
Avião cai emata
piloto emCompá

Monomotor agrícola" com 300 litros'de óleomineral que seria pulverizado em um

bananal, chocou-se contra o solo por volta das IOh45min de ontem, na localidade de
Vila Izabel. Rudival Moreira da Silva Junior, que pilotava a aeronave, morreu no local.

Página 16

Ritmo das cidades
após os festejos
A população ainda é
atendida em regime de
plantão no Vale do Itapocu
mas, aos poucos, municípios
começam a retomar rotina
normal. O comércio de

, Jaraguá atende das 9h
às 19h. Página 7

Na corrida de
São Silvestre·
Onze atletas de Jaraguá
do Sul completaram os

15 quilômetros da prova
mais tradicional do Brasil,
dia 31. Página"3

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

SeoulRecapturada
por Comunistas

No dia 4 de janeiro de 1951, início
do segundo ano da guerra da Coréia,
tropas chinesas e norte coreanas cap
turam a capital da Coréia do Sul, Seoul,
pela segunda vez desde o início da guer
ra. Divididas em 1950, após .terem sido
libertadas do domínio japonês por tropas
norte americanas e soviéticas em 1945; a
violenta invasão nortista contra o sul, e a

igualmente brutal retaliação da coligação
Sul-EUAmarcam o inicio da guerra fria.

O conflito ideológico na Coréia divi
dida, entre os capitalistas apoiados pe
los EUA, e os comunistas Iuche aliados à
China e a União Soviética, encerrou em

um cessar fogo, assinado em 1953. Não

houve, desde então, um tratado de paz,
ou qualquer mudança no quadro geral do
conflito, salvo pela retirada da URSS da

equação, com a queda do socialismo rus
so no início dos anos 90. Ano passado, a
tensão retornou com os 'ataques à corveta
Cheonan e à ilha deYeonpiyeong.

Após a guerra da Coreia, EUA e URSS
dedicaram-se ativamente a implantação
de governos favoráveis à suas políticas
externas. Em sua grande maioria, gover
nos ditatoriais, como o regime militar

apoiado pelos EUA no Brasil; a ditadura
deAugusto Pinochet, os estados-satélite
soviéticos nos Balcãs ou o regime do Kh
merVermelho no Camboja.

Vários dos grupos que hoje antago
nizam com os EUA e a Rússia foram, du
rante a guerra fria, financiados, treinados

fi

e equipados por estes. Os Talibãs, por
exemplo, receberam treinamento espe
cial dos EUA pra combater os soviéticos.

GUEflBA,

Queda do Vietnã
Na edição do dia 10 de janeiro de 1976, o
jornal O Correio do Povo trazia trechos da
narrativa do padre catarinense Generoso
Bago, sobre a queda doVietnã do Sul. O

padre Boga serviu no país asiático durante
24 anos, e lamentava a vitória comunista.

/
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o suposto naturalista
Richard Janasch

O alfaiate ambulante alemão Richard
Janasch veio para Jaraguá do Sul em 1900,
instalando-se namata da Serrinha de Três
Rios do Sul, em uma pequena guarita a

cerca de sete quilômetros do povoado. Se
dizendo naturalista, alegava ser perito em

"curas naturais", e logo se tornou conheci
do da população Jaraguaense.

Figura excêntrica, alimentava-se ape
nas de ervas e frutas que pegava na mata,
de tempos em tempos surgia no povoado

,

para vender as roupas que fazia, ou para
oferecer "curas", e vagava nu pela mata.

Circulava dê Jaraguá até a atual Corupá.
Pouco ortodoxo, Janasch se viu for

çado a partir da região de Iaraguá após o

"tratamento" de João Mamede do Rosário.
Agricultor e professor, Mamede buscou
Ianasch para tratar de sua artrite. O tra

tamento receitado, enterrar o idoso até
o pescoço na lama, durante 12 horas, foi
fatal. Prevendo retaliações, o naturalista

pegou seus pertences e fugiu, reinstalan-
do se no alto vale do Itajaí. De estilo de vida excêntrico, Janasch era figura conhecida na, região

PELO MUNDO

'''j

Morre Henfil
o cartunista, jornalista e escritor

Henrique de Sousa Filho, mais conhe
cido como Henfil, morre em decor
rência de complicações causadas pela
Aids. Hemofílico, Henfil foi infectado
pelo HIV durante uma transfusão de

sangue. No ano de sua morte, estava
no auge de sua carreira, com material

publicado em várias revistas.

/

Queda do Sputnik
Lançado ao espaço no dia 4 de ou

tubro do ano anterior, o primeiro sa

télite artificial, Sputnik I, de fabricação
soviética, retorna à Terra após três me
ses em órbita. De construção simples,
serviu apenas para testar a viabilidade
do programa de satélites soviético, e·
durante um mês, emitiu continua
mente uma série de "bípes",

Elvis Presley
Para presentear sua mãe, Elvis

Presley grava seu primeiro disco. A

gravação, pelo estúdio do produtor
musical Sam Phillips, da Sun Records,
custou ao rapaz quatro dólares. Ao ou
vir o material, Phillips, impressionado
com a qualidade, chama Presley para
gravações comerciais, dando início a

carreira do "Rei do Rock n' Roll".

Bucéfalo
Insulto outtora comum, e com

origem na história antiga:
Bucephalos era o nome do
cavalo favorito do conquistador
macedônio Alexandre, o grande.
Assim, o termo é um jeito de dizer

que o sujeito tem a inteligência ou
adelicadeza de um equino.
\

....

ATENÇAO

,j _
• i

o jornal O Correio do Povo, na data 4 e 5 de dezembro veículou sua capa um

erro de diagramação na data (4 e 5 de novembro).
Contudo, gostaríamos de oferecer um brinde especial para as 6 primeiras

edições que forem entregue aqui no jornal, em bom estado de conservação!

Reserve seu brinde em 2106-1919
,

.I..
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EDITORIAL

Máquina voraz
O

governador Raimundo Colom
bo deve tomar uma série de
medidas consideradas impo
pulares - notadamente den

tro da maquina de governo - nestes

primeiros 120 dias. A contenção de

despesas é o lema, acertado, aliás,
deste período inicial de gestão. Esta
é a hora para fazer ajustes, de prefe
rência profundos. Historicamente,
os 100 dias iniciais são marcados por
uma espécie de lua-de-mel entre a

sociedade, imprensa e o comandante

recém-chegado. É um acordo tácito.
Dá-se uma folga nas cobranças, o go
vernante tem um tempo para respi
rar, imprimir suamarca e preparar-se
para as pressões e disputas de poder.
Em Santa Catarina, o maior desafio
do Democrata Raimundo Colombo

será promover justiça salarial entre
os diversos setores da máquina ad
ministrativa. Ilhas de poder como a

Procuradoria Geral do Estado, que
conta com 138 profissionais, fazem
poderosos lobbies e garantem vanta

gens inimagináveis para a pontamais
atuante do funcionalismo, a saber,
os profissionais da educação, saúde
e segurança. Estes, responsáveis por
manter em pé os pilares da socie

dade, vivem às turras com os baixos
salários e as precárias condições de
trabalho. Caso Colombo consiga di
minuir estes abismos e dar melhores

condições à parte visível da máquina
pública, já terá garantido seu lugar na
história. De resto, é só não atrapalhar
que o setor produtivo do Estado faz,
com maestria, a parte que lhe cabe.
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Gomecar de novo...
�

I

proPOnhO
usarmos este momento em

que estamos um pouco mais sensíveis,
um pouco mais humanos, em que ten
tamos repensar valores, para uma pro-

funda reflexão.
Um Fox Paulistinha foi encontrado na sema

na anterior ao Natal, por um amigo que se sen

sibilizou ao vê-lo recolhido sob uma construção
em grande agonia. A febre a consumir seu corpo
provocava tremores e fraqueza. Tomado pela dor,
Brad", como o batizamos carinhosamente, não
tinha mais forças para fugir e se deixou recolher
humildemente. Hoje, está em minha casa como

lar temporário, até recuperar as forças.
Conheço muitas pessoas que amam os ani

mais, protegem, respeitam e os acolhem como

toda forma de vida deve ser tratada.

Mas, infelizmente, há ainda um batalhão de

pessoas insensíveis as necessidades e sofrimen
to destes bichinhos. Seres ditos racionais que os

mantém amarrados a uma corda curta, sob sol e

chuva, na expectativa muitas vezes de que em

troca de tão amável tratamento este cão ainda
lhe guarde a casa. Não raramente são servidos

por potes vazios, cobertos de limo verde, onde
deveria haver água fresca e limpa.

Na esquinaseguinte, encontramos outro bata
lhão. Formado por "tipos" que não se satisfazem

, com a ignorância e o desrespeito. Este grupo ne

.cessitada dor. Ele é determinado amachucar, ferir.

QUINTA�FErRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

doSul
Jorge Brognol;, DurvalMarcatto, Romeo Piazera

economi� preside'1te daAcijs Júnior, advogado

Resultado' social do bolsa-famOia '

_,

,

cumprimento das obrigações por
parte dasfamílias. Seguramente ha
verá leitores que não sabem como

funciona o programa, ou apenas o

conhecem superficialmente.
Perante essa hipótese, não cus

ta nada esclarecer alguns dados

importantes. O programa atende
a famílias com renda de até R$ 140

por pessoa, consideradas pobres, e
de até R$ 70 per capita, em extrema

pobreza. Os benefíciosvariam deR$
22 a R$ 200 dependendo da renda e

do tamanho da família. A média
do benefício é de R$ 97. Além dos

próximos cenários deste ano que
se inicia com suas correspondentes
mudanças, os condicionantes para
receber o benefício contemplam
a atualização do cartão de vacina

ção das crianças com menos de
sete anos de idade, assim como a

qQrtgÇls;.�Q� ç\Q�" PJh,Q$. g_� ,tr:E4qAf;iQ-�W..

E foi num destes encontros trágicos, que Brad
foi marcado para sempre. Seus dois olhos foram

perfurados, num ato selvagem e criminoso. Não'
bastasse isto, Brad teve sua coluna e movimentos
traseiros comprometidos para sempre, ao que in
dicam os exames, por paulada ou pedrada.

E a pergunta que não vai calar nunca é por
quê? O que teria feito o pobre do animalzinho,
para despertar ações tão violentas? Latiu, in
comodando seu descanso? Mexeu no saco de
lixo que algum desleixado deixou no chão? Fi

cou parado no seu portão ansioso por comida
e água e isto lhe incomodava? Mordeu você, na
tentativa de se defender, movido pelo medo e

maus- tratos que lhe acompanhavam dia após
dia navida de "cachorro de rua"?

Lamento, mas me foge a compreensão! Que
valores estamos alimentando dentro de nós?
\

Qual o limite da nossa tolerância com as pes-
soas, com os animais, com aquilo que não faz

parte das nossas escolhas?

Aproveitemos este novo dia, de um novo ano,

para refletir sobre isto. E, para 2011, desejomenos
dor, menos sofrimento, menos intolerância e me

nos injustiças.

IsoleteMais, analista demarketing

*Confira a foto do Brad no Clic do leitor,
página 10.

a escola e das gestantes realizarem
o pré-natal. O descumprimento
destas exigências elimina o direito
ao benefício. Os resultados do pro
grama, que podem ser constatados
namelhora dos indicadores de edu

cação e saúde das famílias, assim
como .o acesso ao sistema bancário

por parte dos beneficiários, podem
ser expressos através dos seguintes
dados: o analfabetismo caiu de 17%

para 13% entre as famílias benefi

ciadas, de 2007 a 2010. As grávidas
atendidas têm quase duas vezes

mais consultas em comparação às
não beneficiárias. Até início deste

ano, 1,7 milhões de beneficiários
deverão possuir conta em banco.
Estima-se que em janeiro de 2011,
o Bolsa Família atingirá a meta de
atender 100% das famílias pobres e

extremamente pobres, considera
das pelo IBGE (Censo de 2000) em
12,9 milhões de famílias com renda
mensal percapita inferior aR$ 140.

A partir da divulgação dos dados do

Para que isso s ncretize
na realidade, o esforço não
deve ser circunstancial.

Censo 2010, haverá a possibilidade
de avaliar a necessidade ou não de
inclusão demais beneficiários.

É claro que esse tipo de inicia

tiva, longe do sonho de um paraíso
aqui na terra, mas que chega ami
tigar e diminuir a desigualdade so
cial, deve-se tornaruma constante
no, ideário de qualquer indivíduo
que esteja disposto a sacrificar

parte de seu prazer individual por
ações humanitárias. As palavras
de solidariedade para com os ou

tros se esvaziam quando estamos

sujeitos a colaborar de forma
coercitiva para o bem alheio, en
contrando para isso justificativas
de todo tipo. Quando finalmente

superarmos a quota mínima de

salvação enviando roupas velhas
e desgastadas aos necessitados,
e aceitemos doar parte do nosso

dinheiro através de políticas pú
blicas organizadas, é que podere
mos dizer que os conteúdos dos
cartões de Natal são verdadeiros.

"--uero aproveitareste novo ano parte dos extremadamente pobres,
ue começa para expressar que correspondem a 85% dos assis-

.

a satisfação, além dos tidos pelo programa., Desde 2003,
......cartões de Natal que esban- ano de sua, criação, o programa
jam solidariedade e amor ao pró- atendeu 3,6 milhões de famílias,
ximo, de poder constatar algumas fechando o ano de 2010 com 12,8
iniciativas de caráter permanente milhões de famílias atendidas, que
que atualizaram tais compromissos soma quase 50 milhões de brasilei

para com osmenos favorecidos, tão ros. Nesse período, o Ministério do
íntimos aos fundamentos do cris- Desenvolvimento Social e Combate
tianismo. As mensagens natalinas à Fome quadruplicou o orçamento
que exaltam os aspectos humanitá- do programa, que passou de R$ 3,4
rios das mensagens devem ser con- para R$ 13,4 bilhões. No entanto,
cretizadas numa abordagem real, durante esses anos, o programa foi
além da retórica religiosa destina- criticado por ser considerado um

da a reforçar a visão de um mundo mecanismo assistencíalista que
melhor. Para que isso se concretize inibe a procura por trabalho e que
na realidade, o esforço não deve ser carece de uma efetiva físcalízação,
circunstancial e sim resultado de além de estar sujeito a fraudes e ir

uma atividade coletiva. Na prática, regularidades. Entretanto, fala-se
o Bolsa Família, que tomou-se uma muito pouco das medidas adota
das principais políticas públicas das pelo governo na implantação
do govemÇl Federal, atingiu grande, _ ..do cadastro único _� de controle do ..
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ADMINISTRAÇÃO
O novo, governos novos

Infraestrutura e reforma tributária são as principais reivindicações doVale
JARAGUÁ DO SUL

Em Santa Catarina,
Raimundo Colombo (DEM)
substitui Leonel Pavan
(PSDB). Paralelamente,
os brasileiros aprendem
a ver Dilma Rousseff (PT)
no cargo que foi do petista
Luiz Inácio Lula da Silva
durante oito anos.

--- aís e Estado vivem um

.... novo momento político
administrativo - ainda

que a presidente prome
ta dar continuidade às ações dos
dois mandatos de Lula -, e o que
mais preocupa as entidades mu

nicipais são os reflexos dessas

mudanças na microrregião.
Durante a campanha, as-

sim como no discurso de posse,
Dilma prometeu trabalhar pela
erradicação da miséria e trans

formar o Brasil em um país de
"classe média sólida e empreen
dedora". Colombo, por sua vez,

,

afirmou que deve trabalhar pelo
"dinamismo da, economia", me
lhorando consequentemente as

estradas' e acessos; ter como ban
deira a saúde dos catarínenses .e
reduzir expressivamente a carga

,

tributária, como especifica em

seu plano de_governo.
A partir de agora, os dois go

vernantes eleitos começam a

ser observados sob o ponto. de
vista das suas propostas. Abaixo,
confira os principais pontos que
devem ser analisados pelas lide
ranças políticas e empresariais
da cidade nos próximos quatro
anos .

• Bruna Borghetti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

"

-Aínda nãb· sabemos. '

qyais são <!s, diretriZes do�"i10V?S':gd
vemos (federal e esfatlual),' mas se,

-

avaliarmos as promessas dê campa
, nha, a expectativa é positiva. Gspera
mos que o governador olhe pela das

,

' se empresarial, e acredite que cqm a

Dilma não terá grandes mudanças,
, .Será dado sequência "ao governo an-

, .

"

Ponte do Rau
é prioridade
na câmara

A partir do dia 23 de

janeiro, quando termina o

período de férias, os verea
dores jaraguaenses devem

-

se concentrar em resolver
as polêmicas que atrasam

obras· primordiais para o

município. Uma das prio
ridades, segundo o presi
dente da Câmara, Jaime
Negherbon, é o impasse
em relação à localização
da ponte que liga os bair
ros Rau eAmizade, já que o

governo municipal e a co

munidade local ainda não

entraram em consenso.

"Faremos a primeira ses

são ordinária no dia lo de
fevereiro, mas antes disso

já estaremos disponíveis.
Pessoalmente, sugiro à
Prefeitura mudar a ponte
de lugar, -já que no local
atual a comunidade não

quer", opina Jaime.
Outro assunto que

deve estar frequentemente
presente nas reuniões é o

terreno para a construção
de uma nova sede para
a Câmara de Vereadores.
"Precisamos ver um novo

local, para que tenhamos
nova estrutura até 2013 -

quando a cidade pode pas
sar a ter 19 vereadores. O

espaço atual do Legislativo
não tem mais condições",
defende Jaime.

A Câmara está fun
cionando em regime de

plantão, já que apenas
funcionários de setores

como a contabilidade e o

atendimento ao público
estão trabalhando. O novo

presidente da mesa direto
ra ainda não participou de
uma reunião formal com
a prefeita Cecília Konell.
A pauta, além das priori
dades, continua livre - e

deve ser decidida a partir
do próximo dia lo.

"
Pessoa Imente,

sugiro à Prefeitura
mudar a ponte de

lugar, já que no local
atual a comunidade

não quer.
JAIME NEGHERBON,

PRESIDENTE DA CÂMARA

"
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Quebra de confiança
Os peemedebistas,
especialmente os do Norte e do
Vale do Itapocu, que esperavam
uma "compensação" de espaços
após a divulgação do primeiro
escalão de Raimundo Colombo,
ainda preferem acreditar que
o governador cumprirá um

acordo firmado na primeira
fase da campanha eleitoral e
que daria o comando da SDR

.

ao partido de maior votação
proporcional. No caso, o PMDB.
O deputadoMauroMariani, por
exemplo, admite que "as notícias
não são boas': referindo-se à
laraguá do Sul e à regional.
"O Carlos Chiodini (agora
deputado), os prefeitos,
vereadores e presidentes do
PMDB da região estavam na

reunião onde se definiu isso

(SDR para o campeão de votos).
Se o governador não cumprir a
palavra, começa mal. Como é

que vamos acreditar no que eles
dizem?" questiona Mariani.
Ele se posiciona depois de O
Correio do Povo divulgar que
Paulo Bauer já escolheu seu

nome: Lia Tironi. Ontem, a
nova assessoria de imprensa
de Colombo confirmou à
coluna que, no palácio, é voz
corrente que o governador
indica o secretário regional
de Lages; Luiz Henrique o de

Joinville; Eduardo Moreira o

de Criciúma e Paulo Bauer e
de laraguá do Sul. A discussão
não passa pela competência
- é sabido que o PSDB fez boa
gestão em Iaraguâ - e sim

pela chamada geografia das
urnas. Enquanto não houver a

nomeação, PMDB e DEM vão

dar suas cartadas, mas trata-se
de uma parada indigesta para
os dois partidos. Só um fato
novo tira a regional de Lio.

.

MauroMari� (PMDB),,; deputa
. hão foi fi pôsse de Rainioodo CoI

posse, iria na daDilmaf
Recadomais claro que esse, impossível, Em tempo: ele
tamb�m nã foi àPQsseda nova pFe�ident�

Leme
Vereador Jaime Negherbon chegou
ontem de manhã a Jaraguá do Sul.
Abriu duas contas correntes. Uma
no Banco do Brasil e outra na Caixa
Econômica Federal, sem as quais
não pode pagar as contas-tipo
água e luz, da Câmara.
À tarde, reuniu-se com Jean
Leutprechet e Dico Moser para
definir as primeiras ações da
recém-eleita Mesa Diretora. Jaime
quer priorizar a realização de um
concurso público.

Dúvida
Será que GelsonMerísio
vai receber os votos dos
10 deputados estaduais
do PMDB para continuar
na presidência daAlesc?
Ou a escolha vai ser a

oportunidade paramandar
um recado mais agudo ao

governador? Temmuito

peemedebista que ainda não
engoliu a perda de espaço
no governo e a aproximação
entre Colombo e o pp.

Compensação
CarlosChiodini deve continuar com o poder de indicaralguns cargos no
Porto de São Francisco do Sul, talvez até o superintendente. Seriapara
compensar a "perda" da SecretariaRegional e o fato de oVale do Itapocu,

, até agora, ter sido olimpicamente ignorado na composição do governo.

Férias
Aex-presidente daCâmara de Jaraguá,NatáliaPetry,está de
férias até este fimde semana. É aprímeíra folgaprolongadadela
em seis anos.Mesmo assim, estáatendendoo celular, enquanto
amaioriaparecer ter jogado o aparelhinho em algumapraia.

