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'l\máguina
. pública é
ineficiente"

Buscando
votos

Em visita à região ontem,
Raimundo Colombo

(DEM) prometeu, se eleito,
implantar uma Policlínica

para atendimentos
especializados em

Jaraguá do Sul.

Páginas4e5

Presidente da Acijs fala
sobre política, economia

-

e revela os anseios da
classe empresarial.

Páginas 18e19
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CONHECIMENTO NA BAGAGE
PIERO RAGAZZI

Jovens vivem cada vez mais a experiência de participar de intercâmbios no exterior. Para Thalissa
Fagundes, estudante de Comércio Exterior, os dois anos que passou em Chicago, nos Estados Unidos,
foram de puro aprendizado. Veja quais são as opções para quem quer arrumar a mala e partir.

.

-

E· EI ES 2010
Faltam 29 dias para
o eleitor ir às urnas

A'

811
Entidades organizam
movimento 'sem carro'

. .

o íCI
62% das ligações para
o 190 são desperdiçadas
Das 57.768 chamadas para a Polícia Militar neste

ano, apenas 37,8% geraram ocorrências policiais.
O restante era destinado para outros órgãos
públicos, como Bombeiros Voluntários, Defesa
Civil e até Prefeitura. Página 27

Com a proximidade do dia 3 de outubro,
campanha se intensifica e fica cada vez mais

próxima do eleitorado, que parece não estar

disposto a prestar atenção na propaganda
de rádio e televisão. Página 10

Meta do Núcleo de Responsabilidade da Acijs
é diminuir o movimento nas principais vias
da cidade em até 30%. Mobilização acontece
no dia 22 de setembro e ainda envolve
atividades culturais. Página 7

. Começa a final
da Primeirona
Vitória e Cruz de Malta se

enfrentam neste sábado, às
15h30, pela primeira partida
válida pela final da Taça O
Correio do Povo. Página 25

FAMEG

(47) 3373-9800
.

www.fameg.edu.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 História

. Jornal de Música
Em 19 de abril de 1924, o jor

nal publicava uma nota enalte
cendo o trabalho 'do senhor
João Graxa Gonçalves, que es

tava publicando mais um "Jor
nal de Música", com impressão
em Joinville. Comentava que o

atual número trazia um extrato

da peça "Zé Catharinense", cuja
música é do maestro A. de Sou
za e letra de João Batista Cres

po, poeta catarinensee residen
te em Iaraguá, que escrevia para
O Correio do Povo.

João Graxa Gonçalves, exí
mio compositor, foi maestro

da Banda 7 de setembro, incor

porada ao Tiro de Guerra 226.
Nesta banda também tocavam

seus filhos: Iuvenal, Antenor e

Dalmácio. Existiu até o início da
década de 20.

'. .JI
t 1:'.\li,J. dUi' t" \ I ,.'\.U_l,l v t ...

,

,,,,,.....�'" �.• ' .,.••.
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,��l ���..�p: ���������fl
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,- seroas, Ca1'11<1, lin!{uiçâf,queiio, bebidas,
� L� , /"

n etc., etc" �
.

..

U�oPQJdo Jsassen,
s·

"
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�� Teile
. denr. Pu�b:ikum ,v:orri Ja�ag:u.áI und

.

t. mgegend rrut, dass ich

Ireben der Eisenbahnstation t':in. :,

t"\SECCOS e MOLHADOS-GBSCIDfIFf
1M t
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1�lendfnetr habe. U[ld habe stets auí "

I
.ager: Konserven, F leisch, Wurst, Kãse
-rntlichen Marken Rwl'P Imel T íl,.,..•••·,

Anúncio do Comércio de
Secos e Molhados de Leopoldo

Janssen - Jornal Correio do Povo
. de 20 de agosto de 1921
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Silvia Kita

cadou em 2003 _ 47:561.900 e em

1924 (até abril) - 71:258.900 (réis).
A Coletoria Estadual, sob a

coordenação do tenente Mário

Lopes, e logo em seguida por
Bento de Athayde, arrecadou em

1923 _ 34:413.200 e em 1924'-
40:052.800 (réis).

Os valores denotam índices
de desenvolvimento do Distri-

Iohann Gottlieb Steín,
'..natural' de I<lemzig; veio e�
1893 para o' Brasil. Casou
se em Ioinvílle com Emile

Willielrnjne 'Klug, também
nascida na Alemanha, e ti
veram dois filhos.' Em, 1890
veio para Iaraguá e em 1894
estabeleceu ,comércio de
secos e molhados, com o

título de "Iaraguá Central".
Seus negócios prosperaram
ampliando suas filiais em

,

mais seis localidades no Dis
trito de Iaraguá. Sua última,
filial encerrou as atívídades
em 1934, pelas mãos de seu

.

mais antigo funcionário João
'

Doubrawa. Faleceu em Ioín-
. ,Ville em março de 1916.

1fJ24

Dados econômicos que
evidenciam prosperidade

.

pós a publicação do
Relatório do Município
de Joinville referente ao

ano de 1923, diversos

comentários foram publicados
enaltecendo os dados do Distri
to de Iaraguá, e permitindo que
os leitores vislumbrassem a pos
sibilidade de emancipação. Em

abril, foram divulgados os dados
das Coletorias Federal e Estadu
al' o que reforçam a situação de

prosperidade e possível emanci

pação' tendo em vista que o Dis
trito crescia em população e na

economia, com o surgimento de
diversas empresas.

Segundo os dados publica
dos, a Coletoria Federal dirigida
pelo major Júlio Ferreira arre-

to, que nos anos posteriores se

sucedem, chegando ao ano de

emancipação, 1934, com valores
ainda mais grandiosos.

Nesta época a agricultura e

pecuária eram a principal ver

tente econômica do Distrito, ten

do ainda na agroindústria (moi
nhos' laticínios) e no comércio
substancial arrecadação .

L
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,

'-...' "Propaganda

_

,8 a. i ! e ,de,I:J11811tssis ",: dobailede
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- Jornal

Grosser.offentlicher Correio
.... k ,n II i :oo:eo����

Kanoellc ,;C2:rlos Comes", de 1921 '

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA
A família enlutada de

.Ioão Manuel 'dia Costa,
mais conhecido como João Polícia, convida para

Missa de 70 Dia que acontecerá na Igreja São
Judas Tadeu, no bairro Água Verde, às 8h .

VENDE-SE CASA DE
ALVENARIA EM SCHROEDER

Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc e lavanderia. Casa -nova com 1 ano

de uso, terreno plano, rua sem saida próximo ao posto Mime. Averbada.

R$120.000,00. Tratar 9161-2681 ou 8858-0453.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Serviço Funerário Bom Pastor
contrata pessoas preferencialmente

do sexo masculino.
Para maiores informações, comparecer na empresa.

Endereço: Marechal Deodoro da Fonseca, 1774.
Fone: (47) 9929-3847

'cassuli
wwwGassuli,adv,br

Cassuli Advogados Assocfados.OAS/SC 897/99
Rua Donaldo Gehring, 1'35 • Fonê 47 33717511 . Fax 47 32751820
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PONTO DE VISTA

Educação e Criminalidade
'tos são os fatores que contribuem para ex

plicar a violência e a criminalidade, porém
bem poucos se aproximam tanto de urn

consenso entre os especialistas como o

fator educacional. Na raiz do problema da estrutura

familiar, o acesso à educação como fator compensa
tório, minimiza a possibilidade de o jovem ingressar
no universo do crime. Numa visão contratual entre

a condição de pobreza instada no núcleo familiar, o

componente educacional da modalidade em tempo
integral, propõe ao jovem uma reflexão e a percepção
das propostas de cídadanía - e da falta dela -, vivencia
da do outro lado dos muros da escola.

Toda mudança estrutural do univer
so emocional se faz entre a percepção
dos conceitos educacionais com a ma

terialidade das experiências de pobreza
vivenciadas no núcleo da família e no

convívio de inserção social, do meio

subsistente, onde a lacuna da falta de
cidadania impera e sujeita o jovem ao

ingresso na criminalidade. Portanto, o

grande desafio no papel da educação in
clusiva dos jovens é fazê-los estar adian
te dessa lacuna e transcender a realida

de; e nortear urna sociedade que vive um processo de
inclusão, sedimentando os efeitos da cidadania.

O jovem em urna condição educacional plena, de

tempo integral, numa nova proposta, acabaria por
se tomar urn tutor no seio familiar, ou na comunida
de, urna vez que estaria abstraído das condições e do
meio de miséria. Tal proposta educacional, contudo,
passa por outras vertentes que dariam sustentação ao

ambiente interno (escola) e externo (comunidade). A

primeira dessas vertentes setía a revitalização do papel
dos professores,' com salários dignos, e educação conti
nuada promovida através da especialização no regime
de tempo integral e suas particularidades; a segunda, a

promoção de melhores condições de vida para profis
sionais da segurança pública, seja da polícia civil ou da

polícia militar, por meio de salários condizentes com o'

grau de periculosidade a que eles estão submetidos.
Com efeito, qualquer tipo de intervenção educacio

nal que vise a minimizar a exposição dos jovens ao meio
hostil ou retirá-lo de lá, terá de contar com o viés repres
sivo constitucional atenuando a atuação do crime or

ganizado. Será necessária também urna

política sistemática na aplicação dos
elementos básicos da proposta educa
cional de tempo integral. A composição
dos três elementos, aluno, professores,
e segurança pública, poderá trazer urn

significativo avanço na elaboração de
urn maciço programa da Escola deTem

po Integral direcionando os jovens à ci
dadania e a urn referencial de inclusão.

Muito tenho me debatido nas

reflexões sobre a relação entre o cri
me e os fatores que predispõem os

jovens a ele. Percebo que qualquer tentativa de

pensar o contexto educacional desprezando outros

componentes dessa relação nos levará com certeza

a um fracasso educacional logístico na fiel intenção
da sua aplicação, que visa a combater a crimina
lidade que avança na nossa sociedade. Combater
o crime organizado significa, portanto, "prima fac
cie", compor os elementos de uma "educação orga
nizada" para os jovens desse imenso Brasil.

"
Combater o crime

organizado significa,
portanto, "prima

taceie", compor os

elementos de uma

"educação organizada"
para os jovens desse

imenso Brasil.

"

SERViÇO
T o�eÃo

.:J>

Festa da Rainha
com Soirée

A Sociedade de Atiradores Ribeirão Grande da

Luz, no bairro Rio da Luz I, homenageia amanhã
com Festa de Rainha e Soirée, a majestade, Herta
Raasch. Os festejos iniciam às llh com a concen

tração na sede social e posterior busca da majes
tade. Às 14h dará início à Soirée que contará com

animação, da Banda Os Fantásticos. Informações
pelos telefones (47) 3055-8739 ou 9923-8327.

F TA!

Bailes em Jaraguá
hoje e na segunda

,

Dois bailes animam o feriadão. Na Sociedade Bo-

tafogo, o evento acontece hoje com a banda Real. In

gressos a R$ 10, no posto Mime Matriz, Flash Vídeo
Locadora e Bar do Botafogo. Na véspera do feriado, dia .

6, o baile será no CTG Laço Jaraguaense, com João Luiz
Correa e Chiquito e Bordoneio. Ingressos a R$ 15, no

posto MarcolIa, posto 28 em Guaramirim, Posto Mime
Matriz em Jaraguá do Sul e Casa Campeira.

GUA IvnR�"�

Escola realiza
'Mostra de Trabalhos

Escola de Ensino Fundamental Almirante Ta

mandaré, em Guaramirim, realiza dia 7 de setem

bro, uma Mostra de Trabalhos. O evento inicia às
9h com homenagem Cívica da Semana da Pá

tria, às 9h30 será a abertura da Mostra, às llh,
apresentação da Fanfarra da Associação Musical
Almirante Tamandaré e a partir das llh30 acon

tece um almoço, com galeto e macarrão.

CAPACITAnÃO"$i

Tributação é tema
.

de curso na Acüs
A Acijs (Associação Empresarial de Jaraguá do

.
Sul) promove o curso Noções Gerais de Tributação
dias 11 e IS de setembro. O treinamento, destinado
à micro e pequenos empresários, estudantes e pro
fissionais da área, acontece das 8h às 18h, no Centro

Empresarial. Investimento de R$ 290 (nucleados), R$
310 (associados) e R$ 520 (demais interessados). In

formações e inscrições pelo telefone (47) 3275-7017.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

OFERTA DE EMPREGO

Pessoa com experiência em

DESIGNER GRÁFICO,
para trabalhar em Agência de

Publicidade, em Jaraguá do Sul,
no desenvolvimento de peças

publicitárias diversas e Web Design. -

Interessados enviar currículo para:

gina.s@bol.com.br

Acesse o site
da Câmara, participe das
sessões, acompanhe as

proposições dos vereadores.
e os votações. Você vai ficar
por dentro dos cominhos
que a cidade está seguindo'.
A construção de uma

Guaramirim melhor
"

passa por voce.

--",_._---,
. Entre no portal

www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos

Câmara de Vereadores'

Guaramirim
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

Marina respondeu a perguntas dos alunos em conferência via satélite

CIDADA IA

Escola promove
debate COOl os

presidenciáveis
Alunos do Colégio Marista fazem
perguntas para candidata Marina
JARAGUÁ DO SUL

A Rede de Educação Marista

organizou o primeiro debate
para estudantes com os

candidatos à Presidência

...... orém, dos quatro candi

_..
datas convidados, ape
nas Marina Silva (PV)
participou. Dilma Rous

seff (PT), José Serra (PSDB) e Plí
nio de Arruda (PSOL) .negaram o

convite. Mesmo com as desistên

cias' o evento foi promovido nas

unidades do Marista em todo o

país ontem à tarde.
Através de uma conferência

via satélite, os alunos do Colégio
Marista São Luís puderam acom-

,

panhar a sabatina tom a candi
data do PV: As perguntas para a

presidenciável foram formuladas

por estudantes de todas as uni-

dades da instituição e a escola
de Jaraguá do Sul enviou uma

pergunta sçbre a juventude nas

eleições. 110 que a candidata, .

pretende fazer para estimular a

participação dos jovens na polí
tica?" foi a questão.

Assistiram a sabatina, os

alunos do nono ano do ensino
fundamental e de todo o ensino
médio. Para o professor de socio

logia Cláudio Olívio Piotto, res

ponsável pelo projeto no colégio,
os demais candidatos erraram

em desistir do debate. "Será que
eles não quiseram enfrentar uma

massa pensante, preparada para
discutir a política? Temos alunos

aqui mais preparados para deba-..
ter os assuntos que interessam
ao país que muitos candidatos a

outros cargos", critica.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
A pergunta enviada pelo Co

légio Marista de Jaraguá do Sul a

candidata Marina Silva (PV) foi
formulada por um grupo de cin
co alunas do terceiro ano do en

sino médio. Todas elas possuem
título eleitoral, apesar de apenas
uma ter 18 anos e, com isso, obri

gação de votar. As estudantes
criticam a ausência dos presi
denciáveis no debate e relatam o

esquecimento do estímulo para
os jovens na política.

IINós já ouvimos políticos re

clamando da falta de interesse da
I juventude, que não se importam

ll'.•.,..,,_al! com o voto. Mas quando rece

.•�. i!8A�OUuE��"s4&"i 'bem o convite para debate com

1/, os estudantes, recusam. Os jo-
vens representam quase 20% do

Quer aprender' eleitorado, não pode ser ignora-
1 bateria grátis?, do", comenta a estudante Paula

Marangoni. ,

Já Laura Pereira lembra que
Acesse: o debate proposto pelo colégio

www.baquetasliverpool.com.br é inédito no país. IIÉ preciso
aproximar a política da educa-

Para formular as per
guntas aos, presídencíá
veis, os alunos, do' Colé

(, gio Marista de Jaraguá'do
Sul receberam deis temas'

para estudo: drqgas' e Es-'
tatuto da Juventude. kJ' I

" ,õj.;.,"
.

"". 't

professor. de Sõcíología, ,

Clá�aio
.

tlÜvio', Piotto,
," conta gue os alúnos es

tudaram .as l�is a respei-
"

'"

,to dos assuntes por três
, semanaã e discutiram em

sala de aula propostas
,para o combate de entor-

pecentes e novas políticas
para os jovens, "Param seis

"

turmas envolvidas tratando
de doisjemasque são inter
ligados. O estatuto garante o

direito à educação, oportu-
nidade de emprego. e lazer:
aos [ovens que, se aplicados, . ,

" afastam das drogas e da vio-
, :lêncié! urbana", comenta.

Eleitoras por opção, alunas
criticam desinteresse

ção. Eu fiz o título mesmo não
sendo obrigatório porque não
adianta apenas reclamar. Não é

apenas mais um voto, é um di
reito nosso que estamos exigin
do", defende. )

A" participação na política
estimula Ingra Marangoni. A es

,

tudante de 17 anos pensa em

"entrar na vida pública, mas diz
estar preocupada com o cenário
nestas eleições. "O caso do Tiriri

ca, por exemplo. Fica a dúvida se

ele está fazendo piada com a po
lítica brasileira ou ele mesmo é a

piada, um retrato do que é possí
vel em uma eleição hoje", critica.

Turma1: 13 a 15 de Setembro 119h às 22h30

Turma2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor. 10x de R$25,OO

°airav�1f�i�:�6�t��il?á�g� t!J��rg.s�� ���ni����d3��g�,?5tõd:s ��9néBeriva'i,vos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
U1\lp"tlnt1(;:

PIERO RAGAZZI

Estudantes lamentam a falta de estímulo para os jovens na política

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Política. 5

Carolina Tomaselli
Agenda de governo

-

....rn visita ontem a Jaraguá do Sul, o

candidato ao governo, Raimundo
Colombo (DEM), defendeu uma par

......lCeria efetiva entre o Estado e as Prefei
turas, especialmente nas áreas de segurança
pública, infraestrutura da saúde e habitação,
"um desafio que está presente, porque a

região cresce muito". Também destacou a

necessidade de qualificar a educação e a

mão-de-obra para o trabalho. "Quero ser o

mais prefeito dos governadores. As Prefei
turas todas já têm a máquina, têm a equipe.
Dando recursos, elas conseguem produzir
mais e melhorar a vida das pessoas".

O discurso de valorizar as pessoas, que
deu o nome à coligação, foi reforçado on

tem pelo candidato, que defende um amplo
processo de participação popular, "de forma
mais clara para os que mais precisam". Co
lombo tem evitado pontuar ações específicas

FALA Aí!

É duro, mas estamos
fazendo piada com

advogado do lado.
!MjUO SUAfIt'.4; DIRETOR

DO pAljfCO NA TV, SOIU'�E o
CUMA D! GHSUlfA MPOSTO

i STAS iUtçóES,.

-r

aos municípios, para não se comprometer
com obras que possam não se concretizar.
Disse que não vai apresentar um plano
de governo. "Quero uma agenda, onde as

pessoas interajam, participam, ajudam. E
a cada seis meses vamos fazer uma ampla
reunião em cada uma das regiões, discu
tindo o que já foi feito, os rumos, e avaliar as

prioridades", comentou.
Na área da saúde, uma das suas

principais bandeiras, o candidato pro
põe apoiar e qualificar as Prefeituras
no processo de atendimento básico nos

postos de saúde. Ele prometeu cons

truir em Jaraguá do Sul uma policlínica
para o atendimento das especialidades,
proposta que pretende levar para todo
o Estado, a cada 100 mil habitantes.
Além disso, repassar dinheiro para os

hospitais estratégicos.

DIVULGAÇÃO

-

Contabilidade

w.trn,gumz.COO'I . .br g1Jtm'@gum%.ODmbr
(�1-41"1 ...........CIIJI. �1978

PRIORIDADES

PIERO RAGAZZI

teiro
Raimundo Colombo percorreu

ontem os cinco municípios do Vale
do Itapocu, onde fez carreatas pe
las ruas centrais das cidades. Veio

'

acompanhado dos postulantes ao

Senado, Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) e Paulo Bauer (PSDB), do
presidente de honra do DEM, Jor
ge Bornhausen, e dos candidatos a

deputado estadual e federal pelas
regiões de Iaraguá e Joinville. Au
sência sentida: o candidato a vice,
Eduardo Pinho Moreira (PMDB),
que cumpria agenda no Oeste.

Ponderações
Em respeito à nota publicada na

última quinta- feira, o vereador Ade
rnar Possamai (DEM) comenta que
sempre procurou ser claro no senti
do de que a Schützenfest é uma fes
ta do município. E que, diretaouindi
retamente, a administração "sempre
estará participando, apesar de nem

sempre ser o agente gestor ou or

ganizador atividades, que ficavam
a cargo da associação ou da eco".
Também lembrou que, em 2009, a

Prefeitura repassou dinheiro p�a a

festa, assim como ocorrerá este ano.

