas

baladas da
moda na

urbe sorriso

NAS RODAS, ,

,. O casal, de amigos Sérgio e

Márcia Girollà também' vai con

vccor sua tu-rma pa'ra purticipnr
da 2° Macarronada Beneficente
do Moa, em prol do AJAPRA (As
sociação Jaraguáense Protetora
dos Animais), dia 13 de março,

, 110 Pavilhão A da Schutzen.

• Marina Outra voltou depois
, de CUi (ir adoidado o carnaval

feliz da vida e 'apaixonada. Será
quem é que roubou o coração da
bela estudante de farmácia?
• Giovani Carlos Knolseisen é o

grande aniversariante de hoje.
Mil vivas!

.•'

Os empresários Karlan e Moi
se estampam a capa do revista
do si te Moa Gonçalves, edição
de fevereiro .

Todos os destinos num só luuar!

47 3275.0028
www.placetour.tur.br
suzana@placetour.tur.br

RIJIl_FrllnclscD FlecheI, DO I AO !.AOO OA JAVEk

, • Adoro ler"o cQlúna da' colega
E-lijo.ne Jung, no O Correio do

'

Povo. É inteligente, fácil de ler
,

e divertida. Gôntinue assim,
menina!

"

,

-. Dia oito de março é
comemorado o Dia Internacional

"das Mulheres. Machistas de,
, ploptão, por fqvor, nõo

esqueçam elas.

• Surgiu um boato nos bafes do
vida que o comando da Polícia
Militar estaria multende os
motoristas que ,dirigem falando'
ao celuler e �m cinto de

segurança, Qtrayés das Câmeras
de Seguranças espalhadas pélq
cidade. Eu, não acredito.

.

Sei lá� enten"de!!??
,

• Na, segunda-'fei{a (22), quem
apago'o' bolo 'e recebe o coro de
parabéns é Cristiano Limas Silva.
Mil vivas!

.. ,

.• Outro galera esperta, ,

comundudu pelo cesel Espedito e

Karino Ciseski, mmbém estaró na,

MacartooQ Beneficente do Moa
no dia 13. ,,"

, 'p

• Dr. Francisco Reis
, especializado em Imp,lantodonUo

ser� capo da revista Nossa Saúde",
;, n'o estréia do peri.óUico em março.

'HO'JE É SABADO'
.Portentn aproveite bastante. "Pois a

vida é curto, quebre reqrns, perdoe
.repidcmente. beije demurudnmente,

,

ame' verdadeiramente; ria incontro
lavelmente, e nunca deixe de sorrir,
por mais estranho que seja o motivo.
A vida não pode ser a festa que espe
rávamos, mas enquanto estamos aqui,
devemos aproveitá-Ia ao, máximo ...

"

- �-----�-------------------
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

A propósito da entrevista concedida ao O Correio do Povo, edi

ção do dia 13 de fevereiro de 2010, pelo Sr. Ronaldo Raulino, a

administração municipal de Jaraguá do Sul, com o intuito de restituir,
,

a verdade, tem a relatar o seguinte:

.

1- O Secretário não foi afastado sem prévia comunicação. No

dia 10 de fevereiro.de 2010, ele foi informado que o dia 10 do mes

mo dia seria o prazo final por ele solicitado para apresentar a pres

tação de contas da Schützenfest, Na segunda-feira, dia 8, o então

Secretário de Turismo, Culturà e Esportes foi notificado da reunião

do Colegiado, mas não compareceu. Foi também convidado para a

coletiva com a imprensa no dia 10, na sala de reuniões da Prefei

tura, estando novamente ausente. Nesta coletiva, a prefeita fez a

comunicação do afastamento de Raulino, até o final dos trabalhos
da ,CEI da Câmara. No dia 11 de fevereiro último, foi publicada a
portaria do afastamento e oficializada a decisão.

2- O Secretário, como presidente da CCO - Comissão Central

Organizadora da' Schützenfest e que assinou o contrato de tercei

rização da festa como testemunha, sabia que o contrato previa em

uma de suas principais cláusulas, que o mesmo seria nulo se, até

30/09/2009, não estivessem creditados em nome da festa os R$
, 800.000,00 (oitocentos mil reais), da captação junto ao Fundo So-'

cial do Estado. Assim sendo, a Fábrica de Shaw não tinha mais

legitimidade para gerir a festa. A Associação dos Clubes de Tiro do

Vale do Itapocu também não se manifestou sobre o assunto.

,

,3- Estranhoé o fato ge o Secretário dizer que foi vítima de unia

armação politica, afirmando que o projeto foi levado a ele por um

político de Jaraquá e não querer revelar o nome desse político. Com'

jsso, acaba assumindo toda a responsabilidade, dando a entender

que toda a Comissão Organizadora da festa (mais de vinte pesso

as) não participou da contratação da Fábrica de Shaw'. -

4- O Senhor Secretário falta com a verdade ao atribuir à Prefei

tura a responsabilidade sobre o prejuízo de cinco dias de entrada

franca na Schützenfest. A -Prefeitura liberou R$ 175.000,00 (Cento
e setenta' e cinco mil 'reais) para a CCO, valor que custeou as des

pesas, referidas.