,

DIVULGAÇÃO

e volta
Pela presidência do vereadorValtnor
Pianezzer, de Schroeder, aAssociação de
Câmaras eVereadores doVale do Itapocu
(Avevi) voltou à ativa em 2010.Apoiado
pelo colegas, Pianezzer e adiretoria fizeram
o balanço de 2010 já projetando 2011: as
duas primeiras grandes ações serão, em
conjunto com aAmvali, levar os pleitos
da região paraoGovernador doEstado
e seu Secretariado e para os deputados e
senadores eleitos. Prioridade total para a

duplicação daBR-280.

o cara
Segundo dados do Datafolha e da CNT Sensus,
Lula terminou omandato com recorde mundial
de aprovação: 87%. Ficou à frente de figuras como
Nelson Mandela (82%), Franklin Roosevelt (66%) e
Michele Bachelet (84%).

Boquinha
Ex-deputadoAdelorVieira está de volta à cena
política, após os escândalos que envolveram seu

nome e a chamadamáfia dos sanguessugas, fato que
acabou tirando-o davida pública. Ele é o novo diretor
de Projetos Especiais da Casan. Também poderia ser
lotado comoAspone. Dá namesma.

PINGA-FOGO
PESCARIA •AltermirGregolin
entregou, ontem, oMinistério da

.

Pesca a ldeli Salvatti.

MERGULHO • liaTironi, experiente
que é, desligou os celulares. Evita

falar sobre sua indicação à SDR.

PERDA •Raimundo Colombo usou
o twitter, ontem, para lamentar a
morte do correligionário, o senador

mineiro Elizeu Rezende.

Twitlacla
Do ex-oposicionista KennedyNunes, uma das figuras mais
destacadas do Pp, via twitter: "Que Deus lhe dê saúde e sabedoria

para governar nosso estado, Governador. Estarei junto para
isso. Feliz 2011". Na sequência, disparou o pepista: "Raimundo
Colombo começou bem. Cortou o contrato do helicóptero que
servia o governador. Corte de gastos, isso me agrada." Kennedy
�$t�Qlais atuante do que o líder do governo.
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principahnente dos parentes, Na
tália fica bem quietinha e com os

olhinhos fechados. Sem chorar, ela é
balançada de um lado para o outro.

Atida conta que a filha nasceu

pesando 3,4 quilos e com 47 centí
metros. IINão deu tempo de feste

jar a virada de ano. Mas ganhamos
como presente a princesa do ano",
diz ela. Natália é a terceira filha do
casal, e, ontem, os irmãos Felipe,
11 anos, e Karina, 8 anos, rodea
vam o berço da nova integrante da
família.

Assim como a gravidez dos ou
tros dois filhos, a de Natália não
foi planejada pelo casal. Eduardo
brinca que agora a fábrica de be
bês está fechada. 112011 é um ano

novo com vida nova para nossa

família", declara ele. A avó Helena
Krisanski, 60 anos, diz ter ficado
muito emocionada. "Natália é a

minha vigésima segunda neta.

Daqui a dois meses, vem mais um

neto", afirma.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PREVISAO DO TEMPO

Chegada da terceira filha do casal Hohsptarc ocorreu no dia Iode janeiro de 2011

Jaraguá do Sul
e Região SEMANA
HOJE ,..

MíN: 21°e Chuva e calor TENDENBiP&
MÁX: 29°e Primeirosaté sextaQUARTA

dias de chuva
. MíN: 23°e o tempo no restante da se-

MÁX: 26°e mana persiste com mais nuvens A primeira quinzena de janeiro

QUINTA·
e chuva no Estado, especialmen- continua com condições favoráveis
te no Litoral. Temperatura eleva- a ocorrência de chuva frequente em

MíN: 22°e da com sensação de ar abafado. Santa Catarina, De uma forma geral,MÁX: 29°e Na região do Oeste e Meio Oeste as temperaturas estarão mais ele-

SEXTA tem sol pelamanhã, mas a partir vadas e em função da previsão de

MíN: 23°e da tarde volta a ocorrer panca- maior nebulosidade no período, a

MÁX: 300e das de chuva e trovoadas. sensação permanece de ar abafado.

CORUPÁ

.A menina Natália
Hohsptarc nasceu às
5h40min da madrugada e

foi a primeira da região a

vir ao mundo em 2011.

os
pais da criança, Alida, 33

anos, e Eduardo, 36 anos,
a esperavam para o dia de
Natal mas ela resolveu vir

ao mundo só depois da passa
gem de ano, O casal é natural de

Corupá, onde vive e trabalha. O

parto ocorreu no Hospital e Ma
ternidade Iaraguá.

Essa é a segunda vez seguida
que nasce um bebê do sexo femi
nino no município após a virada
de ano. A garotinha, hoje com

quatro dias de vida, já usa brin
cos de bolinhas de ouro e teve

seu primeiro banho em casa, que
fica no bairro Pedra de Amolar,
no interior de Corupá.

Ela tem cabelos castanhos, e a

mãe gosta de vesti-la com roupas
- cor de rosa No colo das visitas e

CHUVA E
�NSTAB�lIDADE
Tempo segue instável
com chuva em boa parte
de Santa Catarina. A
temperatura segue "

alta e com ar abafado.

Ensol·fu'adil PlIl'Gialmente Nullladll
Nublado

Instável lJlmvoso

EDUARDO MONTECINO

Família de Corupá comemora o nascimento de Natália, filha do casal Alida e Eduardo Hohsptarc
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feira, das 7h30 às 16h30, até o dia21,
no endereço da rua Isidoro Pedri,
no bairro Barra do Rio Molha. Os

plantões 24 horas funcionam nos

setores da Secretaria de Obras e

Serviços Públicos, Conselho Tu

telar, Secretaria de Assistência So

cial, Criança eAdolescente, Abrigo
Provisório e Secretaria de Desen

volvimento Rural eAgricultura.
A partir de agora, a Secretaria

de Saúde de Guaramirirn fica aber
ta das 7h30 às 13h30 em. regime de
plantão e o posto da área central
da cidade, na rua João Butschar

dt, atende normalmente das 7h30
às 17h. Já as unidades dos bairros

recomeçam as atividades somen

te depois do dia 21. A Secretaria de
Infraestrutura está atendendo nor

malmente e deixa o telefone (47)
3373-2210 disponível para a popu
lação (confira a programação espe
cial completa no quadro abaixo).

A Câmara de Guararnirim fica
aberta das 7h30 às 13h30 até dia 24
e depois reabre normalmente das
8h às 12h e das 13h às 17h. Cartó
rio e Delegacia ficam abertos das
8h às 12h e das 14h às 18h.

E 2011

Avida começa avoltarao normal
Prefeituras ainda prestam serviços em regime de plantão até metade do mês de janeiro

r.
EDUARDO MONTECINO

o comércio atende das 9h às 19h mas setor público permanece em regime de plantões especiais

ff
Câmara de
Dirigentes
Lojistas de
Ja'raguá do Sul

Abaixo segue relação dos 42 ganhadores do sorteio da Campanha Sonho de Natal, de
acordo com o prêmio. Esta Campanha foi realizada pela COL de Jaraguá do Sul, no período
de 08 de novembro de 2010 a 24 de dezembro de 2010, com sorteio no dia 28 de dezembro.
Os ganhadores podem entrar em contato com a COL pelo telefone (47) 3275-7070.
Consta: Nome do Ganhador (Empresa em que o ganhador comprou)

JARAGUÁ DO SUL

o clima de maratona
que tomou conta de boa
parcela da população
nos últimos dias aos

poucos diminui com a

normalização do calendário
de atendimento praticado
pelos órgãos públicos.
�"'uem já está de volta às ci

dades do Vale do Itapocu
pode contar com a presta

.........ção de serviços regulares e

outros em regime de plantão. As
compras, desde ontem, devem
ser realizadas das 9h às 19h, con
forme horário estabelecido pelo
Sindicato dos Empregados do Co
mércio de Jaraguá do Sul e Região.
E, a partir desta semana, algumas
repartições das Prefeituras ficam
abertas por mais tempo, até retor
no do período de férias coletivas.

No município de Jaraguá do

Sul, por exemplo, a Farmácia Básica
pode ser usada de segunda a sexta-

CAMPANHA SONHO DE NATAL

RELAÇÃO DE GANHADORES

- Rosane N. Gonçalves (Supermercado Lenzi)
- John Emerson da Silva Rosa (Super. Zanetti)
- Rosimar Perin (Casa Avenida)
- Larissa S. Gorski (One Store Marisol)
- Odair José Custódio (Posto Amizade)
- Eliane Katzrowski (Icro Informática)
- Lucas Alves da Silva (Posto Amizade)
- Leila Mara Zanghelini (Telles Calçados)
- Rosane Aparecida Kenauth (Super. Zanetti)
- Cainã Lopes (Supermercado Brasão)
- Claudia Martins Melo (Posto Fenix)
- Gabriella Moretti Gadotti (Mercado Bertoli)
- Algenor dos Santos (Mercado Popular)
- Daniela M. Nasatto (Posto Amizade)
- Leonilda A. do Nascimento (Super. Zanetti)
- Antonio Adenilsu Fossile (Loja Jomar)
- Alfredo Mayer (Supermercado Lenzi)

TV 32" LCD: Veículo Ford KA:
- Rodrigo Cesar Thomsen (Telles Calçados) - Mariane-Deise Hartmann (Portal de Jaraguá)
- Sebastião G. Verissimo (Mercado Amizade)
- Renato Benavenuto dos Santos (Posto Pezzini) Veículo Fiat Línea;
- Reginaldo Poffo Gonçalves (Posto Amizade)
- Andréia L. Guzatto Correa (Super. Brasão) - Josiely Jantsch de Camargo (Loja Jomar)

VALE COMPRAS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais):
- Carla Gisele Andreghetoni (Loja Jomar)
- Odete Baratto Salai (Mercado Bertoli)
- Cleomar Gugel (Despachante Cilo)
- Rosimeri Krueger (Lojão da Marechal)
- Maristela Tavares (Você Merece)
- Eliane Teresinha Muller Tecilla (O Boticário)
- Jacir Cunha (Brechó Lavo Ta Novo)
- Mauricio Laube (Caneri)
- Vanduir Ferri (Costela e Cia)
- Paulo Cesar Kreyssig (Akazo Modas)
- Roberto Schmitt (Posto Amizade)
- Francisco da Silva Alves (Bazar Cida)
- Adilson Inácio Paulo (Supermercado Figueira)
- Glaci Katrucha Dierings (Nicoccelí Mat. Constr.)
- Elisangela Borgiovani (Maluta)
- Carolina Ketlyn Fernandes (Lojão da Marechal)
- Nelson Jagelski (Torres Calçados)
- Luiz Jorge Wintrich (Gadotti Mat. de Constr.)

Nesta relação não consta número de CPF, sendo que para entrega do prêmio, o ganhador deverá apresentar
documentos de CPF, RG e comprovante de residência, que serão analisados e comparados com os mesmos escritos no

cupom da campanha, a fim de evitar transtornos devido a pessoas com nomes idênticos.

• SECRETARIA DA�SSISTÊNCIA SOCIAL,
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Centro de.Resgate Social (atende moradores

de rua, bairro Jataguá EsqUerdo.)
24horas

Permanece horário espeoial
JARAGUÁ DP SUL

De segunda a sexta-feira, das 7 às 18h
* (47) 371-6583 e 3373-8860

• SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Reabre dia 12 de janeiro em horário normal,
das 8h às 12 horas e das 13h às 17h
Creches voltam a funcionar no dia 17 de janeiro
e as atividades escolares recomeçan:r22 de

janeiro
*( 3373-2911

• PREFEITURA
Plantão no (47) 3374-1191

• POSTO DE SAÚDE DO CENTRO

PI9ntão das 8h às 12h e das 13h às 17h

Férias coletivas: até 21 de janeiro • PREFEITURA
Plantão

*(47)3379-4600

• SECRETARIA DE SAÚDE

• PREFEITURA
Atenderá todos os dias em horário de plantão,
das 7h30 às 13h30

*(47) 3373-0247
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PolíciaCivil investiga
causa da explosão

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 4 de janeiro de 2010

" . Vamos averiguar se todas as medidas
de segurança foram tomadas pela
empresa. Também queremos saber
se a empresa tem a documentação
em dia e se estava autorizada a

'trabalhar com explosivos.
.

WILSON MASSON, DELEGADO

"Inquérito irá apurar se a empresa responsável pelos fogos estava irregular
� Polícia Civil investiga a causa

do acidente que deixou um

morto e dois feridos após
a explosão de um caminhão
carregado com fogos de
artifício, em Barra Velha.

e acordo com o delegadoWilson
asson, duas pessoas já foram
uvidas e um inquérito será ins

..._,taurado para apurar se houve

negligência por parte da empresa res

ponsável pelo show pirotécnico. O ad

vogado da Fogos Bazzana, de Goiás,
já entrou em contato com a Polícia e

garantiu que fornecerá todos os docu
mentos necessários para a investigação.
'� gente acredita que não passou de um
acidente, mas vamos averiguar se todas
asmedidas de segurança foram tomadas

pela empresa. Também queremos saber
se a empresa tem a documentação em

dia e se estava autorizada a trabalhar com

explosivos, diante da periculosidade do

material", esclarece o delegado, afuman
do ainda que as investigações devem ser

concluídas dentro de 60 dias.
Visivelmente abatido, o prefeito Sa

mir Mattar lamentou o ocorrido. "Era fé"

para fechar o ano com chave de ouro.

Mas, infelizmente, foi umafatalidade. la
mentamos amorte de umapessoa e tam
bém ficamos tristes em estragar com o

encerramento que erapara ser o auge das
.

festividades em Barra Velha", declarou,
em relação ao cancelamento do espetá
culo de Ano-novo, que seria realizado na
PraiaCentral nanoite de 31 de dezembro.

-

SHOW SERIA DOAÇAO
De acordo com informações do setor

Jurídico da Prefeitura, a empresa Fogos
Bazzana é a mesma que realizou os sho
ws pirotécnicos durante o "Barra Velha
Rodeio Country Shaw", promovido pela
Cesar Paraná Companhia de Rodeios,
com recursos do Governo do Estado. A
bateria de 12 minutos de fogos durante
a noite de Reveillon seria uma doação
da empresa, de acordo com a assessoria

jurídica da Prefeitura. A Administração
municipal teria apenas cedido o espaço e

contratado a banda que faria o show da
virada. "O evento era da Prefeitura, mas
isso não quer dizer que ela seja respon
sável pelos fogos. Não garantimos tam

bém que daremos assistência às vítimas.
A Polícia é que investigará se houve um

responsável pela tragédia", afirmaMattar.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.c'_m..�r, ..

DIVULGAÇÃO/PC

Explosão ocorreu no caminllão que armazenava os fogos de artifício que seriam utilizados durante a festa de virada de ano, n.a Praia Central

EXPLOSÃO OCORREU DURANTE DESCARREGAMENTO DOS FOGOS

Acidente assusta turístase moradores
caixas de explosivos, que esta

vam armazenados em um cami
nhão-baú estacionado na Praia

Central, perto da areia. Os explo
sivos seriam levados para a laje
de pedras, dentro do mar, onde
ocorreria a queima de fogos do
Ano-novo.

O que era para ser um dia
de festa se transformou em um

verdadeiro pesadelo para a en

fermeira de Maringá, Josiane
Berbete, 27 anos, que passaria a

noite da virada na Praia Central,
em Barra Velha. A turista esta

cionau o carro próximo ao cami
nhão que armazenava os fogos
para ir até a lotérica e por ques
tão de minutos não foi uma das
vitimas da tragédia. "Foi o tempo
de estacionar e chegar até a loté
rica. Lá de dentro, da fila, ouvi o
barulho e comecei a ver a fuma

ça, o povo correndo, ninguém O funcionário João Batista
sabia o que estava acontecendo. Ferreira Sanches, 23 anos, natu
Foi um susto bem grande, e meu ral de Silvânia, em Goiás, morreu
carro foi atingido, ficou danifica- carbonizado no local. Já Fábio
do nas portas e na lateral", relata. César da Silva, 35 anos, e Odair

De acordo com testemunhas, JoséMoreira, 36, também funcio
as duas toneladas de pólvora nários da empresa, permanecem
que garantiriam o espetáculo da internados na UTI do Hospital
virada, em Barra Velha, estou- São José, em Joinville. Eles sa

raram no momento em que os freram queimaduras pelo corpo,
funcionários descarregavam, .ª&: . ,.:�as n�!l&prrcm {i§��t4.� morte.

- - - -

Carro de turista paranaense foi danificado pela explosão
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em metros quadrados de área ccnsruca Siml isso é o básico. Mas a Fenpar vaJ além
do metro quadrado e está lançando o Elegans. Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibilidade com inovação.
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento,
INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas totalmente,
equipadas 'e decoradas,

Elegans. A vida vista por um novo ângulo,

, .

PRATlCIDADE DE MORAR NO CENTRO COM A TRANQULDADE OE UM BAIRRO
Excelente localizaÇào em área central

Dois elevadores de últilTl.8 geração (menos rufdo e mais segurança)
MediÇào de água e gás individual
12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FELICIDADE EMCADA METRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema Reiki (possibilita abertura tot�1 da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso
Infraestrutura para ar condicionado tipo split
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 6Ox60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

I�VAÇÃO EM CADADElALHE
Detalhes em past�ha porcelanizada
Ajardinamento completo
Portão e porteiro eletr6nico
Amplo hall de entrada mobiliado e decorado

Deck Spa decorado
Fitness eqUipado
Playground equipado
Esquadrias em alumínio branco
Banheiro de serviço térreo

FLEXlBIUDADE QUE VOCt NUNCA VlU '

Plantas fiexfveis. Você escolhe corno vai ficar,
1 ou 2 vagas de garagem com possibilidqde de vagas adicionais

IMÓVEIS
.

473275- 5000
www.girolla.com.br

473055-3412
www.itaivan.com.br

LEIER�
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS0

472107-0500
,

www.leier.imb.br
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br

.
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Loçalização: Ilha da FigueiraLocalização: Vila Baependi
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3094 - CZERNIEWICZ - RES. FLOR
DE lIS (em construção) cf 1 - 2 ou
3 qtos. A partir de R$121.000.00.

Entrega Dezembro /2013

3004 - APTOS CENTRAL- IBIZA
3151 - ILHA DA FIGUEIRA - APTOS RESIDENCE - Surre cf sacada + 2
ED. DI FlORI cf 2 qtos, 1 vaga de ga- surres ou 2 demi-surres, 2. vagas de
ragem. A partir de R$ 129.000.00 ,garagem. A partir de R$ 325.000,00

3000 - APTO CENTRAL- RUTH
BRAUN cf área privativa de

82,90m2 - 2 surres, cozinha mobilia
da, 3 bwc's, 2 vagas de garagem._

R$ 280.000.00

3017 - APTO CENTRAL � ED.
MARINA cf Surre + 2 qtos, sala em

2 ambientes cf sacada e churrasq.,
cozinha mobiliada. R$ 250.000;00

-
--�--"----_.....__---_. --,_
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�- ------. "

-,
�----�

. Temos diversos imóveis disponíveis para locarão (casas aptos galpões so,las ccrnerclols ·terrenos
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Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto

padrão - 01 suite c/ closet /closetj
sacada - 02 dorm - bwc/Javabo/coz/
lav c/ móveis - sala estar/jantar/tv -

mesanino - sistema água quente em
. toda casa - R$530.000,00

Ref 6467 - Amlzade > casa alv - suite -

02 dorm - sala estar/jantar - coz - churr
- 02 vagas garagem.- bwc mobiliado -

detalhes em gesso - R$229.000,OO

6723 - Amizade - Sobrado Alv - Superior:
01 suíte - 02 dorm - bwc social-terreo:
esatr/jantar -lavabo - coz - área de serv -

02 vagas garagem - R$410.000,OO

Ref 4768 - Amizade - Resid Matheus -

suite - 02 dorm - sala/copa - co� - bwc
sacada c/ churr - gar p/ 02 carros - ficam
moveis embutidos - R$240.000,00

Ref 6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
- Gasa Geminada de esquina c/89,33m2
- 03 dorm - bwc - lav _: sala estar/jantar -

escrit - gar·- R$148.000,OO'

}

/

I

I

I

�'
i
!

Ref 4854 - Nova Brasilia - Resid
Lancaster - apto -'- 02 dorm - sala

. estar/jantar - bwc social - coz - área
de serv - sacada c/ churr - garagem -

R$165.000,00

Ref6695 - Amizade - Casa alv - 03
suites c/ closet - home theather - churr
- living - playground - pise coberta c/
cascata - 02 vagas na garagem - ficam
móveis embutidos - R$820.000,OO

Ref 6727 - Amizade - Lot Blumengarten
II - casa alv - suíte - 02 dorm - bwc -

coz - sala estar/jantar - lav.- 02 vagas
garagem - churr - ficam móveis do bwce
coz - R$275.000,00

ref 4889 - Ilha da Figueira - Ed. Rgueira -

apto - suíte - 02 dorm - sala estar/jantar
'bwc - coz - área de serv - sacada c/ churr

- 02 vagas garagem - R$265.000,OO

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv. em

construção - 03 dorm .
., CoZ. - sala estar/

jantar - BWC - garagem - R$142.000,OO

I

e

,I

.I
I.
I

/
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itaivan
IMOBILIÁRIA

www.itaivan.com.br (47) 3055 .341.2 I

.Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

!
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itaivan
IMOBILIÁRIA

ALUGUEL
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Casa de alvenaria cf 2dorms, 1

vaga de garagem
.