PIERO RAGAZZI

Saúde, saneamento, infraestrutura, e qualificação técnica. Estas foram
as demandas da região elencadas pelo candidato ao Senado, Paulo
Bauer (PSDH), no roteiro ontem pela região. Para ele, é preciso investir
mais no ensino profissionalizante da região, a exemplo do Cedup,
que será construído em Guararnirim. O candidato' defende que sejam
incluídas na grade curricular das escolas de ensino médio disciplinas
preparando os alunos para o mercado de trabalho. "Do outro lado, acho
que a gente precisa brigar muito na região para ter investimentos em

.saneamento básico. A Bacia do Itapocu precisa ser protegida. Embora
Jaraguá tenha umexcelente sistema de esgoto sanitário, precisamos
fazer com que os demais municípios também o tenham", declarou.

Descentralização
Levar o modelo de descen

tralização implantado em San
ta Catarina para todo o país. O

ex-governador e candidato ao

Senado, Luiz Henrique da Silvei
ra (PMDB), tem como primei
ra plataforma de campanha o

novo pacto federativo. "63% dos
impostos ficam em Brasília. É
preciso inverter este calendário,
reduzir o tamanho do governo
federal e ampliar'as competên
cias e a capacidade resolutiva

,

dos governos' municipais e esta
duais", afirmou citando, como

exemplo, as obras das rodovias
estaduais no Estado.

, Reformas
O candidato também de

fende a redução da carga. fiscal
o que, entende, promoverá o

desenvolvimento econômico e

o crescimento da receita. A ter
ceira bandeira é a reforma polí
tíca. LHS é a favor do financia
mento exclusivamente público
das campanhas, e programas de
rádio etv ao vivo, "sem maquia
gem", "Acabar com essa histó
ria de eleição a cada dois anos.

Conglomerar todas as eleições,
eu prefiro de seis em seis anos,
mas pode ser de cinco em cino
anos, sem reeleição. Com fide
lidade partidária plena, em que
o cidadão que mudar de partido
perde não só o mandato, mas

fica inelegível pelas próximas
duas eleições". >.
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CHARGE
....
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DO LErrOR

O ser humano está evoluindo?
hegamos ao novo milê
nio e com ele a intensi

ficação das descobertas
..._ científicas e dos avanços
tecnológicos. Tal situação pro
piciou o surgimento de diversas

Concepções positivas acerca da

"evolução da espécie humana. Ou

')éja, os avanços da ciência oca

�.:,'$:�bnatam a concepção de que
',:'9:,ser humano tem evoluído em

,',)J,4.\Iitos aspectos.
.:':',;.::(, Nos últimos anos, a ciência pro
,,:,pu bastante; Essas descobertas
: ,�:�ntribuíram de forrna significante
:;::i)�, praticamente, dobrar a expecta
.'�:�devida, namedidaem quepropi
,.' éíamuma melhor qualidade de vida

.

àespécie humana Atrelado a isso, a

. �tOOlologia criou diversos artefatos

que facilitam a vida do ser humano.
Outro fator relacionado à

questão da evolução é que ela não
se resume à multiplicação de re

cursos que geram a facilidade da
vida cotidiana, mas também en

globa os aspectos. imateriais das

pessoas, como é o caso da ética.
Nesse sentido, a evolução da

espécie humana consiste na

predominância do coletivo so-

-bre o individual. Dentro desse
contexto, é imprescindível que a

.

grande coletividade tenha acesso

a tais tecnologias. Só assim, po
deremos considerar uma evolu
ção plena e satisfatória. em dobro
os credores de 2009.

Silvio Profirio da Silva, aluno
do Curso de Letras da UFRPE

Legislativo não tem pulso
•

: .v ,

- .'

í -

ois é, amigos leitores,
.... complicado. Aonde temos

homens no Legislativo
(Câmara de Vereadores)

"" sem pulso dá nisso. O Executivo

pinta e borda. Percebi que o Exe
.. ···éutivo vinha comendo pelas bor

. : das do prato há cerca de 30 dias.
'Isso porque vi circular pelas ave

nidas da Secretaria de Obras e

pelas tubulações do Samae pes
sças do Legislativo. Perguntado o

.
motivo da visita, disseram estar

com saudades daqueles setores.
. Pois é, a CEI do Refis se afogou
nas águas do Samae, a CEI da
Schützenfest foi enterrada com

macadame do Codejas cedido

para a Secretaria de Obras.
E o Executivo estufa o peito e

diz agora que tem um terço do Le-

gíslativo, O coordenador regional
do PV afirma que sempre teve a

certeza de seu partido pode con

tribuir para o desenvolvimento
,

de Jaraguá. Claro até então o ve

reador Amarildo Sarti manda
va bala contra o Executivo, não
contribuía para o tal desenvolvi
mento, agora está contribuindo.
Ah, falta o PR dar sua declaração,
pois também não estava contri
buindo para o desenvolvimento,
agora já está. Depois de acer

tadas as saletas aonde o PV e o

PR vão esquentar as cadeiras,
começaram bem, mandando R$
375 mil para a Schützenfest 2010.
Por favor, não vão pagar em dobro
os credores de 2009.

Antonio Merini,'vendedor

mo que ainda não se tenha provas concretas de

quem partiu a ordem para que os dados fiscais
fossem violados, tudo leva a crer que o interesse

político foi o que motivou estes atos criminosos.
As instituições do Estado não podem ficar

sujeitas a interesses ideológicos e partidários.
Elas devem ser soberanas. E
preciso que tenham autono
mia total para que episódios
lamentáveis como este não
voltem a acontecer. Não foi
a Receita Federal que foi vio

lada, mas sim a Constituição
Brasileira que a protege. É a

liberdade e a privacidade de
milhões de brasileiros ame

açadas por um grupo de es

piões políticos que insistem
em aparelhar a Nação. Crimes

são escondidos por de trás de um crescimento
econômico e de uma melhora na distribuição
de renda. Sendo assim é de se perguntar que
preço a população está disposta a pagar, o des

respeito à democracia é caro demais. Não há
Bolsa Família, nem PAC que o pague.

EDrTORIAL

Quebra-de- sigilo
episódio da quebra do sigilo fiscal da fi
lha do candidato a presidente José Serra,
Verônica Serra, e de outros partidários

....., do PSDB, abala as bases da democracia
brasileira. Agora, a Polícia Federal ainda in

vestiga uma suposta ação ilegal no Banco do
Brasil para violar as contas

bancárias do vice-presidente
do PSDB, Eduardo Jorge. Mais
ou menos como foi feito na

Receita Federal, onde os re

gistros no sistema apontaram
as senhas de quem acessou os

dados fiscais de tucanos, a PF

quer saber a identidade dos
servidores do BB que podem
ter extraído' informações das
contas de Eduardo Jorge.

A denúncia foi feita, por
Eduardo Jorge em depoimento prestado à Po
lícia Federal. O presidente do PSDB atribui o

vazamento ao comitê da candidata do PT à

Presidência, Dilma Rousseff.
A intenção do PT seria montar um dossiê

que comprometesse o candidato tucano. Mes-

OOLErTOR
-

Scheuer, O empreendedor suábio húngaro

Hoje, a marca de
sucatas Scheuer,

faz parte da história
edamemória

do comércio, de

Jaraguá do Sul,
pois gera circulação

de mercadorias e

serviços.

� domingo de 29 de agosto, ficamos
consternados com o falecimento do se

nhor Alberto Scheuer, filho de Mathias
e Maria Lescowícz Scheuer. O senhor

Alberto era um empreendedor no ramo do ferro
velho, que com certeza deixou sua marca entre

seus colegas dá ramo.

Nasceu aos nove dias do mês de julho de
1931, em um dos lotes coloniais do Jaraguá 84.
Desde a tenra idade aprendeu o oficio de la
vrador, seguindo o exemplo da
mãe, pois o pai falecera quando
Alberto completara .doís anos

deidade.
.

Na comunidade rural da anti

ga Estrada Garibaldi (atual EIsa
Meier), recebeu a formação so

cial e cultural. Foi aluno do pro
fessor Luiz Gonzaga Ayroso, no

início da nacionalização do ensi-
. no, na década de 30, da Eravargas,

Quando havia completado
a idade militar, foi alistado para
servir no Exército Brasileiro, em

Curitiba. Posteriormente, regres
sou e continuou lavrando a terra de propriedade
da família. E com o senhor José Bonstein apren
deu ainda'na juventude, o oficio de pedreiro.

. Como pedreiro foi à cidade Pomerode, onde
se empregou na fábrica de porcelana Schmidt.

Regressou a Iaraguã do Sul, morando sempre
com a família.

Certa ocasião conheceu Adelaide Demarchi, do
Rio Cerro. I, com a qual constituiu matrimônio em

16 de janeiro de 1954, na Igreja Matriz São Sebastião.
Juntos, Alberto e Adelaide se dedicaram ao

trabalho árduo e à vida familiar símples. Porém,
esses valores e costumes estavam associados
ao legado cultural dos suábios húngaros e dos
italianos. Assim viveram mais de 50 anos jun
tos, cujo matrimônio foi marcado pelo nasci
mento das filhas: Bernadete (in memorian),

.

Inês, Marta, Odete, Marlete, Ianete e dos filhos
Marcos, Pedro, Francisco, Alcir e Elemar.

Após anos de trabalho de pedreiro profissio
nal, o senhor Alberto Scheuer, em 1967, iniciou

seu próprio negócio ligado ao

ramo de ferro velho.

Hoje, a marca de sucatas

Scheuer, faz parte da história e da
memória do comércio, de Jaraguá
do Sul, pois gera circulação de
mercadorias e serviços.

Porém, como nada neste
mundo nos pertence, no dia 29

ele agosto, às 7h30, no Hospital
São José, depois de meses de luta

para vencer uma enfermidade,
o senhor Alberto veio a falecer,

, , deixando uma lacuna no meio

,

familiar e empresarial.
Durante todo domingo foi intenso o movi

mento na recreativa da empresa, local de velório
desse pacato cidadão, que recebeu visitação de
numerosas pessoas, entrevizinhos, amigos, tra

balhadores, empresários, religiosos e familiares,

que vieram despedir-se do homem obstinado
pelo trabalho, como elemento de realização pes
soal. No dia seguinte foi sepultado às 10h, na So-
ciedade Cemiterial, da Barra do Rio Cerro.

'

"

Ademir pfiffer, genro e historiador
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QUE TAL?

Um día para
deixar o carro

descansando
'"

: � . \.. . , ; , . I .' ,

Movímento ínternàcional quer
mostrar que sossego aínda existe

ponsabilidade Social da Acijs (As
sociação Empresarial), a meta é
diminuir em 30% o número de au

tomóveis em circulação na data.

"Queremos que as pessoas parem
e pensem sobre a maneira utilíza-.
da para se deslocar. Estamos es

cravos do carro", alerta.

Se o que impede você são as

dificuldades' 'possivelmente en

frentadas pelo simples ato de dei
xar a chave descansar por um dia,
converse sobre o assunto com ou

tras pessoas. Conforme Sabrina, a

ação pretende também suscitar a

. discussão em torno de problemas
como a falta de segurança, de ci
clovias e de ônibus.

No Estado, o Dia sem Carro tam

bém teve adesão de Florianópolis,
Blumenau, Criciúma, Rio do Sul,
Tubarão e Garopaba.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.brI i,,,. I � .. ... •

.

«,

PIERO RAGAZZI

• As famílias com renda média
de até dois salários mínimos
gastam aproximadamente
8% da renda com transporte, .

, enquanto as que têm renda
média acima de 30 salários
mínimos gastam menos, de 2%.

20 salários mínimos gastam
em média 30 minutos.

,

• As pessoas com renda
famlliar de dois salários

"

mínimos realizam cerca de

60% dos deslocamentos a

pé, enquanto as pessoas com

renda familiar acima de 20
salários mínimos realizam 80%
de seu deslocamento por
meio motorizado.

• O índice de mobilidade

(número de viagens/dia) das

pessoas com renda familiar

superior a 20 salários mínimos
é 125% maior do que o das

pessoas da faixa de renda
inferior a um salário mínimo.

• O tempo m�dio de
deslocamento para o trabalho
da classe com renda de até um

.'
."

�

.

Organizadores têm como meta reduzir em 30% a circulaçâo de automóveis na data marcada

"Estamos escravos do càrro.
municípios onde o trân- É preciso suscitar a discussão

sito já não é pautado pela para exigir mudanças'.tranquilidade, as situações, SABRJNA $CHAPPO( DA ORGA�J�J\ÇÃO"'_lOescritas acima viraram de- í '" ii;, ••

talhes próximos da extinção. Inspi
rados por essa condição cada vez

mais caótica, alguns franceses in

ventaram, em 1997, o Dia sem Car
ro. Há cinco anos, o Brasil entrou

na iniciativa. E, agora, oficialmente,
Iaraguá do Sul também investe na

ideia. É por causa desse movimento.
que, no próximo dia 22, os moto

ristas estão convocados a' deixar o

veículo motorizado em casa e aderir
a meios secundários de locomoção.
Pode ser a pé, com a bicicleta ou em

coletivos. 'Não importa a preferên
cia, interessa a participação.

Segundo Sabrina Schappo,
coordenadora do Núcleo de Res-

JARAGUÁ DO SUL

Quem ao transitar pelas
principais ruas da cidade
ainda ouve o canto dos
pássaros? Ou consegue'
respirar ares despoluídos?

..... '

SENSORES INSTALADOS NA CIDADE INDICAM FLUXO SURPREENDENTE -

Dez ruas: mais de 130 mil veículos
JARAGUÁ DO SUL uma das quartas-feiras ana- Rau verá, por exemplo, uma ci-

Por causa do Dia sem Car- lisadas. A lista ainda inclui a clovia montada exclusivamen
ro, o fluxo de veículos em dez

"

Walter· Marquardt, que teve te para a iniciativa. Já o Calça-.
estradas da cidade --está sendo tráfego próximo aos 17 mil, a dão será interditado no trecho
monitorado pelos organizado- - 25 de Julho, a José Theodoro entre os trilhos da linha férrea e

"
.

res do movimento. Os resultados Ribeiro e· a Marechal Deodo- o Museu Emílio Silva. No local;
:,,' são' suipr��ndeI1ies. Segundo as , ro da Fonseca, com. .cerca de o público encontrará palestras

estatísticas, hb�(tlÍas 17 e 25 de 15 'mil, aRinaldo Bogoe.a Fe- ",a .respeíto de, meio .ambiente,
agosto, passaram por essas vias liciano Bortolini (dez mil), a trânsito e mobilidade e tam

mais de 130 mil automóveis, ca- Epitácio Pessoa (sete mil) e a bém avaliações de saúde, jogos
minhões e motocicletas. José Narloch (dois mil). e brincadeiras.

_

A liderança é disputada pela Durante a iniciativa, em 22 O Dia sem Carro é promo-
Waldemar Grubba e pela rua de setembro, além de minimi- vida pela Acijs, Núcleo de Res

Bernardo Dornbusch. Ambas zar esses números, a intenção ponsabilidade Social e Empre
registraram quase 20 mil car- é conscientizar a população. sarial, Viação Canarinho, Sesc,
ros, respectivamente, em cada Quem passar pela Reinaldo Sesi e Polícia Militar.

ARQUIVOOCP

Rua 8ernado Dornbusch registra tráfego médio de 19 mil automóveis por dia, segundo sensores
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NTERCÂMBIO

Estrangeiros chegam ao Brasil...
Em um dia, você está no país que conhece desde criança. No outro, se encontra
sozinho em um lugar com uma cultura completamente diferente da sua

As mudanças começam logo
na paisagem vista pela janela
do avião. No desembarque,
já é possível encontrar
pessoas com posturas
diferentes, sentir cheiros
nunca antes experimentados
e na primeira refeição você
vai ter a certeza de. que não
está mais em casa. Gomo
recompensa, os próximos
meses poderão ser traduzidos
como uma experiência
insubstituível que será levada
para o resto da vida.

choque inicial é sentido por
praticamente todos aqueles
que decidem fazer um inter-

.... câmbio -:- seja um adolescen
te ou um adulto, em uma viagem de
dois meses ou de um ano. E é exa

tamente este primeiro contato, que
vem misturado com uma euforia que
sõ entende quem já passou pela ex

periência, que o taiwanês Hong-da
Wei está sentido agora. f).

Para chegar a Jaraguá do Sul, o

garoto de 17 anos teve que aguentar
36 cansativas horas de viagem. Sain
do de Taiwan, ele foi até Amsterdã,
na Holanda, e depois desembarcou
no aeroporto paulista de Guarulhos.
Cada vez mais próximo da nova casa,

Hong-da Wei precisou pegar outro

avião até Florianópolis, onde final
mente conheceria a família que o tra

ria para Jaraguá do Sul e da qual faria

parte pelos próximos quatro meses.

Às 23h35 do dia 26 de agosto de
2010, Hong-da desceu do último voo.

Na capital catarinense, o primeiro
contato com aqueles que o acolhe
ram só pode ser traduzido como uma
confusão de emoções. "Eu estava as

sustado e empolgado ao mesmo tem

po, foi impressionante e muito espe
cial", conta o garoto, que ainda tem

dificuldade para falar inglês -língua
tão diferente do mandarim.

.

.

Mesmo estando há tão pouco
tempo no Ocidente; ele já sabe o que
lhe é mais agra�ável- a cordialidade
e o acolhimento das pessoas; e o que
lhe causa estranhamento - a gastro
nomia brasileira. "É bem diferente, o

g9S;t.O, � jeito de comer, os temperos"
···��·H d

".'
'

...����.. ong- ��:'; ;.' '.:':';':" . .

.
' ·,,:.'tr"��,::(,:·.':I";</;A . l�' ;, ::; :-:,:.1,'" o,' •

>

•

�!!.�,IMI';.�,,�ii�ié .. , .,' >::.;.':','�..�,'" .""�.�r',..:.,��!I! �; h, u , I. ,

. &�:i�;:;;': �... j�2:.. ···:·,<���:'.." .

.

FOTOS PIERO RAGAZZI .

"
Eu estava assustado e

empolgado ao mesmo tempo,
foi impressionante e muito

especial

HONG-DA WEI, TAIWANÊS SOBRE

CHEGA,yRASIL
-

No alto, Hong-da Wei fala sobre a passagem por
Jaraguá. Abaixo à esquerda, Nadja, a mãe de Júlia,
que viaja em janeiro. À direita diretoras do Rota

•••E QUANTO BRASILEIROS PARTEM DO pÁís
Aos poucos, Hong-da deve se habituar

à nova rotina com a ajuda da "hostfamily",
. como é chamada a família que acolhe es

trangeiros. A mudança tende a ficar ainda
mais fácil porque a "nova' irmã, Júlia Ron

chi, o acompanha inclusive na escola, até
dezembro. Em janeiro, é a vez da brasilei
ra passar pela mesma experiência que o

taiwanês - só que ela vai para a Austrália.
Aviagem é umavontade que a acompanha

desde pequena, considerada a melhor opção

para "conquistar liberdade e independência'.
O processo completo - desde a inscrição até o

embarque - dura cerca de um ano.

Nesse meio tempo, o medo às vezes

quase fala mais alto. "Só de pensar que vou

estar sozinha do outro lado do mundo,. com

.uma língua diferente e precisando me virar!
é assustador. Mas.tentopensar que o resul-

. tado final'compensa tudo isso", confidencia
a garotade 15 anos.

,

Por enquanto, Júlia ainda não conhece

nenhuma das três famílias com as quais fi
cará hospedada até janeiro de2012, e cuida
dos preparativos com a mãe, Nadja. E por
mais que a saudade possa apertar, a deter

minação de JÚlia é reforçada pela mente
aberta da mãe. "Quando ela falou que que
ria ir, pensei: 'como vou deixar .minha me

nina de 14 anos ir tão longe?' Mas ela quis,
e é uma experiência única: Eu sempre digo

.' -. -

que podem te- tirar tudo, menos o conheci-
mente", defende Nadja.

ANTES E DEPOIS DA VIA(1E
O programa escolhido pelos dois intercambistas,

conhecido como PU (Programa de Intercâmbio de Jo
vens, do Rotary Intemational), só admite adolescentes
entre 15 e 17 anos. Ele está classificado como "highs
chool" e a idade é para garantir que o estrangeiro pos
sa frequentar o equivalente ao Ensino Médio enquanto
estiver viajando. Outro pré-requisito para participar é
indicai três famílias que possam acolher outro estran

geiro, já que a intenção é promover uma troca.

: Segundo a oficial de intercâmbio do Rotary Vale

do Itapocu, Fabiana Koch, existe uma preparação e
.

uma série de testes que são feitos na fase de admis
são, para garantir" que o adolescente consiga lidar
com o grande número de mudanças. Além disso, a

família também passa pelo processo para aguentar
.

os dias mais difíceis. "No primeiro mês, há a eufo
ria. No segundo, a saudade se intensifica, e depois, a

adaptação acontece. Nos últimos meses o processo .

se inverte, já que o intercambista não quer mais vol-.
tar", explica Fabiana.
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'1 TE CÂ 810

Cidadãos
.do mundo Eles sentem outra

cultura e começal'!l
a pensar nos

outros povos como

irmãos. Há uma

aproximação
.FAIIAMA kOCM, DO ROTARY

, � �

, "

Estudo, lazer ou trabalho: a motivação
não importa. Quem já"experimentou
'garante que alguns meses fora do

país mudam todas as perspectivas
"É agora ou nunca". Quando
teve esse pensamento,
Thalissa Fagundes estava
no meio da faculdade de
Comércio Exterior.