5- Outro grande equívoeo é quando o Senhor Ronaldo Raulino ,

diz que deixaram de entrar R$ 100.000,00 (Cem mil reais) de uma

eme�da do Senador Raimundo Colombo por falta de certidão do Is

sem. Esta emenda de fato existiu, mas até hoje não houve liberação
por parte do Governo Federal.

'

6- Há mais uma inverdade quando o Secretário diz ter sido in

justiçado sete vezes pela família Konell. Em todo o período em que
estamos na política, e são praticamente 40 anos, estivemos em pro

.jetos conjuntos apenas duas vezes. A primeira vez em 2002 quando
o senhor Ronaldo Raulino era vice-presidente do PMDB e se des

filiou por não ter sido nomeado diretor fia SDR de Jaraquá, na pri-
,

,
,

meira eleição de Luiz Henrique da Silveira ao Governo do Estado. A

segunda e� 2008, como aliado do projeto Democrata, sendo filiado

do PDT. Nunca foi prometido a esta sigla uma segunda secretaria.

Aliás, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte foi especialmente
criada para atender ao PpT. ,

.

,\
-

. .

, J
,

, 7- As acusações que o-Secretário fazcoritra o Sr: Celso Hille

devem 'ser por este contestadas e comprovadas pelo entrevistado,
pois são sérias e de forma .alquma são endossadas pela adminis-

, , '

tração municipal. '

.

8- As recentes decisões tomadas pel� administr.ação visam ape
nas oportunizar ao sr. Ronaldo Raulino a comprovação de que: não

tem responsabilidade pelo prejuízo deixado na realização 'da XXI

Schützenfest, como presidente, da CCO, e-responsável pela tercei

rização da mesma através da Fábrica de Shaw.

'Administração Municipal-de Ja!aguá do Sul

/

VITRINE----------

Bombeiros Mirim
têm reunião hoje

A sed.e central dos Bombeiros Voluntários realizo hoje,
os 15'h50, o 10 reunião com pois e alunos já inscritos no

projeto Bombeiros Mirim 2010. O projeto foi aprovado,
pelo CMDCA (Conselho Municipal tios Direitos do Criança

'e do Adolescente) no final de -2'009 e estará recebendo
.

v�rba do FIA (Fundo do Infância e Adolescência) poro ma- \

nutenção dos bombeiros aspirantes, que já participam de
atividades desde 2005, e poro mais 55 novos alunos no

Ação' Bombeiro Mirim no Comunidade.

Ajapro, abre inscrições
" para nova diretoria

A Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos Ani
mais) obre inscrições poro eleição poro os cargos do dire
toria do associação, gestão 2010-2011. Segundo o atual
presidente, Sirley Teresinha Rank, os inscrições deverão
ser efetuados dos 18 os 19 horas do dia 25 de feverei
ro, no Duas Rodos Associação Recreativá (ruo 25 de julho
2080, Vila Novo), local do Assembleia Geral e eleição, que

, será realizado nesse mesmo dia. Outros informações e o

edital, de eleição no site do entidade www.ajapra.org.br.

,
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Arrastão- da

limpeza hoje ,

em ,4 bairros.

IBGE tem

inscrições para,
Censo 2010 -

Dentro da

Dança no

Museu Weg
o Museu Weg apresento, até o dia'

26 de .fevereiro, uma exposição sobre o
,

Projeto "Dentro
_
do Danço", que çonta

com investimento do Weg através do lei '

Rouanet. A exposição mostro o história
desse projeto, por meio de fotos dos

,

aulas e apresentações e dos figurinos
utilizados nos espetáculos. ,O "Dentro do
Danço" tem objetivo de introduzir crian

ças e adolescentes o danço e descobrir
novos talentos. Iniciativa do Núcleo Liso
Jaworski/Scot o,projeto iniciou em 2009. A
previsão de início dos aulas é de 8 de mar

ço poro os alunos que já participamm em

2009 e de 5 de abril pa!o os nQvos alunos.