R$11S.000,OO

100206· Jaraguá 99

terreno c/308,00 m2
R$65.000,OO

apto cf2 dorms+1suite, mobiliado, 1

vaga garagem
R$290.000,OO

Casa alvenaria 2 dorms+1 suíte +

edlculada c/ área festa,lavanderia
R$290.000,OO

Sobrado el área privada de 240,OOm2, terreno de

esquina cf405,OOm2, 2 dorms+1 suite cf sacada
R$42Q.OOO,OO

�.,;.,., ..\·.�Wl:,,:)�';ii:�\;

100019 - Czerniewicz
Flat no Hotel Saint
todo mobiliado

R$125.000,OO (estuda proposta)

800211 "Três Rios do Sul
Casa alvenaría cf2dorms+1 suíte,

área festa, 2 vagas garagem
R$223.000,OO

800213 " Nova Brasília

apartamento cl 3dorms., pisoIaminado, climatizado,
semimobiliado, 1 vaga de garagem

R$140.000,OO

1 0020� • Vila Lenzi

apartamento, cf 2dorms,
semimobílíado, 1 vaga garagem

R$115.000,OO (Iib. financ.)

Apto cl 2 dorms+1 suíte, ,1 vaga
garagem

R$148.500,OO

Flat no Hotel Mereure
Gá no pool de locação)

de R$110.000,OO por R$96.000,OO

100078 - Ilha da Figueira
Ponto comercial - Lan House e Lanchonete,

mobiliadas '1
.

R$55.000,OO

800005 " Nova Brasília

Apto sol da manhã c/ 3dorms,. 1

vaga garagem
R$128.000,OO (estuda proposta)

100119 • Jaragua 99

Casa alvenaría c/ 2dorms+1 suíte
maís uma casa com 74m2

R$245.000,OO

800002 - Centro

Apto cf2dorms.+1suíte, 1 vaga
·garagem

R$190.000,OO (estuda proposta)

.

80027 • Barra Rio Cerro

apartamento, c/ 2dorms,
mobiliado

.

R$137.000,OO (Iib. financ.)

Apto cf 2dorms.+1suite, 1 vaga
garagem

R$ 192.000,OO(lib. financ.)

100214" Barra do �io Cerro
Terreno totalmente plano com

2.297,60 m2
R$550.000.00

800252 " Três Rios do Sul I
Casa alvenaria e/3 dorms+1 suíte, Massa corrid�,
decoração em gesso, pré-istalação de agua quentla,R$267.000,OO

800012 - Três Rios do Norte

Terrenos a partir de 325m2
a partir de R$54.000,OO
(entrada+parcelas)

800011 - Amizade

Terrenos planos a partir de 350m2
a partir de R$98.000,OO
(entrada+parcelas)

800010 " Rio da Luz
Terrenos planos a partir de 324m2

a partir de R$56.000,OO
(entrada+parcelas)

100070" Rau

Sobrado c/'2 dorms+1 suíte master

e/sacada. eloset, 2 vagas de gar.
R$735.000,OO

1122 • Nereu Ramos

Casa alvenaria, nova, c/ 2dorms.+ 1 suíte, sala.e
cozinha integrada, captação água da chuva

R$145.000,OO (lib. financ.)'
R$ 3.000,00 entrada + financiamento CAIXA

1239" Amizade (Guaramirim)
casa de alvenaria cf 3dorms, 2

80030 • Tifã Martins

Casa alvenaria cf3domis.+1suite:
Churrasqueira+garagem+Terraço

Consulte-nos.

800110· Estrada Nova

casa alvenaria, cf 4dorms. cozinha,
1 vaga garagem
R$80.000,OO

800203 " Jaraguá 99
casa de alvenaria c/ 3dorms, bwc

mobiliado
R$139.000,OO

9
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

�
'"
N

U
w
a::
o

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaem·preendimentos.com

.

TERRENO - SÃo LUIS
(PROX.ADAULATÊXTIL)

Com área de 390m2, rua asfaltada, pronto
para construir, murado dos 2lados.

R$ 90.000,00

TERRENO - NOVA BRASILIA
.

ótima localizacão na Rua José
Emmendoerfer, uso residencial e

comercial. Terreno com área de 880m2,
sendo 22 metros de frente. Ideal para

Edifício! RS 295.000,00

(
,

CHACARÁ
GUARAMIRIM

Linda chácara contendo área
de 35.000m2, nascente de água
e linda vista! RS 245.000,00

Excelente imóvel em área nobre do bairro
Vila Nova - próx. ao Clube Beira Rio. Amplo
terreno com área de 630m2 e 173m2 de

TERRENONOAMIZADE
COM 4.200M2.PRÓX.ARSEPUM

POR R$200.000,00!

/

, Excelente localizacão na Rua Procópio
Gomes de Oliveira - próx ao Caneri. Possui 1
suite, 2 quartos, sala de estar�antar, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozinha. depósito,

área de serviço e'2 vagas de garagem.
Apartamento amplo, todo reformado e com
excelente acabamento. RS 260.000,00

Muito bem localizado, possui amplo terreno
com 420m2. Área contruida de 260m2, sendo
3 quartos, escritório com sacada, 2 banheiros,
sala de estar/jantar, cozinha mobillada, área de
serviço e 2 vagas de garagem. R$ 350.000,00

Contendo área privativa de 110m2,
. sendo 1 suíte, 2 dormitórios, ampla
sala de estar / jantar, sacada, banheiro
social, cozinha sob medida, área de
serviço com sacada; depósito e �
vagas de garagem. RS 215.000,00

Localizado próximo aMarlsol
Apartamentos com 2 e 3 dormitórios,
sacada cf churrasqueira e demais

.

dependo A partir de RS 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

)(
I

RESID.COUNAS -8AEPENDI
(ÚLTIMASUNIDADES)

, Localizado próx. a Trapp, contém 2 quartos, sala
de estar/jantar, bwc social, sacada c/

churrasqueira, cozinha, área de serviço e
_

1 vaga de garagem. R$114.800,OO

RESID.ESPlENDOR - BA&PENDI
Apartamento com área privativa de 104m2,

contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
ampla sacada c/ churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, área de servíco e 1

vaga de garagem. Imóvel conta com ótimo
acabamento e localização privilegiada próximo

aCaraguáVeículos. RS 215.000,00

RESID.CARINE·CENTRO

. (lNVESnMENTO)
.

Otima localização na Rua João Picolli, no
Centro. Contém 2 quartos, sala de estar/jantar,
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço e

1 vaga de garagem. R$133.000,OO

Contendo 1 ampla suíte, 2 quartos,
sala,.cozinha,2 banheiros, área de
serviço, área de festas e garagem.

Terreno com 450m2• R$"'212.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8durne/oPan1p/olUl
.R e ,\' i d e �l c i (I J

Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cidade.

ApartamentosEleuadores Torres
porAndar

(t?lTI caaa torre)
;U;U;W_"';;;<IIito '<:IiBlr�""'Üf"i4ii;i::;.,;;m.�"ÍIij;f "�''''--'"'''''"''''"''''''_'_"''''''-''''''''"'''''�_'''.,,,,,,1;�,,.

R. João PicoUf

11..,,"__....

anos

[LADO
'"FEITO

pamJ:t�Oª
www.pamplonaempreendimentos.com.br

lilrall.
IMóVEtS

47 3275-5000

SPEDITO
lmáveis

47 3055-3300
Empreendimentos lmobiliarios

47 3372-1616
De acordo com a lei n'4591/64, informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter (le sugestáCl. Os móveis, assim coma alguns materiais de acabamento representados nas ilustrações e plantas, não constituem pane integrante do contrato, O imóvel será entregue conforme indicado no memorial .

descritivo, podendo havermodificações noprojetoarquitetõnico eprojetos complementaressemprevioaviso,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.schellercorretordeimoveis.com.br

Comunicamos que estaremos em

férias no período de
23/t.2/2010à 09/01110U.

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

I3370-6624 91 02-5299 wWw.deocarimoveis.com.br

030 - Santo Antonio, cl casa
de alv., rancho, lagoa, cl área de
175.000,00m2. aceita imóvel de
menor valor R$430.000,00

091 - Czerniewicz - casa de alve-

154 - São João - com casa de alvenaria e naria com 182,00m2 e terreno com

terreno com 147.000,OOm2 R$450.000,OO 600,00m2. R$160.000,00
019 - Schroeder, terreno de
6.576,68m2 R$280.000,OO

I.�;"';"
"""",,,"

; "m I "'I" 'J'1&""'H1mll" ISI'I'fJíI!J'" 'Il�' '!i,'.�q", '��I@&� �H!Hí'I.:ilftj"1JII1 �'" �I!!ll'rm '�'I;II'IW#h"mlm"JI '1ft !'III;I�;F' 'W"�'" �:�I !/f,�� riU
...

W/j'lj' '"II/UI:' II! I Ik�1 'i

lRflIU"I,�I. �1J.ll'/luJIIWi/'�I"'��,,,,,,!JI�,JII!,,"'W,,,W�.JI,,,,w,�W,"i�iJ;�1rih'111Iqlllml�ri#J,i$lmil.W,�I";w�t';i",,,rm,�/,II"i/ Wm�m��,"m"w"./,I/III�'fiWlII",IIJ'J,Wwk",,1
002 _ Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$700.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 : R$54.0QO,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$200.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2

' R$160.000,00
086-Amizade, terreno com 505,00m2 R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 : R$132.000,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ó�mo pi indústria) R$400.000,00
115 " Vila Nova, terreno com 372,97m2 R$11 0.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2 : R$150.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2 R$200.0p_0,00
171 - Ribeirão Cavalo - terreno com 385,00m2 " R$60.000,00
177 - Nereu Ramos, terreno com 536,00m2 R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

•

236 - Amizade terreno com 375,00m2.(ResidenciaIMunique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2. (Residencial Munique) , R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

r'"íf!jI�J!i�.!f'l�lIr"'j"111!J;�llm!'I"!II.·"lffll!!lliI'$.jI!'llm'i!/ll;iiimll""llmff!t11i"'I!/II;""WI�"�u·"lr�i!ll:lIIlr�!i�1i,�/H;1f1&'ir"��D'I/!jlm'1i,Wfcll!i�Wj"WI�ulm/I!II�'iIll!!�lqffiíi/['I'WIIW%IW!tll""�'i#,"lllliIIrmt�jI.!�i'�llil�"1íml,1!iI!l!!lm!""'niffil�l:If#��1'1/'I'iIW�lilhl"�I,,idfllilim,�:ti�4ImI9mlnl&t1'lln!,lmj!I��ulfi,nJUj IlliJu!U![ml "I .��!I�\,/,"'IMmIJI/,tlilil,//)/�M,;�I,"#�I�funull.w�I:Dtll:mtlJl!íII/1/IMIII;II/m,jIUlíliJl/11 ,llltJnU,#"Wi�" ill,�t"' ,.,,�111 �1/uJlim�. :/., .1.,1 l!ikJ!ib/w,;;mklJa."..ff1 .fo��.!lI!iU
009 - Centro, casa de alvenaria cl 317,00m2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino banc.) R$106.000,00
04G- São Luis, casa de alvenaria cl 11 0,00m2 e terreno com 392,00m2 R$140.000,00
053 - Czemiewicz - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 108,00m2 e edícula c/40,00m2. (aceita terreno cl parte de pgto) , R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cl aprox. 120,00m2 e terreno c/453,60m2• (aceita apto de menor valor) R$170.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00,
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 � R$250.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421 ,61m2 R$220.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00

\

�'lllíflijW"'"I"u�III"I'1mjIWHt1WHI!"rlig(.II"lIíinl�I!i'},lII!!iIIfll#JI'D!��lbiflllIPIW�!'IiIf,";�'rliJijIlI'IU�!'iIIfl"P!�li�.'WI'llA�'I"If!�'"111M1W'mj/l!ll�lilhl!'w/j"(IIi"'/I'lllmfl"qlft1l,!jllllii�Jf!11Ifi91ff!ll�íl���/mq,jl@!/f/;1!II�"1IIiI'í811{il�l'"!!ii!��'mJlmmlll'nl�III"l/{fI/I,",I./,fi!1iI;1 �" ,1,... /,. niUiJj,iffÍffll1ídmi�)ffj,iJI!Ij;�lm//l!1li!Wi91�$M�"i#/��p!I/J/IIIUly1ll1/�/IMIIJSllt.I!1/1Jm/",íMlI!tLJ�11j I. imm!mPII/,��li!ml//,.I"�ml!,. �#w,.I .. "IPIIUI/f,i!�!III\liffJli!}b;fIUllwll,mli91ff,lmimllH!iffliJmli .. !/iím/lJulf,lll.,â/i 1;11111i",IWillff�IPil!l,Jm," .. w�
021'- Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 R$150.000,0O
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2 R$550.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 : R$250.000,00

'.

044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. c/327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cl 190.600,00m2 R$600.000,00
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas cl área de 126.600,00m2 R$640.000,00

W$IIl'!�'i""""'IIfJ'I:Ii_I/!9IiiM"l/,wumlWHllii91l·WUfl!l@r'W�lfl�#llll1liU!Rt1/1l!i!i1"'l':r'IU�lliII11!jl.'I'llfil/�IHqmIIU/�"W!wir"lli#l/ml�11/11iJ��!HHjl'�/IMiJ��!P!IiiJJ!JI��il'.";�!�ff"Wfm/ll�u1llim��ffl'll""'I�11ffJ!1"/!I�'lr!llIl/�H!II1IIIJ!!I'�Hjllii@lml�·I···/,�UH�I/I�I1!l#IIUI,
w/"W .... I I

.. ��U;f!'ff.II!IJUlJI�iU!ljJIj"fijf,�!mj "��m$�"ffi,"JID/,,I/,lu;r,./liltm ",IH/JffJ�liYII ,n�i/�li ".lU;lI,iIHi,�I�iJl!I/,�Jla�oIwk.rI/�,�I,'/r;�'1fí!j!fffl�JII/, .i Ili","/oIm;,mluJlt)�!fl/.!HM,J�,U!lIII!lil,,!hlfb,{l, w;mll!h'/'!�/ri/l, ,.�M 1/,l1!ll1 I,! "�d/ll!im.�II,,li,:/JiUt
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 " R$175.000,00
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REF: 1676 - VILA LALAU - APTO 201, SUITE C/ SACADA + 1 DORM.
BWC SOCIAL, SACADA C/ CHURRAS, DEMAIS DEPENDENCIAS. ENTREGA

JUNHO 2011. R$ 130.000,00 I N° INCORPORAÇÃO: 61.526
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REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2
dorm, 1 bwc, 2 vagas de garagem, casa com

quartos, cozinha e banheiros mobiliados, area
de festa. (R$230.000,00) .

-

IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

�
I

O">
LO
LO
N

Ü
UJ
cc:
ü

REF: 3891 - VILA LENZI - 2 DORM, 1 BWC, SALA JANTAR/ESTAR,
COZINHA, O IMOVEL POSSUI MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA E BWC, 1

VAGA DE GARAGEM. R$115.000,00

__"Ii'Jiiiiij��..,;;;...�,"m, _

REF: 4241 - AMIZADE - 1 suite + 2 dorm.,
1 bwc, 2 vagas de gargem, garagem com

churrasqueira. VALOR: 189,000.00
ENTREGA JANEIRO DE 2011 .

REF: 4211 - AGUA VERDE - 2 DORM +

1 SUITE, 2 SALAS, 2 BWC, 2 VAGAS DE
GARAGEM. R$ 295.000,00

. �

.�I
REF: 2972 - VILA RAU - 2 dorm. sala, cozinha

mobiliada, 1 bwc, lavanderia mobiliada,
sacada, 1 vaga de garagem
VALOR: Á CONSULTAR REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 sute, 2 bwc, 2

vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00

REF: 1661 - NOVA BRASILlA - 2 DORM, +
1 SUITE, SACADA C/ CHURRAS, 1 VAGA DE IGARAGEM, ACABAMENTO: MASSA CORRIDA I

E EM GESSO. R$ 175.000,00

ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO!

REF: 3801 - AMIZADE - 2 DORM + 1 SUITE,
SALA C/ LAVABO, COZINHA, AREA DE

SERViÇO E FESTA, BWC SOCIAL.
R$ 190.000,00

.

. imoveisem ia ragua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Limpeza e segurança para eventos

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas

• Serviços gerais de limpeza

• Portaria

• Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso OI�J�lIZAç'à
o.r.ç; • ��

Segurança e Vigilância Ltda.

Fone:(47) 3644-3754

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

Matrícula de Incorporação 62.167

Edson Müller (47) 9112-1700
Corretordelmóveis (47)3372-1700
CRECí/SC N°. 8530 Jaraquá do Sul, - se Cep: 89.252-190

www.mullercorretor.com.br

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.

R$ 220 mil

Cód.2Q18Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$100 mil c/escr...

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, f09 lenh.

garagem, bwc

R$130 mil

Cód.1075 - Chico de Paula -

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.

. Financiável CEF

R$165 mil

Cód. 1036 - AMIZADE -

Loteamento Itacolomi -

. R$ 85 mil c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +1- 11.000,00
m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R$110mil

Côd. 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$ 150.000,00

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1 �49:
Nova Brasília - 2

cozinha bwc lavanderia sUltes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa,
" ,

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem. Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob

R$ 85 mil consulta.

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

(SFH).minha CASA minha VIDA!
�

-Projetos estruturais e Arquitetônicos�
t)(�

APARTAMENTOS

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para Of.vefculo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;

.

• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

�
Rua 1303
Bairro Amizade- Jaraguá do StJl - SC .�IWjN.lE.I&'fII,��

Solon Carlos Schrauth

'fp���
Engo. Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto
�jJ)I:"'UIIl!I:l
Colina Imobiliária e Empreendimentos
Ltda. CRECI: 2452-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

Laqueadas
* Rodapés em madeira
* Tubulação para split
* Água Quente e Fria
* Acabamentos em massa corrida
* Ambientes integrados
* Suíte com sacada

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2

1 Suíte + 2Qtos, AU.: 110m2
1 Suíte + 1Qto, AU.: 77m2

Centro

Ref.:00063.001 Bairro:Centro
Área:226m2

Casa cf 1 suíte cf closet + 2 quartos.
Wc social, ampla sala de estar e jantar.
Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem cobertas.
Piso porcelanato.

Área construída: 211,91 m2 Área terreno: 540m2
Frente: 30,70m, Fundo: 30,70m Localizaçao:
L t I dl it 1761m L te I da 1751m Loteamento Residencial Vienaaera "ela: , ,a ra esquema:

AM 1". I.I=00=O=,O=O=====�
�===-==I1 suíte cl closet + preparação pi hidra,
.__---..........

2 qtos, piso superior todo em laminado,
piso inferior todo em porcelanato,fino

r.--------', acabamento.
___

�="",,_-�--�� -Area: 211,91m2 BAEPENDI

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina.
1 suite + 2 quarto sala de estar, sala de

jantar, cozinha, BWC, sacada com

churrasqueira.
Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

Residencial Gran Ramá
2 qtos, sala de estar e jantar, banheiro
social, cozinha" sacada com churrasqueira.Bairro:Amizade

R$530.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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b O (47) 8808-5378www.rlcar mmoveisjs.com. r ';:5 (47) 8835-6617
1 "" 3.'055'01 91 " � (47) 8861-2228

- � (47) 8861-1753�RICARDO
11/11,

I COMPRA .. VENDA .. ALUGA .. ADMINISTRA .. VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

2 dormitóríos, 1 banheiro, sala e cozinha.
R$90.000,OO

-------;'

I
Cód. 344 • Apartamento no Centro, com 1 dormitório +

I
1 suíte, 2 vagas de garagem e demais dependências,

�__ _ _

R$220.000,OO Financia

I

Cód. 342 • Apartamenlo no bairro Vila Nova - 2

dormitórios, 1 banheiro. 1 vaga de garagem e demais

_____�pendências R$120.000,OO
_,__--+_

• Apartamento no bairro Vila Nova -

Apto no bairro Vila Nova, 2 quartos, 1

vaga de garagem, churrasqueira e demais

dependências. R$600,00 Próximo a

Rádio Brasil Novo.
• Casa no Bairro Amizade - Com 1

quarto, 1 banheiro e demais
dependências. R$530,OO Próximo ao

Salão Amizade.

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

• Vila lalau Kit com: 1 kit Vila Lalau I
I

com peças conjugadas. Próx. ao posto I
de saúde Vila Lalau. 1 vaga de garagem I

descoberta. R$300,OO i
I I I

I I
· Apartamento no bain:.o Vila Nova :

I com 2 quartos, 1 vaga de garagem e I
d

.

d d" P" A t :

l
emas epen encias. roemo u o I

Peças Papagaio. R$530,OO i
,_, "_,,_,,_,,_,_,,_,,_,,,_,,_,_,,_,_,_,__ ,,_,,_,_,,_,,_,,_,_"_,,_,_,__ ,_"_,,J

• Apartamento no bairro Baependi -

Apto no Baependi, 2 Quartos e demais

dependências, garagem descoberta.
R$420,OO Luz! Água separado. Próximo

a recreativa da Marisol.

• Chico de Paula Apartamento com: 2

Quartos, sala, banheiro, cozinha,
churrasqueira, 1 vaga de garagem.

R$575,OO

CORRESPONDENTE

� M O B I L I Á R I A (47)3375-0505 {CAIXA

. L RESENÇ4.915301112/9135049771•.
"Q-.D O Natae so;a a esporàHça do
alto q�D (lstã por "ir,
eOHt todas as
r(laIJizaçóes#

, ,

poss,,,e,s ti.

iHttlfiHãrias:'
�'.