A" •

.

- 'st ". ,;l'� ......Ó,

esffi8'��s1irâ;�:�b14iu·�
trancar o curso e par
ticipar de um progra
ma de AuPair, que lhe

deu a oportunidade de traba
lhar como babá na casa de uma

. família estrangeira.
Quando chegou a Chicago; nos

Estados Unidos, há pouco mais de
dois anos, a estudante de 22 anos

achou que nunca iria conseguir fa
lar inglês tão bem quanto os ame

ricanos. Quando voltou ao Brasil e

.

às aulas da faculdade, no dia 7 de

agosto, o problema maior foi exa

tamente o oposto: conseguir lem

� brar das palavras em português.
Nos dois anos e um mês que

esteve em Chicago, ela passou
um ano com cada família. O tra

balho começava às 7h30, quando
.

ajudava sua "hostmother" (mãe
acolhedora) a arrumar as gêmeas
de seis anos para ir à escola. Du
rante toda a manhã e o começo
da tarde, era a própria Thalissa

que decidia como divertir a ca

çula de dois anos - geralmente,
a programação incluía brinca
de iras com amigos, parques de

diversões e praia no verão. Às
15h, buscava as outras garotas
no colégio, preparava o "snack"
(lanche da tarde) e ajudava as ga
rotas com os deveres da escola.

A partir das 16h30, a brasileira
estava livre para estudar - uma das

principais motivações da aventu

ra.Além de não gastar com mora

dia nem comida, ela ainda recebia
uma ajuda da "hostfamily" com os

estudos e um salário, que acabou
sendo investido em mais cursos e

as inúmeras viagens que fez nas

duas semanas de férias anuais e

nos feriados.
Além de ter aprimorado o in

glês e conhecido tantos lugares
novos, Thalissa Fagundes ainda
teve a oportunidade. de mudar a

imagem que a maior parte das

pessoas tem dos americanos.
"Todo mundo os considera orgu
lhosos, estúpidos. Olha, em dois
anos, posso dizer que apenas
dois americanos não me trataram

bem", garante a intercambista.
Esse, segundo Fabiana Koch,

é exatamente o objetivo de um

programa de intercâmbio: trans

formar os viajantes em embaixa-
. dores. "Eles sentem outra cultura
e começam a pensar nós outros

povos como irmãos. Há uma apro
ximação", conta a oficial do Rotary.
• Bruna Borghetti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Para quem ainda está
cursando o Ensino Médio,
um intercâmbio como o es-

'

.

tudantil é o mais recomen-
dado. E além de programas
como o AuPair da' agência
Vou Intercâmbios, esco

lhido por Thalíssa, existe
um leque diversificado de

opções que incluem desde
cursos de idiomas até pro
gramas que combinam es-

.

tudo e trabalho, sem contar

estágios remunerados em

países como a África do Sul·.

Segundo Lair da Silva
Laudelino, propríetária da

.

Vou Intercâmbios, os custos

variam de acordo com <? _Re
ríodo e lugar para o qual o

intercambista deseja ir, e os

valores geralmente partem
. de US$' 700. Existe apenas

um� regra, no entanto, que
é padrão .em quase todos os

programas e agências: falar
inglês fluentemente. Depois
de estar com isso em dia,
ri passaporte na mão e as

malas prontas, a única reco

mendação é aproveitar, .

Fototirada na Willis Tower, em Chicago, com a família brasileira
Thalissa Fagundes com a 'hostfamily' na Páscoa de 2010 na varanda

de casa, - e novamente com a família brasileira em Nova Iorque

DICAS PARA QUEM QUER EMBARCAR NESSA VIAGEM
• Informe-se. É importante 'conhecer tudo o que puder sobre o país anfitrião, tanto

em relação aos costumes e o clima quanto em relação à história do local.
• Quando estiver se preparando, aproveite para comprar presentes típicos do país

para levar às famílias anfitriãs, é um gesto pequeno que será valorizado.
•. Entre em contato com pessoas que já estiveram no país para onde você

quer ir, para garantir que você aproveite ao máximo a viagem e

conheça os lugares mais interessantes.
• Se o seu programa der esta opção, escolha bem a família' com quem vai ficar -

essa parte é fundamental e decisiva para a qualidade dos meses no exterior.
• Faça duas cópias de seu passaporte e outros documentos, assinados e

autenticados. Leve uma consigo e deixe outra em casa, caso os seus

documentos sejam roubados ou perdidos.
• Além do dinheiro, é importante levar cartões de crédito ou débito

para qualquer emergência.
.

• Não negue experiências. Conheça todas as comidas, pessoas I

, e lugares que for possível.

ALGUMAS OPÇÕES DE INTERCÂMBIOS
• Agência Vou Intercâmbios
• High School: Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra. Um ano letivo.
• Curso de inglês: Irlanda; Estados Unidos, Canadá.
• Curso de Éspanhol: Argentina ou Chile
• Work and travei: Estados Unidos. As duas atividades são conciliadas

entre três e quatro meses, com mais um mês para passeio.
• Work and study: Canadá. Estudo nas primeiras 16 semanas,

com trabalho por mais 16 semanas.

• Work South África: África do Sul. Um ano de trabalho.
• ·Au Pair: Estados Unidos. Trabalho como babá por pelo menos 12 meses.

• Como entrar em contato com a agência:
• Telefones: (47) 3055-05921 7812-5926
• Endereço: rua Domingos Rodrigues da Nova, número 282,

sala 1. Centro de Jaraguá do Sul.

• Rotary Vale do Itapocu
Os programas do Rotary promovem intercâmbio com todos os países em

qué o Rotary está, e o número de vagas varia de acordo com o ano. Além do

programa de HigSchool, ainda existem outros como o IGE (Intercâmbio de

Grupos de F:studo), para jovens profissionais. Outros detalhes com Rosmeri

Nau, pelo telefone (47) 3371-4043, e Fabiana Koch, pelo (47) 9187-4137.

Encontro de
intercambistas
promovido em

Chicago, onde
Thalissa fez

�. vários amigos
edequem
guarda boas
lembranças>
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Faltam apenas
'29 dias para
o Brasil votar

o CORREIO DO POVO • Sábado,4 de setembro de 2010

Campanha se intensifica e toma

conta das ruas, rádio e televisão
JARAGUÁ DO SUL

Menos de um mês. Este é
o tempo que falta para a

população brasileira voltar
às urnas e decidir quem
deve governar o país pelos
próximos quatros anos.

or causa da proximidade
..."

c.om o dia 3 de outubro,
a campanha dos candi
datos se intensifica e fica

cada vez mais próxima do elei-

torado. Em Jaraguá do Sul, ela

pretende atingir 101.296 pesso
as. Esse é o total de cidadãos que
estãoaptos a participar do pleito
neste ano. Em 2008, o total regis
trado foi de 95.391.

Já nas demais cidades da

microrregião, o público-alvo de

quem disputa a vaga na Presi
dência da República, no gover
no do Estado, no Senado e nas

Câmaras de Deputados chega a

56.741. São 23.761 votantes em

e 10.590 em Corupá. A.o todo, .os

cinco municípios possuem 112

pontos de votação e 477 seções.
Para garantir o direito a.o voto,

é necessário apresentar dois do
cumentos: título e RG ou qual
quer outro que possua foto, Caso
o primeiro tenha sído perdido,
basta procurar o Cartório Eleito
ral até o dia 23 de setembro. Quem
não comparecer às eleições terá de

pagar multa. Sem as provas de que
justificou a ausência, o eleitor fica

ímpossibilitado de se inscrever em

concurso público, obter passapor
te .ou carteira de identidade e bus
car empréstimos junto a estabele
cimentos mantidos pelo governo,
Após três ausências, o título é
cancelado.

Naregião deJaraguá d.o Sul, apo
pulação pode escolher entre quatro
concorrentes a.o cargo de deputado
federal e dez a.o de estadual, ainda

precisa escolher dois senadores,
governador e presidente .

Guaramirim, 11.660 em Massa-
,

• Kelly Erdmann
randuba, 10.730 em Schroeder kelly@ocorreiodopovo.com.br

"Não, eu nunca assisto porque
não dá tempo para isso. Também
'lião quero assistir. Talvez
eu ouça no rãdlo".:

WILLIAM DA ROSA, 21,
METALÚRGICO

"Disso eu estoufora, Não

quero saber de política de jeito
.

nenhum. Tem tanta coisa errada

que ninguém acredita".

NORBERTO ABEN, 58,
TA,XISTA

"Não, porque é muito chato e eles
só fàIam besteira. Às vezes pode
até ser bom, mas todo dia, toda
hora, não tem corno",

MÔNICA MARTINS, 21,
PRODUTORA DE MODA

"Não, eu odeio propagando
eleitoral porque todos mentem.

Eles só querem saber do dinheiro
e ninguém pensa no povo",

CLAUDIANE SAWULSKI, 23,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

"Não, ainda não assisti, nem

escutei, não tive tempo, O horãrío
eleitoral não influencia meu voto,
os debates sim".

WENDEL SCHWACHOW, 24,
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO frSICA

"Não, porque não tenho tempo,
Mas pretendo ainda ouvír
no rãdío, o horário eleitoral
influencia o voto".

MARCELO DA CRUZ, 27,
SERVENTE

•

VOTE EM NOS!

"Não gosto muito e, por isso, não

pretendo assistir nem ouvir o

horário eleitoral. Ele também não
faz diferença no meu voto",

JONATAN BORGES, 18,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

"Não vejo na televisão,
mas n.o radio tenho escutado
às vezes. Ele influencia um

pouco o voto".

FABIANE DOS SANTOS, 23,
DONA DE CASA

"Eu assisto às vezes, quando dá

tempo, Cada um faz a propaganda
, que quiser e depois vem.osa

históriapara decidir o voto",

ANDRÉ PADILHA,
28, PEDREIRO

"Eu assisti uma vez só para dar
uma olhada. Não é prioridade
para mim porque já sei em

quem vou votar",

RAFAEL DA ROCHA, 38,
MECÃNICO

_ '.;� .. 'II·· •• '/ -1,...... ... ..
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EIRINHA

Nenhum motorisla foi multado
Preocupação com segurança das crianças é maior do que com a adequação minuciosa à resolução

\

Zero. Até agora, este é o,

número de motoristas que
a Polícia Militar precisou
notificar pelo transporte
de crianças sem

cadeirinha de segurança .

...... índice é positivo, apesar
de a fiscalização ter sido li
berada somente na última

....... quarta-feira, mais de dois
anos depois da resolução 277 -

que regulamenta o transporte de

crianças de até dez anos de idade
em veículos. Como o prazo final

já foi prorrogado, não haverá
mais desculpas para quem es

tiver fora do regulamento. Nem
mesmo o argumento de que "as
cadeirinhas estão em falta no

mercado" vale, segundo o chefe
do setor de trânsito da PM, Car
los Augusto Sell Júnior.

Apesar do rigor na fiscaliza

ção, os motoristas não devem
ficar assustados. "Não preten
demos promover nenhuma

/ 'caça às bruxas'. Agora, este é
mais um item a ser observado

quando um veículo for parado",
afirma Carlos Augusto. Além
disso, não 'existe a intenção de
fazer uma blitz específica para

este tipo de verificação.
Se não estiver dentro da lei, o

motorista pode ter o carro retido

para a regularização. Como a in

fração está classificada como gra
víssima, a multa é de R$ 191,54 e

sete pontos na carteira.

"Existe a legislação, que vale
de acordo com a idade. Mas o que

'

nós vamos observar é se a crian

ça está segura ou não", garante o

chefe do setor, que reconhece as

falhas contidas na resolução. A
cadeirinha é obrigatória mesmo

se o transporte de criançasacon
tecer raramente, como no caso

de uma carona, e o principal é

que o cinto de segurança não fi

que perto do pescoço da criança.
Além disso, a cadeirinha precisa
obrigatoriamente estar fixada no

banco, evitando impactos mes

mo em caso de acidentes.em bai
xa velocidade.

PIERO RAGAZZI

• Bruna Borghed
br_@ocorreio_vo.com.br Norma passou a valer no dia 10 e desculpa de que "falta cadeirinha no mercado" não será aceita

...... ;:

:-.'....

o QUE ABRE E FECHA NO' FERIADO
,

DIA DA INDEPENDÊNCIA

• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de saúde: fechados na, segunda

e na terça-feira.
• Pama 1: Aberto das 7h às 20h, na segunda-feira.
• Centrosde Educação Infantil: plantão

na segunda.
• Biblioteca Pública Rui Barbosa: fechada

na segunda e na terça-feira.
• Samae: plantão 24 horas pelo telefone

(47) 2106-9100
• Secretaria de Obras e Urbanismo:

.

plantão 24h pelos telefones (47) 3376-0536
e (47) 2106-8600

• Secretaria de Agricultura: plantão para'
atendimento médico veterinário. No telefone
(47) 2106-8070, das 7h30 às 17h.

• Secretaria de Desenvolvimento Social,
Farnífla e Habitação: plantão pelos telefones

(47) 3276-0424 (abri�o) e (47)3371-15'34, ,

(Centro de Resgate Social).
• Coleta de lixo: Segunda-feira acontece .

normalmente, e terça-feira entre as 21h40
e 5h apenas na região central.

• Delegacia de Polícia Civil: plantão 24 horas

pelo telefone (47) 3371-0123.
• Delegacia Regional: plantão 24h

pelo telefone (47) 3370-8383
• Comércio: Na segunda-feira, aberto

entre as 8h30 e 19h. Na terça-feira,
as lojas estarão fechadas.

• Shopping Breithaupt: segunda-feíra, opera em

horário normal.
• Na terça-feira:

Lojas: das 14h às 20h

Americanas: 13h às 21h
Havan: 12h às 21h

Cinema, praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Hipermercado e farmácia: 9h às 22h

• Delegacia de Polícia Civil: fechada na

segunda e terça-feira, sem plantão.
• Comércio: opera normalmente na

segunda e fecha na terça-feira.

Horários especiais
"

�< .

>
",'

para a comemoraçãO;
Desde 1822, o dia 7 de setembro está marcado.

pelo fim do domínio português e a conquista .d�
autonomia política brasileira. E. para comemorar
a data, quatro cidades da microrregião prepara
ram um evento especial- a única cidade do váiê

.

do Itapocu que não deve promover um desfile
cívico na terça-feira é Guaramirim, já que ele:�õl
.,

. �L

realizado no mesmo dia.do aniversário do munít
cípío, em 28 de agosto. ,,:Y:,;.,:

Em Iaraguá do Sul, o desfile começa às 9h 'âq
dia 7, partindo da rua Reinoldo Rau. Entre escó
las, bombeiros, policiais, sociedades de tiro e ou

tras entidades, ti evento deve reunir mais de 15
instituições. Em Schroeder, escolas municipais
e estaduais se reúnem na rua Marechal Castello
Branco a partir das 9h30. Depois do desfile, uma

'

festa reúne os moradores no Ginásio de Esportes .

O desfile cívico de Corupá deve contar com,a

presença de '3.100 alunos das redes municipal, es

tadual e particular de ensino. O início ficou para
as 9h30 e o trajeto será na Avenida Getúlio Vargas.
Em Massaranduba, o encontro de 21 entidades está
marcado para as 9h30, na rua 11 de Novembro.

.CORUPÁ
• Postos de saúde: fechados na 'segunda

e na terça-feira.
• Pronto atendimento: plantão 24h .:
• Águas oe Corupá : plantão na segunda e

terça-feira pelo (47) 3375-3253
• Secretaria de Obras: fechado nos dois dias

. • 'Coleta de lixo: ocorre normalmente na segunda
, feira. Na terça, o caminhão passa pelo Centro

durante a tarde
• Delegacia de Polícia Civil: fechado

na segunda e terça-feira.
• Comércio: aberto na segunda-feira

e fechado na terça.

• Supermercados Breithaupt:
aberto em horário normal.

• Supermercados Angeloni: segunda-feira, aberto
em horário normal. Na terça, abre das 8h às 2,Oh

• Supermercados Brasão (Barra): segunda-feira,
aberto em horário normal. Na terça,

, abre das 8h às 20h

• GUARAMIRIM
• Postos de saúde: fechados na

segunda e na terça-feira.
• Águas de Guarámirim: plantão 24h

'

'pelo 080.0-6433-803 ,

., Secretaria de Obras; plantão 24h
pelo telefone (47) 3373-2210

• Coleta de lixo: horário normal na segunda-feira .:
'

, Na terça, a coleta não ser-á feita. .

• Delegacia de Polícia Civil: plantão 24 pelo
telefone (47) 3373-0222 ou 197.

.' Comércio: opera em horário normal
na segunda-feira e não abre na terça.

• SCHROEDER
• Postos de saúde: opeIam normalmente na

segunda-feira e ficam fechados na terça.
• Águas de Schroeder: plantão 24h

-

pelo telefone (47) 9186-9271
• Secretaria de Obras: plantão 24h

pelo telefone (47) 9186-9256
• Coleta de lixo: será feita normalmente

, • 'MASSARANDUBA

,

• Postos de saúde: atendem em horário normal
na segunda-feira, fecham na terça.

,. Serviço de água: atende em horãrio normal
na segunda-feíra, fecha na terça. Em caso de

emergência, plantão no (47) 3379-4600
• Secretaria de Obras: atende em horário normal

na segunde-feira, fecha na terça.
• Coleta de lixo: trabalho em horário normal na

segunda e terça-feira.
• Delegacia de Polícia Civil: fechada nos dois dias.

Em caso de emergência, procurar o plantão de
Guaramirim.

• Comércio: aberto em horário normal na

segunda-feira, fecha na terça.
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Plural

eatriz Sasse
ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO _

Moving. Up de Schroeder'lotada ao som de Léo Lima, um dos maiores interpretes de sertanejo universitário.
da região. Para esta segunda-feira, véspera de feriado, a casa é promessa de mais uma grande festa

Músico Anderson Stelzner na

- Sexta Fuel, na Choperia Saloon
Débora Becker em noite

sertaneja na Zum Schlauch

Rua Bernardo Dornbusch, 432

Jaragua do sul/se
E-mail: vangfashjoJ1�q.ol.com.br ,

.

'3275-3290 / 3371-00�.8
.

4784330306
"

beaUiz.sasse@terra.com.br
twitter.comjbeatrizsasse

flickrj beasasse
orb;t Beatriz Sasse

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Extensa programação cultural neste fim de semana no Sesc de Iara

guá. Teatro, exposições e cinema. Apresentações também no centro da
cidade em frente ao Museu Emílio da Silva e ao lado da biblioteca. Con
sulte agenda no www.sesc-sc.com.br. Participe! Vários eventos gratuitos.

Paladar sofisticado'
A Adega Airoso Menezes convida para uma noite de gastronomia

portuguesa. Será dia 9, às 20 horas, com o chef Iulmir Rozza. Faça sua

reserva: 3370-0220 ou adega@airosomenezes.com.br.
.

.

Cirurgia plástica·
.

A Câmara da Mulher 'Empresária promove dia 8, às 19h30, no

Centro Empresarial, reunião-palestra com o médico Tiago Bodane
se sobre cirurgia plástica. A entrada é gratuita com confirmação pelo

75-7 6.

diaS
JUMP

Saturday Sessions com DJs
Fernando S., Karina Puczapski

e Guilherme Konnin. Ingressos
antecipados: O Boticário (shopping),

Mime (matriz e Relnoldola R$ 10
.

feminino e RS 20 masculino.

KANTAN
Festival de Sushi.

LONDON PUS

Domingo sertanejo com Rony
& Ravel. Ingressos na hora: RS 5

mulheres e RS 15 homens.

LONDON PU�
Festa Ladies Free.corn DJs Igor

Um,� (hQusl=� e ,Adrlan P. (hip hop).
EI<is ehtram de'graça até 23h3d."
Ingressos: RS 10 elas e"RS 15"éle5,. '

'. l 'i
.

,

MOVING UP (Schroeder)
A partir das 23-horas, balada Guerra
dos Sexos com inauguração do 20

ambiente da casa. Shaw com Alex &
Willian, DJs Adrian P.,Bruno Cozer,

Marcelo Luis, Eddy Amaranto e

Fernando.s. Também gago boys e

gago girls. Elas free até 23h30.
Ingressos RS 10 masculino e

feminino (após 23h30), em

Schroeder no Posto Mime e Net
Land; em Guaramirim no Posto

Maiochi e em Jaraguá no Smurfs
Lanches e Mime (Weg 2).