A Prefeitura de Jaraguó do Sul dá A Fundação IBGE (lnstlíute Brasi-
continuidade 00 programo Aqui eu moro,· leiro de Geografia e Estatístico)' obre

,aqui eu cuido e promove hoje suo oitavo inscrições no fim do mês poro seleção
edição, envolvendo mais quatro bairros: ' de' candidatos o trabalhar temporaria-
Vieira, João Pessoa� Vil(rChortres e s.anta mente nu Censo Demográfico 2010. Os

, Luzi-o. Assim como nos edições anterio- lnteressades devem ter o partir de 18
res, o organização solicito aos moradores anos, disponibilidode de horário, no

que deixem os materiais no calçado, em mínimo quatro horas diários, e ensi-
frente às cosas. São recolhidos restos de no fund.amental completo. Poro se

madeiro, móveis inutilizados e podas ínseréver nos postos dos Correios, o

de árvores, além de recicláveis - papel, período é de 26 de fevereiro o 19 de
plástico, vidro, loto 'e sucates-, que de- março, já pelo internet os inscrições
vem estar separados dos outros mate- são de 26 de fevereiro o 4 de abril,
riais poro facilitar o coleto pelo pessoal ',no site http://www.cesgranrio.org.br. o

do caminhão Reciclo Jaraguá!
'

taxo é de RS 18.
-
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Administrador de empresas com especialização em Finanças pelo Universidade do CalHórnia e em Soc.iologia Político pelo UFPR

UM SINAL DE MELHORA E DE RISCO
. Após um ano bom, com recuperação nas bol-'

sas e estabilização do caos provocado pela crisé
americana, analistas começaram a especular só

bre quando os' incentivos federais seriam corta
dos. Houve diversos tipos de incentivos, como a

redução de IPI na linha branca, no Brasil, que fez
com que geladeiras e fogões, por exemplo, ficas
sem mais baratos. Foi uma tentativa de estimular
o comércio. Em outra escala, os bancos centrais
fizeram injeção de mais dinheiro na economia e

levaram as taxas de juros a um. patamar milito bai
xo. Baixo o suficiente para que o custo do dinhei-

. ro fosse tão barato a ponto de facilitar o crédito e

Incentivar a consumo.

Já em 2007 os bancos começaram a dar sinais
de dificuldade e em setembro de 2008 o centenário
banco de investimento Lehman Brothers quebrou.
O estrondo da quedá desse gigante foi tão grande
que o FED, o banco central americano, percebeu que
deveria intervir. Intervir aqui significou, para escân-.

, dalo dos
.

esquerdistas de botequim, 'dar dinheiro
aos bancos. Estes estavam, contaminados por inves-

AUMENTO

,

, ,

tímentos pelos quais ninguém pagava nada (ativos
tóxicos, no jargão que ficaram conhecidos). e a fun
ção do FED foitrocar títulos da dívida pública (que
todo mundo queria] por isso,
além de comprar títulos de dívi
,da dos quebrados. Praticamente
todos os países ricos fizeram algo
do gênero e trilhões foram gastos:
era isto ou uma catástrofe com

consequências . possivelmente
avassaladoras.

mo volte a caminhar com aspróprias pernas. E-foi
o que fez essa semana, aumentando a taxa de ju
ros cobrada em empréstimos de emergência. É um

empréstimo que nem pega mui-

: to bem adquirir, afinal se algum
banco precisa de um empréstimo
de emergência é porque não está
tão hem assim. Mas se tra-ta de
uma sinalização, a de que é hora
de a política monetária voltar à
normalidade.

.

No Brasil o sinal já apareceu
também: a inflação começa lenta
mente a aparecer. Em breve aqui
também os juros começaram a

subir, mas no caso a taxa básica
de juros da economia, a Selic. 'In
centivos de IPI também desapare-.
cerão. São sinais de melhora, mas

também de risco. A luz que enxergamos no final
do túnel, precisamos apenas confirmar se não é o

trem que está vindo.

/'

Praticamente todos
os pníses ricos fizeram

algo do gên�ro�e. trilhões
.
ferem ga�tos: era isto ou

uma cctéstrote com

consequências possivelmente
avassaladoras.

Não ocorreu a débâcle, a

queda, dos' bancos e alguns já
voltaram com a folia dos bônus
milionários,

.

o que é hem 'chato,
tendo em vista que no prejuízo
a conta foi estatizada (os contri
buintes é quem pagaram) e no

lucro o resultado é privatiza
do (o banqueiro agradece!) .. Sendo assim; o FED
achou por bem dar ao menos um sinal que lenta
mente retirará os incentivos para que o capitalis-

IGP-M 'cresce 1, 1 0% em fevereiro
Segunda prévia do mês tem �esultàdo acima do registrado em janeiro

". �
.

.

'
,

A segunda prévia de feve
reiro do IGP-M (Índice Geral
de Preços -, Mercado), que
serve de base para o reajuste
dos contratos de aluguel, teve
alta de 1,.10%. 'O resultado foi

apresentado ontem pela FGV

'(Fundáção Getúlio Vargas)
e' ficou' acima do registradõ
fio mesmo período de janei

.

ro (0',51%). No ano, o IGP-M
acumula aumento de 1, 7 �%
e em 12 meses, de 0,17%.'