�",\�
���e;

DEli
PRADI
IMÓVEIS

Residencial Jardim
das Bromélias

Ilocalizado no Bairro: BARRA DO RIO

"

CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligação de energia, telefonia e Iv

a cabo com caixas individuais
subterrôneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo para construir.

DESTAQUES DA SEMANA

Bela chácara 42.500m2, 7milpésde Galpão aprox. 300m2,Apartamento com 2 quartos, solo e bananaprodutivos,galpãocjrampa,
i h rt I d BW 02 terreno com 567m2• R.

.

h' d b' d
coz n a, qua o, avan ., e

COZIn a Integro o, um wc, oreo e lagoas. Estr. Carruelra. Compá • SC. Ano Bom. RS 110.000,00.
.

centro· Corupá. R$ 40.QO��
serviço, garagem coberto e murado. R$112.000,OO.

\

.

' •

�@_"__�__��_;_�"�I�'�/�.����'_W�_� .. � .tVmMfI'til.;if:ltlíf4h;t.iiíi.';ii••�.umMiüf·,mlS1!ji4iij;r;ti2·Jftj�jj

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Casa com 2 quartos, sala e

I c�zinho integ�oda, um bwc,

I area de sernçe, garagem
coberto e murado.

_tIllJJIlJ//lIiJ�IIi1Ji_mIJil�!líCiiiJl!1i1iIIJIiRIl��"l1JHiJúlllJlílillJllil/jjJIIIIIHIHJJJ/"I//J#lIfI_fI/BIiJ1lHI1/i1J11Wl1JPI�I/llJiÍllIIlÍWm!lJlJ!l/llI_'W

Imóvel Localizado no

Loteamento Prodi I

"

Area 20.000m2 na. BR..280,
à 1.5Km do centro de

Corupá. Ideal para
Indústria, chácara ou lotes.

R$ 160.000,00 ......

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira - Terreno

'.
c/334m2 - R$ 182.000,00

. ,I

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - R$77.000,00

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

• Ref 092 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
334m2 R$ 73.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail,com

Terreno
com área de
6.487,23m2-
localizado a

Rua Waldemar'
Grubba 3.161

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Mattar 150-

Terreno com área de
1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

Terreno
com área de
4.550m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 1030.

Terreno com área de 4.303,10
- localizado na Rua Waldemar

Grubba 3.097.

Chácara com área de
117.475m2localizada no

Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



X) Glassimais o CORREIO DO POVO • Terça-feira,4 de janeiro de 2011

r�-'-"_---'---'-��""""""'�--''''''''-'-'----'---�-''''''''''''''--'-�

I
ORE

Entrega: Novembro/2011
R$ 150.000,00

Res. Grand Llfe • Vila Nóva
3 quartos (1 suite}, 114m" privativos
Alto padrão de acabamento, elevador;
A artir R$ 24O.00Q 00. Ent: Mar!2011

Edifício Belo Arvoredo
�mizade

Apto com 1 suíte com closet
+ 1 quarto,

sacada com churrasqueira,
sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, garagem.

82,68m2 de área privativa.
A suíte tem aprox. 15m2•

Acabamento: Piso cerâmico, forro em gesso,
vidro temperado, hall de entrada decorado,
salão de festa cl churrasqueira na cobertura.

Ed. Allegro - Estrada Nova
Apto 2 quartos, sacada 01 churraq.
Entrega: Outubrof2011. R$ 98.000,00

www.marcosalexandrebeltraminLcom.br 3273-0163
Plantão: (47) 9905..0163

ti:Jxm��
-�����Ülllij

",",.-
,

,,- �

� ;, .�� \ ·t� ,�
#

1- Sobrado 300m' no Amizade/01suite+02 dormitórios/2 salas. Mesanino,lavabo/Bwc/Cozinha Garagem
... 02 carros/Churrasqueira mobiliada/Piscinarrerreno com 600,00 m2 R$ 530.000,00
2- ResVitória RégiaN. lalau/3 Dormitórios/cqzinha mobiliada/sala estar e jantar/churrasqueira na sac�1r,ªQ.ª-l�fLillTI
gesso/piso cerâmico/bwc social mobiliado/01 vaga de garagem c/espaço p 02 carros!salão d festas coletivo e

mobiliado!Área
privativa:77m2 R$ 160.000,00

3- Residencial Emannuel - B. Rio Cerro- 1 suíte+ 2 Dormitórios!Sala Estar e Jantar! Cozinha! Bwc Social! Sacada

c/churrasqueira! garagem privativa! salão de Festas! Área útil: 87,50m2 / -Até 24 parcelas sem juros, somente CUBo Entrega
setembro!2011 R$ 155.000,00

4- Terreno Itaguaçú! ENSEADA Com 504m2 de esquinaI à 340m do mar/ confira em nosso SITE R$ 120.000,00

Ref. 218 - Casa no bairro Barra do Rio Cer
ro, com 02 suítes, 01 dormMrlo, 02 Bwc

próximo aMalwee. R$278,QOO,OO.

4

Fique por dentro de tudo

que acontece na região
•

----I r
@ocorreiódopovo
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3372-1122COMPRA

V'ENDE

ALUGA

ADMINISTRA

VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

(reei 2354-3J Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h r 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

INFRA-ESTRUTURA

CZERNIEWICZ - REF 1309
ED. ATHENAS -apto mobiliado c/98m2,
01 suite c/ closet., 02 dorm., COZo , sacada

c/ chur.R$2SO.000,oo

- Elevador hidráulico
--Tetos rebaixados em
gesso
-Infraestrutura para ar
condicionado tipo split
- Medidores individuais
de água, luz e gás.
- Dutos para aquecedor
de passagens a gás
- Ampla sacada gourmet

-

CENTRO - REF 1302 - ED. A1essio
Berri - apto 165,13m2, c/ 01 suite, 02
dorm.,Sala de estar/jantar, COZo mobilia

da, 02 bwc, sacada, 02 vagas de garagem.
OTIMA LOCALIZAÇÃO. R$43O.000,oo
UTlUZAÇÃO DE FIN. BANCÁRIO E FGTS

CENTRO - R,EF 1278 - ED. CATARINA
ERSCHING -apto 115m2, c/ 01 suite, 02
dorm., COZo mobiliada, sacada c/ chur.

R$265.000,oo

CENTRO - REF 1312 - RES. MONTE
CARLO - apto 85,OOm2, c/ 01 suite,
01 dorm., sacada fechada c/ chur

rasqueira e 2 vagas de garagem.
R$210.000,OO

CZERNIEWICZ- REF 1317 - RES.
JULIANA - apto 92,OOm2, c/ suíte, 02
dorm., sacada c/ churrasqueira, COZo

(mobiliada" bwc(mobiliado) e garagem.
R$l80.000,oo

BAEPENDI - REF 1300 - RES. MONET
- apto 65,15m2, c/ 02 dorm. sacada c/

churrasqueira. R$174.000,OO

CENTRO - REF 2892 - casa alv. 150m2 e

terreno de 390m2, c/ 03 dorm. sala es

tar/jantar, COZ., lavand, 02 bwc, brinque
doteca, área de festa c/ churrasqueira e

garagem. R$380.000,oo

CHICO DE PAULA - REF 2858 - casa alv. !
165m2 e terreno de 445,50m2, c/ suíte,
02 dorm. sala estar/jantar, COZ., lavand,
bwc, escritório, área de festa c/ chur-
rasqueira e garagem. R$360.000,oo

AMIZADE - REF 1295 - Ed Juliana Chris
tina - apto 84,05m2, c/ 01 suite, 01

dorm, bwc, COZ., sala de estar/jantar,saca
c/ churrasqueira, área de serviço e ga-

ragem. R$146.5oo,oo

VILA LALAU - REF 2793 - casa alv.
150m2 e terreno de 460m2, c/ 01

suite, 02 dorm., sala de jantar, COZ.,
lavabo, bwc, garagem. R$278.000,00

.

ÁGUA VERDE - REF 1255 - RES. BRU
NA MARIANA - apto 70m2, c/ 02 dorm.

e sacada. R$127.000,OO

VILA NOVA - REF 1275 - RES. JARDI M
MERCEDES - apto 54m2, c/ 02 dorm.

R$110.000,00

BARRA DO RIO CERRO - REF 2891 -

casa alv. 176m2 e terreno de 360m2, c/03
dorm., sala, coz., 02 bwc, lavand., piscina e

I

garagem. R$ 275.000,00 �

JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao alv. 136 m2 e terreno de

407m2, c/ 01 suite, 02 dorm., sala de es
tar e jantar; COZ., lavand .. , despensa e 02

vagas de garagem. R$220.000,oo

RIO CERRO - REF 2897 - casa gemina
da alv. 82m2 e terreno de 180m2, c/ 02
dorm. bwc, sala, COZ., lavand e garagem.

R$ 135.000,00

ESTRADA NOVA - REF 2887 - casa alv.
150m2 e terreno 539m2, c/ 01 suite, 02
dorm., sala de estar, sala de jantar; COZ.,
bwc, área de serviço, garagem e piscina.

R$ 200.000,00

AMIZADE - REF 2864 - casa alv.
105m2 e terreno 347m2, c/ 01 suite,
02 dorm., sala de estar, sala de jantar,
coz.(mobiliada), bwc, área de serviço

e garagem. R$ 198.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

APARTAMENTOS

OFERTA DA SEMANA

Ref.0122)Res. Paoletto - Apto na

planta el elevador no Centro sendo
el suíte + 2 dorm, suíte + 1 dorm,
ou 2 dorm, Edifício com brinque
doteea, salão de festas, terraço

condominial.

Ref.0160)Res. Juliana Chris
tina - Amizade - aptos na planta el
elevador, sendo suíte + 2 dorm ou

suíte + 1 dorm e demais dep. opção
de 2 vagas de garagem. a partir de
R$154.106,49. Entrada + pare. ou

saldo com finane. bancário.

Ref.0213 - Apartamento no Czerniewicz,
todo mobiliado sendo suíte com closet
mais·2 dormitórios,1 00% mobiliado,

ambiente climatizado, área total 150m2 ,

vaga de garagem. Localização privilegiada
próximo do centro, padaria, mercado,
êscola, legalizado para Finc. Bancário

Ref.0116)Res. Gama - Água
Verde - Aptos na planta cl 2
dorm. e demais dep. a partir
de R$98.000,OO Entrada de

R$20.000,OO e saldo por financ.
Minha Casa Minha Vida.

Ref.094)Res. Akira - Aptos na planta na

Vila Lenzi cl suite+2 dorm, suite+1dorm,
ou cl 2 dorm, demais dep. 1 vaga, a partir
de R$.105.900,OO .Entrada + parcela e

saldo cl finco Bancário ou ainda parcelas
direto cl construtor.

Ref.0211 )Res. Três
Rios - Aptos no Três
Rios do Norte cl 2

dorm, COl, sala, bwc,
área de serviço,
sacada cl churr. 1
vaga. a Partir de
R$99.000,OO

Ref.0216)Apartamentos no João Pes
soa el suíte+ 1 dorm, suíte+ 2dorm,
ou com 2 dorm e demais dependên
cias, Entrada a partir de R$ 2.000,00

e parcelas de R$ 300,00.

Ref.0167)Res. Nostra - Apto na planta no

Rau, 2dorm, <COZ, bwc, sala de estar e jantar,
área de serv, sacada com churr,1 vaga.

69,33m2 R$115.000,OO. Entr. + parco Direto
cl construtora ou saldo cl financ. bancário.

Ref.0153)Res. Villa Rica - Aptos na planta
na Vila Nova. cl suíte+ 1 dorm ou suíte+ 2

dormitórios, e demais dependências, 2
vagas de garagem, sacada com churr. A

partir de R$125.000,OO.

Ref.077)Res. D' Fiori - bairro Ilha
da Figueira, apto el 2 dorm, bwe,
eoz, sala de estar e jantar, sacada
el ehurr, área de serviço, área útil

62,45 m2 R$135.000,00.

Ref.0180)Res. Hilamar - Apto el
elevador na Ilha da Figueira, suíte
+ 2 dorm, sala, copa, eoz, sacada,
ehurr, bwe, área de servo 1 vaga.

área 91 m2 R$175.000,00.

Ref.0204)Casa no Amizade - Com Suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, eoz,

bwe, lavanderia" área de serviço 1 vaga
de garagem. Area eonst. 142,67m2

área terr. 318m2 De R$ 265.000,00 Por
R$248.000 00.

Ref.0162)Casa em Schroeder - Com 2 dorm,
sala, COZ, bwc, lavanderia, garagem, área
util 70 m2 terreno 360m2 RS 135.000,00

aceita financ. bancário.
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IMB62 - Casa na planata no BAEPENDI, com 1 suite
master + 2 dormitorias e demais dependencias, área de

211,91 m2 consttuida
ENTREGA JUNHO 2011 R$ 550,000,00

lAN AMENTO

IMB63 - Apartamento na Planta - Barra do Rio Cerro - Com área ulil de

70,45 m2, ENTREGA DEZEMBRO/2012, R$110,000,00
E aptos com 87,54- 1 suite + 2 quartos, e demais dependencias Apartir

de R$125.000,00

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 - Rua Arduino
PerinLContendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira, Area de 95 m2.

R$135.000,OO pode ser

financiada

REF 0147- Terreno no Bairro Ilha da

Figueira - Rua Bernardo Schimidt(laterai).CI
Frente 15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m2. (aceita automovel no negocio).

R$65.000,OO

REF 033 • Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente

100,00 de comprimento. R$250.000,00

REF 0143- Terreno no Bairro Agua Verde
Rua Bertoldo EnkeTerreno 15x28, área total

. de 420 m1. R$110.000,OO
REF IMB17 • Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo

17,50 x 40 - área total de 700m2, e� casa com 60 m� em média. R$380.000,00
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1//:/:: DIVERSOS
I

AULAS - particulares de língua
portuguesa, gramática e redação
Contato: 9903-9535

1/////////= COMPRA-SE

CARROS - Compra-se - Carros já
financiados quitam-se e regulariza
se perante o banco, cartório e
financeira. 'Tr: (47) 9120-0262.

COMPRA - SE casa de madeira
para retirar do local Tr: 3376-4801/
Eli

PROCURA-SE casa ou apartamento FREEZER- vende-se vertival 240 L, 0777
para alugar em Balneário Camburiu marca cônsul, R$250,00 Tr: 3376-
Tr: 3374-1142 4050

PRECISA-SE de diarista que
reside próximo as propriedades da
prefeitura Tr: 3370-7857 ou 3275-
6129 Marlene

:::////////////////// VEN O E -SE

MÓVEIS - vende- se de quarto e
cozinha valor á combinar Tr: -9692
Iara 1 9114-7265 Ivan ia

VENDE-SE uma geladeira eletrolux
290 L. R$: 400,00. Tr: 9634-6151
depois das 14:30

VENDE-SE um andador, um
carrinho e um kit protetor de berço
com 9 peças R$100,00. Tr: .9634-
6151-depois das 14:30 hrs

GUITARRA JENNIFER - vende-se,
toda preta, uma pedalerá e d�is
cabos de cinco MST, em perfeito
estado, R$350,00 Tr: 3370-5989

IMPRESSORA - vende-se, semi
nova, laser, Jet HP Collor cp 1215,
R$400,00 Tr: 3273-7669

CENTRO - vende -se próximo
ao hospital são José com dois

TV Philips 20" vende-se, usada em quartos, sala de visita com
ótimo estado, valor R$255,00. Tr: sacada, interfone com elevador,
3370-8171 19914-3313 sem garagem 88.000,00 Tr: 3371-

,

' 6069 ou 9137-5573
ESTEIRA ELETRICA - vende-se
e também uma mesa de corte Tr: CENTRO - aluga- se 120 m2, quatro
3372-3910 Adilson ou Terezinha quartos, uma suíte, três banheiros,

sacada com churrasqueira, suíte
com hidro e sacada, duas vagas
de garagem Tr: 9602-3904

VENDE- SE ordenhadeira
canalizada para oito vacas da
marca West falia Tr: 3376-0405

INTERLOCK- vende -se com/
_

garantia n: 8429-5903 ou 3370- VENDE- SE tanque de expans�o
3414

.

1.000 litros leite marca West falta
Tr: 3376-0405

JOGO DE JANTAR - vende-se estilo
colonial, mesa de oito cadeiras e

oratória, R$990,00 Tr: 3371-6021

MOTOROLA- vende-se q 11
desbloqueado, semi novo, MSN,
Wi- Fi, internet Explorer, Mp3,
vídeos, cor preto R$450,00 a vista
Tr: 9917-3771

VENDE- SE carreta de tobata Tr:
3376-0405

VENDE- SE maquina de moer de
cana grande Tr: 3376-0405

VENDE- SE semeadeira de milho
adaptável a tobata Tr: 3376-0405

MONITOR- vende - se LCD 15" VENDE- SE triturador de milho Tr:

R$150.000,00 Tr: 9922-8011 ou 3376-0405
'

3275-1410
RECEPTOR De Antena Parabólica
- vende-se Philips Dsx 1000 semi
novo R$11 0,00. Tratar 9917-3371

VENDE- SE ensiladeira marca

MONITOR- vende -se 17" CRT nogueira N 12, com motor trifásico

(tubo) Samsung 753v (branco) por 15 CV com chave Tr: 3376-0405

R$80,00. Tr: 9917-3771 '

CADEIRA de balanço antiga -

COMPRA - SE torno e fresa e
vende-se com madeira de canela MAQUINA vende -se maquina deferramentas para essas máquinas. Tr: 3370-2150 ou 9165-4887. lavar roupa 9,5 kg semi- nova,Tr: (47) 9186-5783

da marca eletrolux R$600,00 Tr:
COMPRA" - SE Saveiro ou' Fiat MOTOROLA - vende-se q11 desbl. 3371-7090 ou 9647-2320 na

Semi-novo, MSN, Wi-fi, preto, parte da manha.strada, acima do ano 2000, com
R�450,00 ou aceito celular usado

ar, Tr: 3370-9508 ou 9975-7365 mlis R$350,00. Tratar 9917-3771 .

LANTERNAS- traseiras tricolor do
SE h t 2000' 'Omega, novas R$150,00 o par Tr:COMPRA - corsa a, ano COMPRESSOR de Ar - vende- .

3372-3922a 2003, na cor prata ou branca,
se Elétrico 12v, original Omegacom ar, pagamento avista, Tr:
Suprema CD R$80,00 reais. Tr:

, 3376-1060
9916-3247

COMPRA- SE cama para bebe Tr:
PORTA Rolo vende-se com 2,83370-1064
metros de altura e 3,5 metros de
comprimento. Fone 9973-8765.

/mIllUl/llm///IImu//// A lUGA-SE

ALUGA-SE - maquina de costura
Tr: 3371-1305 ou 9962-7720

== PROCURA-SE

·r
\

PROCURA-SE sacoleira para venda
de roupas �r: 33�1-4324
PROCURO - carro para assumir
financiamento Tr: 3371-1305 ou
9962-7720

PROCURO - apartamento ou

casa para alugar no cen�ro, �e
Jaraguá, direto ·com o propnetano.
Interessados ligar Tr: (47) 3346
2750/99233390

VENDE -SE - engate carretinha
uno, bola chapa tomada cromada.
R$90.00 REAIS. Tr: 9916-32'47.

APARELHO AUDITIVO - vende
-se importado (semi - novo)
R$2.500,00 jogo, Tr: 8408-9110
ou 3055-3756

SOM AU:rOMOTIVO - vende-se
marca Pioneer modelo DEH-P3.
,100, R$100,00 Tr: 3373-1900/
Sérgio

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega
star, novos Tr: 3371-7538 à tarde.

NOTEBOOK - vende-se Infoway
E1510 P4, um GB RAM, 120 GB
HD lehor OVO, wireless, defeito
no 'teclado, mas pode-se usá-lo
R$650,00. Tr: 9917-3771

TANQUE
BICICLETA - vende-se ergométrica
simples R$50,00 Tr: 3273-5233 Pneu- vende-se 225, 75R15, da

BALCA-O D'E COZINHA _ vende-se dinapro, modelo Hankook, metade
do preço, 3372-0665com cuba de mamorite R$220,00

Tr: 3371-6021 PNEUS - vende-se aro 15, para
caminhonete pela metade do preçoCOMPUTADOR LG - vende-se, Tr: 3372-0665 .

com gravador de CD e OVO, por
R$400,00 Tr: 3273-7946

COMPUTADOR vende-se
completo com Windows XP e

monitor LG 550, valor R$300,00.
Tr: 9929-8488

FORNO INDUSTRIAL- vende -se

semi novo R$800,00 Tr: 8429-
5903 ou 3370-3414 ou 8465-
6251

TV -, vende - se 20" com controle
em perfeito estado, R$220,00 Tr:
8443-3633 ou 3372-0777

VENDE-SE Calopsito macho com
viveiro. Tr: 3370-1-064 preço a
combinar.