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Alan Diaz e mais DJs Aian e Alex. Elas '

entram de graça até 23h30 e eles

pagam R$ 15 (10 lote).

CURUPIRA ROCK {Guaramirim}
Festa da Independêcia da sua

mente. Shaw com Relicários e The
Seres. Entrada: RS 10.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIERHAUS· 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292

MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP,ÇLUB· 9118-2001 jjumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

I

. ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA·8479-6646ll11omma.com.br
BANANAJOE·8852-2252.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 4 de setembro de 2010 Geral 13

RE I

Vestido de noiva em miniatura
Artesã criou modelo com 100 sacolas plásticas em quatro dias depuro trabalho

GUARAMIRIM,

o que poderia ser só
mais um monte de lixo
foi transformado em arte

. pelas mãos da artesã
.

Indiamara Valler, 32 anos.

la reaproveitou cerca de
100 sacolas plásticas e

criou um vestido de noiva
..... em miniatura. Contando
com a imaginação e o talento, a

artesã desenhou um modelo que
acabou atraindo olhares do cen

tro da moda brasileira. "O que
,

'

mais me deu prazer foi produzir
um vestido conforme ele apare
ceu em meu sonho", descreve.

O sucesso em volta do vesti
do começa exatamente a partir
do dia 28 de agosto, durante o

desfile em homenagem ao ani
versário de Guaramirim. Po

rém, a repercussão se alastrou
ainda mais quando o público
descobriu que a roupa vestida

pela modelo Amanda, 5 anos,

afilhada de Indiamara, não era

feita de crochê, mas formada por
sacolas trançadas.

Ao ver o vestido, o diretor da
Casa de Criadores de São Paulo,
André Hidalgo, convidou India
mara para participar do desfile
'do Guaramirim Moda Vanguar
da, em novembro. "Nem sei des-

crever o que senti, porque nunca

imaginei receber os parabéns de
um profissional tão renomado",
comemora a artista.

Ela, que diz não entender
muito de moda, vai se arris
car agora a criar um vestido de
noiva para uma mulher adulta
também com sacolas plásticas.
"Fiquei muito surpresa, mas a

partir do convite do Hidalgo co

mecei a produzir peças 'para o

desfile", conta .

"
Oque mais me

deu prazer foi
produzir um

vestido conforme
ele apareceu em

meu sonho.
INOIAMARAVALlER

"
O vestido que quase não teve

custos para ser produzido dev.e

ganhar um valor de mercado.
"Nem sei o custo, por isso vou

pedir uma avaliação de Hidalgo".
Por enquanto, não há compra
dores, mas o modelo pode ser

negociado. Há cinco anos India
mara e o marido sustentam o lar
e os três filhos com a renda obti
da com o artesanato.

DAIANA CONSTANTINO

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Amanda, afilhada de Indiamara, não hesitou em inaugurar o modelo imaginado e confeccionado pela artesã

CASA DE CRIADORES PRETENDE PROJETAR TALENTOS DA REGIÃO

Expectativa para o Guaramirim. Moda Vanguarda
-

Em visita pela região nessa sema-

na, o diretor da Casa de Criadores
de São Paulo, André Hidalgo,
afirmou que o mercado da moda
brasileira está prestes a conhecer
o olhar e o potencial dos futuros

profissionais catarinenses. Confor
me o empresário, Santa Catarina é
um importante pólo têxtil, além
de concentrar várias opções de
cursos voltados para aáreadamoda

Nessa perspectiva, a passarela
do Guaramirim Moda Vanguar
da deve relevar novos talentos nos

desfiles agendados para os dias 17,
18 e 19 de novembro. O modelo de

roupa selecionado das dez coleções
finalistas será exposto na Casa dos
Criadores em novembro e dezem
bro. "O vencedor terá uma projeção
nacional", enfatiza Hidalgo,

Os estudantes da última fase

do curso de Moda de Santa Cata
rina ainda podem se inscrever no

evento. Basta acessar o site www.

guaramirimmodavanguarda.
com.br. O cadastro' deve ser pre
enchido até o dia 20 deste mês.
A expectativa é somar pelo menos

50 participantes.

Ainda em fase de organiza-
-

ção, alguns detalhes técnicos da

primeira edição do Guaramirim
Moda Vanguarda foram acer

tados pelo diretor da Casa dos

Criadores. Conforme ele, for
necedores e empresários locais
mostraram interesse em partici
par do evento. A equipe de coor

denadores ainda está elaboran
do a programação de palestras.

O Guaramirim Moda Van

guarda é um evento da Casa de
Criadores patrocinado pela Pre
feitura. De acordo com o prefei
to Nilson Bylaardt, o evento vai
abrir as portas do mercado para
os novos profissionais, "Muito

, mais do que um evento, nós es

tamos criando uma oportuni
dade para que estes acadêmicos
tenham um futuro melhor, na

própria região. Afinal de contas,
temos pessoas qualificadas aqui,
precisamos parar de buscar pro-

.

fissionais de fora ou deixar que
levam os nossos" ressalta.

André Hidalgo atendeu as empresas da região interessadas
em participar do Guaramirim Moda Vanguarada
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CRÔNICA
TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Patrícia Moraes,
jornalista,

Kelly Erdmann,
jornalista

CharlesZimmennann,
escritor

Schroeder virtual
mbora eu venha estudando há pelo
menos CInco anos os processos e

mecanismos de cultura digital na in

..... ternet, principalmente o futuro do
livro no mundo virtual, e tenha até ido falar
sobre livro digital na Feira do Livro de Porto

Alegre no ano passado, só agora coloco no ar

um site pessoal e um endereço no twitter. Em

casa de ferreiro o espeto é sempre de madeira
mesmo! O blog ainda deixo para mais tarde,
quando tiver mais tempo

'

para postagens constantes. �iil�Tij����iii:�rr
A ideia de um site próprio
se tornou primordial no

mês passado, quando saiu
o resultado do Biblioteca
do Professor, da Prefeitura
do Rio de Janeiro.

O livro "Como se não

houvesse amanhã" (Edi -

tora Record), com vinte contos inspirados
em músicas do Legião Urbana, e no qual
eu tenho um conto, foi o vencedor do Bi

blioteca do Professor, e os dezesseis mil

professores da rede municipal do Rio de

Janeiro estão- recebendo a obra, e muitos

professores estão trabalhando com os con

tos em classe. E comecei a receber vários
e-mails encaminhados pela editora e pelo
organizador, de alunos querendo saber

um pouco mais sobre "um dos contos mais
tristes do livro" e seu autor. E agora com

o www.carloshenriqueschroeder.com.br
no ar, as informações ficam concentradas
num único lugar, e também facilita a di

vulgação dos meus livros.
Também aderi ao twitter, o microblog mais

famoso do planeta, para estreitar o contato

com leitores e outros escritores, com o nome

:xroeder ( http://twitter.com/:xroeder ).
É o Schroeder virtual,

na versão 2.0! E até vou

comprar um e- reader, o

leitor de livros digitais, que
vai facilitar minha vida,
pois ao invés de um ca

minhão de livros toda vez

que vou dar um curso, levo

apenas um aparelhinho. É
claro que nunca vou trocar

o bom e velho papel (embora existam livros

que não valem a árvore que foi derrubada)
por um bocado de circuitos e botões, mas,

convenhamos, tudo que vem para facilitar a

vida é uma dádiva.

Bom, mas agora vou esquecer isso tudo:

hoje é sábado, dia de descanso, feriadão à

vista, o negócio é encarar uma praia e es

quecer um pouco o virtual, pois os teclados
ladram e a caravana passa.

I r: "i'

LANÇAMENTOS

,N,iflja,assassino,
Ralzo é um, dos assasslnos mais te

midos ao mundo: Tirado das ruas na in

fância, foi treinado pelo clã Ozunu - um

, gr,upo secreto. cuja -existência em si já é 1

considerada uma lenda - para ser um as

sassino exímio. No filme, no entanto, a

execução sumária de seu a�,igo faz com "

que Raizo volte-se contra o grupo, aguar-
d

.'

,

CLIC DO LEITOR
o lobinho foi
abandonado

pela sua

família e agora
procura um

novo lar. Ele
será vacinado

e vermifugado.
Entre em

contato com

a Tayanna e

adote esse

fofinho:
3370-0085 .

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Karatê Kid (Leg)(15h40, 18h20, 21h
- todos os dias)
(13h - ter, qua, qui, sex, sab, dom)
• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10,21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
· ° Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (15h30

- todos os dias)
• A Origem (Dub) (17h50, 21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40, 19h30,
21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15

- todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (17h, 19h15,
21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Karatê Kid (Ieg) (13h30, 16h20, 19h,
21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2

·0 Bem Amado (Dub) (14h20, 16h40, 18h50,
21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Último Mestre do Ar (Dub) (13h40,
15h50, 18h - todos os dias)
'. Os Mercenários (Leg) (20h, 22h10
- todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Origem (Leg) (14h10, 21h30 - todos os dias)
• Par Perfeito (Leg) (17h, 19h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h20 - todos

os dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h30, 16h50

- todos os dias)

• Cine Garten 6
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h20, 19h,
21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14h10, 16h40, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h10, 18h50,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• A Origem (Leg) (21h10 - todos os dias)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h30
- todos Os dias)
• Os Mercenários (Leg)(19h - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 4
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h30
- todos os dias)
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (13h40,
16h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• O Bem Amado (Dub) (14h30, 16h50,
19h10, 21h20 - todos os dias)

01)"""- 1

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h, 16h -

todos os dias)

NOVELAS
ESCR,ITO NAS ESTRELAS

Jane e Ricardo terminam o noivado. Vicente diz

a Sofia que vai ficar com Virgínia e que ela e Beatriz

podem ficar na casa de Ricardo até arrumarem ou

tro lugar para morar. Jardel é irônico com Jane e

ela o expulsa de sua casa. Beatriz e Sofia pensam
em uma forma de manter Vicente na mansão até

que elas possam impedir a inseminação de Vitória/
, Viviane. Suely confessa para Luciana que não tem

paciência com Breno. Vicente conta para Virgínia
sobre a conversa que teve com Sofia e diz a ela que
vai morar no flat onde Guilherme está. Daniel apare
ce quando Ricardo e Viviane estão abraçados, Breno

elogia Luciana e Suely fica enciumada. Tadeu; Clara

e Laura chegam à casa de Guilherme e ele convida

Mariana para sair com as crianças, Vanessa conforta

a mãe ao saber do fim de seu romance com Ricardo.

Berenice encontra Sofia desmaiada em seu quarto.

TI TI TI

Jacques e Ariclenes brigam. Ariclenes comenta

que Luiza Brunet fará um vestido com Victor Valentim

e Suzana avisa que vai recomendar Jacques Leclair a

ela. Julinho percebe que a paixão de Edgar por Mar

cela está cada vez mais forte. Valquíria se aproxima
de Luti na faculdade. Mabi avisa a Luti que Jacques
contratou um detetive para fotografar Victor Valentim

e ele previne o pai. Suzana convence Luiza Brunet a

procurar Jacques. Ariclenes e Chico se disfarçam para
entrar no apartamento de Victor Valentim e Mário Fofo

ca não os reconhece. Mabi publica �m texto atacando

Jacques Leclair em seu blog. Desirée se desculpa por
ter abandonado o ensaio e Luisa lhe ,dá outra chance.

Luisa se convida para almoçar na casa de Edgar.
Luisa aconselha Marcela a se afastar de Edgar. Jac

ques lê o blog de Beatrice M. e se irrita. Ariclenes e

Chico despistam Mário Fofoca. Francis leva Dorinha
ao apartamento que ela dividirá com as novas mo

delos da agência. Jaqueline insinua para Jorgito que
a fábrica está correndo riscos e ele decide investigar a

firma de manutenção. Marcela enfrenta Luisa.

PASSIONE
Clara implora que Totó não a entregue para a po

lícia. Melina se faz de vítima para toda a famma. Mauro

afirma para Bete que não vai se casar com Melina e

que vai procurar outro lugar para morar. Totó sofre

ao denunciar a esposa. Clara se desespera e pensa
em fugir. Totó avisa onde sua esposa está e policiaiS
seguem para sua casa. Clara consegue fugir e tenta

pedir ajuda a Danilo. Clara pede para Keliyescondê-Ia.
Totó não dá o endereço de valentína para os policiais.
Keliy esconde Clara 'no sótão da pensão. Jonisval

avisa a Valentina que seu chefe aceitou a proposta
dela. Olavo combina com Jackie um plano para que Clô

queira reatar lhe pedindo perdão. Berilo mente para
Jéssica e diz que precisa ir para a Itália. Dino desenha

no verso do falso papel do divórcio de Berilo. Totó fala

para Gemma que vai contratar um bom advogado para
defender Clara. Fred pede o telefone do delegado ao des

cobrir que Totó entregou a esposa para a polícia. Diana

pede para conversar com Bete e avisa que vai sair de sua

casa. POliciais invadem a pensão à procura de Clara.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

___ ,_ . , ' , ,(O resumo dos capítulos.é de responsablíidade.das.emlssoras)...• , .-".'I!-q",'_,"..o'\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Ótima fase para movimentar a sua

vida social e fazer amizades. O astral,
revela uma maior sensibilidade à vida familiar
e conjugal. Uma atmosfera tensa pode predo
minar nesta noite. A Lua em Câncer reforça a

necessidade de conquistar constantemente.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O setor profissional recebe podero
sas vibrações astrais, podendo .se

sobressair em atividades que envolvam
o público feminino. Cuidado para não sacrificar
demais a sua vida amorosa. Boa hora para se

desapegar de valores que não são seus.

11' �'�� (21/5 a 20/06)
ImOI. lil� Há uma tendência a se distrair com

facilidade. O romance e a conquista
são prioridades hoje. Bom dia para se dedicar
a atividades artísticas. Não se arrisque provo
cando o ciúme do par. Descubra exatamente o

que deseja e aproveite esse ótimo momento.

CÂNCER
(2V6 a 21/7)
Cuidados com o visual vão melhorar

a imagem que você transmite aos

outros. Vai revelar grande sensibilidade para
captar o desejo das pessoas. À noite, há risco
de briga com o par. A Lua, em seu signo, pede que
controle seu nervosismo e sua preocupação.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Coloque sua correspondência em

dia e amplie seus contatos. Ser gentil,
amável e capaz de certas delicadezas vão lhe
trazer benefícios. A Lua, em Câncer, sugere um

bom momento para encontrar alguém que real
mente desperte seu interesse.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
jI' Aproveite o seu magnetismo pessoal

para estimular as relações de trabalho.
éuidado para não despertar o ciúme de

quem ama. Há um clima de insegurança no ar,

podendo gerar conflitos. Será que você não está

querendo impor muitas leis em sua relação?

LIBRA

(23/9 a 22/10)
,

Chegou a hora de se dedicar a uma

atividade que traga mais prazer ao seu

dia a dia. Não faltará sensibilidade para
captar e satisfazer o desejo dos outros. Clima de ri
validade no amor. É aconselhável que você ponde
re suas palavras ,e seja coerente com, suas ações..

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11) ,

Muitas vezes, o segredo é a alma
do negócio. Procure manter um cer-

to mistério sobre a sua vida amorosa

e tudo correrá bem. Marte indica uma forte
tendência a reprimir seus desejos. Cuidado
com a parte financeira para não ser impulsivo.

.
SAGITÁRIO

(22/11 a 21/12)
Seu sentimento de bem-estar emo

cionai estará associado aos grupos
com os quais você' aprecia estar. Pese

os prós e os contras do seu romance. Toda a sua

espontaneidade ao se apresentar e sua energia
alegre podem estar mais evidentes hoje.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a20/1)
Tudo indica que conseguirá atingir
seus objetivos. Há um nítido desejo

de se destacar profissionalmente, mas

nem por isso deve perder o foco de suas neces

sidades emocionais. A Lua, em Câncer, pede
que você dê mais atenção à sua intuição.

AQUÁRIO
(21/1,a 18/2)

,

É tempo de fazer as malas e viajar.
Bom dia para estreitar os laços com

quem comunga dos mesmos ideais
seus. Alguém que está longe dos olhos e perto
do coração vai despertar saudade. Resol,va as

pendências com os amigos.

PEIXES ,

(19/2 a 19/3)
Eis um dia em que' terá maior ne
cesSidade de silêncio. Cuidar da sua

vida espiritual pode ser importante. Na

conquista, uma aventura pode ser muito pe

rigosa! Não queira estar no controle de tudo, '

pois nem sempre as coisas saem conforme'
planejamos.
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U2 no Brasil
ano que vem

Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen

Jr, os integrantes da banda U2, devem desembarcar no

Brasil em 2011. De acordo com a coluna Direto da Fon

te, do jornal O Estado de S. Paulo, o grupo irlandês trará
sua turnê 3600 ao país. A data ainda é incerta. Segundo
a publicação, o show do U2 pode acontecer em março ou

em abril. O local também não foi divulgado.

,(

Juliana Paes
pega virose

Juliana Paes, que está grávida de cinco meses do
seu primeiro filho, Pedro, pegou uma virose e está de

repouso em casa. A notícia foi contada por elã mesma,
no Twitter, na tarde desta quinta-feira. No post, a atriz
comentou que anda com dores em todo o corpo: "Ter
ceiro dia 'de molho' por conta dessa virose maluca.

Corpo tá doidinho", escreveu a atriz.

DIVIRTA-SE

Bebendo cedo
Oito da manhã e o garotão está no boteco,

enchendo a cara. Até que passa um amigo
dele pela rua.
- Que é isso, Duda? Tá louco? Logo de manhã

enchendo a cara?
- Pois é, mano ... (hic) É que meu pai falou que
minha vida táva toda do avesso! E falou que se eu

não mudasse tudo (hlc) radicalmente, ele ia cortar

minha mesada!
, o

- Não estou entendendo nada! - retruca o amigo.
- Eu tô fazendo o contrário do que eu fazia, cara!

,(hic). Agora bebo o dia todo e durmo de noite!

Susana Vieira não
quer se casar

Silvio Santos o

vai pagar
indenizacão

,

�'

Silvio Santos foi condenado pela
Justiça de São Paulo a pagar R$
1,4 milhão a Archimedes Messina,
de 78 anos. Ele é o autor do jingle
"Silvio Santos vem ar' e nunca rece

beu os direitos autorais da canção,
que se tornou a marca do apresen
tador. Archimedes já anunciou que
vai recorrer. Pelas contas da defesa,
somados juros e correção monetá
ria, o valor correto da indenização
estaria em R$ 3 milhões.

Susana Vieira, de 68 anos, não tem planos de se

casar com o seu atual namorado, Sandro Pedroso,
de 27 anos. "Não vou casar, a vida está muito boa
assim". Mas a ideia muda se for um casamento exó
tico. "Acho lindo aqueles casamentos no Taiti, naque
les barquinhos. E é bom que não vale oficialmente,
porque eu não vou deixar o que tenho para o Sandro.
Nem posso, por ter mais de 60 anos", ressaltou.

Glória Pires está
dando um tempo

Casados há 23 anos, Glória Pires e Orlando
Moraes vão dar um tempo. Mas nada que abale a

sólida relação do casal. 'A atriz vai começar a pre
paração de. Norma, personagem que interpretará
em Insensato Coração, próxima novela de Gilberto o,' "

Braga e Ricardo tínhares, na Globo. E seu marido

quer continuar morando em Paris, onde o casal já
vive há dois anos. "Eu tenho que ficar aqui devido à
novela, já ele vai ficar lá e cá", disse a atriz.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

,

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sena repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode o

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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ECONOMIA
,

Arca índustriah 50% asfaltada
De acordo com a Prefeitura, pavimentação deve ser concluída até o final deste mês

SCHROEDER

Quando os governos
investem em

infraestrutura, negócios
são ampliados para
aquecer a economia.

-� asta observar a área in

_c
dustrial de Schroeder. O
asfaltamento dos quatro

...." quilômetros e meio ainda
nem foi concluído na rua Erich
Froehner, no bairro Schroeder I.

Entretanto, os novos postes da
rede de energia já sinalizam o

aumento da capacidade elétrica

que deve ser feito na região.
Conforme o prefeito Felipe

Voigt, a pavimentação da área
industrial já motivou empresas
a ampliar seus negócios. I'A Me

negotti em parceria com a Celesc
(Centrais Elétricas de Santa Ca

tarina) vai custear o aumento da
rede de energia elétrica para tri-

. plicar a empresa na cidade. Isso é

exemplo de um avanço", ressalta.
A preocupação em ampliar a

rede de energia elétrica já está nos

planejamentos do governo munici

pal há alguns anos. I'A Celesc nunca

negou ampliar a rede, mas não vou

deixai de pedir por mais investi
mentos quando acabar a capacida
de de energia na cidade. Schroeder
mostrou que está crescendo".

.