Verificou-se altas' no IPA

(Índice de Preços por Ataca

dó) e no IPC (Índice de Preços
ao Consumidor). O,IPA subiu
para 1,34%, .contra 0,44% no

segundo decêndio de janeiro..
O movimento foi influenciado
pelos bens finais (de 0,72%
para 1,92%), com a alta nos

preços dos alimentos proces
sados (de 2,02% para 4,36%);

, e pelos bens intermediários (de
0,36% para 1,44%), C0m a con-

tribuição de materiais e compo-
,

nentes para a manufatura (de'
0',38% para 2,10%).

,

. Houve influência também
das .matérias-primas brutas
(de 0,15% para 0,26%), em

que as pressões foram da la-.

ranja (de 0,41% para 37,20%),
do leite in natura (de -2,31%.
para '1,16%) e da, cana-de-açú
car (de 1,93% para 4A8%) .

TRANSPORTE
O IPC foi elevado para

0,80%, contra 0,74% anterio
res. As cinco classes de despe
sas que o compõe tiveram au

mentos em suas taxas, sendo

que a maior contribuição foi
dos transportes (de 1,53% para
2,47%), influenciado princi
palmente pelo ônibus urbano
(de 2,79% para 4,52%). \

Subiram mais intensamen
te os preços de habitação (de
0,23% para 0,29%), despesas

diversas (de 0,18% para 0,37%),
educação, leitura. e recreação
(de 0',85% para 0,97%) e saúde . FMI·. cemreles so-o "dlscunvels"e cuidados pessoais (de 0,28%' V'

'para 0,30%)., Houve defla-
'

Segundo estudo do FMI (Fundo Monetário Internacional), os controles sobre o capital
ção na alimentação (de 1,19% são uma medida válida para frear a valorização excessivo da moeda e as bolhas nos ativos,
pata 0;93%) e no vestuário (de mas ainda assim a eficácia,desses controles seda "discutível". O Brasil anunciou a

0,77% para 0,23%). Para calcu- imposição desses controles em outubro, com a aplicação de um lmpostode 2% so

lar a segunda prévia do IGP-M bre os investimentos estrangeiros em títulos de renda fixa ou variável. Especialistas
de fevereiro foram coletados do FMI afirmam que os controles "são um componente legítimo de resposta a uma

preços, no período entre 21 de grande entrada de capital" e podem ser impostos por países de economia acelerada.

janeiro e 10 de fevereiro. No entanto, sua aplicação generalizada poderia prejudicar o crescimento mundial e

redirecionar os fundos externos a países que não sãó cepezesde cbscnê-los.

EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ,ELETRÔNICAS

Software gratuito,' só
R$ 100,00/mês

para até 59 NF-e emitidas

Buslwes»
r��� It!rt c0"1",

wWw.dimnfe.com.br I

Fone: 47 3371-1514

, .
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"Me da um
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LUIZMARINS,CONSULTOR emp'rego OI
E PALESTRANTE *

"
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O crescimento econômico e sociologia, com excelen
da .Europa em 2010 será ne- te formação acadêmica, me

gativo ou incrivelmente bai- disse com total clareza. "Os
xo. A Alemanha deve, crescer europeus não conseguem,
apenas 0,4%; a França 0,2%; mais ver a luz no fim do tú
a Itália 0,2%; Portugal terá nel" e continuou dizendo
um crescimento negativo de que acredita ter chegado a

-0,6% e a Espanha,-igualmen- hora de "uma nova onda mi
te negativo de -0,7%. As pre- gratória" de europeus para o

visões conservadoras para o Brasil,como ocorreu no final .

Brasil são de um crescimento do século XIX e início do
de 4,0%. Os- jornais aqui da

'

,século XX e agora também

Europa (de onde escrevo esta, para a Índia, China e' Indoné

mensagem) co�entam, isso sia, novos pólos do desenvol
em quase todas as análises vimento mundial.
econômicas. Se isso realmente ocor-

Assim, �m quase todos' rerá, só o futuro nos dirá.
os encontros e reuniões que Ao escrever esta mensagem
estou fazendo, há europeus, desejei apenas dividir com'

sem nenhuma cerimônia 'Ou os leitores esta experiência
timidez, pedindo emprego no de ver, em ambientes aca

Brasil por não mais acredita- .dêmicos e empresariais, no-

.rern na possibilidade da recu- vamente o Brasil sendo alvo
, peraçâo econômica da Europa, do desejo de emigração de

. pelo menos para os próximos 'povos desenvolvidos. Com
10 ou 20.anos. Um mercado isso" não preciso dizer que,
maduro,' com uma população como nunca, 'nós brasileiros

. que não cresce a não ser pela estamos sendo alvo do res

via da' imigração de pessoas peito, da atenção', do carinho

pobres de países pobres, o eu- e áté mesmo de certo nível de

ropeu está incrivelmente des- bajulação 'por parte de povos
-

motivado e' descrente de um .que até então nos viam ape-
'

futuro com qualidade.
.

nas como bons sambistas.
- Um professor de história Pense nisso. Sucesso!