Vende-se • um iphone da Apple
2g-8gb, Usado valor $350.00 T( no
fone: 8406-6446 e 3273-6662

Vende-se - uma roçadeira de
grama semi-nova R$220.00. Tr:
3370-4924 ou 9934-4300

-

IIm/I/�///////III1//lInlll' DOAÇOES

DOA- SE filhote de gato sem raça
Tr: 3276-0340

DOA-SE filhote de gato mestiço Tr:
3370-0983

DOA-SE dois cofres, tamanho
médio. Tr: 3371-0825

7//1/= APARTAM [NTOS
TV -, vende - se 20" com controle BAEPENDI- aluga - se apartamento
e monitor LCD 15' LG, ambos na Rua Max Wilhelm 837, prédio
R$41 0,00 Tr: 8443-3633 azul, Tr: 3371-6021

TV -, vende - se 20" com controle CZERNIEWICZ- aluga- se

R$200,00 e monitor LCD 14' LG apartamento Tr: 3371-9820. Elmira
R$200,00 Tr: 8443-3633 ou 3372-

CENTRO - vende - se 130 m2,
quatro quartos, uma suíte,
três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidro e

sacada, duas vagas de garagem
Tr: 9602-3904

FLORIANÓPOLlS- vende -se 55
m2 com 2 quartos, sala, a cozinha
a lavanderia e o banheiro são
mobiliada, com garagem fechada
R$110.000,00 avista Tr: 8877-
6695 William

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se

próxima Weg II, com ulT!a suíte
três quartos e demais camadas
R$115.000,00+ financiamento.
Aceita-se carro Tr.9137-5573

ESTRADA NOVA - apartamento,
com dois quartos, sala,' cozinha e
área de serviço, vaga de ..garagem
pode ser financiado e o uso do
FGTS, entrada de 10.000,00, mais
financiamento bancário. Tr: 9159-
9733

FLAT - aluga - se para uma

pessoa, quarto, banheiro, sala de
estar e jantar, cozinha e lavandena,
40m2- semi mobiliado. R$550,00,
na Rua Erwino Menegotti, 1.500
metros da Unerj. Tr: 8404-78401
Áurea

APARTAMENTO - vendo ou troco
por imóvel de Jaraguá do sul,
apartamento com 3 quartos,
com garagem, na Av. central do
kobrasol na grande Florianópolis
R$165.000,00 Tr: 9196-4430

RAU - Aluga-se apartamento
'com 1 quarto grande e demais
dependências R$420,00 com
condomínio. Tr: 3273-5233

APARTAMENTO- aluga- se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia,
e garagem coberta, R$450,00 Tr:
9118-7282

//111//11////'":: CASAS
,

Vende-se uma casa de alvenaria
no Jaraguá 84, 130 mt2 com 4
quartos, sala cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem para 2 carros.

R$: 70.000.00, Tr:3273-56751
Mauro 19629-4536 Suellen ou
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9201-7842

CASA - vende - se, de alvenaria,
quatro quartos, garagem, fica
próximo ao viaduto da estrada
nova, Tr: 3273-5051 ou após
17:00 hs.

CASA r: vende- se de alvenaria
com 182,00m2 averbada, terreno
600 m2, perto de escola, posto de
saúde, SESC, comércios, próximo
ao centro, R$182.000,00 Tr: 3370-
6624 CRECI 8844

JARAGUÁ 84- vende- se casa de
alvenaria com quatro quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem

o para dois carros R$90, 000.00
negociável Tr: 9201-7842 ou

3376-1683 Salete á noite

JOÃO PESSOA - Vende - se Casa
de alvenaria, dois quartos, sala,
cozinha. Banheiro, escritório,
área de serviço garagem e área
de festas. Imóvel reformado,
não aceito financiamento.
R$130.000,00. Tr: Vinicius (47)
9117 -9824.

RIO DA LUZ - vende - se casa

com 02 dormitórios, 01 Banheiro
R$80.000,00 Tr: 3370-6370

GUARAMIRIM - vende -se no
bairro escolinha casa de alvenaria
com 55 m2, dois dormitórios,
sala de estar, cozinha e sala de
jantar conjugada, BWC social,
área de serviço, terreno com 364
m2, R$125.000,00 liberada para
financiamento Tr: (47) 8877-6695
William.

SCHROEDER - Vende - se, nova,
60 m2, dois quartos, sala cozinha e

banheiro, R$115.00,00. TR: 9136-
0049

SCHROEDER - Vende - se,
alvenaria, dois quartos e demais
cômodos, R$90.000,00 Tr: 9183-
8081/3373-0098

SCHROEDER - vende - se casa de
alvenaria com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia
casa nova com um ano de uso,
rua sem saída, próximo ao mime,
é averbada, R$120.000.00, Tr:
9161-2681 ou 8858-0453

RAU - vende - se, casa de alvenaria,
próximo ao brasão, com lage, três
quartos, garagem, para dois carros
e churrasqueira, R$80.000,00 não
aceito financiamento Tr: 9603-
0331

TIFA MARTINS - vende -se casa de
alvenaria, suíte mais dois quartos
com 130 m2, terreno com 322 m-.
toda murada, portão eletrônico,
parabólica, ar Split, ótimo estado,
rua tranqüila, acesso rápido ao

centro e faculdade, R$220.000,00
Tr: 3273-0953 ou 9102-6731.

-se casa de alvenaria, com
acabamento e construção nova,
toda murada, com portão grande,
180 m2, R$70.000.00 aceita carro
no valor de R$20.000.00 Tr: 9614-
5385/ Sabriza

,

II::: CHACARAS

MASSARANDUBA - vende - se,
localizada na estrada ribeirão da
lagoa, com área de 25 mil m2, Tr:
8481-3059 ou 3725-3052

SCHROEDER - Vende ou troca-se,
chácara no Rancho Bom, terreno
70.674m2, duas casas, três
lagoas, pomar. Troca-se por casa
em Jaraguá do Sul. TR. 9148-
2677/ 9116-9841

próximo a prefeitura nova Tr: 9199- clientela formada, toda equipada R$95.000,OO aceito trocar com

0024 .. Ou 9963-5544. Tr: 3370-3599 chácara Tr: 3371-6069

CLlNICA MEDICA - aluga - se,
espaço em consultório (psicologia,
nutricionista) Tr: 3273-2119 ou

9975-7708

ILHA DA FIGUEIRA- aluga-se kit net
para pessoas sem filhos R$400,00
Tr: 3370-1821 ou 8432-3864

JARAGUÁ ESQUERDO- aluga-se
casa de madeira com 3 quartos,
na Rua Francisco Hrusck, Tr:
9158-0019 após 17:00

z: TERRENOS

MASSARANDUBA- vende -se

terreno com 22.500 m2, próprio
para chácara, 45.000,00 aceito
proposta Tr: 3379-5214 ou 8823-
7807

RIO CERRO - vende - se terreno
industrial, medindo 1.587 m2,
próximo ao Nanete malhas,
R$87.000,00 Tr: 3371-6069WWIIUW:IIIWIIUI: SALAS

COMERCIAIS CZERNIEWICZ - vende - se, Rua
do Pama, com 435 m2, por R$65
mil Tr: 84213179 ou 84110871.

MINI- MERCADO - vende - se, em
pleno funcionamento, valor a ser CZERNIEWICZ - vende - se

combinado Tr: 9112-3947 próximo a canarinho, 702 m2,
R$250.000,00 Tr: 9654-8938

RIO CERRO II - vende -se 50 mil
m2, dois lagoas de peixe, duas
nascente, R$120.000,00 Tr: 3376- MERCADO - aluga - se completo,
0726 com clientela, balcões, Tr: 3372

2348. Helena
SÃO FRANCISCO- vende -se uma

chácara com 1.700m2 aceito carro
na troca Tr: 8429-5903 ou 3370-
3414 ou 8465-6251

-= LOCAÇÕES

Guaramirim - aluga-se uma

casa, na Rua Vitor Bramanski,
centro, prox. Ao Amopama
(preferencialmente casal sem

filhos) R$: 450.,00 Tr: 9979-4347.

Balneário Comburiu- aluga-se
lindo apartamento para temporada,
apartir do dia 18/12, na Av. Brasil,
50 mts do mar, em frente ao super.
Mini preço. O apart. Contém ar

cond, eletrodomésticos, 1 suite,
1 quarto, sala, banheiro, copa,
cozinha, lavanderia, sacada e

garagem. Tr: 9246-0061 valor a

combinar.

BARRA DO SUL- Aluga - se casa

para temporada. Tr. 3376-1-553 ou
9903-0545

GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá
do Sul, 850m2, Tr: 3370-1608

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se -

R$800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,

TRÊS RIOS DO NORTE - vende R$300,00 com água luz e gás,

CZERNIEWICZ - vende - se,
com 435 m2, com escritura por
R$65.000,00, Tr: 8421-3178/

LANCHONETE - Vende - se ou 33.70-1821
aluga-se no bairro vila nova Tr:
8811-0114 JARAGUÁ 99 - vende - se terreno

com 364,33m2. R$65.000,00 Tr:
LANCHONETE - oportunidade 3370-6370
vende -se toda equipada com

clientela formada Tr: 8877-6695 JARAGUÁ 99- vende- se terreno
William com 3 mil m2, Tr: 3371-7103

Vende - se Lanchonete com

clientela formada, estoque, área
-

de estacionamento, bairro água
verde, motivo mudança. Aceita-se
carro no negócio, Tr (47) 30276-
0200 após 17:00 hs ou (44) 9916-
6865 Com Fabricio

LOJA - vende - se- completa de
roupa infantil Tr: 8413-3988/
Simone

JOÃO PESSOA - vende - se casa

terreno 15x30, meia água em cima
de material, R$30.000,OQ, Tr:
8868-4837

JOÃO PESSOA- vende -se 1684
m2, todo plaino sem barranco com
escritura R$11 0.000.00 aceita- se
carro Tr: 3371-6069 CRECI11831

ILHA DA oFIGUEIRA - vende - se

terreno com 842m2 (com casa
velha de dois pisos) Rua Antonio
Ribeiro, Tr: 0(11) 5560-1193

BAEPENDI- aluga - 'se sala
comercial 180 m2 na Rua Max
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-
6021 ILHA DA FIGUEIRA- vende -se

proximo ao colégio Omago,
RESTAURANTE- vende-se com 587 m2, pronto para construir

RIO CERRO II - vende - se, terreno
industrial, 1600 m2, de frente para o

a BR, R$150.000,00 negociável Tr:
9137-5573

SCHROEDER - vende - se, no

centro próximo a prefeitura,
481 m2, R$70.000.00, aceito carro
na troca, Tr: 9962-3664

SCHROEDER- vende-se terreno
com 481 m2, próximo a prefeitura, '

R$70.000.00 aceito carro na troca
Tr: 9962-3664

SANTO ANTONIO - vende - se

terreno próximo, Ao colégio, 400
m2 todo plaino, com encanamento
de água e esgoto e luz, rua

asfaltada, R$32.000,00 Tr: 9603-
0331/ Iracema

RIO CERRO - vende - se, próximo
da Nanete malhas, terreno
industrial, medindo 3.800m2,
R$220.000,00, Tr: 3371-6069 o

TERRENO - vende - se, 5.500 m2.
sendo 93 m. de frente para a Rua
Joaquim Francisco de Paulo, altura
do nr. 2.422. Próximo do centro.
temos consulta de viabilidade.
Aceita parte do pagamento em

imóvel e/ou veículo de menor valor.
Tr: 9929.8265 e 9973.3581.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende -se

terreno medindo 13.870m2, área
industrial de frente para a principal,

.

R$1 00.000,00 Tr: 9137-5573

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
- se, 1.900 m2. Frente para a
Rua José Martins, próximo ao
loteamento residencial Paineiras,
Terreno plaino, bom para
construir Mercado, galpão ou

para desmembrar em quatro lotes
(projeto de desmembramento
pronto) Valor R$165.000,00. Tr:
9929.8265 ou 9973.3581.

VIEIRAS - vende -se área de
8.448m2, próximo antiga bebidas
kienen Tr: 9602-3904

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.comRua Barão do Rio Branco, 373

ReI. 2381· Resid. Saint Germain, na Vila Nova, cf 1 suíte, 2 dorm. bwc social, sala de

estar e jantar, sacada com churrq. área de serviço, garagem. Acabamento: rebaixamento
em gesso nas salas, piso laminado em madeira nos dorm. preparação para ar split,
hidrometro individual. R$ A partir de 162.000,00 Obra Incorporada n° 42.534

Ref. 2416 TIPO 1: 3 suítes (sendo 1 com closet e sacada), sala de jantar e estar, sacada
com churq. lavabo, COZo área de serviço, 2 vagas de garagem. TIPO 2: 1 suíte cf closet
e sacada + 2 derní-suítes, sala de jantar e estar, sacada com churq. lavabo, coz, área
de serviço, garagem. 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2 aptos por andar, aquecimento
de água a gás, ar-split, aproveitamento de água da chuva, medidores individuais de água
e isolamento acústico R$325.000,OO - Obra Incorporada n° 5.839

ReI. 1607 Casa no

Amizade cf 1 suíte, 2
dormitórios (sendo um

deles mobiliado), sala de
estar e jantar, bwc social,
cozinha mobiliada, área
de serviço, área de festas,
2 vagas de garagem.
área do Terreno c f 600
m2 e a casa cf 180 m2

R$290.000,00

ReI. 2425 no Centro, cf 1 suíte master,
2 dorm c/ sacada, bwc social, sala de
estar/jantar, sala de TV, sacada, COZo

área de serviço com bwc, 2 vagas de
garagem. (ficam todos os móveis sob
medida). Area de festas com piscina.
R$430.000,00

Ref. 1625 Casa na Vila Rau, c/ Piso Sup: Surte c/ closet, 2 dorm, bwc
social, sala íntima. Piso Inferior: sala de jantar/estar, coz, lavabo, área de

serviço. Área Terreno 600 m2 e casa c/ 180 m2 R$370.000,00

ReI. 2339, cf 3 suítes (1
master com closet e sacada,
2 demi-suítes), Ampla sala de

jantar e estar com sacada e .

churrasqueira, cozinha, área de

serviço com estendal, lavabo,
garagem. (SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR) R$330.000,00 -

Obra Incorporada n° 60.398
ReI. 2379 no Nova Brasília, c/ 1 sÚíte,2 dorm,
bwc social, sala de estar, sala de jantar, coz,
lavanderia, sacada com churrq, 1 vaga de

ara em. R$175.000,00

BELLE VIE RESIDENCE RESID. AQUARELA

Ref. 2423 no

Amizade c/
_.... 2dorm, bwc

social mob, sala,
sacada com
churq, coz mob,
área de serviço
mob, 1 vaga de
estacionamento
coberto.
R$110.00,00

Entramos em Férias dia 24/12/2010 e
Retornaremos dia 10/01/2011
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TEL
• Administra

• Compra • Casa
•Vende • Lote
• Avalia • Apart�mento
• Aluga • Chácara.

Rua Exp. João Zapella, 88
Centro ... Jaraguã do Sul

.
.

.

ugestõe . de Presente para atai' .

Para seu ·Inimigo, Perdão.
.. Para um Oponente, Tolerância.
Para um Amigo, seu Coração.
Para um Clienf�, Serviço.

Para Ioda Criança, um Bom Exeml'lo.
Para Todos, Amor.

Para Você, Resl'eifo.

..

BarieI Imóveis des�a a seus Clientes, Amigos e

Colaboradores, um Sincero e Feliz NataL.

.

e que em 2011, nossas parcerias s�atn repletas de

Prosperidade e Sucesso, com as bançãosde Deus.
-

,

Um Abraço de toda a Equipe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



:!3 Classimais o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 4 de janeiro de 2011

Apart. (novo) 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwc, sacada cf
ehurr. e garagem. Residencial das Tulipas. Aluguel: R$ 495,00

nos de bons negóCI·OS'. Apart.3 dormit.,-sala, coz., área serviço., bwc, e garagem.
Av. Mal Deodoro da FORseca - Ed. Picolli. Aluguel: R$ 750,09

�Wf,ii#yí't,.iJ!f!/ll/,i!l!!��fIJ�'li-Apart. 1 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e ·garagem.
R. Mal. Deodoro da Fonseca - Ed. Florença. Aluguel: R$ 600,00
Apart. 2 dormit.,

.

sala, copa, coz., bwe, lavanderia e garagem.
Rua José Albus, 95 - Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00
Casa, 04 dormit., sendo 01 suíte cf hidro, sala, 2.bwc, sacada,
coz. cf móveis sob medida, sala estar/jantar, lavabo, despensa
área de serv., áreas de festas cl churr., garagem pi 02 carros.

Casa murada. R. Eugênio Lessmann, 301. Aluguel: R$ 2.000,00.
Apart. 3 dormã.Isendo 1 suíte), sala, coz, lavanderia., bwc soe.,
sacada com cnurrasqueira. e garagem. Rua Gov. Jorge Lacerda,
nO 100 - Ed. Novo Milênio: Aluguel: R$ 900,00
Casa mista, sala, copa, COZ., lavanderia, banheiro e garagem.
Rua Rudolfo Hufenuessler, nO 390. Aluguel: R$ 550,00
tI.oHAaARGOORA

Apart,3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha, bwc, lavanderia
churr., sacada e garagem. R. José Pavanelo. Aluguel: R$ 700,00

_

Apart. 2 dormit., sala; cOZ., lavand., bwc, 'sacada. e garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Bela Vista. Aluguel: R$ 550,00
�,i\NavA .

Casa em alvenaria, 2 dormit., sala, cozinha, áreá serviço, .bwc
e garagem. Rua Alcebiades A. Verbinenn. Aluguel: R$ 550,00
WA.t.Elm
Sobrado gemin., 2 dorm + suíte, bwc, sala, COZ, lavand., lavabo
churr. e garagem. R.lrmão Leandro. 120m2• Alugufll: �$1.200,OO

./

GRA
,

A
IncorDoradora

2

FONE: (47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183-2333

fi-''''i)iJIJ!.l!i' -- lIlIlIIJlJI'fffjfJ;'�
Rua João Picollí, 104 - Centro - Jaraquádo Sul/SC

'-�.... '.;..",

47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - sala 40 .. Centro - Jaraguó do sul-se - Plantão: 47 9973 8020

IMÓVEIS PARA LOCAÇAo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apto suite + 01 dormitaria.
Bem localizado . Em otima
conservação. 80,90 m2 . R$
'130 Mil - Pode ser financiado

- COO 6'75

Casa residencial com ótima localiza
ção, próxima ao Angeloni, com aque
cimento solar; pscna 4 dormttórios
sendo 2 suítes. OIimo acabamento,

mobOia sob medida, monitoramento de
segurança R$ - COO 574

��

Excelente casa moradia. Sutte +
01 dormttorio. Moveis sob medida,
linda vista da cidade. Bairro Czer
niewicz. R$ 350 mil - Cad 512

�
! �)r2""

Excelente'sobrado geminado,
contendo 1 suíte mais 2 dormttórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósâo.

espera para spltt.
R$179.900,00. COO 499

l:U@��

- Ótima casa residencial. 1 Suíte+
3dorm, escritório, bwc 'social,

lavabo, 2 salas amplas e ,integradas,
- cozinha e churrasqueira. Piso infe-

rior possui pequena,edícula, piscina
e área para festas. Otima vista para

a cidade. COO 599

APTO Cf SUITE + 2 dorm., banheiros
com bancada em grantto, piso

laminado, 2 sacadas, dependencia de
empregada-localização privilegiada.
, R$269 MIL - COO 651

,.. . .,'�
Casa de alvenaria geminada, com ,

80 m2, contendo 2 dormtt., sala,
_ cozinha, área de serviço, 1 vaga de

garagem. R$135 MIL - COO 615

Ótima localiza9ão e vista para a
_

cidade, Condomlnio Jardim Cristina,
área lana com 718 m2 Lot. 07.

: III II á vista. COO 587

�
- SALAS COMERCIAIS

MARCATTO CENTER
Sala comercial de frente
Mal. Deodoro da' Fonseca.
220m2 aluguel R$3.500,OO
183m2 aluguel R$3.000,OO

Consulte-nos !

-CASA
* BARRA - casa sute + 2·dor
míóríos, garagem. R$720,OO

-APARTAMENTOS
* AMIZADE - apartamento com
2 quartos, garagem. R$500,OO.
Sacada com churrasqueira.

* AMIZADE - apartamento com
sute + 2 dermãonos, área,

garagem. R$670,OO.
* VILA LENZI.: apartamento

com 2 quartos, garagem. lavan
deria, dispensa, área extema.
- R$600,OO.
* CENTRO - Apartamento

sacada, 2 quartos, garagem.
.

R$590,Oq.

* CENTRO - (em frente ao
Colégio Jaraguá), Excelente
sala çomercial (decoraQo por

arquiteto), dividida em recepção
+ 3 salas, banheiro e copa
mobiliados. Possibilidade de

negociar mobilias. R$1.500,OO.
* CENTRO - Sala comercial
nova, frente da rua marina

frutuoso, pé direito atto, 65m2.
R$1.680,OO

Apartamento suite + 02 dormitorios.
ama privo 89,0 m2. cozinha mobiliada,
ama serviço, banheiros com bancada
em granito e armá!ios. ampla sacada

.

C/ churrasqueiraaceila permuta
(troca) por apto de menor valor.

R$198 MIL - COO 660

�&�

Terreno com 2.250 m2, esquina
com a rua antônio carlos ferreira

- v,ista privilegiada. COO 633

* CENTRO - (próximo a Doce
Mel), sala comercial com 35m2
frente toda em vidro, banheiro,

R$590,OO.
* CENTRO - Sala comercial

nova, frente da rua Marina Frutu
oso, 47,12m2• R$1.250,OO.

* Sala 28m2, banheiro, (próximo
CEF e Calcação). Aluguel

R$700,OO.
* Sala 80m2 com 2 banheiros,
(próx.Breithaupt Reinaldo Rau).

Aluguel R$1.400,OO.

Classimais E

Apto com 2 dormttórios, sacada
com churrasqueira.e vaga de

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, proximo ao centro - R$155

.