. liA Celesc nunca negou
ampliar a rede, mas não
vou deixar de pedir por

mais investimentos"
FEliPE VOIGT, PREFEITO

Nesse direcionamento, o ritmo
das obras na área industrial per
manece acelerado. Metade da pavi
mentação foi concluída, e o restante

deve ser entregue em setembro pela
empresa Paviplan. Cerca de R$ 2 mi

lhões e 49 mil são investidos. Deste

valor, R$ 1,9 milhão está aprovado
através de um convênio com o go
verno do Estado. O restante sairá
dos cofres municipais em parceria
com os moradores. .

Para o prefeito, esse é um dos
maiores investimentos na cida
de. Atualmente, cerca de dez em

presas estão instaladas na região,
além dos novos empreendimen
tos em desenvolvimento.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PI ERO RAGAZZI

Empresas investem na capacidade da rede de energia elétrica para ampliar negócios na região
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Bernt

Entschev

1fIIIIj- erta vez, ao visitar um cliente e

definir o perfil da vaga que está
vamos negociando, .ele me soli

.._ citou que esse profissional pos-
suísse algum tipo de deficiência, pois
queria começar a oferecer vagas para
pessoas com necessidades especiais.
Falou por horas sobre a importância
de abrir portas para essas pessoas, que
possuem' inteligência semelhante ou

superior a muitos profissionais que en

contramos no mercado, porém, que não

possuem as mesmas chances. Concordei
com ele, e achei interessante o que ele
dizia, pois partira dele a vontade de fa
zer essa contratação e não de um supe
rior, ou uma lei, ou qualquer outra coisa

que pudesse influenciar sua decisão.
. Rogério era alguém de coração bom.
Durante a semana, dedicava-se à profis
são com afinco e de maneira realmente
admiráveL Nos finais de semana, parti-

cipava como voluntário em um hospital
que tratava de crianças com câncer e em

datas especiais" "adotava" crianças ór
fãs para que elas pudessem passar esses

dias ao lado de uma família. E, por fim,
fazia doações financeiras

periódicas, a fim de ajudar
pessoas com deficiências
físicas a se reabilitarem.
Voltando à descrição .da

vaga, perguntei ao meu

cliente sobre as condições
que a empresa deveria ofe
recer ao novo profissional.
Rogério não entendeu bem
a minha pergunta no prin
cípio. Mas, logo comecei a

explicar que pára receber
uma pessoa deficiente em

sua empresa, precisaria prepará-la para
.

isso em detalhes que talvez nem ele,
que sempre lidava com isso, pudesse

.

. ,

imaginar.
Contei-lhe sobre uma situação que
vivenciei, certa vez, de uma empresa
que, ao receber um cliente (que andava'
de cadeira de rodas) passou por maus

bocados ao perceber que a casa onde
furicionava a empresa não oferecia in

fraestrutura necessária a uma pessoa
como ele. Foi muito difícil contornar

a situação.já que o Diretor, constran

gido e indignado, pôs-se a fazer uma

série de ressalvas em relação aquilo,
deixando quem os recebia atordoados
e de mãos atadas. Não tinham, real
mente, o que fazer e, ao oferecerem

carregá-lo ao segundo andar, recebe
ram um justo "não" do cliente.
Foi então que Rogério começou a pen

sar na infraestrutura do ,

prédio onde funcionava a

empresa onde trabalhava.
Na portaria havia rampas
para cadeirantes, pisos an

tederrapantes e portas lar

gas. Nos elevadores cabe
riam tranquilamente uma

cadeira de rodas. Porém,
ao imaginar seu escritó

rio, lembrou que as portas
eram estreitas, o que, cer

tamente, dificultaria mui
ta coisa. Sem contar os ba-

"
Expliquei a

Rogério que
a inclusão
demanda

esforços, não
só estrutural,

mas emocional
também

"
nheiros que não eram adaptados e, até
mesmo, as estações de trabalho, que não

comportariam tais necessidades.

Perguntou-me, então, como faziam as

empresas que mantinham esses pro
fissionais e nem demonstravam ter

que fazer tantas adaptações. Claro que
todas elas se prepararam. Aliás, expli
quei a Rogério que a inclusão deman
dava um esforço, .não só estrutural,
mas emocional também. Algumas pes
soas, infelizmente, não estão acostu

madas com esse tipo de solidariedade
e acabam sendo inadequadas em suas

formas de tratar esses profissionais
que são como qualquer outra pessoa.
Surpreso com uma ignorância que ele
não imaginava ter, declinou do pedido.
Insatisfeito com sua decisão, pergun
tei o motivo. Rogério, decepcionado,
explicou-me que a diretoria da empresa
que ele trabalha, infelizmente, não teria
essa consciência e jamais aceitaria fazer
investimentos para recepcionar o novo

colaborador com necessidades especiais.
Para minha surpresa, porém, alguns
anos depois Rogério que havia se reco-

.

locado numa outra empresa com prin
cípios muito fortes em responsabilidade
social, chamou-me para uma nova con

versa. Solicitou-me um executivo com

necessidades especiais de locomoção,
demonstrando grande satisfação em,

agora, poder recepcionar bem qualquer
pessoa, já que aquela empresa era muito
bem preparada por isso.

I

Mande sua história para coluna@debernt.com.bresiga-me no twitter@bentschev.

Quem faz SENAC tem mais oportunidade!
Excel Avançado
Início: 06/09/2010· 2i! e 49

AutoCad 2D e 3D
Início: 08/09/2010 - 2i! e 4l!

Auxiliar de RH
Início: 09/10/2010 - sáb

Pós-graduação:
Gerenciamento de Projetos
Início: 10/09/2010 - 6il e sáb (aula quinzenalmente]

Pós-graduação:
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos
Início: 10j09/2010 - 6ª e sáb (aula quinzenalmente)

Solidworks Avançado
Início: 11/09/2010 - sáb

Excel Básico
Início: 11/10/20:1:0., 2ª e 4�

Auxiliar Administrativo
Início: 13/09/2010 - 2ª e 4ª

Gerencíamento de Compras
Início: 25/09/2010 • sáb

Auditoria Interna da Qualidade
Início: 27/09/2010· 2ª 4;' e 62

MKT para Pequena.e Média Empresa
Início: 18/10/2010· 2i! a fiª
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ursinhos para vesti ular
,

I

Com foco nas disciplinas que mais caem nos processos
seletivos de universidades e instituições públicas e privadas,

os cursos preparatórios são indicados para quem
quer ser bem-sucedido na carreira

/

Não é fácil ingressar em uma

universidade ou no mercado de
trabalho. Os estudantes e pro
fissionais que desejam ser bem
sucedidos na carreira podem
contar com a ajuda dos cursos

preparatórios. Os famosos cur

sinhos ajudam os jovens a se

dar bem nos processos seletivos
das faculdades e os profissionais
a conquistarem as concorridas va�

gas dos concursos realizados por
instituições públicas e privadas.

Há cursos também para o

Exame Nacional do Ensino Mé
dio (Enem), Exame da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB), entre

'outros. Segundo Carlos Alberto
De Lucca, coordenador geral do

Siga Concursos, o perfil dos alu
nos é variado. Para concursos da
área bancária, por exemplo, as

turmas são de jovens que ainda
estão na universidade. Os exa-

.mes que exigem ensino médio
normalmente são disputados
por profissionais mais maduros,
que estão há anos afastados dos
estudos e buscam uma rápida re

colocação.
Além de focar as aulas nas

disciplinas mais exigidas nas

provas, os cursinhos dispõem de
plantão de dúvidas e outros ser

viços para' ajudar os candidatos.
"O curso dá dicas de como resol
ver provas, orienta o quanto es

tudar de cada matéria e oferece
material didático adequado. Os
candidatos acabam ganhando
tempo", destaca De Lucca.

matriculou em um cursinho pre
paratório. "Nas aulas, relembro
as matérias e aprendo mais sobre
informática, que cai bastante nas

provas." Seu objetivo é ingressar
na área técnica fiscal, cargo que
exige nível superior. Silva estuda
seis horas por dia e presta ou

tros exames para se preparar.
Formada em 2009, a advo

gada Máira Lisa das Dores, de
25, se dedica ao exame da OAB.

Após duas tentativas, ela decidiu
se matricular em um curso pre
paratório.

IiExiste a necessidade
de se dimensionar e filtrar aqui
lo que cai ou não nas provas e o

cursinho é preparado para fazer
isso, direcionando o estudo dos
alunos", analisa Máira.

A primeira fase do exame será
no dia 26 de setembro. Nesta reta

final, a dedicação da advogada
tem sido total, o que inclui abdi
car do lazer até nos fins de sema

na.
Ii

Qualquer lugar tem sido um

ambiente para os' meus estudos:
fóruns, filas de espera e até res

taurante", conta a candidata.

DRIBLE OS
CONCORRENTES
A promessa de uma carrei

ra estável atrai muitas pesso
as para os concursos públicos.
Isso aumenta a concorrência
e exige preparo. Quem escolhe
esse caminho deve estabelecer
um programa de estudos para
driblar os concorrentes. O admi
nistrador Cleidson Jardim da Sil
va, de 29 anos, concluiu o ensino

superior no ano passado. Atual
mente, trabalha como digitador
de exames médicos em um la
boratório e está em busca de
um cargo público.

Solteiro e sem filhos, ele se • Marianna Abdo Gonçalves

FOTOS DIVULGAÇÃO
Há concursos em em

presas públicas e privadas
para vários níveis de escola
ridade e em diversas áreas.
I� maioria dos candidatos
aos serviços públicos bus
ca estabilidade, segurança
profissional, remuneração
satisfatória e a certeza de
uma aposentadoria", fala o

coach (técnico em carrei
ras) Villela da Matta, pre
sidente da Sociedade Bra
sileira de Coaching (SBC).

Ii Servidores públicos
são técnicos altamente ca

pacitados, alguns com só
lida formação acadêmica.
Geralmente, eles se tornam

ainda mais especializados
quando ingressam em uma

carreira pública", fala Edson
Harada, coach e sócio da
Phrisma Consultoria. O especialista em carreiras Villela da Matta
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO . COSTUREIRA FARMACÊUTICO Graduação Completa. ramirim)
Para atuar em Jaraguá, em diversos bairros. Para atuar em diversos bairros e horários. FRENTISTA PINTOR A PISTOLA/lNDUSTRIAL

ATENÇÃO AJUDANTE DE FUNDlÇAO COBRADOR (A) DE TRANSPORTE COLETIVO FRESADOR MANUAL PRENSISTA DE BORRACHA
Para 30 e 1 ° turno, Schrpeder. CONFERENTE DE CARGAS Para Barra do Rio Cerro. PROFESSOR DE ESCOLA DE INGLÊS (lNI-

A META RH ESTARÁ DE PLANTÃO DIA 01
AUXILIAR DE EXPEDI�AO Para Vila Lalau, em 20 turno de trabalho. FRESADOR / TORNEIRO MECÃNICO CIANTE E AVANÇADO)
AUXILIAR DE PRODU ÃO (BANANAS) CONTADOR Várias vagas abertas. PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

DE SETEMBRO NA SOCIEDADE BOTAFOGO, Para Schroeder, ·em 10 turno de trabalho. Vivência na área contábil ou fiscal. Para atuar GERENTE DE LOJA PROGRAMADOR. DE TORNO CNC Desejável
SELECIONANDO CANDIDATOS PARA Para 'atuar em Schroeder. em Escritório Contábil e possibilidade de sei- Vivência com coordenaÃão de equipes. vivência como operador de programador.

CONTRATAÇÃO I�EDIATA. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA ciedade na empresa. .INSPETOR DA QUAlID DE PROGRAMADOR DE PCP
OS INTERESSADOS DEVERAO COMPARECER Ajudante de motorista, para Ilha da Figueira. COORDENADOR VENDAS Desejável vivência do segmento têxtil, para a Vivência na fUn%ão.NESTA QUARTA-FEIRA (01/09/2010) A PARTIR ASSISTENTE COMERCIAL Vivência em coordenação de equipes. Desejá- Barra do Rio Cerro. PROJETISTA M CÃNICO Vivência em projetos

DAS 13:30H MUNIDOS DE CARTEIRA DE Para atuar em Schroeder. vel vivência no ramo Têxtil. INSTALADOR TÉCNICO de máquinas e equipamentos.
TRABALHO E DEMAIS DOCUMENTOS. ANALISTA DE CUSTOS

'

CORTADOR / ENFESTADOR Vivência em instalação de alarmes, câmeras, REBOBINADOR DE MOTOR
Vivência na função. Para empresa qe grande porte. 1 ° e 20 turno. portões eletrônicos, telefones. REPRESENTANTE COMERCIAL

IA Meta RH em parceria com mercado de
ANALISTA DE SISTEMAS DESIGNER GRAFICO IMPRESSOR FLEXOGRAFICO RECEPCIONISTA
ATENDENTE/SERVIÇOS GERAIS DESENHISTA JARDINEIRO Para atuar em Massaranduba e Jaraguá do

grande porte dispõe das seguintes vagas para Para loja de aluguéis de roupas e trajes. Vivência em Auto Cad. LAVADOR DE VÉICULOS Sul.
contratação imediata: ALMOXARIFE DOBRADOR (A) LíDER DE EXPED�ÃO/ACABA,MENTO SERRALHEIRO

Para atuar em loja de máquinas e ferramentas. ENCANADOR lIDER DE ESTRU RAS METAlICAS Área de solda e montagem, para o bairro Ami-

Recepcionista Segunda à Sexta. ENCARREGADO DE PRODU�ÃO TOOIL MARÇENEIRO _
zade. Horário normal.

Promotor de Vendas ASSISTENTE DE VENDAS/CALL CENTER ELETRICISTA DE MANUTEN ÃO MEC�NICO DE MJ\NUTENÇAO SERVENTE DE PEDREIRO

Operador de Caixa Desejável curso superior em administração ou Vivência na fun�o, desejáve curso NR-10. MECANICO DE VEICULOS SOLDADOR/MONTADOR
marketing. ELETRICISTA A TOMOTIVO MODElISTA TALHADOR

Vendedor de Eletro/Bazar AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EMPREGADA DOMÉSTICA Vivência em sistema Audacis ou Cad. TÉCNICO EM EDIFICAÇÕESAtendente de Padaria Vivência em folha de pagamento, rescisão, Para o barro Czerniewici MOTORISTA Cursando ou cOrTJpleto Técnico.
Atendente de Horti admissão, caaed entre outros. ESCRITURARIO FISCAL CNH C, para o Bairro Vila Lalau. TECNICO ELETRONICO

Auxiliar de Confeitaria AUXILIAR DE COZINHA Vivência em lançamento de notas fiscais, apu- MONTADÔR Vivência em assistência técnica de equipa-
Atendente de Açougue Disponibilidade para fins de semana e 20 turno ração de impostos, preenchimento de guias OPERADOR DE CALANDRA mentes eletrônicQs para automação industrial.

I� . Repositor de Loja de trabalho. entre outros. 1 ° turno, desejável experiência. TECNICO ELETRONICO
. Repositor de Depósito AUXILIAR DE ELETRICISTA PREDIAL RESI- EST�MPADOR (8AMO TÊXTIL) .

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM Técnico cursando ou completo.
r:: DENCIAL Para Guaramirim. ESTAjllO DE ELETRICA, ELETRONICO AUTO- OPERADOR DE EMPILHADEIRA TELEMARKETING

I' AUXILIAR DE ESTAMPADOR MA�AO
.

.

Desejável curso na área, para Ilha da Figueira.. TECELÃO
r Salário compatível com ti função, e benefícios. AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS ES AGlÁRIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVA- TINTUREIRO 1°.e 20 turno.
k: Disponibilidade para atuar aos tinais de semana. Várias vagas para horário comercial. Vivência em desenvolvimento de software. DEIRA VENDEDOR �XTERNO / SUPERVISOR DE TE-
I· OS interessados deverão comparecer na Meta AUXILIAR DE TINTURARIA ESTILISTA Vivência na função. ·OPERADOR DE MÁQUINA LEFONIA MOVEL
I' RH. Contato: drielliJima@grupometa.com �; Para 10, 20 e 30 turno de trabalho. ENGENHEIRO CIVIL Para o bairro Jaraguá Esquerdo, em 20 turno e V�NDEDOR INTERNO DE CELULAR E ACES-

I,
CALCULISTA Vivência em cálculos de estruturas. para Schroeder. SORIOS
Vivência em cálculos de estruturas. ENCARREGADO DE TINTURARIA OPERADOR DE TORNO CNC VENDEDOR EXTERNO

,-".;, : �'>(,,-, _':',
.

-<, "'" ,',: _U'". :'�;-: ,':.�;,')f'.'.':.• "...:..�",.,. .- •...•...•..J:,.,•...•..•• ,._,.'. ' ..
" ':::>._ CAMAREIRA EXPEDIDOR PESADOR DE PRODUTOS QUíMICOS (Gua- Vivência em manifesto de carga.
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Negócios com a famOia
Trabalho numa empresa familiar e gostaria de saber se, de fato,
empresas familiares sempre quebram na terceira geração. Atinai, a

"minha está entrando na terceira geração.

Max

Gehringer
MAX: Competência nada tem a ver com DNA nem col? hereditariedade. Empresas

quebram não porque são dirigidas porparentes, mas porque são mal dirigidas. Parentes

podem ser ótimos administradores, e empresas familiares podem durar muito tempo.
Para você se tranquilizar, vou contar uma história. Que, aliás, começa mal. A empresa
mais antiga do mundo quebrou há três anos. E era uma empresa familiar - uma cons

trutora do Japão, chamada Kongo Gumi, com sede na cidade de Osaka. Sua especiali
dade era construir templos budistas. O primeiro que construiu, e que continua de pé,
foi terminado no ano de 578. Isso mesmo, 578, sem o mil na frente. Quase um milênio

antes do descobrimento do Brasil. O último presidente da empresa pertencia à quadra
gésima geração da família, que sempre esteve à frente da empresa, sem interrupção,
por mais de 1400 anos. A verdade é que toda empresa acaba um dia. Mas, se a empresa
em que você trabalha tiver dirigentes tão bons quanto os da família Kongo, sua empresa
irá durar, no mínimo, até o ano 3200. E, até lá, eu suponho, você já estará aposentado.

Sempre tico nervosa antes de uma entrevista de emprego.
MAX: Vou lhe dar três dicas para relaxar um pouco. Primeira: sair de casa com a roupa

certa. Cada empresa tem seu jeito de se vestir, e o candidato deve seguir o padrão que a

empresa segue. Nem que seja para, no dia anterior ao da entrevista, você ficar na rua em

frente à empresa, observando as pessoas que entram e saem. Segundo conselho: chegar
na hora certa. Aparecer muito antes da hora marcada, tipo 20 ou 30 minutos antes, passa
a impressão de'desespero para conseguir o emprego. Chegar em cima da hora passa a

impressão de desinteresse, ou de falta de planejamento. E chegar "atrasado não tem des-

--
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Carreira de Talento

Renato Grinberg, especialista em carreira e

mercado de trabalho, a destacar o turismo.
O coach ambém ressalta a importância da

administração pelo seu caráter multidis

ciplinar e abrangente. "Empresas e indús
trias precisam de profissionais de gestão e

logística para coordenar suas operações",
afirma o diretor do portal de empregos
Trabalhando.com, para quem o jornalis
mo tende a cair pela não obrigatoriedade
do diploma e a possibilidade de qualquer
pessoa, sem formação específica, produzir,
conteúdo relevante pela internet.

Especialista em "Gestão empresarial"
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ana

Lígia. Finamor garante que tecnologia da

informação é uma das carreiras que mais

empregam atualmente. Tanto que a rotati
vidade entre os profissionais da área é gran
de, o que leva as empresas a investirem em

bons salários para atrair e reter pessoas. "Há
muitas vagas e poucos profissionais qualifi
cados. Por isso, quem está se formando logo
consegue emprego. E quem tem especiali
zação é bastante valorizado".

A professora explica, ainda, que o perfil
tecnológico e inovador da geração Y tende
a rejeitar profissões tradicionais e com alta

carga teórica, como as ciências sociais não

,ligadas à produção. "Eles querem desafios

culpa. O ideal é chegar 10 minutos antes da hora marcada. Terceira dica: seja cordial. A

simpatia deve começar pela portaria e continuar com a recepcionista, com as pessoas'
no elevador e com qualquer um que cruze o seu caminho. Como ainda não sabe quem
é quem na empresa, alguém que você ocasionalmente encontre pelo caminho poderá
influir na sua contratação, com um simples comentário. Finalmente, a ansiedade pré
entrevista é normal. Se o entrevistador começar perguntando se está nervosa, diga que
sim, porque aquele é o emprego que sempre sonhou conseguir. Só essa frase já criará

um clima positivo para? resto da entrevista, e você irá se tranquilizando aos poucos.
,

Estou pensando em ,abrir uma empresa, aproveitando meu ótimo
relacionamento com fornecedores e clientes. Só que iria concorrer com a

empresa na qual trabalho atualmente. Isso seria falta de ética?,
.