,i
\

• p .

(3g _

Nós brasileiros estamos sendo alvo do

respeito, do 'atenção, do carinho e até
,

mesmo de certa nível de' b�julação- por
parte de povos que até entãó nos viam

apenas como bons sambistas 00
LOTERIA

CONCURSO 506 '

CONCURSO 2224
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,INDICADORES

SELlC 8,.75%

TR 0,006%

CUB 985,37

BOVESPA .-0,35%

POUPANÇA 0,5414

9.0EZEMBRO.2Ó09-, '

19.FEyEREIRO.2010
FEVEREIRO.2010

19.FEVEREIRO.2010

19.FEVEREIHO.2010
) ,

OOLAR COMERCiAL, (EM 'RS) 1,S03'0
OOlAR TURISMO (EM RS) 1,7800

OOlAR PARALELO (EM R$) 1,8500

1,8050 JI$, -0,93%

1,9500 'J$. -0,56%
-

2,0000 �Ip,· -2,63%

2,4551 "' �0,5%.EURO (EM RS) 2,4520

'.

•

NACIONAL----------

,

LIDER DA CATEGORIA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aR$49.990'OO

.

, Jataguá do Sul JOÍftvll!e Halal 81cllnen:au: Flariattópoli� - EstreU� fforianbgolis ., Beira �r
reI: 41.3an.41aO Te!: 47,314li,4100 rel: -17.324.1.4190 TeI41.3231.41f10 'Tal: 46.3281.4100, . Ter 48.3152.4109

"

Brasil sobe no r�nking das 500 mais
,

15 marcas brasileiras estão entre as mais valiosas do mercado internacional
DIVULGAÇÃI

O Brasil alcançou me

lhores posições na lista das
500 mais valiosas-marcas do
mundo este ano. Se em 2009

seis brasileiras estavam pre
sentes na lista, este ano o nú
mero passou para r5. As três
mais' bem classificadas são
o ,Bràdesco (42° lugar, com I
'US$ 13, 3 bilhões), à Banco
do Brasil (117°, com US$ 6,7
bilhões) e a Petrobrás .(147°' e

US$ 5,6 bilhões). Mundial
mente, as melhores coloca-_

'ções foram para o Walmart,
Google e a COCÇl-Colá.

O relatório foi baseado em

um levantamento financeiro
sobre as empresas e em ques
tionários com clientes e es

pecialistas em medir a força
de marcas. A pesquisa é da
Brand Finance, uma consul- '

toria independente especiali
zada .na avaliação de marcas.

Segundo o comunicado da

empresa,' ''A região, sul-ame
ricana registrou o mais alto
crescimento do valor de suas

marcas, subindo 84% (desde
o ano passado). Isso é um re
flexo do desempenho sólido

o Bradesco foi O melhor colocado do país, em 42° lugar do listo

na região; particularmente do
mercado bancário brasileiro".

O diretor da Brand Finance
do Brasil, Gilson Nunes, expli
cou que a presença de marcas
,brasileiras cresceu tanto por
que a crise afetou, seriamente
as marcas dos países desenvol
vidos, abrindo espaço para as

.

demais nações. Como o Brasi

. quase não sentiu a crise, as em

presas nacionais puderam ga
nhar valor de mercado, Entre a1

15 brasileiras que estão entre a1

500 mais, oito são do setor ban
cário, três de' telefonia e dua:
de extrativismo mineral, alérr
de Gerdau e Bovespa.
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Julimar Pivatto
Recuperação rápida
Matéria no Jornal Lance! de ontem deu nova

esperança aos fãs do lateral-esquerdo' Filipe. Ele
se recupera rapidamente e pode antecipar em um

mês sua volta aos gramados, ou seja, deve retor
nar em abril. Isso deu um novo ânimo ao jogador
que já diz estar de volta na briga por uma vaga na

Copa do Mundo. "Sei que é difícil, mas se eu estiver

jogando, por que não sonhar?", questiona ele na

matéria. Para tentar sair dessa situação o quanto
antes, o jaraguaense tem sido muito disciplinado e

cumpre à risca todas as exigências médicas.

julimar@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

:�Git;_�-O

,SonIaodo
'...

-

I
aia_vitro
filipe tlii.s IOGlilsegJlIe iimJill"es9l�lIan'te
TeCIiIper,açáo'e alevealiltecjJDat .retor,mo

.-.Üiu.
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Bocha
A bocha jaraguaense estreia na

temporada. A equipe disputa um

Torneio Regional que começa se-

gunda-feira, às 19h30 no Baepen
di. Serão oito equipes na disputa,
divididas em duas chaves e o time
da PME (foto) está no Grupo A, ao

lado .de Escrita, Miglas/Schroeder
e Timbó. Na outra- chave ficaram

'

Blumenau, Arduíno Pradi, São Ben
to do Sul e Baependí. Já o Estadual
inicia no dia 19 de março.