MIL - COD 392

\YlIJ&�

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
com suíte + 1 dorm, sacada
com churrasqueira e urna.vaqa .

de garagem, próximo ao centro.
R$130.000,00. COD468

\
i

>
')
'>

rJ

-r- I
)

,
,

)
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.
'

LOCAÇÃO

371-660

ou ros NEGÓCIOS acesse:

Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05,- Centro
• Esquina com a Rua Marina-Frutuoso CEP

,

89251-460· Jaraguá do Sul-5C

www.ivlnaimovels.com.br
lva na@ivanaimoveis.com.br

Ret. 2070- Aporlomenlos no bainu Vila NOVIi, Res. Dom
Michael, mm 1 suÍll), 2 quartos, solo de esIlIr, solo de jontor,
rnzinho, sorndo mm, churmsqueim, óreo de seflliÇQ, 1 ou 2
wg()$ de gomgens:Areo de 89, (JOm2 o 110, 00m2. Preço

de RSl50.000, 00 o R$215.000, 00.

Ref: l099 - Coso no B"oirro Amizade/com 1 suíte, 2
quortos, BWC, cOZ., solo' dejantar, solo de estar,óreo

de serviço,l vogo de goragém. Área:11 O,OOm2•
'Área tinreno:318,OOm2• Preço RS265.000,OO.

Ofertas vólidQs alh dota de 10/01/11

Ref:3042 : Terreno no Bairro Amizade, loteamento'
Chompognot, com óreo de 390,98m2• Valor RS

250.000,00.

Ref:3043 - Terreno no Bairro Vila Novo, com óreo
de 390m2• Valor RS 140.000,00.

'

Ref:2087 - Apto no Centro, Edifício Isobello, com 1
suíte mobiliado, 2quartos mobiljodos, 2 BWC mobili- -

adas, cozinho, solo de'jontor, solo de estor,socodo,
óreo de serviço, 1 vogas de garagem'.

Volor'RS 179.000,00.

Ref:2074 - Apto no Centro, Res. Nova York, com 1 sufte,
2 quartos, bwc, cozinho, solo de estar, sala de jantar,
órea de serviço, socado com churrasqueira, 1 vogo de

garagem. Valor RS 190.000,00

..

Ref: 2083 - Apto. no Bairro Águo Verde, Res. Nostra,
"com 2 dormitórios, bwc, solo de estar, solo de jantar com
socado, cozinho, óreo de serviço, 1 vogo estacionamento.

Preçó RSl15.000,OO
'

.

.

.

'Ref: Dubai - Apto no Cenfio, Residencial Dubai,
com 1 suíte, 2 quartos, BWC, socõdo com

churrasqueira,cozinho, solo de estar, solo de jantar"
óreo de serviço. Tubuloçóo poro aquecedor de óguo e

gós. Medidor individual de óguo, preporaçóo poro ar

cond. split, 1 vogo de gorogem. Preço RS275.000,OO.

�•.
' ,

I
il
I
I
fl

II
�,

ti
f.::

Ref: 2089 : Apto, no Bairro Amizade, Res. Vale do" Ref: 2090 - Apto no Bairro Agua Verde, com 2 quartos, �.,
lua, com 2 quartos, bwc, cozinho, órea de serviço, bwc, solo de estar, jantar, cozinho, área de serviço, ®'
socado com churrasqueira, 1 vogo de garagem, socado com churrasqueira, 1 vogo de garagem. I

Valor RS 128,000,00 , 'Preço RS140.000,OO . �;
, �;

_ t
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www.imobiliariaws.com.br veadas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora êom connHorla
Habitacional! flclllllmos seu'
processo de financiamento peli

CaIU Econtmlca Federal.
,��i�'�'��:/� ..... ,�i;'_·

�

Férias coletivas 24 de dezembro de ,20 \ G ao dia 02 de janeiro de 2011

.'

Ref: 2D1í • Centro!Gu4�mírirn: casa ;

em ª!venarja çom 2 quarw�:+1 suíte1'
t sala de estai' e jantar. cpzínha, área de
. $erviço�, banheiro, -churrasqueira e
ll,aragem, casa toda murada com portão
eletrÔnico, R$270.000,OO '

Rei: 223 • �izâiJéjijiNtramirim - Sobrado geminadO
com 2 quartos, 2 banheiros. SÍlla,.co'zínha, lavanderia

garagem. Área construída de 65fQ�. todamurada,';
�$110.0QOtOO

'ij� 226 : ApIizade/Guaramlrim - remilio com
"

420m2 pronto para construir•. R$15:000,OO
�:' _. o" .••

• ReI: 197 Centro/Guaramlrim Casa ema!venaria
com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banlil1iro,
iavanderia e garagem. 65ma, R$65.0(J0.OU,

Ref: 209 • Amlzade/Guaram!rlm;
terreno com 420m� nàs

,

proximidadeS do forum novo,
terreno pronto para cOI1struic e apto
psra fjnanciamento� R$85,OOO,OO

Ref 233Avá/Guatamirim Casa em alvenaria com 03
quartos, sala, cozinha, baÔheiro. garagem e edicula nos fundos

da casa com áteadefuStase esctitório. R$150..000,OO

Ref �16; ÀvellGuaramirimCasa mista com 02
Quartos, sala; cozinha. banheiro e lavanderia.

R$68.000;I)(I.'.
'

Ref 221 Avaf/ ';lüaramirlm Casa em alvenaria.
com 02 quartos, banheiro, sala, cozinha,
lavánderia e g�fagém. R$125;OOO,�O

Classimais 31

" .. '

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

': I

* Casas Prontas
" *' Lotes a venda em

diversos pontos da oMIade.
•

* Loteamentos Próprios
.Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

.

�-

�

1

J

Ref: 00234 AvailGuaiamlrim,Ga,&a com 03

quartos, sala de estar, cozinha,P2 banheiros, '

lavanderia, 02 garagens, casatbCla murada.
, 8$145.000;00 ;'''f

"

:- ,_ ,. -.''''),-,

,
,

I
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o consórcio de imóveis é uma excelente opção para você

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria; investimento ou sair do aluguel. Você escolhe um

valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.

·0 CORREIO DO POVO • Terça-feira, 4 de janeiro de 2011

,

"

o
o
z

o
(i).

i R$ 40.000,00 R$ 221,12 R$ 1,81,1.2
c:
cu'
o
.cu
OI

�
8 R$ 300.000,00**' R$ 2.185,09 R$ 1.885,09

Mud� de vida, faça o seu consórçio Ademilar. '

ADEMIL· R UM NEGÓCIO,
UM". f'U:'I:U''R''0·

"

M\"E' flH'"'O'''R', ,:':: � :.., ,: : " : : ", '. ,: :', ." �, lL. i � I;, : ••••.•
,

0;'consórcio de imóveis

'Parcelas reduzidas até a contemplação, quando serão recalculadas. Prazo de 240 meses para o crédito de 40 mil reais. Prazo de 150 meses para créditos de 100 mil e 300 mil reais. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio "Cota casada.

J.
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Administração:

i

i
,

CHALE ·3m-1500· 3215-1500

99'J5-MO·9639-1500
APARTAMENTOS

·3312-0651
9913-5304Imobiliária

vendas@chaleimobitiaria.com.br
Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

Apartamento Tipo 2 com Suíte,
, cozinha, área de serviço, estar/jantar

e uma vaga de garagem (segunda
vaga opcional), com áreas estimadas
de 69 m2 total e 36,90 m2 privativo -

R$85�OOO,OO .

(Entrada negociável mais parcelas);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet, ,

ao lado do n° 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo. Edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENTHOUSE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
AnJbiente para JogosjLan House e área pára piscina
com deckjSolarium, infra-estrutura para instalação de
ar-condiclonado tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com
iluminação direta.' "

Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas

vagas de garagem.
Áreas: 270,0CJm2 total e 149,00mZ privativo (áreas
estimadas).
Etapa da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$280.454,40 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio_sem Acabamento) em até 30meses.

Sala Comercial rio térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso -

R$195.000,OO ..

(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos nPO 01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 135,09 m2 total e 87,66 m2

privativo - $134.646,60
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos npo 02 com dois dor- ,

, mitórios, bwc social, sala de estar/jantar;
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 120,95 m2 total e

75,00 m2 privativo - R$107.886,90
(Entrada negociável malsparcelas):

Apartamentos npo 02 com dois dormi

tórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 119,29m2 total e 76,06m2

privativo - R$118.897,68
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos nPO 01 cóm suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço; sacada com
churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo - R$136.723,62 -

(Entrada negociável mais parcelas).

.
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CASAS:
H652 Casa de madeira com

02quartos. Bairro Jarguá 99.
R$330,OO
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto
- Bairro Água Verde - R$460,OO
H664 Casa de alvenaria com

02quartos. Bairro Amizade.
R$520,OO.
H660 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Agua Verde.
R$560,OO - próx. Chopp e Club.
H663 Casa de madeira com 04

. quartos. Bairro Ilha da Figueira.
R$700,OO - próx. Posto Pérola.
H661 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Vila Nova. R$1.000,OO
- próx, Prefeitura de Jaraguá.

APTOS:
H552 Apto com 2 quartos - Bairro Ilha
da Figueira- R$ 520,00
H554 Apto com 2 quartos - Bairro
Centro - R$430,OO + Cond.
H556 Apto com 02quartos. Bairro Vila
Lalau. R$530,OO + Cond.

·

H544 Apto com 03quartos. Bairro
Nova Brasilia, prox. Angeloni Centro.
R$580,OO.
H541 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$590,OO + Cond
H551 Apto com 03quartos. Bairro
Centro. R$700,OO + Cond.
H555 Apto com 1 suíte, 1 quartos
Bairro Cernro - R$700,OO + Cond.
H553 apto com 1 suíte, 2 quartos -

Baírro Centro - R$700,00 + Cond

ALUGUEL COMERCIAL:'
H724 Sala comercial com 76m2• Bairro
Santa Luzia .R$399,OO.
H72!? Sala Comercial com 35,68m2-
Bairro Centro R$400,OO + cond.
H723 Sala comercial com 70m2• Baírro
Centro. R$490,OO + Cond. + IPTU.
H710 Sala comercial. Bairro nova
Brasília. R$500,OO

·
H717 Sala comercial com 32m2 + WC.
Bairro Centro. R$670,OO + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasília. R$600,bo.
H713 Sãla comercial com 130m2. Rua
Barão-do Rio Branco - Bairro Centro.
R$1.600,OO.

VENDADE CASAS:
11119 Casa. de alvenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
sala, copa, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construção com
300m2.' Loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelente para
comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila

· Nova, com 314m2, terreno com 530m2,
com piscina e g&ragetJ:l para 04
carros.
H122 Casá de 106m2 no Bairro
Czerniewícz com P1 quarto mais suíte.
Rua Nivaldo·Pereira. Valor
R$220.000,OO

;.{.. VENDA'DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2,
Bairro Ilha da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa dos
Monos.Valor R$95.000,OO.

Venda de Chácaras:
·

H318 Chacara com 28.000m2, com
casa de 120m2, com rancho
hordenhadeira automática. 3 km do
centro de massaranduba.
R$260.000,OO. aceita imóvel como
parte de pagamento

Lotes de esquinas no

Amizade, na Tifa Schubert. �

Seu i óvel está aqui. •

.1 itat.c m�a r

a a a • r

H120D w Edificio
Baden Baden •

Barra do Rio
Molha· entrega
Fevereiro de 2.011 t

.

• Area privativa t.
57,00 m2. I

ACABAMENTO ;

DIFERENCIÀDO .

I �!�5!���ó�:,
1� banheiro e cozinha

I� mobiliada, duas
!� sacadas. Valor
II R$145:000,OO.
I Bairro Amizade.
["':
�;

s n l u
ç

õ

e s c o n s e r u t i v a s

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de
515,12m2• Para quem gosta
de viver com requinte e

segurança.
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RUA BERTHAWEEGE N°525 SALA 01 f

EM FRENTA A ENTRADA PARA o
PARQUE MAlWEE. JARAGUA'DO SUL

FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
103, EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUCÃO.
GUARAM.RIM. FONE :3373-4783

Casas geminadas, bairro João Pessoa. Aprox. 80m2. 02 quartos,
sala/cozinha conjugados, banheiro, lavanderia, garagem e chur

rasqueira. Acabamento com massa corrida e granito. MI.50.411

w;;

��,�: (73� I S

LOTES

. Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox. 350m2, rua asfal

tada, totalmente legalizado, pronto pra construir, financiável
.

pela Caixa. - Reg. Imóveis MI mãe 59.123

Bairro João Pessoa - lotes
com aprox. 350m2, ruas

asfaltadas, Em fase de
aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 54.965.

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2, - Reg. Imóveis
MI9.205 .:

Correspondente

Bairro Barra do Rio Cerro
",,'

- lotes com . aprox. 350m2
ruas asfaltadas, Em fase de .

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua com

asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

, RES. V'ENEZ.á: ,

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase de
conclusão - Re . Imóveis MI24.783.

CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! '

.

I·t • ....

.

'.:'
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LEIER Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
-

.

www.leier.imb.·b.rEMPRrENOIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Água Verde
L150 - Casa em ponto privilegiado
da cidade. 1 suíte mãster, 2
dormitórios, sala de estar/jantar,
escritório, cczinna.. BWC,
lavanderia, quarto de serviço,
sacada, varanda, despensa, salão
de festas, portão eletrônico,
ja�dim e garagem para 2 carros.

João Pessoa
l:330 - Casa de alvenaria com

183m2 sendo 3 dormitórios, Sala
de es�arJjantar, banheiro social,
área de- serviço, garagem e

ampla varanda. Podendo
também ser financiada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
I
Casas NOVAS com 79,OOm2, 2 quartos e demais dependências, 1

1

vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 ou 50% de Entrada e

o Saldo em até 60 meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

/1JI/1IIJ//IIiIl/1/II/JilffJmI/lIllI/lUUI/IUU//IIIIJI/IIIIJJII

� Terreno em frente ao DG da WEG, na rua Prefeito Waldemar
2 quartos, sala, cozinha, �anheiro, garagem, varanda, �uintal, !

�ll
Grubba com área total de 2.047,09m' e com 26,00m de frente. I

toda murada com pcrtão. Valor �$129.000,00 ou �O � �e I
�i

uma casa mista edificada. Preço: R$899.00�_::_a
e o restante parcelado direto com o

propr:::_j
ThrrenonobaiIToJoãoP�soacom306,00m2,100%plano,

�Ipronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00 à vista ou RESIDENCIAL ADELAIDE

L
de entrada e o saldo parcelado em até 60

V:J1 I
r"WI"m'''''''ffUl.,,,,,,,,,,,,mwlU,,,mm,,m,,,,,m,,,w'''''''''IU''''''il''''''il''IU/mm.,,m''''il"IU.m"m"""'"""""'''''''IIJ1''''''''''''''''''''''I"millUllI''lUilIlll''IU''''"'"ml""I"lil""il"""m,.".,,,m"",.''''''''''lIllmn,,,,,,,mnl,� �

I

IICasa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída, 2
suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

mobiliada, banheiro social, área de festas com churrasqueira,
toda murada, 2 vagas de garagem. Próxima à Igreja Rainha

da Paz. Valor: R$370.000,00.

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,00m2 e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,
banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 2 apartamentos por andar.
Acabamento em massa corrida, gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.

Preço: R$ 135.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!
� após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

'''''''''I''''''''''''illUl&''''''IU''''''"I'''''il �""IU"IUI".m"""lUmlU""I"III"IU""""ilIm'IUI"III'I""llIIml"""UlJ,m"",,,l'III'IIII""IIIIIIIIIIIIIIU"llIIillllllllllllllllll'IU""""llUllIIlm'lUIIIII""'"II"""""""IU""', ' lil"IIII"""",,I",",,,,""",llIIlUilI""""""III""""""IUI""I""""I""I"""""III"IIII"IU"""""lUlII""""mlll""""lUil""'lillllllllll'IIII"'IIII"I""'III""""""""""""""""""""""IIII��1IJ1l11mlllll!IIII/II!/III!l/llIIlllmllllllllllllllmllmlJlllt'
:Hli'lli'ilü!f.?,IIlll1lil!!:/ImIIII!I/I/IiIIHIIUIIIIIIIII/lIIIII!11111U11i1l11lJ1IIIIIIIIIIIJIIUlllllllIIllIIIlIIIIlIlIllIUllJllUnJlIlllommum_mm'_mmmmmmPli _ '!ll:'imll!lImlll'I!IIIm1l1l1JlllllllllllillllJllnlUIIIIIIIUIIII/IIIUIlIUIIJUIiU_m _

LOCAÇÃO Pl.ANTÃO lOCAÇÃO 9994-5662

Cod 12001 Sala Comercial Bairro Centro Ed. Market Place 30
m2 aproximadamente Valor R$400,OO

Cod 11004 Apartamento Bairro Baependi 02 dormitórios Valor
R$660,OO

Cod 10002 Casa Bairro Vierias 02 dormitórios Valor
R$ 600,00

"...I

A tendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

Brinquedoteca

Playground
4 apartamentos por andar Piscina

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás

RESIDENCIAL

II
�

ESTACOES
.»

OCA ÃO RESIDENCIAL '

01 QUARTO:
- Ed. Emílie, Centro R$ 460,00
- Quítinete Centro R$ 380,00
- Ed. Hibiscu$, Barra, cf mobilia R$ 550,00
- Casa alv Santo Antonio R$ 300,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila)
R$470,OO cf condomínio incluso.

- Apto Nereu Ramos R$350,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,OO
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00

02QUARTOS:
- Ed.'JaragHá, TODO MOBILIADO R$ 750,00
- Apto Baependi, próx. Rodoviária R$ 500,00
- Ed. Londres, fundos Caraguá R$ 560,00
- Ed. Paris, fundos Caraguá R$ 600,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira 'R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramlrim R$550,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,OQ
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00
- Ed. Ma Alice, cf cozo mobiliada R$ 820,00
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$ 450,00,
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia R$ 640,00

R$1.000,OO

���
� (ijJ@ �. �._..,__

R$420,OO

reais 'c

o Apartamento
2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

-Sacada com churrasqueiraEspaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Bwc social

Área de serviço

Vaga de estacionamento

- Ed. Betel, fundos Caraguá R$ 580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$ 580,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$ 520,00

03QUARTOS:
- Ed. Arion, Centro R$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$ 850,00
- Ed. Malbec, semi mobiliado, 2 vagas de garagem

R$1400,00
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de
R$1.100,00

- Ed. Procópio, Centro R$1.200,OO
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1.100,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
- Ed. Leblon, NOVO, próx, rodoviária R$750,00

-
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,00
- Apto Chico de Paula, cf 140m2 R$ 1000,00
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$ 680,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00.

CASAS:
- Casa alv Centro Schroeder R$ 600,00
- Casa alv Schroeder R$ 600,00 "

- Casa alv Schroeder R$ 600,00
- Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$700,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,00

59m2
Área Privativa

- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,00
- Casa Comi R. MaxWilhelm R$1.350,OO
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00
- Casa alv Amizade R$ 520,00

Salão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
;>

Fa�a já sua reserva

LOCAÇÃO COMERCIAL

'SALAs COMERCIAIS
h =".�.,

- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$700,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$ 11.000:00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$ 6.000,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
- Sala cf 28m2 Nova Brasília R$ 450.,00
- Sala cml em cima VIACRED, Centro R$ 450,00

'GALPl)ÊS
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 + estacionam.

R$5.500,00

ir
.

,R�iLQdAbÁo
.

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

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox.
350m2. R$380,00

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,OO
- Terreno Amizade, c/800m2 R$ 600,00

'

..
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS mUWmWOmIlI/lUOmIWmllllmlWOOWIUOmmlOmJ/UJwmnmU/UBOIII1JJIU/Ulffn_IH/IHIlJmIU/IU1IJ1IilOllmmm1IIHHllBIIIUOllumW/OIIIUJlmOnOmWlllomUJIIIIfl/IJlmlmmlllU/ilJlIIIIllRI_WmmO/lllJH1I/lJOJ/I/OIIUUUiWlIIU/I,IIII/lml/l/UmmummJU/IOI/lU/lOlIllll/lllllWWU/llJillmO/lllJOI/11UJ1iIJ11111111iiJ/lJj1lJillOIll1liUlJlI/lIi1lJllI/OIIU01lJillllIoomIlOOmmnIWlJll/lJiJu/UIJHIOOomIImWflII11IiODllfJltW_muIBlUIJmmOlmOOIIIUlIIWIOO_OIlJWIHiIOmIBlJOIWUIllII/lffJ1mUlllnnuDUI1JB11JII__mlwnllHmmmIlJiD1UUmOOWIUOlJJ1lllmIJllllmllU/lommJ/lU/1/I1U/IHllllunmWHiilll!I lmlU/IIJJI/fIJI1iII/JI/JUUlllffmm/l/IJIIDJlIII/JOIIJ!IOIU//011IJiIIImJIJ1W10U//OiJ111111IIIdJllauam1l!ill10IWWOlllllli1lJill1IllUJIWU/ffJ101l!

ReI. 017 - Rau - Sobrado NOVO c/ suíte + 2

quartos, 3 banheiros, garagem 2 carros, fase final
de construção. R$360.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref 042 - Agua Verde - Casa com suite cl
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem p/2 carros. R$280.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,00.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cl su�e
+ 2 quartos, demais dep., 2 garagens, terreno

c/646m2. R$219.000,00. Aceita
financiamento bancàtio.

Ref. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

Ret. 012 - Tifa Martins - casa c/4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,00.
Ref. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 quartos,
banheiro, garagem pi 2 carros. R$98.000,00.