MAX: Muitas empresas atuais, nos mais variados setores, foram fundadas por ex

funcionários, como você, que entendiam o suficiente do negócio para criar a própria
empresa. Não existe falta de ética em se tomar concorrente deseu patrão. A falta de éti

ca existe se você levar algum material pertencente à empresa atual: lista dos clientes,
quanto eles compram, quanto pagam, quais são as condições de pagamento. Tudo isso

é propriedade de sua empresa e apossar-se' é crime. Lembre-se que não vai ser fácil com

petir com sua empresa atual. No momento em que seu patrão descobrir o que pretende
fazer, imediatamente ligará para os melhores clientes e oferecerá condições temporá
rias mais favoráveis. Portanto, não projete a situação atual para o futuro porque ela cer

tamente vai mudar. Um ótimo empregado nem sempre se toma um ótimo empresário.

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv NUGAllCHOCOlATES

o MERCADO HOJE

Especialistas apontam as carreiras mais
e as menos promissoras do momento

......mercado de trabalho não é mais o

mesmo - e nem poderia ser, com a

internet e o desenvolvimento tecno
...."lógico. Mas quando o assunto é em

pregabilidade, ele está como nossos avós o

conheceram:
.

carreiras tradicionais como

engenharia, medicina, direito e adminis

tração se destacam no topo do ranking de

profissões promissoras. A diferença é que,
agora, elas disputam espaço com tecnolo

gia da informação e turismo, que também

apresentam grande oferta de vagas.
A afirmação é de especialistas em mer

cado de trabalho que também apontaram
as profissões que estão em baixa, Ciências
sociais não ligadas à produção - como an

tropologia, sociologia, geografia, história, eco

nomia, jornalismo, pedagogia e serviço social
- e algumas carreiras da área de exatas, como

física e matemática, aparecem na lista de pro
fissões pouco valorizadas ou que não contra

tam tantos profissionais atualmente,
Para José Pastore, professor de Relações do

Trabalho da Faculdade de Economia e Admi

nistração daUníversidade de São Paulo (FEA
USP), as especialidades que mais demandam

engenheiros são civil, naval e petróleo, A pri
meira por causa do crescimento do mercado
de construção e de grandes obras de infraes
trutura. E as outras porque acompanham os

investimentos em energia. "Quando falamos
em construção civil é preciso diferenciarhabi

tação e indústria pesada. A oferta de pessoal
qualificado para levantar residências é muito
maior do que a de engenheiros elétricos e me

talúrgicos, por exemplo, para construir uma

hidrelétrica ou fábrica sucroalcooleíra"

Geração Y longedas ciências SOCIais

A necessidade de médicos no interior
- diante da saturação de profissionais da
área nos grandes centros - e a quantida
de de concursos na área jurídica ainda ga
rantem emprego a quem se forma em me

dicina e direito. "Todas as especialidades
e profissões ligadas à saúde vão continuar
em ascensão, pois a carência de mão de
obra é enorme, principalmente fora das

metrópoles", garante Pastore. Já direito,
mesmo sendo a profissão mais inflacio
nada do país (há um milhão de advogados
em atividade), ainda é forte por causa da
característica "contratalista" .da sociedade
brasileira. Para todo tipo de relação, espe
cialmente de trabalho e compra e venda,
a mediação de um advogado é essencial.

A realização da Copa do Mundo e das
. Olimpíadas no Brasil é o motivo que levou

, , ,

para loja na R.
Reinoldo Rau - Centro.

Contato: 3376-2440 ou

nugali@nugali.com.br

e mudanças, e essas carreiras são mais ri

gidas. Sem falar que há poucas chances na

iniciativa privada. A saída acaba sendo o

magistério, que é pouco valorizado".

• Paula Dias
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emu
Ter u� objetivo claro da vaga que procura

é o passo mais importante a ser tomado
�- om o aumento do nível de

consumo e as empresas com

petindo
.

cada vez mais pelo
..... cliente, crescem as ofertas de
trabalho e atrativos para que profis
sionais se sintam motivados a ir atrás
de novos desafios. Se você é uma des
sas pessoas que acha que chegou o

momento de dar uma reviravolta na

, carreira e acelerar a busca por me

lhores propostas ou passa por um

momento de insa-:

tisfação profissional,
muita calma nessa

hora.

Segundo Bráulio
Candian Jr." da Sam

pling Planejamento,
é possível perceber
que chegou o mo

mento de mudar de
ares a partir de fato
res internos e exter

nos. Internos, quando o profissional
percebe que não sente mais prazer
em executar seu trabalho. Se isso es

tiver acontecendo, diz o consultor, o

melhor é tentar descobrir qual a ra

zão dessa insatisfação, o que poderá
conduzir a fatores externos, como

ambiente de trabalho ruim, troca de

chefias ou mudanças na estrutura da

empresa, dentre outros fatores.
Marisa da Silva, consultora de car

reira da Career Center, concorda:

para ela, se o fator de motivação não
está sendo atendido, ainda que o

funcionário apresente bons resulta
dos e tenha 'feedbacks' positivos, é
hora de pensar na possibilidade de

mudanças,
Porém, antes de qualquer busca por
desafios, a pessoa deve analisar se

AUXILIAR DE MANUTENÇAO E

CONSERVAÇÃO
Jaraguã do Sul

MEDICO CLINICO

Jaraguá do Sul

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

Jaraguá do Sul
, If

o problema não está em si mesma.

Nesse aspecto, qualquer mudança
seria apenas paliativa .

Samuel Artus, coordenador de con

sultoria da Ricardo Xavier Recursos

Humanos, acredita que, antes de

qualquer mudança, é fundamental

que o profissional faça um planeja
menta de carreira. A partir daí, fica
mais. fácil identificar o caminho a

percorrer para que atinja suas me-:
tas. Contudo, diz
o especialista, an

tes de estudar ou

tras oportunida
des' vale verificar
as possibilidades
de mudanças den
tro da empresa em

que o profissional
trabalha. Esgotada
esta via, é hora de
avaliar o merca-

do na,busca por uma posição mais
alinhada aos seus interesses e obje
tivos.
Uma vez analisado todo o processo,

f>
é hora de olhar para as finanças. É
aconselhável montar uma planilha
financeira, com um ano à frente,
levando em consideração o quanto
será preciso economizar para um

possível intervalo entre a saída de
uma empresa e o ingresso em outra.

"Muitas vezes o profissional sai de
seu trabalho porque quer fazer cur

sos, se reciclar. Assim, "a questão fi
nanceira pode ficar comprometida. É
bom entrar numa nova empresa sem

grandes preocupações e, com isso,
manter o foco em seus novo hori
zonte", aconselha o consultor da.
Sampling Planejamento.

01 Até o dia 15/09, Na Rua Walter

Marquardt, 835, Barra do Rio Molha

ou pelo site.

Planejamento é necessário antes de mudar de emprego,
para que não surja,!, imprevistos no processo

Rede de relacionamentos
o mais importante na busca por um

novo emprego é acionar a rede de relacio
namentos, o chamado networking. Essa é
a melhor forma de conseguir um novo em

prego, segundo Felipe Westin, vice-presi
dente de planejamento estratégico da As

sociação Brasileira de Recursos Humanos

(ABRH), unidade São Paulo. "O profissional
pode fazer uma lista das pessoas do setor

que pretende trabalhar ou até mesmo pro
curar as pessoas que conhecem as pessoas
da área desejada", diz. Ao encontrar os con

tatos, o profissional deve falar do interesse

por um novo emprego e não deixar de en

viar o currículo. Redes de relacionamento

Areal Requisito

01 Até o dia 26/09, pelo site

'iii'JlIJIlUIIIIU!I_mll!DlJ_1U!I1IJl1llJ1DJIII1i1li/lJIJIIPmJIImli1fftum/JllJlJiif.U!l1lUi1IUJ_fI/llliííWIlUllIIffJJ!f1lIlI!mlJ/lf11l!ll'JfJmmI/lIllWlRlf_

SANTACATARINA

na internet também devem ser usadas na

busca, como o Linkedin, o Orkut, o Face
book e o ·Twitter. Vale montar um blog para
divulgar as ideias e fazer novos cantatas. Ca
dastrar o currículo nos sites das empresas
em que quer trabalhar e em sites confiáveis

. de emprego também é importante. Para

quem pretende entregar os currículos pes
soalmente nas empresas e agências de em

prego - ação mais comum entre jovens em

busca da primeira colocação ou para quem
procura cargos operacionais - o ideal é ir

preparado para passar por uma possível
entrevista. Não precisa estar de social, mas

é importante ter cuidado com a aparência.

Informa abertura de processo
seletivo

01 Até o dia 13/09, Na Rua Walter

Marquardt, 835, Barra do Rio Molha

ou pelo site.

Atendimento: Ensino médio completo,
preferencialmente técnico em Administração
e/ou Contabilidade; Domínio de Informática;
Habilidade no atendimento ao público;

'Desejável prática com prospecção de clientes e

interesse na área comercial.
Horário de trabalho: tarde e noite.

Carga horária: 44 horas semanais.

Cidade Inscrições e

informações

JARAGUÁ
DO SUL Por meio do site

até dia 08/09

Acompanhe os processos seletivos do SESCISC
através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Banco de Talentos.
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Licença-maternidade de seis meses completa um 'ano, mas ainda é facultativa

s gestantes brasileiras
venceram uma longa ba
talha em la setembro do
ano passado. Naquele

dia, sancionada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, foi publi
cada no Diário Oficial da União a

lei que estende a licença - materni
dade para seis meses. A nova lei es

tabelece que. os dois meses a mais
de licença são facultativos para a

iniciativa privada, sendo que, as

empresas que optarem por ela te

rão ressarcimento integral em im

postos federais. O ressarcimento
só foi incluído no Orçamento da
União em dezembro passado, pas
sando a vigorar este ano. Com isso,
mais empresas privadas passaram
a investir na licença-maternidade
estendida.

Em 11 de dezembro de 2008, a

licença ampliada foi estendida às
funcionárias públicas federais com

a publicação de decreto assinado

pelo presidente Lula.
Embora para as funcionárias,

públicas federais a licença-ma
ternidade seja obrigatória, para
as funcionárias públicas estadu
ais e municipais, a adesão depen
de de cada governo. No entanto,
em localidades de todo o país, o

benefício já se tornou obrigatório
para as servidoras estaduais e mu

nicipais: 135 municípios' brasilei
ros (incluindo Iaraguá do Sul) e 21

estados, além do Distrito Federal,
já transformaram em leis locais a

licença - maternidade de seis meses,

segundo levantamento da Socie
dade Brasileira de Pediatria.

Para que a licença ampliada pas
se a ser obrigatória em todo o país,
é preciso que seja aprovada a Pro

posta de Emenda Constitucional
(PEC) que aumenta de quatro para
seis meses o período obrigatório
de afastamento da mãe do traba
lho. Em 18 de agosto de 2009, foi
instalada a comissão especial da
Câmara destinada a analisar o mé
rito da PECo A deputada Cida Dio

go (PT- RJ) foi eleita presidente da
comissão e a deputada Rita Camata.
(PMDB-ES) escolhida como relato
ra. No entanto, a votação da PEC
ainda não tem data marcada.

Segundo a Constituição, toda

gestante tem direito a 120 dias de

licença-maternidade. No período,
ela recebe o salário 'na íntegra, com

base no último valor antes da gra
videz, e tem direito a férias, FGTS e

décimo terceiro. A licença-materni
dade pode começar 28 dias antes da
data prevista para o parto,

FOTOS DIVULGAÇÃO

Licença-maternidade de seis meses completa um ano e pode ser estendida a todas as mulheres trabalhadoras

Mobilização começou em 2005
, o movimento a favor da ampliação da licença teve início em 2} de julho de 2005,

Dia do Pediatra, quando o médico Dioclécio Campos Júnior, presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), idealizador da proposta, entregou à senadora Patrícia

Saboya o anteprojeto de lei, acrescentando 60 dias ao benefício. Em agosto daquele
ano, sua tramitação no Congresso' Nacional começou. A partir de então, o movimento
se espalhou pelo Brasil, com grande mobilização das sociedades de pediatria.

Rita Camata (PMOB-ES) é relatora do projeto que torna medida
obrigatória. No entanto, a votação da PEC ainda não tem data marcada.
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m ne OGIO em
meio à natureza

Família deixou a Capital paraviverno campo. Hoje são donos da
Pousada Cambuim Cabanas, uma mistura de natureza e conforto

!

pousada está locali
zada a 14 quilômetros
do Centro de Urubici,
e é rodeada de verde e

elas cachoeiras. O lo
cal foi criado para que seus

visitantes se desligassem da
correria e pudessem relaxar.
''Aqui a paisagem é única. Os
turistas se emocionam com

tantabeleza. Esse é um deta
lhe que faz a diferença. Elas
podem esquecer de tudo e

relaxar", explica o proprietá
rio Gabriel Marques.

A Pousada Cambuim
Cabarias existe há cerca de
seis anos e foi fundada por
Ana Clarice Costa, mãe de
Gabriel. Em um passeio até
a serra catarinense, ela' se

apaixonou pela cidade de
Urubici. Ana deixou o tra
balho e a vida que levava
em Florianópolis para viver
no campo. "Com o passar
do tempo morando aqui,
minha mãe foi construindo
casas para alugar. Daí surgiu
a ideia da pousada, que deu
certo e hoje conta com seis
cabanas que acomodam até
24 pessoas", afirma.

Além do cenário que en
volve a Pousada Cambuim

,
.�

Quartos do hotel têm visto poro cachoeiro ou poro o Vale do Combuim

,

Cabanas, o local também é
muito procurado pelo aten
dimento diferenciado. De
acordo com Gabriel, o aten
dimento é feito por toda a

família dos proprietários, o

que faz com que as pessoas
se sintam em casa.

Todos esses itens são um

,convite para se hospedar
na Pousada Cambuim Ca
banas. O apelo a parte vem

através do clima: o inverno

rigoroso das regiões altas
de Santa Catarina. Gabriel
afirma que o local onde a

pousada está, é ainda mais
frio que o Centro de Urubici,
por ser uma região mais alta
e rodeada de árvores e rios.
Os turistas procuram muito
essa localidade por causa da
neve que cai quase todos os

anos na cidade.
Com tantos pontos po

sitivos, a pousada só pode
ria ter alcançado o suces

so. Hoje o espaço recebe
visitantes de todo o Brasil,
além de outros países, como

'Alemanha, Espanha e de di
versas outras localidades'da
Europa.

Débora Kellner

.deborak�ocorreiodopovo.com.br

Espaço oferece caminhadas e trilhas aO,lado de belas
cachoeiras e da natureza

A neve e o frio são os principais atrativos que levam muitos
,. turistas a procurar Urubici
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Além da natureza, Gambuim
.

reserva inúmeras atrações
Aqueles que ima

ginam que na Pousada
, Cambuim Cabanas não

l há muito que fazer, estão

",
completamente engana-:
dos. Apesar de o local ser

um espaço de relaxamen
to,' existem muitas atiVi

j .dades para os turistas. A

principal delas é aprovei
tar o cenário, através de
trilhas e caminhadas ao

lado de cachoeiras.
Já. na pousada, estão

disponíveis vários Jogos,
•

I televisão, música e en
tretenimento no salão
principal. A hora das re

. feições também acaba se

. tornando uma atração.
"Como nós estamos um

pouco longe de sup.er- .

mercados e restauran

tes' oferecemos três re

feições diárias. Todas as

comidas são preparadas
aqui, com produtos ca

seiros. Nada é industria-

lizado", complementa o

proprietário Gabriel.
Além disso, cada quar-

to tem atrativos para os vi
sitantes. A paisagem das

caban,as é vOlt,ada" ou para
,Ia cachoeira, ?uP?ta oVaI_e iao .Cambuím, Banheí-: I

ras de' hidromassagem,
.

DVD pIayer com músicas
e uma lareira encantam

qualquer turista.
A preocupação com o

meio ambiente também
é uma das bandeiras. da
Pousada: Cambuirn Ca
banas. O local deve im

plantar, ainda este ano,
um sistema para a sepa
ração do lixo reciclável,
onde os hóspedes pode
rão colaborar. Segundo
o proprietário, esse é um

projeto inspirado nas

técnicas da empresária
Norma Bühler proprie
tária do hotel Bühler no

, Rio de Janeiro.

Ampliação para acomodar
mais hõspedes

O sucesso do empre
endimento jáestá gerando
projetos para acomodar
mais vísítantes, A ideia é
construir mais quatro ca

banas, já que a demanda
I

de visitantes é grande no

inverno e também em fe
riados nacionais.

Porém,' Gabriel aler

f ta que não pretende au
j mentar mais que isso o

I' local, pois ele perderá sua

�. originalidade e essência.
f

'

.

"Não podemos ampliar
muito porque queremos
continuar trabalhando
em família. Caso cresça
demais, não vamos dar
conta de atender todos os

hóspedes e a qualidade do
atendimento pode cair.' ,

Queremos continuar ten

do o contato direto com

nossos clientes", defende.
Nesse projeto também

, está incluso a refdrrna' de

algumas cabanas.
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Comercialização:

LEER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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41 2101-0500
·LEIER

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

Ed. Dífíori, apartamento, 302 últímo andar de frente com sol da
manhã. Rua Angelo Benana, ( lateral -da Reinaldo Boga )
Com 2 quarto, banheiro, sacada com churrasqueira, vaga de

Qaragem, sala, cozinha, 1 área de serviço, Área privativa 61 mZ
Area Total 89m2 .

"

L308 -Imóvel Comercial próximo ao Angeloni novo,
Terreno médindo 860m2, 10 andar com 04 lojas +

03 kítinetes medo 484m2, 2° andar com 02

apartamentos med. 210m2•

II
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Res. Paoletto Res. Hebrom taratm [L/rapa

Res. Berma Kiann I I .,.' ., '- Res. Vasel

Classimais 3

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
\

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www-leier.imb.br

47 21 07-0500
Plantão

aos Sábados
até às ,12hs.

2107-0500

Edifício Barcelona
'"�'o,

" : o ".,:'� '�,' '1,�"��li,�,: ,li 'a, ,I;��� "" "",,' ,:", ",,'
",� _:;"')"'" '*\':;:::�r!;"::""), ...,:=,x�,,:.:,,,;.;.;,:.,'>;.;_'q,-:.�,;::;:-;'��!; ... "'",::<''''''''''
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"

3041 � APTO CENTRAL - ED. DlANTHUS
cf área privativa de 131 m2 é área total
de 226m2 - suíte + Q qtos, 2 vagas ríe

garagem. R$256.000,00

3008 - APTO NOVO CENTRAL - ED.
MUNIQUE cf área total de 137,48m2 -

,

suíte + 2 qtos. R$245.000,00.
•

3005 - APTO CENTRAL no Res. Amaran-
3050 - CENTRO - ED: DONA WAL - Ap· thus cf área privativa de 183,53m2 - Suíte
TOS cf 1 qto ou suíte + 2 qtos. Valores master + 2 qtos, 2 vagas de garagem.

sob consulta. Sol da manhã. R$480.QOO,00
���������'�'_�_�mFwr�,.--��.-��

•
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IMOBILIÁRIA

B-599 - Barra - Casa AJy - 2
dorm, sata, CO%, bwc, Iav, �ragem.
R$600,OO

'

.4-558 - Chico de Paula - Apto--2
dorm, sala, CO%, bwc, lav, garagem.
R 500,00 + con •

.4-523 - Ilha da Figueira - Aptos
Novos - 2 dorm, sala, COI, bwc, Iav,
garagem. R$660,OO

,

ALUGUEL

'".

A-559 - Ilhá da FIgUeira - Apto-
'1suite, 1dorm, sala, coz" bwc,
Iav, sacada cl churr, garagem.
R$700,OO + cond.

8-628 - Vila Rs':' - Càsa AIv - 3
don:r:'!, sala, COI, bwc, !av, garagem.
R$720,OO

.4-508 - Centro - FIat Mobiliado
- 1 suite, salá; coz, lav, garagem.
R$SOO,OO + cond.

'A-517 - Centro - Apto MobIliado - f
soite, 2 dorm, sala,'coz, bwc, sac cl
ohurr, Iav, 2 vagas garagem, dep.
Empregada. R$2200,OO + cond.

"

.4-538 - Ilha da Figuelr� ;';Apto - 2
dorm, sala, COI, bwc, !aV, sac, gara
gem. R 610,00

A-54O - Vieiras - Apto - 3 dorm,
sala, coz, bwc, lav, gi!ragem.
R$550,OO "

Classimais 5

,4.551 - Baependí - Apto - 1 su' ,

1 dorm, saía; coz cl móveis, lav,
bwc, garagem. R$660,OO + cond.