Breakers
o Jaraguá Breakers foi convi

dado para disputar o Torneio 'Iou
chdown, um dos eventos nacio
nais de futebol americano mais

disputados. A competição come

ça apenas em agosto e somente

equipes indicadas participam do
.

evento. Treinando desde o início
de janeiro, os jaraguaenses tam

bém-esperam ir bem no Campeo
nato Catarinense, que começa em

_

abril. Nesse ano serão sete equi
pes disputando o Estadual e a ta

bela se�á definida neste domingo.

°s�2�EI2vE��o���? m
CURIOSIDADE DA COPA

PREGUINHO, AUTOR DO PRIMEIRO

GOL BRASilEIRO NA HISTÓRIA DAS

COPAS, ERA FilHO DO ESCRITOR

COELHO NETO E PRATICAVA

TAMBÉM NATAÇÃO,VÔlEI E

ATLETISMO. O FEITO HISTÓRICO
ACONTECEU NA DERROTA POR

2X1 PARA A IUGOSLÁVIA NO DIA

14 DE JULHO DE 1930.

DOIS TOQUES
PARCERIA· César Sampaio
deve fechar parceria com o

departamento de futebol do
Cricíúma, Segundo o clube, o

negócio está 99% acertado.
***

, LESÃO. O volante da

Chapecoense, Cadu Gaúcho,
está com uma lesão no quadril
e está fora do jogo da Copa do
Brasil, no próximo dia 24.

***

CONTRATAÇÃO. O Brusque
.

também se reforça para o

returno do Estadual. A última
novidade é o volante Carlos
Alberto, 31 anos, que estava no

Porto Alegre.
***

LIBERADO· Depois de ficar de
fora dos dois últimos jogos
do turno, o meia Jean Carioca
está liberado e já treina
normalmente no Figueirense.

,

BADODAS
CESSIONÁRIAS-

VOCÊ TROCAR DE CARRO

CHEVROLET
�

C.TROÊn

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� o CORREIO DO POVO
�BADO. 20 DE FEVEREIRO DE 2010

CATARINENSE
----__

bunal a justificativa. de que o jo
gador é réu primário.o que pode
rá amenizar a punição. Caso seja .

aplicada a pena máxima, o time

pode .recorrer da sentença.
O procurador explica que· an

tes de janeiro de 2010 a punição
para esse caso -poderia chegar a

120 dias, o que deixaria Ramon
fora do campeonato, Agora, se

gundo Godoy, são apenas quatro
jogos. Mas a denúncia que está

I no site do TJD fala que ele está

"enquadrado" no artigo 254-A,
que fala em suspensão de quatro
a 12 partidas.

MUDANÇAS
O técnico do Juventus, José

Esdras, nontínua promovendo
mudanças no time. Ontem, por
recomendação dele, dois atletas
foram liberados: os meias lona
than e Cristiano. Com a dispen
sa, o empresário do [uventus,
Genival Santos, da Gênio Sports,
está atrás de Hlfl substituto, . já .

/

que ontem foi confirmado Juni
nho Tardelli, irrnão de Diego Tar

delli, que estava no Atlético-MG.
O preparador físico, Gesiel Pasia
ne, acertou com o Atlético-BA.

Ramon será julgado na. terça-felm
Atacanteagrediuo ex-companheiro Lucas na derrota para o ,CFZjImbituba

.

.
PIERO RAGAll.

JARAGUÁ DO SUL

Ramon poderá pagar caro

pelo momento de fúria que pas
sou no turno do Campeonato
Catarinense, Na terça-feira, 23,
o atacante será julgado pelo
TJD-SC (Tribunal de Justiça Des

portiva de Santa Catarina), pela,
expulsão no jogo contra o Im

bituba, fora de casa. O atacante
-

,

.

protagonizou um empurrão com

o ex-companheiro de time Lucas
e poderá pegar de quatro a 12 jo-

- gos de suspensão.
Na opinião do jogador dis

se que qualquer punição será
exagerada, já que para ele, "não
conteceu nada". "Foi um -lance

, ormal de jogo, é só olhar no VÍ
deo e ver", íefendeu. O futuro

e Ramon no Campeonato Cata-
rinense.está nas mãos do procu
ador jurídico do [uventus, \'Van

erley Godoy Júnior.
Segundo o advogado, a defesa

será sustentada no fato de não ter

ocorrido violência. "Formulamos

I
a defesa na descaracterização da

agressão. A intenção é fazer com

que ele pegue apenas urna parti
da, na qual já foi cumprida:'.