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno cf 350m2 de

frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
Ref. 2025 - Centro - Terreno com 504,49m2.
R$188.000,OO.

Ref. 029 - São Luís - Casa cl suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas

garagem. R$298.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 1010 - Centro -

Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suíte máster

+ 2 Quartos, 4
banheiros, ampla
sacada com

churrasqueira.
Completa área social e
de lazer no prédio.

R$540.000,OO. Aceita
financiamento
bancário.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em

rua asfaltada. R$95.000,OO.

Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com
.

465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II -

Terreno c/450m2• R$110.000,00.

ReI. 2029 - Amizade - Terreno com 337,50m2•
R$84.000,OO.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Côd.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000 J00

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnaf
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

(47) 3371-7931

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 darm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

Apto no bairro Amizade na

R: Guanabara, próx.
Escola Alberto Bauer.
2 quartos e demais

dependencias, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +

R$30�OO de taxa de áqua,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m2 com

casa de madeira para demolição, localizado em área,
nobre, rua asfaltada e sem salda. loteamento
Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.

Cód. 2753 - Vila lalau - Apartamento com 03
quartos, sala érn dois ambientes, cozinha, lavanderia,

bwc e gara_gem. Semi mobitiado, sol nascente,
R$14:>.000,oo - estuda propostas

Cód. 1752 - Centro - Apartamento com 90,00m2
privativos, sendo 03 dormitôrios, sala em dois

ambientes, 02 banheiros, cozinha, lavanderia,
sacada s/churrasq, e'Ol vaga de garagem.

R 165.00000 - aceita financ.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

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

de R$125.000,OO

-

� ;", Vila Baependi - Res.

'- Ipanema - Apto em

:
� construção, entrega

,
prevista para maio de

2011, com 73,50m2 de
,

área privativa, sendo 01

suíte, 02 dormit, sala de
f jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com
elevador. A partir de
R$155.000,oo -

financ.próprio em até
36 meses.

ALUGUEL
• Apto Res,.Baependi - Baependi - 02 Quartos - R$ 600,00
• Apto Res.SarJe' - Baependi - 01 suite, 02 ctorm. - R$ 650,00
• Apto Ed,DQm Gíovani�, lI�a figueira.." 02 qvartos � R$ 550,00
• Apto - Ed.bruna Maliana - Vila Rau - 01 quarto - R$ 500,00
• Apartamento Figueira - Ilha da Figueira - suíte, 02 quartos, 02

vagas de garagem R$ 800,00
• Apartamento Ed. Phoenix - Centro - suíte, 02 quartos,
cozinha mobHíada.

• Apartamentos Novos Ed. Saint:Mori1z - Vila Nova - Sufte, 02
Quartos.

• Apartamentos Ed, Dom Herminio - Ilha da Figueiro - suíte, 01

quartil R$580/00
• Apartamentos Ed. MônaCo - Centro - 02 quartús. R$650,OO ."

• Apartamentos Ed. Mônaco - Centro - 01 quarto. R$550,OO
• Apartamento Ed. Morada da Serra - Nova 8rasl1ia - Sufte, 01
Quarto. - Prédio com piscina. R$700,OO

• Apartamentos NOVOS - Res. leblon - Baependr - suíte, 02

quartos, cozinha mobiliada.
-

• Apartamento.� Ed. Valra - CentFo - 02 quartos. R$ 600,00
• Apart�rnehtô Edlf.Amílranthl!l� -f Cehtm r- OlsuJe, 02 quartos,
, n'02.v ,s�m.i rnf)l:)illíld��

" '. ,

, � dai; �Ed."'i�arechal C entro,."
• Qultlnetes - Bafra do Rio Oerra - R$420,OO
• Apartamento- Ed. Bella Vista - 03 quartos. R$680,OO
• Apartamento - Ed. JK - Centro - suíte, 02 quartos. R$1.500,OO
• Apartamento Novos -jna da Figueira - 02 quartos. R$600,OO

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93,30m2
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dorrnit., sala de
jantar e N, demais
dependo 02 vagas
conjugadas de
garagem. Prédio

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela � Apto
com 83,OOm2
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorm., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem,
Ficam móveis sob
medida na coz., suite
e quarto,
R$210.000,00 -

estuda propostas\
aceita apto até
R$125.000,OO

TEMOS 'ÓTIMAS OPÇã,ES
DE $ALAS,'CqM••CUl,I'!!

CONSULTE-NOII!!
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

'à"\
_��"t3

t;.,�«,fíV
BarraSul
A imobiliária da Barra

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mls
Rua Feliciano Borlolini Barra do Rio Cerro

REF 608 - Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt - Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime
..
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

��
www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

quartos, sendo 3 surtes, churrasqueira,-
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

ReI. 031 - João Passo a - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garaç)ens,
churrasqueira, R$118.000,00.

ReI. 1620 - Baepandi - Edit, Miami - Apto cl 2
quartos, banheiro. churrasqueira, garagem, em fase

de acabamento, R$115.060,00. Aceita
financiamento bancário.

Ret. 1039 - Centro - Edifício Parthenon

Centllury - Flat cl suite, banheiro e (laragenL
R$106.000,00.

2 Quartos, 4 banheiros, moveis sob medIda

na cozinha, churrasqueira, área de testas, 2

vagas de garagem. R$450.000,OO: Aceita
financiamento bancário.

ReI. 1015 -Amizàbe - Residencial Cannes
Apto 2 quartos, banheiro, sacada él

churrasqueira, garagem. R$115,OOO,OO.
Aceita financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 2011

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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UniversoTPM

Elijane Jung

Novidades
"'·OBA! SE JOGA e o ·ECA! ABANDONA mudaram de nome: É A

TREVA traz uma crítica, uma dica negativa, ao contrário do É O

FLASH, que traz uma dica bacana, algo bom. O Divã das sextas
...... feiras terá novas perguntinhas. Essa coluna terá também um

novo espaço destinado aos homens (sim, meninas, eles lêem a colu

na!) e às suas reclamações, comentários, opiniões, dúvidas sobre as

mulheres, dicas sobre looks femininos e queixas de relacionamentos.
Afinal, eles são nossa faca de dois gumes: a raiva e a alegria, o ódio e

a paixão, o problema e a solução. Colocarei o que ouço deles e o que
eles me mandarem por email. Então, homens das nossas dores de ca

beça, podem chorar as pitangas no email universotpm@ocorreiodo
povo.com.br. Garanto o anonimato, ok?

É O FLASH:
Receber uma ligação, um email, um recadinho oumensagem de tex

to de pessoas quemoram longe e que você imaginava terem te esqueci
do. Talvez por que a gentemeio que esqueceu e deixou essas pessoas de
lado e, embora isso seja errado, é inevitável na correria do dia a dia. Mas

é realmente incrível saber que de alguma maneira você marcou essas

pessoas a ponto de fazê-las lembrar de lhe desejar um feliz ano novo.

Receber recadinho de Boas
Festas naquele estilo inter
netês. Coisas do tipo "Ti de

seju cada vexxx maixxx xuxe

XXXXX0900." Ah, gente! Fala
sério! Eu até faço um cuti cuti,
uma brincadeirinha com as

amigas mais chegadas, mas

nada tão exagerado, nem com

gente que eu não conheço.
Isso não se faz com a língua
mãe, nemcom as pessoas. Me
dá um tiro e ... Chuta que é mi

guxaaaaa!

Mulher 9

BISCOITO
DA SORTE
Reflita sobre suas ações.

Entrando com tudo
Almoço caprichado no primeiro

dia do ano com a família. Saianem tão

curta, blusinha comportada, sandália
dos sonhos, a mocinha aqui desceu
do carro toda serelepe. A tal sandália
dos sonhos virou pesadelo quando
decidiu escorregar e me derrubar de

joelhos. Na brita. Alguns furinhos san
grando, umas manchas roxas e um

inchaço descomunal, essa perninha
desnuda merecia um algodão embe
bido em álcool, um irmão sematando
de tanto rir e um pai passando a mão

no meu cabelinho e dizendo tadinha
de cá, tadinha de lá. Eu não chorei,
por que afinal, já sou uma mocinha.
Mas antes de dormir, na escuridão do
quarto, fiquei me perguntando qual
é o significado de um tombo no pri
meiro dia de um ano novo. Espero de
verdade que não seja um prenúncio
do que será 2011. Rezempormim, ok?

- j
I

Rainha do gado
Preciso dizer que nesses dias

de folga me senti uma fazendeira.
Uma cidadezinha minúscula, um
sitiozinho prá lá de agradável, an
fitriões especiais... Eu não queria
mais nada da vida. Pão de milho
com doce de leite caseiro e quei
jinho branco, aipim com galinha
caipira (nada daquelas compradas
em supermercado) e morcela que
eu ajudei a fazer ( botei a mão na
massa, literalmente). Devo admitir
que devorar uma costela de fogo
de chão, ver o pessoal tocando o

gado, me esbaldar numa cadeira
à sombra ouvindo apenas os pas
sarinhos e puxar o cobertor toda
a noite para dormir, me fez pen
sar que eu poderia ficar naquela
vida para sempre. Ê Palmeira! Um

lugarzinho pra cá de Lages, super
iall E 1!1especl . u vo to ..

GUM
Conlabilida.de
Consultoria Empresarial

�-�---,

CRt/SC, 1JO&.26lID
ProfiSSIonalismo

Competént..Ja
Credibilidade

www.gumz.com.br

(47)3371-47-47

�oom_br.

........_Di.... Desde 1978

TRICOTANDO
• Marcela Temer foi a

sensação da posse da nossa
presidenta. A belamulher do

vice-presidenteMichel Temer'
chamou a atenção damídia.
Cá para nós, eu acho que 0S

dois formam um belo casal.

',Ela, linda e discreta. Ele um
coroa charrnosíseímo.

visuais. Que eles tenham a

oportunidade de encontrar
o maravilhoso mundo das

palavras. Tenho dito!

• Muitos encerraram as férias

hoje e já estão em seus postos
de trabalho. Outros ainda têm
uns díazínhos de folgapela
frente. Aos que viajaram, é bom

, "voltar para casa um pouco
antes para ter tempo de colocar
tudo em ordeIIl antes de voltar
'ao trá�àlho. Fica a tllca. '.
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CRÔNICA

A FCC e a cultura no novo governo
om o novo governador do Estado as

sumindo o poder, neste início de 2011,
ficamos na expectativa de saber quem

..._ será chamado para dirigir a Fundação
Catarinense de Cultura. Uma das gestõesmais
produtivas, queiramos ou não, foi a de Anita

Pires, que afastou -se porque o governador
tapa - buraco estava procurando alguém para
colocar no lugar dela sem que ela soubesse,
sem comunicar-lhe. A administração foi mais
curta, mas alguns projetos foram levados a

efeito, alguma coisa foi feita.
Precisamos, para a FCC, de alguém que

tenha conhecimento de causa, que seja afim
com as coisas da cultura de todo o Estado,
não só da capital, e que retome os projetos
que estão suspensos. Alguém que continue

alguns projetos que foram retomados pela ex
presidenteAnita, como a Lei Grando, que teve
uma segunda edição prometida para o ano

de 2010" mas que não aconteceu, e que faça
com que o CIC - Centro Integrado de Cultura
da capital acabe logo com a reforma que não

anda e que mantém inativo o melhor e maior

teatro que temos em Florianópolis, há mais de
um ano.

E será preciso alguém de personalidade,
forte e decidido a colocar ordem na casa, des
fazendo a "panelinha" de "intelectuais" que
compõe comissões disso e daquilo dentro da

FCC, pois vimos muitas barbaridades neste

ano, no ano passado e antes, como formação
de um grupo para selecionar escritores cata

rinenses para irem à Feira do Livro de Porto

Alegre, que selecionou a si próprio.
Isso precisa acabar. Também há que se

determine uma periodicidade para o jornal
"O Catarina", que em 2009, teve apenasuma
edição e em 2010 também. Um jornal cultu
ral oficial com apenas uma edição por ano?

Quem assumir a FCC terá muito traba
lho a fazer. Há muito o que fazer pela cultu
ra do Estado, de todo o Estado, não só pela
capital. Que o novo dirigente da casa tenha
um olhar abrangente e veja Santa Catarina
como um todo. Contamos com isso.

.http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

.A queda
Segundo volume da Trilogia da Escuridão,

de Guillermo Del Toro, em parceria com o au

tor de tmtillers Chuck Hogan, em IS. queda, o
, vírus �iS'

'.

::g9 a, 8�ldir dr,lf
'

'yi�PVin�o
de Berli e' se aíestranco f\Jôva York
e transformando pessoas comuns em perigo
sas criaturas sedentas por sangue. Enquanto
tenta combater a epidemia, o doutor Ephraim
Goodweather se depara com uma nova e ain
da mais assustadora ameaça: ,"uma guerra

do

, p, r eu ro" to es Igut ".U' Ira o

cínico que consegue localizar qualquer pessoa e

qualquer coisa. Além de ter escapado da morte,
Jonah tem uma história 'de vida violenta, cheia
de mitos e lendas que o deixaram com um pé no

(Ido rea,1 e outro no 'outro laço'. Mas o pas-
"I :"

"

't
"

."

�"': "

CLIC DO LEITOR
Esse é o Brad,

encontrado uma
semana antes do Natal
quase sem vida. Foi
tratado, medicado e

se recupera em um lar

temporário. O dic é da
leitora Isolete Mais.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias vi(ije tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato .

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MElHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron : o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg) (21h20 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h, 19h40,
222h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h30 - todos os

dias)
• Tron : O Legado (Dub) (18h50, 21h30 - todos

os dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 -

todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

,

(Leg) (16h10 -todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (14h30-17h-19h10-21h40-
todos os dias)

• Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14h10, 19h - todos

os dias)
· ° Garoto de Liverpool (Leg) (16h20, 21h10 -

todos os dias)
• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos

os dias)
• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50 - todos os

dias)
• Incontrolável (Leg) (19h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h30, 20h - todos os dias)
• Enrolados (Dub) (18h - todos os dias)
• Tron : O Legado (Dub) (13h - todos os dias)
(Leg) (22h20 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - 'A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h, 16h30, 19h - todos

os dias)
• Incontrolável (Leg) (21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De pernas pro ar (Nac) (14h20 16h50, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (13h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (16h40 - todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac)(19h30, 22h - todos os

dias)

• Cine Neumarkt 6
• Megamente (dub) (14h45- todos os dias)
• Amor por contrato (Leg) (17h, 19h10, 21h30 -

todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Solano anuncia para a cidade que Beatriz é

sua mãe. Amélia dança com o marido a contra

gosto. Todos param para ver Nancy dançar com
Pimpinela. Ricardo e Tavinho dançam-com Ametista

e Esmeralda. Dora repara no flerte entre Safira e Ge

raldo e fica chateada. Beatriz sai com Mariquita da

festa e Max resolve ir embora, Vitor convida Amélia

para dançar. Fred e Solano anunciam o resultado do

concurso da Rainha do Girassol. Safira não aceita

dançar com Geraldo e ele despeja sua raiva con

tra Dora. Amélia vê Nancy conversar com Vitor.

Max diz a Beatriz que Solano pode ser seu filho.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Querêncio sai apressado quando lembra que
está atrasado para o comício. André e Sergio se

unem a outros integrantes do Comando Invisível

e seguem para o comício. Flores convence Léia

a não ir para o comício. Diana se livra de Elza e

vai escondida ao comício. Flores exalta o discurso

de Nicolau para Clorís .. Filó se mostra preocupada
com o juízo do pai. Diana se aproxima de André,
que fica incomodado com a insistência da -meni-

.

na. O Comando Invisível aguarda Querêncio co

meçar a fglar para protestar. Karina termina seu

discurso e Bruno dá a palavra a Querêncio.

PASSIONE TI-TI-TI

Diogo enfrenta Fred. Candê 'teme 'que Clara Alex fica transtornado ao ver Luisa com Edgar.
tenha matado Totó de propósito e comenta com Desirée discute com Stéfany. Alex sai de casa. Tha-

Felícia. Fred ameaça contar o que sabe para a les ensina Jaqueline a surfar, Ariclenes avisa Marta

polícia se Clara não convencer Bete a desistir de e Nicole que pretende comprar a marca de Jacques.
cobrar a dívida. Mauro insulta Melina, acreditando Desirée pressiona Stéfany a voltar para casa. Mar-

que ela tenha machucado a filha. Lorena conta para cela ouve Luisa contar para Suzana que Alex a fIa-

o delegado que Laura era amante de Saulo. Clô con- grou beijando Edgar. Francis convida Stéfany para
segue gravar a campanha. Berilo liga para Agost! um ensaio fotográfico. Edgar leva Amanda para
na assim que Jéssica sai do quarto, Clara se van- morar novamente no apartamento' da agência.
gloria por ter conseguido convencer Bete a não Camila procura Luti e pergunta se ele ficou com

cobrar mais a dívida de Fred. Bete procura Fred ciúmes dela. Luisa diz a Edgar que Alex a deixou.

e mostra os documentos que provam os roubos. Renato invade o quarto de Marcela e a beija,

(O resumo dos capítulos-é de responsabilktadedas.emssoras), _
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Não deixe que abusem da sua

ingenuidade. Pode obter o desta-

que sonhado em um cargo de lide

rança. Sua autoconfiança está em alta, fa
vorecendo a conquista. Lembre-se de que
a discrição pode ser a chave do sucesso.

TOURO
Tarefas que exijam conhecimento

específico serão favorecidas. O
setor afetivo e a vida social ganham

um novo embalo. Viagem ou encontro vai dar
um novo tempero ao amor. Não se iluda, nem
todo mundo merece a sua confiança.

.' !
A fase é de profunda renovação.

'�I} Sua expansão profissional está
� .

em alta, mas cuidado com o ex-

cesso de trabalho. O astral indica

que sua vida vai estar agitada. A dois, sinal
erotismo. Em festas e reuniões, as paque
ras vão pipocar.

CÂNCER
Profissionalmente, as parcerias
serão bem-vindas. Cuidado para
não fazer uma avaliação equivo

cada dos seus sentimentos ou dossenti
mentos dos outros, pode se decepcionar.
Não faltará motivação para começar um

novo romance.

LEÃO
O dia favorece tomadas de deci
são e providências que agilizem
seu trabalho. Você estará aberto à

renovação em sua vida amorosa, mas as

relações estáveis não serão ameaçadas.
Concentre-se nas suas obrigações.

Procure ter discernimento para

;i não acreditar em tudo o que
ouve. Quem trabalha com lazer

terá um dia agradável. Uma nova

paixão vai dar o tempero que faltava à sua

vida' amorosa. Paqueras e namoricos pro
metem surgir, aproveite!

LIBRA

� Tudo indica que poderá fazer

� grandes progressos na área pro-
fissional. Convém ser menos rígi

do em família. Tudo indica que a vida ín

tima e afetiva ganha novos estímulos esta

noite. O astral é de forte erotismo.

ESCORPIÃO

'�.:. Do ponto de vista profissional,
. mostre-se mais aberto ao novo.

Você terá sucesso com tudo que

envolva. diversão; turismo, moda e

beleza. Declare-se a quem ama. Não fique
cultivando mágoas ou ressentimentos.

.
SAGITÁRIO

9 Sua visão das coisas vai estar

muito confusa. Seja mais realista

ao lidar com as finanças e tudo

correrá bem. No campo afetivo, há
uma disposição para sair da rotina. Cuida

do para não fazer uma avaliação equivoca
da esta manhã.

CAPRICÓRNIO
Poderá estar no centro das aten

ções. Terá habilidade para lidar
com o público e se destacar em

tudo que envolva transporte. No amor,

mostre que você tem atitude. Não se iluda

.

demais com as pessoas - todas têm falhas
e imperfeições!

O céu sinaliza grande vitória pro

fissional, com possibilidades de
melhoras financeiras. Não se deixe

abater pelas adversidades, há perigo de re

primir sua vida sentimehtal. Quanto mais dis
creto for, mais produtivo será seu trabalho.

Se algo não sair como planejou,
não precisa fazer drama. Traba

lhe em equipe e divida suas res-

ponsabilidades. No campo afetivo, o

desejo de agradar a quem ama será sua

prioridade! Excelente astral para estabele
cer novos objetivos de vida.
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Jogo das loiras
no lugar de Hebe

Para substituir Hebe Camargo em sua programa
ção, o SBT escalou um time de loiras de·25 a 40 anos

- todas participantes do game show Jogo das Loiras.
A nova atração estreia em fevereiro, após o fim do

Cantando no SBT. De acordo com a coluna Zapping,
o Jogo das Loiras será apresentado por Zé Américo e

promete brincar com o esterótipo de que loira é burra.

\

Ingrid e Heloisa
vão gravar filme

lngríd Guimarães e Heloísa Périssé estão escre

vendo, em parceria com Sérgio Machado, o roteiro
de mais um OVO de "Cócegas", que terá cenas to

talmente novas e exclusivas. A peça que originou o

OVO comemorou uma década este ano. Elas tam

bém planejam um filme para 2011. O longa será

produzido por Fabiano e Caio Gullane .

DIVIRTA-SE

Dormindo no serviço
-

o funcionário é pego dormindo no trabalho. O

patrão já vai esculachando o homem, quando ele

começa a se justificar pelo ato:
- Não estou dormindo não, chefinho! É que o

meu serviço é tão fácil que eu faço de olhos fecha-
dos' . .

. . -.' : .r'l �
�..