A-525 - Centro - Apto - 2 dorm, i

sala, COI, bwc, lav, garagem.
R$600,OO + cond. \

\

C-106 - Corupá - Sala Com. NOVA -

Com aprox. 34 m2 + bwc. R$500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan
IMOBILIÁR.IA

www.itaivan.com.br -(47) 3-055 ·3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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15 Ref 6341 - Amizade - Sobrado de alto
'à Pi:ldrão cl275.00m2 - suíte c/ hidro c/
rn

:� closet e sacada - 02 dorm - ficam moveis
E �!l1butidos - sistema de água quente em

i toda casa - R$530.000,OO
s:

:E

�
<1> •

.�
o
Im
Z

Ref 6623 - Amizade - Casa Alv c/
195.00m2 - suíte - 02 dorm - estarj
jantar - churr cj lavábo - 02 vagas gar -

R$385.000,OO

Ref 6460 - Vila Lalau :- casa AJv cj
148,46m2 - suíte - 02 dorm - lav

- 02 vagas gar - área festas c/ çhurr -

R$29q.OOO,OO

Ref 6683 - Amizade - Sobrado em alv c/
f). 295,81m2 - suíte - 03 dorm - home the

ather - gar p/ 02 carros - churr - piscina
- R$470.000,OO

e enzl- sa vc

258.00m2 - suíte máster c/ sacada - 03 .

dorm - sala lV c/ sacada - 02 bwc - área
festas - 02 vagas gar:--·R$340.000,OO

Ref 6617 - Ires rios do Sul - casa nova c/
128.00m2 - suíte - 02 dorm - sala estar/
jantar - R$247.000,OO

Ref 6590 - Nereu Ramos - Casa Alv c/
114.00m2 - suíte - 2 dorm - estar/jantar -

churr - gar - massa corrida - roda teto em

gesso - iuminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

�ef 6679 - Centro - Corupá .Casa em alv

cj 600.00m2 - o terreno com 9.490,OOm2 -

R$1.500,OOO,OO (pode ser vendido parte do
terreno separado)

Ref 6695'- Amizade - casa Alv c/
300.00m2 - 03 suites cj closet - home
theather - churr -living - playground
- piscina coberta com cascata - 02

vagas gar - ficam movies embutidos -

R$820.000,OO

Ref 6609 - Amizade - casa AIv c/
164,20m2 - suíte - 02 dorm - espaço
goumert - gar pj02.carrOs - aceita terreno
e financiamento - R$315.000,OO

Ref 6381 - Santa Luzia - casa AJv cj 03
dorrn - 02 salas - 02 vagas gar - área
festas c/ piscina - R$140.000,OO

-

Ref 6626 - Amizade - Sobrado AJv cj
.

263,50m2 - suíte c/ closet e sacada - 02
dorm - lareira - churr - 02 vagas gar -

R$650.000,OO

Ref 6252 - Chico de Paula - Sobrado
novo pronto cj 236,22m2 - suíte c/ closet
- 02 dorm - 02 lavabos - aceita imóvel de
menor valor - R$320.000,OO

.
Ref 6696 - casa AJv cj203.00m2 - 04

dorm - 02 salas - 02 bwc - vaga gar -

área churr - aceita troca por outro imóvel
- R$185.000,OO

.

I
•

I
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itaivan
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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�,;.. Em.cada uma das torres:
. I'�"\ Hall de entrada e espaço

.

, gourmet. mobiliados'
!

.

. Playground equipado
.

Elevador
. Detalhes de revestimento

porcelaniza(.lo na 'fachada

.

� Apartamentos: :" r-;{(" Infraestrutura para ar�condicionado .:

.'. " tipo ·split nos dormitórios
,

.

.

" Tetos rebaixados 'com.gesso
, laminado de madeira nos dormitórios
,

. Varanda .Grill inte,g'rada '

.

.. Pa.ck�s opcionais: ·,Colors,· Energy e

;'Gourm,t a sua escolha
. , ,

,I,'
.

.

.' .

··lEIER·
EMPREENDIMENTOS ,IMOBILIÁRIOS

.. (

473275.. 5000 .47 305�3412
'

47 2107�OSOO

, .., i,.� ..... " .... ". • • .... www.girolla.c0f!l.br '.. _.... ."':'. _ .. \:... . ., www-Ítaivan.com.br 'WwW.leier.i'�lb.br.

. 'I
1

.

.. J ..

'I M Ó V E I S

; ,

,
.:

. , ' < '. "
t ;. '.�' .," , ',; . .,' ,\ .

,
- ". ",
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Empreendimento:
- Hall de entrada e espaço gourmet
mobiliados

- Playground equipado
- Elevador
- Detalhes de revestimento porcelanlzado

na fachada

-localização tranqüila e privilegiada

.
".

Apartamentos: I" ':-

- Infraestrutura para ar-condicionado

tipo spllt nos dormitórios
"

.,: " -;

.. Tetos rebaixados cor_n gesso :""
•

.. laminado de madeira nàs dormitóriOs- '

- Varanda Grill integrada
.'

-.>

- Pack's opcionais: Colors, Energy e

Gourmet a sua escolha

i
itaivan

Incorporação:

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

472107-0500

www.leier.imb.br473275- 5000

www.girolla.com.br

. 473055-3412

www.itaivan.com.br

.J
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IMOVEIS

PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE'9927-6088

(reei 2354-3J

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTRADA DE

MIL

.

. ;' ,
....

D0�Mrf:()RIOS .'
.

COM SUíTE;

.'. �·PA·RC·EtAS
.. , ',�,; MENSAIS 'A.PARTIR D6

R$

JARAGUÁ DO SUL .
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. Localizado em região nobre do bairro
Vila Nova. Edifício conta com elevador

e ótimo acabamento. Apartamentos
Gom 1 suíte, 1 quarto, sala de estar/

jantar, sacada c/ churrasqueira, cozinha,
bwc social, área de servico e 1 vaga de

garagem. Área privativa de 77,46m2:
Entrada + Financiamento Bancário.

CASANOVA
OPORTUNIDADE
Casa de alvenaria,
contendo 80m2 de
área construída.

Contendo2

quartos, sala
de estar/jantar,
cozinha, bwc

social, área de

serviço, jardim e

1 vaga de garagem.
Localizada no

Loteamento Duwe,
contendo asfalto

e toda infra
estrutura.

Rua GUilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

TERRENO • AMIZADE
(PRÓX. A ARSEPUM)

Ideal para Edificio Residencial e Casa de Alto Padrão.

Excelente imóvel de esquina, localizado na Rua 13 de
Maio. Pronto para construir, com área de 577m2.

R$185.000,OO (Proprietário aceita permuta no local) .

Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, sala de
. estar / jantar, escritório, banheiro social,
cozinha sob medida, área de festas com

churrasqueira e banheiro,'espaco para
piscina, área de servico, 2 vagas de

garagem e portão eletrônico.
Terreno com 385m2 e área construída

de 160m2• R$ 295.000,00

\ Contém 1 suite, 2 quartos, sala,
.eozinha, chuiTasqueira, bwc social,
,", lavanderia, varanda e garagem,

Apartamento contém 1 suíte, 2 quartos,
c:

sacada com churrasqueira, sala de

estar/jantar, banheiro social, cozinha

integrada, área de servico e 2 vagas de

,garagem. R$180.000,OO

CHICO DE PAULA
Amplo terreno com área de 450m2,

e casa com 220in2 de área construída.
Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, 2 banheiros,
ampla área de festas com churrasqueira e

fogão.a lenha, espaço para piscina, pomar
de frutas, depósito, 2 vagas de garagem e

portão eletrônico, (Aceita apartamento de

menor valor como parte de pagamento).

Localizada na Rua José Narloch,
bairro Tifa Martins (próx. ao CAIC).

Terreno com área de 472m2
contendo uma casa de madeira com

3 quartos e demais dependências.

R$120.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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tiA §Jt!i·tl,i'&"
�.�"�.Y1ffl:.§f

,

..

SPEDITO
11Yii,.i)·�.� ";'I'!"

.\� ,li !I' & v �. t �. ,31

47 3055-3300

lilralll
IMÓVEIS

47 3275-5000 .

vendas

47 3372-1616
De 1l�ordo com a lei n"4591í64. informamos 9ue as imagens cONtidas nesse material possuem caráter de �tl9p.stã�, Os móveis, assim coma algullS malllríais de acabamento repmSêctarlos nas ilustrações e plantas. nãa ccnstitllem parte integrante do contrato. O imóvel será entregue conforme indicado no memorial

desçr'itivó,podoodohaver mod�ic�ç9ll� no mioto afljllil ômce e Ilmjelllscm lplemeJ!lllfeS sam Ilrl!viuwisD.
� r-
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Imobiliária Engetec
. Plantão: 8448-9724.

8805-726318448-9723:8412-4712 8447-9319

REF233 . Centro· Apto com 1 suíte + 2 quartos +

dep. emprgada, sala estar, sacada com

churrasqueira, 3 vagas de garagem. R$700.000,oo

-Apartarnentos com 54,76m2 e 67,53m2
- 2 dormitórios

_. Sacada com churrasqueira
-Cozinha,.salas de estar e jantar integradas

;"�Espera para ar-sondíclonado e TV a cabo
• Banheiro e área de serviço

- Garagem privativa
• Salão de festas com 206m2
• Área verde e de lazer com 1.900,67m2
• Playground com 243,54m2
• Área total do empreendimento: 33,833,68m2
• Rua 25 de Julho, s/n" - Vila Nova

E·R······B····E···" .....
' '"

. , .. ,,',

'Cb'H'.T 0,...,.·..

www.erbeconstrutora.com.br VENDAS 413055.3009 �'8424.5050

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
.,

Plantão: 8448-9724
8805-726318448-97238412-4712 8447-9319

�
.

�

o seu sonho da casa própria virou realidade.
A parbr de agora você vai poder realizar o sonho de ter

a sua própria casa, viver corn.mais qualidade de vida, segurança, conforto e privacidade.

PlANTÃO DE VENDAS

47 3055.3009 • 8424.5050
�..a Padrí! l'8dro Francken. 217 • tentro . J-.n

•

do SUl

REF147 • Amizade - Lote cf
318,5m2 em rua asfaltada.
Aceita 50% de entrada e saldo
direto cf o proprietario ..

REF217 • Vila Lenzi -. Apto com 2 quartos, sala,
c'Pzin�a, 1 bwc mobiliado, 1 vaga de garagem,
ãreade festa. Semi mobiliado. R$115.000,OO

. , .

ImOVelS
CRECI1.10W

Fone/Fax

(47) 3373-2135

REF908 • Centro· Guaramirim - Ed

Laf�.n
-

I REF228 - Czerniewlcz - Apto com 1 suIte + 2

Apto cl suíte + 2 quartos, bwc, sala 2 amb., quartos, ��Ia 2 ambientes, cozinha mobiliada, 2

cozinha, sacada cl churrasqueira, área de
bwcs mObl��d�:;a�:�������.����:ta e 1 vaga

serviço, garagem. R$170.000,OO
�--�-------��------------�--_._------- ._-----------�---------------'

REF224 • Barra Velha· Galpão com

529m2 ao lado da BR 101.
R$700.000,00 REF225 • Barra Velha - 4 apartamentos no REF242 - Czerniewicl - Terreno todo plano e murado

bairro Tabuleiro, cada um por R$100.000,00. em todos os lados menos na frente. R$ 170.000,00

REF223 • Barra Velha - Casa 3 pisos
+ sala comercial. R$ 1.200,000,00

REF175 - Baependi • Casa alv. c/1 suíte
+ 3 quartos, sala tv, sala jantar, 2 bwcs,

lavanderia; cozinha, garagem para 2

carros, área de festa cl chur., portão
eletrônico, toda laje. R$260.000,OO

REF221 • Barra do Rio Cerro - Terreno
pronto para construir, pode ser financiado,

aceita apto de valor próximo. R$120.000,OO

REF113 - Vila Rau -Ed. Le Petit - Apto com 2

quartos, bwc, sala cl sacada, cozinha com

móveis sob medida, área de serviço, área de
festa, g�ragemoJR$125.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LAN ·AMENTO
Res. Ilha Verde

. Bairro Ilha da Figueira
Edifício com: .

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 4 e 5 de setembro de 2010

*3 pavimentos e 8 aptos.
*Portão Eletrônico.

*Interfone, central de gás, área de lazer.

*Apto térreo R$80.000,00, entrada de R$5.000,00 saldo cf financ.

pela plano "Minha Casa Minha Vida". (Sendo 2 dorm, bwc, COZ, sala,
area de serviço, churrascueiraj.

*Apto no 2° e 3° pavimentos fundos R$85.000,00 entrada de R$1 0.000,00 e

saldo pelo plano "Minha Casa Minha Vida", (Sendo 2 dorm, bwc, COZ, sala, area

de serviço, churrasqueira, 1 vaga).
*Apto no 2° e 3° pavimentos frente, a Partir de R$125.000,00 entrada

ç-'

de R$10.000,00 e saldo com financ. (Sendo 3 dorm, bwc, COZ, sala, sacada,
area de serviço, churrasqueira, 1 vaga).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

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

.-

REF- 2308 - Agua verde- apta- 2 darm., bwc social, area

de serviço, sacada c/churrasquelra, 1 vaga de garagem.

R$98.000,00
Ref 3981 - Vila nova - Apto suite + 2 dormit.

sala jantar/Estar, c/ sacada cf chur.
R$150.000,OO

REF- 3732- Baependi- apto- Suite, 2

dormit., sacada c/ehurrasq, R$ 130.000,00

ReI 3923 • Rio Molha • Aptos - 2 ou 3 dorm.

(e/suite). proporcionara opçoes de lazer como:

brinquedoteca e salao de festas. (R$ Á CONSULTAR)

Ref. 4001 - CASA - TRES RIOS DO SUL, 4

DORMITORIOS, 2 BWC, 4 VAGAS DE

GARAGEM (R$190.000,OO)

REF- 3923 • MOLHA· 2 OU
3 DORM., C/SUITE.

REF .. 3921 .. CENTRO-APTOS 2 E

3 DORM. "0TIMO PADRAO"

uo.corn.brê
Venha conferir e consulte a melhor forma de

pagamento 120 X direto com a construtora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Classimais o CORREIO DO POVO · Fim de semana,4 e 5 de setembro de 2010
'IIRIIlIIIII/ll111llfll1l/llllJJHll1llll/IIilIlJIJIItIIIl/lllllllJ1lliJUlUIII1J1II1IIi//IIIIJ/lIItIIIltIIliIl/llll1!lll1/IIIlII/IIJiJUIJJllJIUImIf1UIIIIIlIIJIltlllItIIIJI/III11J1I11l1J/IIllU/IIlIIJ/lt/JlllLllJJJI/lJJlnl/mIlIJlllIJU1/I/lIiflB/lllllJlli!J/JIUIllJ/lIUlJlJlJlfII13/IJIJIUDIUIIiJ1IIIDI/!1ll11/J/1II1/11Ii1I/JUI/IIIIHJ/I!IJHIWIHI/l/JIIIJI1JI1IIIJJ/JI1IllJImWIIIJ/JU/amI1J11UIINIIIIII/WI/U/f/U/lIIIII/!/ImIllYIJ{/IIIIll!JJIIJIfUlJIJIIIHIIIUlIIII/JlllflJUII/lUJIHIU/JIIlIJIII/IIIIJ/IIl/lil/I111II111IDU/II1IIU/IIIIIIII/JII/!/I!/1llo'UUIIIJ/III!!II/1111I/mWlllllUlllllnlll/lfIIllUIII/IIl!IllIIilllllliUYlI//U/llllllfUlllIIumlll/lll/lIl1l/Jl/liIlI/llmlllmllll1I/III!1IUm/llIllIIIII/lIIIUH1l/Jlm�

-,

www.ricardoimoveisjs.com.br

O �:� º�5.'" �.=,O, '91·
w! BUil 'III•• ,

�

,� S COMPRA· VENDA· ALUGA· ADMINISTRA· VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

�RIC
J'

rv
'llJlwltIi'

o (47) 8808-5378

l� (47) 8835-6617

2: (47) 9639-4751

c:( (47) 8861-2228

� (47) 9111-1184
Faça AQUI seu

---=--------q-
- - - - - -- - -

------1
i I LDCAÇflD II · Vila tatau 2 kH 1 q_arlll/sala/cozinha I

I
'

, ,I junto, 1 banheiro, lavanderia, si garagem. I

1

l
. I 1 R$300,OO Pror ao posto de saude Vila lalau·1

Cód 292 Três Rios do Sul Casa de madeira com 2 quartos, I Cód 298 Sao Juiz· Apartamentos com 2 Quartos, sala, Cód 305 - Centro Apatamenlo com 2 quartos, sala, I Cód 311 Amizade casa de alvenaria com 3 quartos, sala,
I

sala, cozinha, 1 banheiro social, lavanderia, 1 vaga de J' cozmha. 1 banhello social, lavanoerta, 1 vaga de garagerm, cozinha, 1 tlanlleiro c/ hidra, 1 vaga de garagem, area de

L cozinha, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem, arca de I I
garagem R$110,OOO.OO. d���e R$120.000,o!:_ festas, acabamentc em gesso, demais dep R$185.000,OO. ��:!:Ylç.Q:-!:!!J�'!:_OOO,º-'!:fo_d!:. �e� g���d� pel� CE�-dr':::-:::.::::::::-.:::':-::-:-::.::==---

----

-----::-'111I
• I

I

,

I

I

Cód 316 Sao Luiz Casa de alvenaria com 3 quartos, 1

banheiro social, sala, cozinha, 1 vaga de garagem, area

___

�:�rviç������!_7���fl_���2�2_:��!��'!:__._,

I
Cód 317 Jaragua 99 • Salas Comerciais com terreno Iarea de 965,OOm2, e area construida de 60Q,OOrn2,

________________
'!_$��:!l�I!c�_:___. J

/

LEILA
CORRETORA DE IMÓVEIS

CREel 011420

rwe'l--;(�to ...

7ló� ��� do � ��!

Rua 28 de Agosto, 728 - Guaramirim 47. 3373 - 1905

Alugo apartamento no bairro Avaí

com 02 quartos. sala/cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem,

Ref: 1001 - Avaí � <2om três quartos,
capai cozinha, banheiro, lavanderia e

garp,geml Com aprox. 123,QO m2.
Toda legalizada R$173.000,OO

.

negociável

Vendo apartamentos próxima a adag.
Com- 2 quartos , sala, cozinha,

Banheiro, lavanderta, 01 vaga de

garagem, área de festas.
R$138.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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( )
Plantão: 8464-4021 e 9934-0687

VENDA LOCAÇÃO

www.imobiliariabeta.com.br

Casa no Centro, 3 oorrn (1 suíte
com closet), parcialmente

mobiliada. Terreno com 889m2

R$580,OOO.OO

Casa no Amizade, 4 dorm (1
suite) e demais dependências.

Terreno com 426m2•

R$270.000,OO

Casa em Nereu Ramos, 3 dorm (1
suíte) e demais dependências.

Terreno com 371,25m'.

R$220.000,00

Casa na Ilha da Figueira, 2
dorm e demais dependências.

Terreno com 350m2.

R$155.000,00

Casa mista na Boca da Barra, 3
dorm e demais dependências.

R$87.000,00

Terreno na Vila Lalau
com 351m2,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FINANCIAMENTOS

CrA'�'A.... I"!�
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370�6480 I 9609-0736
www.franciscovende.comlimoveis@franciscovende.com

Cód.0235 - Casa geminada nova

figueira de alv. c/2 Quartos,
saia/cozinha, BWC, lavanderia, COd.D237 • Terreno Três Rios do Norte

garagem. R$125.000,OO c/337m2• R$55.000,OO

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

r/llHlll1lIlJl1l./1IIJI_/i/)1lJ1/JIiIJ1JHI1J1IJJlJllmJJllIJ/li1Ul/llJl/IIll/ilJiillJJJ1llJlJem��iI1JJ'JJi_llmJJmCil/llH1lPilIlmD11mle/I/lJJIJI//I/I/dmlll/1IIi//_llJI1I.ill/!/P.IJf/IIJ/JI!Il/lHlJJJJI/IlJJlffllliJ/IlJWIll/Ilillllmll1Pulfllmm/IlUiluUOOI/iellJ1JJk1f11!lI11/1nuf!//lIlomufllJlJII///Ii!IJJ/1IJ/I/1I1I/JlIdIII/lIl/m/iill1l.lnu/�WJmU/JI/_II/m!ll/JillJJlm
'

,

GRECI2455J

DELL
PIA0I
IM(JVEIS

Residencial Jardjm
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m4, rua com

asfalto, ligaçóo de energia, telefÕRia e tv

a cabo com c(\ixos individuais
subterrâneas. Trotamento de esgoto e

toda infra-estruturo para construir.

Imóvel Localizado
no Loteame'nto

Pradi I

Caso com 2 quartos, solo e
,

cozinho integrada, um bwc,
área de serviço, garagem

coberta e murodo.

Imóv.el Localizado no

Loteamento Pradi I

Apartamento com 2 quartos, sala e

cozinha integrada, um bwc, órea de

serviço, garagem coberta e murado.