Godoy também levará ao Tri- Ramon (centro) se mostrou indignado e acredita que qualquer punição na próxima terça-feira seró injusta

i I

Jamur (com a b91a) foi destaque em texto publicado no site da CBFS

"

I

Jogadores de base da Malwee
treinam com a Seleção Sub-20
JARAGUÁ DO SUL

Malwee continua fornecen
do jogadores para a Seleção
Brasileira das categorias de
base. Desta vez foi a categoria
sub-20 que reuniu três atletas
de Jaraguá do Sul: Jamur, Ca-

.

noinhas e Dian. Eles estão em

Fortaleza (CE), onde realizam
um período de treinamento
até o dia 10 de março.

O· objetivo' do técnico da
Seleção Sub-20, Vander Iaco-

,
vino, é preparar a equipe para
as competições deste ano,

sobretudo, para a disputa do
Campeonato Sul-americano
da categoria, que deve ser, rea

lizado no meio do ano. Já que
.

o Brasil busca o tetracampeo-
nato no sub-20.

N O ala Jamur ganhou des
� taque no site oficial da CBFS
<t:

� (Confederação Brasileira de
a::

ii! Futsal). O texto publicado na
.

página descreve as caracte-

rísticas- do ala e o fato dele
treinar- com grandes nomes

do futsal brasileiro. "Durante
os treinamentos na Malwee

procuro aprender e me espé
lhar nos meus companhei
ros mais experientes. É uma

honra poder atuar ao lado
dos melhores atletas do

país. Tenho certeza que isso
também ajudou na minha
convocação", declarou Jamur
à asses soria de imprensa da e::;;;..:;:;.:c...c...:.:;;.:.:.�_ ____.;::=-_.....:::.._�-,-,-,---"

CBFS.
O site informa também que

Jamur é primo do jogador do
Grêmio, Mithyuê, que iniciou
a carreira no futsal e hoje atua

nos gramados. ''Além da po
tente canhota, o atleta chape
coense terá oportunidade de.
mostrar em Fortaleza outras
de suas habilidades, como:
bastante movimentação em

quadra e uma visão tática apu
rada", relata o texto.

FUTEBOl AMADOR

·F�nal da
Contestado

Começo nesse domingo o final do
Copo Contestado de Futebol Amador. O
Cruz de Malta, campeão do Primeirono
joroguoense, enfrento o Continental de
Rio Negrinho, foro de coso, às 15h45. O
jogo de volto será domingo que vem, no

Estádio Eurico Duwe, ne mesmo horário.
A intençôo do-time é voltar com uma boa
vantagem para poder decidir com mais
tranquilidade em coso.

Inscrições vão
até segunda-feira

A 70 Copo Dipil de Futsol Menor re

cebe inscrições até segundo-feira, 22.
No total, são seis categorias: sub-9, 11,
13, 15 e 17. Somente equipes de Mos
sorandubo podem participar do compe
tição. As inscrições são gratuitos e deve
ser realizados diretamente no Comissão
Municipal de Esportes de Mossorandubo.

- A competição começo no dia 4 de março.
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• CAMPEONATO GAÚCHO
":'sEMi�ir;ú\i>rúRNó""""""""""""""""""

, .

SÁBADO
19h30.- Grêmio x Inter-SM

DOMINGO

/

17h ;"Joi!"l\4jJé x Avaí

• 9a RODADA
SÁBADO
16h40 - Corinthians x Paranavaí

DOMINGO.
15h30 - Serrano x Cianorte

15h30 .. Eng. Beltrão x Rio Branco

15h30 - Cascavel x Iraty
15h30 " Operário x ,Toledo

16h45 - Nacional x Atlético-PR

19h30 - Coritiba x Paraná

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 22, Atlético-PR

17, Paranavaf 14, Iraty 14, RIO Branco
13, Corinthians-PR 12, Cascavel 11,
Operário 10, Cianorte 10, Paraná 10,
Toledo 9, Serrano 7; Nacional 5 e Eng.
Beltrão 1.

•.CAMPEONATO PAUI.ISTA
..... ". I·�.if�··,' , " ,."., , , .. , ...•• / .• " .....••;.", "." ,., ..• ',

• ,10" ROD.A:DA
.

SÁBADO
17h -Ituano x Sertãozinho
17n - PortUguesa x Paultsta '

19h30 - Corinthians x Rio Branco
�"

19r30 � Ponte Preta x Oeste

nOM1NGO
111') - Monte AZU'l x Rio Olaro
17:h" Palmei�asxS�o Paulo" " Li '.,'

,

17h - 8a'�"Ierl�,:$,ant6 Arlc:lré
17h .. Mirassol'x Santeis

PELO BRASIL
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Decisão em do'is estaduais
Jec recebe Avaí e Vasco enfrenta Botafogo neste domingo
DA REDAÇÃO

Neste domingo serão co

nhecidos os primeiros finalis
tas de dois importantes cam

peonatos regionais. No Rio de

Janeiro, Vasco e Botafogo de
cidem a Taça Guanabara, que
equivale ao primeiro turno do
Carioca. Em [oinville, o time
da casa recebe o Avaí preci
sando apenas de um empate
para conquistar o turno e, de

quebra, se garantir na decisão
do Catarinense. Ambos con

frontos começam às 17h.
O Jec terá força máxima

para a partida. A preocupa
ção era que sete jogadores
entraram" pendurados na se

mifinal, mas' todos escaparam
dé levar o terceiro amarelo. O

grupo já está concentrado des
de quinta-feira e no treino de
ontem começou a trabalhar

especificamente para enfren
tar o Avaí, que venceu o últi
mo confronto entre os dois por
5x1, na Ressacada.