. � '
.. I... � ':. \ � I

Gimenez
chamada
de barril

Luciana Gimenez postou uma foto
no seu Twitter exibindo o barrigão de
sete meses de gravidez. Mas parece
que alguém resolveu fazer graça com a

situação e chamou a apresentadora de

'barril'. Sem perder seu senso de humor,
Luciana respondeu: "Me chamaram de
barril. Posso até ser, mas meu. marido
diz que sou um belíssimo barril!", Após
o comentários, Luciana começou a rece

ber o apoio de seus fãs e seguidores que
elogiaram a beleza da apresentadora.

Didi foi contra
escolha de filha

Livian Aragão, a filha mais nova de Renato Aragão,
aos poucos vem conquistando seu espaço na televisão.
A menina, que começou a atuar ainda bem pequena,

hoje é a estrela dos filmes produzidos pelo pai. "Adoro
atuar e quero seguir carreira. Tenho meu pai não só
como um espelho, ele é um ídolo", disse Livian. No co

meço, Renato foi contra a escolha da garota. "No início
fui radical, não aceitei. Mas ela mostrou que é capaz.
Mas vai ter que ralar muito ainda", declarou Renato.

Bárbara paz
na Globo e SBT

Bárbara Paz vai estar no ar, ao mesmo tempo, em
duas emissoras concorrentes: a Globo e o. SBT. De
acordo com. o colunista Flávio Ricco, o canal de Silvio
Santos vai reprisar a novela Maria Esperança, protago
nizada pela atriz, que se prepara para estrear a nova

trama de Walcyr Carrasco, Morde Assopra. Maria Es

perança começa a ser exibida no dia 17, e deve ficar
cerca de cinco meses no ar. Enquanto Morde Assopra
está prevista para substituir Ti-ti-ti, a partir de março.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito O �
simples e viciante. O objetivo uc::C
é preencher um quadrado � .....

9x9 com números de 1 a 9 3 _6
sem repetir números em cada O

l

linha e cada coluna Também '"
não se pode repetir números
em cada quadrado de 3x3.

. . .

.... !.�;"'! I ,__. I!. ' "," I·i ..
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

o meu amigo e diretor do Correio do Povo, Nelson Pereira, ao lado
,

..

da esposa Roselene, foi o grandeaniversariante de ontem

Olá!'!! .

stamos de volta ao batente. O tempo para recarregar as bate
rias foi pouco, mas o suficiente. para começar o ano com fôle

go renovado e muita disposição paramanter "bípado" aqueles
...... que acompanham a coluna todos os dias. Obrigadoooo ...à
jornalista Débora Kellner que conduziu a coluna, durante a minha

ausência, com muita fidalguia, deixando os leitores antenados com
as melhores notícias da sociedade jaraguaense. Valeu!

. O presidente
da Sociedade

'o'

Amizade
Augusto

, Demarchi e
suaArelí, no
grandioso
baile de
Natal, dia 25 ", Ir.

NAS RODAS
• O casal amigo Jailson Angeli e
Iadna, depois de curtir o Natal
em Gramado, seguiu num
Cruzeiro pela costa brasileira.
Amanhã, a dupla retornará para
terra firme.

• Impressionante. Dia 23 de
dezembro, no Subway, tinha fila
fora do estabelecimento para ser
atendido. Deram-sebem

enquanto outros preferiram fechar
as portas. Cada um, cada um.

• Não ousem esquecê-lo: Nelson
Pereira, diretor do Correio do
Povo, foi ogrande aniversariante
de ontem e vai adorar saber que
foi lembrado.

• Makely, daVia Elegance
Interiores, já prepara os quitutes
para comemorar, amanhã, a
idade nova.

,
',�

.• Curti o Natal em Gramado e

fui prestigiar o Natal Luz - um • O empresário Zeca Rausis
dos lugares rnaís celebrados e a esposaEliane estiveram

naquela cidade. Simplesme.�te� . , ;Qntem na urbe e já retornarap:;t
maravilhoso. à orla.

.

• Confira no sitewww.

moagoncalves.com.br as
,lotos da London e do baile
no Amizade com a banda
Karisma, no dia 25 de

dezembro.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que as comadres estão
comentando que aquele políti
co bon vivant e muito querido,
estaria fazendo as pazes com a

ex-mulher - sempre elegante e

jovial. Essa notícia não procede.
Ambos estão felizes solteiros e

convivendo em harmonia com

os filhos. Mas reatar o casamen

to, nem pensar! Palavra da dupla.

Vazio
Não poderia ser diferente:

Com as empresas, praticamente,
em férias coletivas, xô ....... turis
tas e representantes. Consequen
cia: os hotéis da cidade ficaram
vazios no fim do ano. Teve alguns
que até colocaram corrente no

portão de entrada.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o figuraço
Luis Carlos Bortolini. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

Nitrix bem geladinho .

"

.• Hoje quem também apa.g�
.

velinhas são ClaúdiaTorinelli,
FernandoAlmeida Cavalcanti
e MaiconAlexandre Chiodini.

..,

M'I' "'. 1 V1vas.. ,
.

• Pelo meu e-mail fiquei
;'. �,�ª,béndo quê. aquela si�êi:etáriap;
'ue uma poderosa politica
estaria pulando a cerca do
vizinho. E o que é pior, a

dCiajeÍ'bal'lJ nO'8 óJVidos do :,. Um�eli�I'2011.:"
riiaridão. Vem bombapor aí.
Para relaxar só tomando um .• Com essa, fui!

Sacolão
Para a turma que não têm

tanta pressa assim vai' a dica:
no começo do ano omovimen
to do comércio fica capenga.
Para dar um up no caixa, as

lojas de eletrodomésticos e as

de todos os tipos de cabides
armam o maior bota-fora com

o preço bem mais camarada
do que antes da virada. Que tal

� ) .. dar uma espiadinha?-----=-�

Mimo
Quem adquiriu a última

edição da revista Quatro Ro

das, que aterrissou nas bancas
semana passada, ganhou um

bafômetro no qual o motorista
assopra em uma extremidade
e do outro lado reagentes quí
micos indicam se ele está apto
para dirigir ou não. Que tal?
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SÃO SILVESTRE
I

Jaraguaensesvoltam satisfeitos
Onze atletas conseguiram terminar prova que reuniu 21 mil pessoas no último dia de 2010

JARAGUÁ DO SUL .

Participar da São Silvestre
é a realização de todo o

corredor. E onze atletas
de Jaraguá do Sul toparam
o desafio na última sexta
feira,31.

melhor tempo entre os

jaraguaenses foi de Iai
son Catani de Oliveira,

..... que percorreu os 15 qui
lômetros da 86a da Corrida In

ternacional de São Silvestre em

1h02min07seg. Iéferson Wolney
realizou sua sexta edição da p�o
va em 1h02min47seg. Entre as

mulheres destaque para Rosita
do Nascimento, que completou
o percurso em 1h21min22seg.

Os atletas pertencem a Acorjs
(Associação de Corredores de Ia
raguá do Sul), exceto Wolney. A
entidade considerou o desempe
nho dos corredores satisfatório e

a competição deixou a "sensação
de dever cumprido e com von

tade de estar lá na próxima edi

ção para tentar baixar as marcas

pessoais".
Os demais competidores

foram Deiverson André Berns

(lh07minllseg), Jaime Heiller

(lh15min51seg), Edson Selinger
(lh21min23seg), João Reis Filho

(lh23min02seg), Vendelino Sa-

Enquanto curte férias em Flo

rianópolis, o atacante do Milan,
Ronaldinho Gaúcho e o irmão e

empresário do craque Roberto
Assis definem o futuro do joga
dor. Grêmio, Flamengo e Pal
meiras estão na briga para ter o

talento na temporada 2011 e até
as 19h de ontem o futuro do cra

que não tinha sido definido. As
sis espera que até quarta-feira a

novela envolvendo o retorno do
atleta ao Brasil já tenha algum
desfecho.

Segundo o representante do

Verdão, Roberto Tadeu, a res

posta está nas mãos dos irmãos.
De acordo com ele, foram apre
sentadas as garantias de que o

Palmeiras tem como bancar o

Apesar de ter ficado longe
de sua melhor marca em São
Silvestre (56 minutos, em 2008),
Wolney exaltou o resultado que
obteve em 2010, já que compe
tiu com lesões no músculo pos
terior das duas pernas e mesmo

assim diminuiu o tempo de 2009

(lh05min54seg) .

O corredor lamentou os pro-
blemas sofridos no ano passado, - ,'-t'
e disse que nos próximos dois ;:;: r- "Y1, :J..J!!!J.
meses se dedicará apenas em

tratar as lesões com o objetivo de
voltar a ter o mesmo rendimen
to. "Antes eu chegava a competir
suas vezes ao mês e agora realizei

apenas três provas no ano", infor
mou o atleta, emendando que só
retornará às corridas quando es

tiver no mesmo nível de 2008.

"Quero voltar igual ou me

lhor que naquela época. Faz fal
ta competir e estar competitivo",
desabafou. Wolney competiu
com o apoio da Arroz Urbano,
Celinho Sport eAcademiaHealth
Fitness.

lomon (lh23min03seg), Richard
Hermann (lh33min24seg), Ma

gali Hermann (lh33min25seg)
e Heloisa Giovanella Iunkes
(lh52min15seg).

REGULAR

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Jaison Catani de Oliveira (C) e JéfersonWolney (verde) foram os atletas da cidade que fizeram o melhor tempo

FUTURO DO JOGADOR DEVE SER DEFINIDO NOS PRÓXIMOS DIAS

Times leiloam Ronaldinho Gaúcho
salário de Ronaldinho, estipula
do em R$1,3 milhão mensais, ao
longo do contrato de três anos e

meio.

A aposta do Flamengo é a so

lidez do projeto da Traffic, que
vai bancar os salários de Ronal
dinho. Pelo acordo com a em

presa de marketing esportivo, o
Rubronegro não vai precisar de
sembolsar nenhum centavo pela
transferência e, no futuro, ainda
irá receber uma porcentágem
de acordos fechados pela Traffic
para a exploração da imagem do

jogador.
Já o Blackburn, da Inglaterra,

parece mesmo ter entrado de vez
na novela sobre a contratação do
atleta. Os proprietários indianos

do clube confirmaram a ofer
ta de cerca de R$ 15,8 milhões,
valor muito próximo do exigido
pelo Milan para liberar o craque,
que é de R$ 17,6 milhões.

Por sua vez o Milan, não se

pronunciou sobre os fatos, po
rém, o vice-presidente do clube

italiano, Adriano Galliani disse

que só volta para a Itália com o

futuro do jogador. Ronaldinho
e o irmão viajaram ontem para
Porto Alegre, onde vão visitar pa
rentes e amigos e devem se en

contrar com dirigentes do clube

gaúcho.
Milan quer R$

17,6 milhões para
rescindir com

Ronaldinho Gaúcho

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Publicidade o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 4 de janeiro de 2010

Hp·Veículos,
mais CUJe presenbe

nestie Nabal
e Ano Novo.

VEíCULOS
MARCA DE CONfIANÇA.

. ,

tlmagens de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas por tempo limitado. *Abertl de Segunda a Sexta·feira das 8:30hs. às 19:00hs.
Sábados até as 12:00hs. ·Final de ano: Aberta até 23/12.cJretorno 0310112011. *Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
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Mercado Regional" Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten
EDUARDO MONTEO!NO

Balança comercial
Vai fechar 2010 com um saldo

entre US$ 16 e 17 bilhões.
Terá em 2011 o pior saldo dos

últimos dez anos. O Banco Cen
tral estima que o saldo fique posi
tivo emUS$ 10 bilhões. Omercado
não estámuito convencido disto e

existem previsões de economistas

que vão de US$ 1 bilhão até US$ 18

bilhões. Eu acredito que não de
verá chegar a US$ 10 bilhões.

Colégio São Luís ,

---

_/"
___

--

------------�-_
..,/

� ...
""".-"

---------�-------------
------------------

o distante dia 04.01.40, isto é, há 70 anos" surgia
a atual União Catarinense de Educação, que é a

denominação oficial do Colégio São Luís.

O colégio Marista é um marco na educação'
em nossa cidade, atuando tanto como internato como ex

ternato. Seu prédio imponente fala por si pois, ainda hoje,
existem, em nossa região, muito poucos imóveis que po
dem superá-lo em tamanho. Uma escola, no entanto, não
pode ser julgada pelo seu tamanho e sim pela qualidade
de seu ensino e também neste quesito o São Luís passa
com louvor. Já são diversas gerações de jaraguaenses que
devem grande parte de sua formaç�o a este colégio.

Bolsa de valores
A brasileira deverá se manter

extremamente volátil alternando
semanas de ótimos resultados
com outras com resultados de
sastrosos. A situação dos países
desenvolvidos será uma perma
nente fonte de insegurança e

turbulências. Quem tiver nervos

de aço e selecionar ações de em
presas das quais tem um profun
do conhecimento poderá ganhar
bastante dinheiro.

Agronegócio
Em 2011 a produção de

frangos deverá chegar à vice
liderança, atrás apenas dos
EUA. O incrível é que quem
ficará para trás será a China.

A safra agrícola 2010 /11

deverá ser 21% superior à sa
fra anterior e espera-se que a

safra seguinte seja ainda me
lhor e mais lucrativa.

Já responde por 25% do PIB
- Produto Interno Bruto nacio
nal e um terço dos empregos
quando considerada toda a

cadeia produtiva do campo até
o consumidor. Este setor, que
hoje responde por 42% das ex

portações brasileiras, será fun
damental em 2011 para susten
tar o comércio exterior.

BR�280Câmbio E-MAilCommodities
Os economistas apostam em uma

cotação média do dólar americano en

tre R$ 1,70 e R$ 1,75 em 2011 e um

cotação no final do ano entre R$ 1,75
e R$ 1,90.

Em função do déficit nas contas ex
ternas, o mais provável é que nos pró
ximos meses ocorra uma reversão e o

real desvalorize. Desta forma, não está
fora da realidade uma cotação de R$
1,80 e R$ 1,85 no final de 2011.

Ao longo de 2011 deverá ficar
ainda mais clara a tendência de
abandono do e-mail em favor de
outras formas de comunicação
eletrônica. Hoje, isto já estámuito
claro entre os jovens e as empresas
deverão aprender a conviver com
esta tendência.

Uma das grandes incóg
nitas do mercado é a co

tação _
futura das mesmas.

Isto se deve ao fato de que a

- China poderá ter uma redu
ção no crescimento de seu

PIB o que afetará os preços
dos minérios, do complexo
soja e também do petróleo,
puxando outras

\

cotações.

Terminamos o ano com as

maiores cotações históricas
do algodão, pois a demanda
deverá sermenor que a ofer
ta em 2011. O mesmo acon

_tece com o milho cujos esto
ques estão muito reduzidos.
Também há problemas de
abastecimento com alguns
minérios.

Comunicamos a perda de blocos

de notas fiscais da empresa Pop
Publicidades, CNPJ 011.86129-

,

0001/36, IE - isento, ocorrido na

data 20/12/10 . .Blocos de 1 a

250, do tipo Prestação de serviços,
órgão emissor Prefeitura, estado
Santa Catarina. Blocos emitidos

em 01/10/1994. Assim comunica

Odair José Machado, residente no

município de Jaraguá do Sul.

Fone para contato: 47 8479-7084

LOTERIA

"...,[rIIDlfJl1J.tJJEJJI'_
�:;J('I'RJU:;ji�O �Y4rh 04'5"& '5 sifiUizar os interessados nas'

eleições municipais.
1 ° 49.345 1.000.000,00
2° 78.206 24.000,00
3° 25.513 14.500,00
4° 68.476 14.000,00
5° 59.049 12.240,00 INDICADORES

S'Ut:,HPrn:: UJI �\,�q;:p '11 'm IIUII ;�!
01-12-14-15-21
25 - 30 - 33 - 40 - 51
56 - 57- 60 - 64 - 70
75 - 80 - 82 - 89 - 99

�"lIlIf..mr�VJm"._
SORlfJO N" 1245

Europa
Um ótimo lugar para visitar o Brasil não quis comprar - é uma

mas um grande problema para a nova variável a ser considerada.

economiamundial. Sua situação Como os chineses não têm inte

financeira, de fragilidade, é mo- resse em alguma quebra, haverá
tivo para grandes preocupações mais estabilidade mas, por outro

pois poderá desestabilizar o mer- lado, a influência dosmesmos nos
cada mundial. Decisão recente da negócios mundiais aumentará

China que se dispôs a comprar ainda mais. O grande problema,
títulos da dívida de Portugal- que no entanto, é aEspanha.

BOVESPA

POUPANÇA

3.1ANEIRO.2011

3.1ANEIRO.201102 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

�1"'1II"'!!"lJI!lit,.lh 'DI�rmll!II!'$"

fHIMfl1il:1JJ sesrno

06 - 25 - 33 - 34 - 35 - 44 DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6490 1,6510 .. -0,9%
li' IJ!/ij. �'!Ii.u_ ,� _

DÓLAR TURISMO (EM R$)'S.H;;I.hUI1i,IO SlJrPI:'UJOI

07 - 22 - 24 - 30 - 36 - 43
I W .

l

SORTE%O I�o 2486 2,202 2,2018'" -0,66%
';'�!Uil1!liiiill�ftfilim!tf/IJJrüll1lill/ijJI/IlIlJjjIlIIiIil'ilI/jIiIi�'!Iij/;"'1!ilffiliHili!!.7ii!�·!fi"." ,JIii�iwJ'lIliIi!i/l1_ii�_ili�JI!!IJUij.'iiifiJ/wlllm/"ilIiIJliIllJnIItBi�Ji!.wiilfllilll1ll�IJB!;·f!!!r'fflILlfill/m/llmil{/lJ/UlliiJlr_fflIJl11 - 28 - 41 - 69 - 72
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JARAGUÁ DO SUL

Era para ser mais um dia
normal de trabalho para o

piloto Rudival· Moreira da
Silva Júnior, 38 anos.

atural da Bahia, Rudival
trabalhava há cerca de
dez anos na pulveriza
ção de lavouras na re

gião. O último vôo aconteceu na

manhã de ontem, no bairro Vila

Izabel, em Corupá. Por volta das

10h4Smin, o monomotor pilota
do por ele caiu em um terreno

próximo a uma plantação de ba

nanas, a cerca de 500 metros do

campo de pouso do aeroporto
agrícola do município. Rudival
morreu na hora. O corpo dele foi
levado ao IML (Instituto Médico

legal) de Iaraguá do Sul.

LOCAL É PEHICIADO
Ontem à tarde, peritos da Se

ripa (Serviço Regional de Investi

gação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos) de Porto Alegre co

meçaram a fazer um levantamento
do local da queda. O suboficialEdu
ardo Ribeiro explica que somente

após uma análise aprofundada,
com base em fotografias e amostras
do avião será possível confirmar
se o acidente foi causado por falha
humana oumecânica.

"Aequipe vaibuscar desde infor
mações sobre a formação e o perfil
psicológico do piloto até como era

feita a manutenção da aeronave",
explicou. Conforme Ribeiro, a in

vestigação deve ser concluída no

prazomáximo de um ano.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

DESPEDIDA

Corpo será transladado para a Bahia

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 4 de janeiro de 2010

De acordo com o subcoman
dante dos BombeirosVoluntários
de Corupá, Lauro Pinto Reck,
o avião próprio para pulverizar
lavouras estava carregado com

300 litros de óleo mineral, que
seriam borifados em bananais.
O policial responsável pela dele

gacia da cidade, Maurício Fran

cisco, disse que as causas do aci
dente ainda não são conhecidas.
Ele esteve ontem à tarde no local .

e disse que a queda teria aconte
cido cerca de dez minutos depois
de Rudival começar o trabalho.

"Durante a pulverização, os

pilotos passam o veneno, descem

para pegar velocidade e sobem de
novo para continuar o trabalho
em outra área. Ele perdeu altitu
de na hora da descida e caiu com
a frente do avião no solo, mas não
chegou a explodir", comentou

Francisco.

EDUARDO MONTECINO

Avião agrícola caiu em um matagal próximo a uma plantação
de banana no bairro Vila Izabel, na manhã de ontemTRAGÉDIA

Piloto de 38 anosmorre

após queda deaeronave
Avião caiu quando pulverizava bananal; causa do acidente é investigada

"
"Ele perdeu altitude na hora

da descida e caiu com a
. frente do avião no solo".

MAURrCIO FRANCISCO,
RESPONSAvEL PELA

DELEGACIA DE CORupA

"
PIERO RAGAZZI

..
-'

Segundo Francisco, queda aconteceu dez minutos após início do trabalho\

DEPOIMENTOS

Possíveis testemunhas serão ouvidas
O velório de Rudinei acontece até amanhã de hoje na capela do CemitérioMunicipal A PolíciaCivil deve começar a ouvir possíveis testemunhas do acidente na próxima semana.

de Corupá e, em seguida, o corpo será transladado para a Bahia. O horário do translado De acordo comMaurício Francisco, umamoradora da localidade que não foi localizada ontem

não havia sido definido até o fechamento desta edição. Rudinei era separado e deixou teria visto o momento que o avião caiu. Ainda segundo ele, o barulho do avião se chocando no

namorada e uma filha de dez anos. Segundo aPolíciaCivil, elemorava em Jaraguá do Sul chão chegou a ser ouvido a três quilômetros de distância por moradores das imediações e por

.

e era bastante conhecido peloseervíços prestados aos agricultores de CQWpá: .

I • � I • I ••• i i • I .doj�mu(liOlllários da empresaTáxiAéreo Caiçara, que presta serviço para agtícultores da região,
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