Na Capital, o técnico Péri
eles Chamusca deve manter o

esquema com dois atacantes,
.

utilizado na vitória por 2xO
diante do Atlético de Ibirama.
Mas Vandinho, que voltou

quinta-feita, sentiu novamen

te uma lesão, dessa vez uma
contratura na coxa, e ainda é
dúvida. O meia Davi também
não sabe se poderá jogar.

Em solo' carioca, o duelo
é Alvinegro. O Vasco se saiu

_ RUBENS FLÔRESjDIARINHO .

No jogo do turno, na Ressacada, o Avaí goleou por 5x1;. mas confronto deste domingo seró na Arena Joinville

/

melhor no últim.o encontro
e goleou por 6xO. Por isso e

também por ter a melhor cam-

panha, entra com certo favo
ritismo. Fato que é ignorado
em São ]anuário. "Quem

tiver aquilo roxo � que vai

ganhar a final de domingo",
acredita o capitão vascaínc
Carlos Alberto.

O Fogão diz ter esquecido
a goleada e não fala em revan

che. Para os jogadores, urna VIt
tória simples já apagará a má

impressão da torcida, "Se en

trarmos pensando em vingan
ça, vamos nos atrapalhar. O

Ioel (Santana, treinador) che
gou e colocou o jeito dele na

equipe", disse o lateral Marce-
lo Cordeiro.

'

"'".11:"'""·'-.�\
"Q,1

.

f"I

,
j
.,

Mark Webber fez o melhor tempo, mas deve, ter usado menos combustível

,Clima bom nos primeiros testes
Red. BulI rouba cenà e faz a melhor marca com Mark Webber
DA REDA.ÇÃO

o clima permitiu e os pilo
tos e as equipes começaram a

. conhecer ontem, no circuito.
de Jerez de la Frontera, na Es

panha, o verdadeiro potencial
de velocidade seus. carros, ao

treinarem bem mais leves, com

pouca gasolina. E a Red Bull
mostrou sua força. Mark Web
ber, com o modelo RB6-Renault,
estabeleceu a melhor marca do
dia, o primeiro sem chuva des-

'6. 'de quarta-feira, llnin19s299.
g, Como afirmou Rubens
� Barrichello, da Williams, ape-

. nas na classificação do GP de

Bahrein, abertura. do campeo
nato, é que será possível saber

quem, de verdade, está rápido,
por causa das grandes diferen

ças de combustível que cada

piloto 'está usando. Mas nes

ta sexta, diante de reduzirem.

significativamente os' tempos
registrados -semana passada, .

'também em Jerez e com pis
tá seca, faz sentido acreditar

que as equipes já iniciaram a

segunda fase de seu' progra
ma de preparação: trabalham,
agora, com os carros na con

dição que vâo se encontrar
nas voltas finais das corridas,

. ou seja, com 3.0, 20, 10 quilos
de gasolina e não mais apenas
170, 150, 130 quilos, como

será depois da largada e nas

voltas seguintes.
No ensaio realizado de quar

ta-feira a sábado da semana

passada, Lewis Hamilton, com

McLaren MP4/25-Mercedes, fi
cou com o melhor tempo dos

quatro dias, 1min19s538. Nesta

sexta, Webber já foi 239 milési
mos mais rápido. Como vinha
virando na casa de 1min21s e,
de repente, baixou sua marca,
é bem provável que a Red Bull
tirou gasolina do tanque.
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WWW.vw.com.br.As ofertas contidas neste anúncio são válidas para veículos básicos, com pintura sólida e frete incluso. Plane Sem Limites Volkswagen: condições não
cumulativas. Novo Fox, 2 portas (cód. 5Z31R4). Total Flex.. Preço à vista: R$ 30.490,00. SpaceFox 1.6 (cód. 5Z6E4), Total Flex, MY 09/10, 4 portas, com preço promocional à

. vista a partir de R4 44.190,00. IOF, cadastros e despesas de gravame inclusos na operação e no CET Despesas de registro eletrônico da operação não inclusas no cálculo da
presta ção e do CETCrédito sujeito a aprovação. Condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Preços sem troca para veículos 09/10. Imagens meramente referenciais,
não condizentes necessariamente com os modelos ofertados. Alguns itens mostrados ou mencionados são opcionais ou referem-se a versões específicas. Validade:20/02/2010

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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