Edson Müller CeI. OI (41) 9112 ...1700 ... Tim 9601,...1726

Corretor de Imóveis (47)3372-1700
. C RECi/Se N°. 8530 Jaraguá do Sul, � se Cap: 89.2�2-190

www.muUercorr·etof.com.br

Terreno com infra estrutura i 500
m do Noviciado-Pedra Branca,
Barra do Río Cerro. 3000 mil m2

água corrente, árvores frutíferas.,
todo cercado. OFERTA

R 45 Mil

Cód. i 044 - Bárra R Molha
(Próx gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$140 mil

Cód.1075 - Chico de Paula-
2 qtos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia, garagem.
Financiável CnF

R$130 mil

Cód 4005 Rio Cerro II

25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.
R 220 mil

Côd. 1036 -AMIZADE
Loteamento Ilaeolami -

, R$ 85 mil e/eser.

SCHROEDER - Rio Camarada. 4 km
centro Chácara com +/- 11.0.0.0.,00.

m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R 110mil

o . a a Iguelra, com Cód. 2003 Nova Brasília -

2 quarto, sala, cozinha, bwc, Apartamento - 3 quartos, sala,
lavanderia, garagem. Terreno copa, cozinha, lavanderia, bwc,.

com 370m2. Valor R$ 150.000,00 (ac. prop.
Valor R$ 200 mil troe)

BREve EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTR1Al,
ÇpM lOlESA PARTIR DE 6 MIL M2 � VALOR· R$50,OO fM2
CaSll$ li3airro· Área/Terreno' Construção' Valor
1092 'Baependi 800m' $50m1 . 5QOrnil.
'IP4íf Sr"S/!tag\layt1 6001l1� 600rrf3pav.·· 550iJIil
10.48 GanIra 532111i' 15o.m' SOOmU
1065. .\rilaNova(2casas) 15bo.m"

'

35o.mll
'

1066 Praia Barra oo Sul apfOx.9o.lil" 135mll
Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1 049 - Nova Brasflia - 2

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

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

garagem. Terreno com 374m.
garagem 4 carros,

R$ 85 mil R$ 650 mil
local
1 quadra do mar 70ml/Sui!e+2q
quadta do mar

N.Bra.sifia
flotesIa

Cqntl.

Apartamentos
2002 SFS/Ubatuba
2019 6aln.CamborlÚ

�--------��������--------�
PROJETOS E CONSTRUÇ ES 20.12, Entrega.2010

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2016 Vila Lsnzi
.

experiência no mercado de construções,"Deixe todas as preocupações e os 2017 [:mizade.
d t t t

..

d !' t Terrel10
esgas es es ressan es e emOCionaiS e uma cons ruçao por nossa con a, 13040 ti! i· ... !Ç hlb. h)

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.". .�n f!!Jlprox, o ac

flNANCIAMQS PJ_I,,9__$1ª-1º,A
&EHirninllilCASA rnjnha_\'.!QA1

9511111
255mll

.

150mit
110mil
í25mít

Suíte+1q
2qtiartos
'3quaftos
Área·
3.00o.m1+1-

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos
-Servlços de terraplenagem, .

.

t
�

d I I
. O�tIJ}j,l!inlJ$TI'HJi,movlmen açao e sa a, va as, canais ...;! • ,� • " pj , '. , "

CORRESPONDENTE
M O 8 I L I Á R IA' (47)3375.0505

RESENÇ,4.9153-1112/91354977

SOBRAD'O GEMINADO l'tOVO Chácara 21.765m2, desmatada, casá de
madeira. lagoa. Schroeder - Iloupava Sul.
Valor a comb., troca pl.casa Jguá do Sul.
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R,ua Anll,elol Schiochet, 2,80 :sala 04 telefo,ne:
5'l!It t

iii

d d" i'
. .

�

, i' e: www.·rln· ..8.la.mo.vels •.com

P I·
. IfItIII

antao
9187-2075/9902-42

I,MO'VE'IS
'Comp,ra • Vende • 'Afu"'a

.... I .'

AlvenarIa com área 80m2 cl 01 suite, 02 quartos,
sala de estar e jantar, cozinha, banheiro,

lavanderia, garagem.Valor R$ 128.000.00 Aceita

proposta (aceita financiamento)

0010 it,"l; �, ,s.I.I:rldKll; IMíldind" ::n.5Jtrt� '1!:iIJ)m, tI
q�iiiJtt.lfI d'l '!&1iJI�'I!e" '§,IGdil, titia, 8wt" �I{jtj,.

if!Ii1I:tI&lfllh"CmIf:jWl�tdl)" l1i'II(r:lt$:'t",� irt!lfi di!: ftllJ. '.rI! :

(;'I:!,IIi"1'iI$qliJl.lfll� itf!lrlt.1fl;1I$ fjlJilliltl $11II1IlI'1. ''''$
tttO••.iOO Ale "iIIx"_'",

\

'GIId. 'lU t:J.tMafnJo 11o''1"1f'Jba,,.:;1 tl,.f:�
m, J,I' andil,,* ,1IW. 'ti'8,_1, 2,lqulrto,_ r:J
_.dlil,t bw� '11 IiIItldll,� '1181 ,,. en:tNdIl� .'t
de .t,'If'� _II 'dlllltttr/U'j ,,:••, ina." .....",
''''!illds ".$ta! r.! IChufmlJlq�;pr. P' _I I.

.'M,S no lub"'IoIo.IQ 180'_1111
COO - 405 Terreno no Amizade LOTo MUNIQUE

com 362m2 Valor R$ 90,OOO.OO(tem foto)

:SillliUlt. I� ·AtUGA toe:"" ,21:14: '" 1" 'ISO,,�
mAdindo ,'iJz,powtr:'* � 'ti61. !Ia, CiIiItlJr:k;,,, .,

"l,O:P4lêM;�oltftln.

TERRENOS A VENDA
COO - 407 Terreno na Barra do Rio Cerro com 1.376,40m'
(prox. mercado ROORIGES ). Valor R$95,000.00
COO - 402 - Terreno na Barra do Rio Cerro com 644,8Sm'
de esquina. Valor R$S5,000.00
COO - 344 - Corupá - chácara com 6,5 Margas na Rua

Carveras. Valor de R$90,000.OO
COO - 350 - João Pessoa com tj30,OOm'. Valor

R$325,000.OO
COO - 394 - São Luiz ótima localização prox. KAIQUE com

303,OOm'(12x25). Valor R$60,OOO.00
COO - 355 - Guaramirim - Figuelrinha com 360,00m'.
Valor R$45,OOO.OO
COO - 352 - Vila Nova prox. GATOS e ATOS 860,00m'.
Valor R$200,OOO.OO
COO - 396 - Garibaldi - chácara com 33,OOO.OOm' com

pastagem,08 cabeça de gado lagoa de peixe, rancho, casa

mista, toda cercada. Valor R$138,OOO.00 A/Pr
COO - 393 - Vieras - chácara com 20,SOO.OOm' com casa

pequena de alvenaria, arvores frutlferas, Valor

R$88,000.OO
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua

principal medindo l2,000.00m' prox. Igreja Nossa
Senhora Aparecida. Valor 85,000.00
Chácara na Estrada Ribeirão Grande de frente para rua

principal medindo 3,800.00m'com 02 lagoas, estruturas
para construção de uma residência. Valor R$85,000.00
Terreno na Figuelrinha ( prox. Pedreira I com 360,OOm2•
Valor R$30,OOO.00
Terreno no Rau ( prox. CTG ) com 3,100.OOmz. Valor

R$280,000.00
Terreno Guaramirim ( prole. SC- 413 ) com 27,000.00m'.
Valor R$350,000.00
COO - 411 eORupA Chácara com ISS.000m'
escriturado com casa, rancho, 02 lagoas, pomar, 60%

plaina, 12 km do centro. Valor R$ 290,000,00 (Aceita
proposta)

coo lI• .., fitt$Q flilli-'" ... I."S. t,i'e ,,*111.
r;!"4,UII� ••'tI Ii.' � _'lij, fllllll.IW"fj
dlti"lItf,'�I�t.�, 'f!ol!'M ti fifnhl �

_1W1!II,••i_"�'''Ji ''''••••:,.,'.
,#ilP" lipllmit'IIJ" "lIOr�1�lSw, 'IG (JI!lQ,." � I 'S'ulle, :1 � /11M' ''111m

,t.�.UjtJl� Pro,.... tma,pllllr,Oíitb'tli 11"1I'.�bur,',lql,��d;.'.*t,__.,2
'.wt.

.

IPt,� pndIofloM pf/tfdl!laj.ilif.$ MS.....»
I

o.' '.. ..". o, ••

COO - 408 - Casa cl 03 quartos, sala,
, coziIlha, bwc, garagem, terreno com

390mz (15x26). Valor R$98,000.00 (Não
aceita financiamento)

CASAS A VI.NDA
tOO J4i - Vila Nova - hrsWe,nd.1 Spa,nabl" Apartam_nta rtrNO de �U,'Im. 'com, 130m!/! Vito,,' df! 8$,330.900#00.

.

;COOi i09 .., GuamM,idm � F�II.U!irin&,a "" f1tesJidlnd!/lam: Mad.irll mm l q'1J;ilrtOSt Jii,Qfa", '(COZinha, bliVC1 fí!i'lliílJndftr&.a� IIJ&'lli!mJ'errlJ!f1io medindo 79!,OOm'il, VItor R$ 50.000/DO.
000 ,li2 ':'l,ote:lmell1lto (:'15;a No�a .1 .. RltlJidlada e.m AJv'ltnatiaí 'Te'rr'enlo fI1ij@dtndo 2,50"OOm:li, \r\a:iiÇ;f de R$100.000J'OO. ,AClídta f�n:al('l!c�a:mfi!,n,to d,a Cifo"

,COI); 110/ '", Rto M:o'lh'. ,. bs:id"nt:ia medindo 14SpOOmil!; tmMA lOC.Alll'lAiÇ'AOd 1 '!J"Uftli!� 2. qUlirtoJ� sa,tlilij, co,ljn.ha� lavtalf'l;de:riíli fi!!�t'li!,rnl t :1 bW'C,t !g�ralfilm� chUlrrasqueir,lIl. Va,te:;!( R$ 2,.GO.OOOiOO.
COO 195, .. 'Vi�a '.Ali .. Ietidlili\cil com 'i'SKI!rtturl, 1 'f;,fJdtf!!l� 2 qliJaftO$,� ! &afl'!w '(DzJnfrU!I..1 4ta\llOderilj j,rel de fffstas� :2 bwc." p,r;'I@f.!"m" ,piscinl,� plróldmo, 10 Gtlrd'ínt lerr,ti, vator R$ 600JJOOlJO.
iC'Q,I), 161-18rN d.Q' !Iio Oérr,ol�' IiI.JfMt.sidftnci2li ltinn Idwl1arill 116'V)O,m2� terre,n.o, ccn'li .3.2.sPOm'�'I' 3. qtoS'. 2 bwc,� sla, COl." lavand." G.I'f:ilgem.• Va,t,of de RS l'10.000�'(!lt Acet:f.;a rin:ln:t,ilmentQ peJa CEf.

'O.á"•• CQM, l.5(J.OOO'm;� cl,sa 'com SOSmil! com; pisdlí'tl,,, 1!6 �1"OilS de pti)4f!!1j. 'um ;Jj,8tpio de trfi!s',u!Jn.cln!os. tovctiH:mdo, na! E,s.trada Ribef'l:ia Grllilf'ldll!.!. VI.lar R$ :1.'300JJOOHOO
'ta,SIi li \l'fJ/nda na I.rrar. R.$ ,15.000#00
editei. Re:s'$deil'tt'IIl' MoQrada, dO'$Iot 1. Suh:e, 1 qUII/'t:rol.,s,lltla� C071.� �i!lfII; sacad/'í1iI c;o,m chur:r/iij$qUllf3j� 1, 'illltP de g�r,'Iielll,1' lotalizado no bairro \lUa NOVII, R$, lSO,JiJOOwOO
coo - 389 VILA LENZI Sobrado sendo 21moveis, superior 03 quartos, 02 BWC, cozitlha (mobiliada), salq, sacada, área de festa cf churrasqueira, lavanderia, imóvel inferior com 02 quantos, 01 BWC,
sala, cozinha, lavanderia, garagem pj 02 caros, terreno cf área 464m2: Valor R$305,OOO.OO Ac/Proposta

'
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www.schellercorretordeimoveis.com.br
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I

I JARAGUÁ ESQUERDO - Residencial Terra Brasilis - Apto, 404 Apto com suíte + dois,
,.. , . .

AMIZADE _ RESIDENCIAL JULIANA . I quartos, ampia saia estar e jantar, cozinha f,echada, .I�vanderia, bwc S�Cia!, saca�a com JARAG�A ESQUERDO - �asa com solte mais 9,3 dormltorlos,. bwc social,

A artarnento nO 303 _ 30 andar MOBILIADO _ R$180 000 00 A tos com J'
churrasqueira, um� vaga de

gar�g.
em. O apto te.m. prso la�lI1ado de maçelra,. rebaixo em sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Chnrrasqueira, lavabo e

p
lt 2di' h I deri b

'. I' Pd I
gesso, massa cornda, preparaçao para ar condicionado sistema spht. Area Interna do garagem nos fundos Metragem da casa' 193 OOm2 Metragem do terreno'

su e + orrn. sa a, COZIn a avan ena, wc socra, saca a c
.

10488·2' I $20 00 O
.. , ..

h
.

1 d PRONTOS PARA MORAR I apto. ,m, Area tota do apto. 129,09m2. R 5. 0, O. 409 50m2" R$320·000 00c urrasqueira e vaga e garagem . J .
" , .

.

.

_ .. - .. -.-- .. ---.- .. --.-.--.-._ .. - .. - .. -.--.---.---.-.-.-.- .. ---.---.-.-.. -.-.--.. - ..

--;-r-
.. -.-.- .. -.-.----.--- .. --.

-"-'-"�-'::-;.".-... -.:�Pir,--.,,-·--,,-,,-·---.
-- ..

:-;·-·-·;T-------�--·--
.. -·---·-..-·--- .. - .. ·-- .. - .. - ..---- .. ----- .. - .. - .. - .. -�- ..

-.-T------.--
..

--.---.---.---'-."-'-'-'--'-"-'-.
----:-.,-.----.--.-.-----

.'� .�/ f

.•...•
:

'I
I

TERRENOS .

."." I AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote
I nO 43 com área de 346m2. R$128.600,OO.

·1 AMIZADE. LOTEAMENTO ITACObflMll1. Lote nO-

I 38 com área total de 35.5,25m2. R$92.�OO,OO
I AMIZADE. lOTEAMENTO CHAMPS ELYSEE. 'lote'

! nO 26 CO� área total 358,90m2. R$132.000,OO.
AGUA VERDE. R$110.000,OO.

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
mais dois dormitórios, bwc social, sala,

cozinha, lavanderia, churrasqueira e

g�ragem. R$1 �5.000,OO.

VILA NOVA .. Residencial Grand life
Prédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
suite + 2 quartos, banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Apto. com laminado de madeira, porceíaro e rebaixado em

gesso, R$230.000,OQ. Entrega em fevereiro 2011

I VILA RAU - Residencial Atlantls - apto 201 Com suíte + dois

I
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

AMIZADE. LOTEAMENTO JARDIM DAS
ACÁCIAS, Lote na 30 com área total de

333,50m2. R$65.000,OO.

AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.
R$82.000,OO.

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

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

091 - Czerniewicl - casa de alvenaria
com 182,00m2 e terreno com

600,00m2. R$182.000,00
107· BR 280, Mereu Ramos- terreno
com 78.000;00m2 R$2.000.000,OO

150 - João Psssaa- casa de alv. com

aprox. 250,00m2 mais galpão. Terreno 175 - Nereu Ramos - casa de
com 1.574,10mz (aceita apto de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno

menor valor) R$430.000,OO com 455,OOm2. R$178.000,OO

234 - Amizade terreno com

350,00m2, (Residencial Munique)
R$92.000,OO

130 • Amizade - terreno com

61.500,OOmz R$500.000,OO

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 . • • . . • . • . . • . • • • • . • .. . .....•.•••.•...

033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$54.000,OO
046 - Amizade terreno com 489,48m2 . _ , . ............ R$117.470,00

',COMPRA - 'ENDE -llUGA. 'fAZ DO(UMEN''_�ÃO IMDBllIIRIA'-,:R:,'bui,fierme.Weege, I'" - iEailí'cio,'Bergamo -'Centro"
,.

I
,

• I I
, J ' " � • I I IN, I

_ I I, I I � to .. "f I, F � 1$ Ik, iJf" .,. I; oi 1.1" I I, � "II I; oi " r'" II ..

I ' I
I

," , 'I

047 - Schroeder - terreno com 360,00m2 , , , R$60.000,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105.75m2 -Ó, " R$200.000,OO
Oa6-Amizade, terreno com 505.00m2. , R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,391112 ,

-

R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.100,00m2 , , , •.•.. , . R$ 870.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m , R$300.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm" (ótimo p!indústria) , '.' .. , , , , R$400.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372.97m2............• , •.•....•....•.•. , ••.••......•.....••.••..•...•.... R$11 0.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno cl �75.00m2 , , R$28.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 1 02,00m2 e terreno com 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$185.00o,OO
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141,34m2 , R$1S0.000,00
162 - Tifa Martins, casa de alvenaria com 130,00m2 e terreno com 322,00m2, Aceita troca por outro imóvel. R$200.000,00.
236 - Amizade terreno com 375,00m2.{Residencial Munique) � ....•... , , R$ 92.000,00
237 - Amizade terreno com 364.00m2.(Residencial Munique) , , .. , R$ 92.000 •.00
238 - Amizade terreno com 362.50m2. (Residencial Munique) , .....•...... , • , R$ 92.000,00

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,OOm2 e terreno com 900,00m'. R$550.000,00
020 - Três Rios do Sui'- casa de madeira com 110,00m2 e terreno com 420,OOm2 .. , .....•.... , R$93.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno c/329,00m2 aceita sftio, , _ R$220.000.00
034 - Corupá - geminado novo de alvenaria com lB,55m2 e 91 ,64m2 (valor por geminado) R$127.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m:!. Terreno de 443,50m2. (ac'eita fio. banc.) ........•........... R$106.000,00
040 - São Luis, casa de alvenaria com 110.00m2 e terreno com 392,00mz R$140.000,00
053 - Czerniewicz-casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
057 - Nereu Ramas - casa de alv. com 108,00mz e edlcula com 40,00m2• (aceita terreno cf parte de pagamento) R$170.000,00
061 - João Pessoa, casa de alvo cl 327,23m2, edfcula, cachoeira, lagoa, e terreno c/190.600,00m2 R$700.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. 120,00m2 e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor valor) R$170.000,OO
117 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édicula de 40,00m2• Terr. 360m2 (aceita carro pop .. ou financ. banc.) R$115.000,00
'29 - �ibeiráo Grande do Norte, casa de alv. c/80,OOm;� e terreno cl607,50m2 ..........•..••.. , ..•....... , .••• R$90.000,OO
136 - Rau. geminado em alvenaria com 199.00m2••..•..•••••••• , •.•..•••.•...••• : ••..•.•.•••.•.. ' •••••. , • R$250.000.00
188 - Santo Antonio - sobrado com áreà de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 .' , R$1S0.000,OO

!llIii,m'I!I!IJ�I'1IfJi1!ll11Ikjll'Will!U/IllllllllfllllliliwmIIUiH!li1/l1im!''�llflffmffflijlm.·l!IliW!lml!'lm.�IU/IlI@!illl�lnnlílil·nmMI""'IHmllml!llnll!�11!18!11!II'WPllJl/'%�lllmqlmi§ri'lm/�ffllnj"'llll!'111!ltl/U/!lmuIriW!i9�'IW!pjjllilml,mllll�!�111�I�plli�niJIjIY/lllIIU!n!lnffti�1'miUlI'ml!W;)I{)11i11Ar,� 5l!iiI!�ll�1/IIIlIJhlllJilR,!/IU/Il :muimlbufIUW�'llImIiiIWIIU/llDm,.}" 1IIl!>i���I�li� 11111/'�ffi/lU/llY/liq�/;�!i,III.Ii, ../IIIfflm�dll�I�:mml!li®IHIII{,�1.,.im"�,lfimliUliwll,1�lmii!lal/;�llffi 11 IlmmllllHl WIMU!UUi ��li lfi1i. 1IIl111IfIU/,fIIIHtmf,�'llirffillJ!, .WU/llffU11lI!I�iJm! �lll 1111H/iJllffifh
021 - Schroeder sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ... , •.......••.•.•.•..•.......•.• , ..• , ..... R$130.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. . •.•......... : ....•..• , ..........•..•...•.....•...••..• R$400.000,00
030 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa. cf área de 175.000,00mz. aceita imóvel de menor valor , R$430.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
'63 - Guaramirim - cf casa de alvenaria. área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de. 126.600,00m2•........•..••••• R$640.000,OO

081 - Amizade - apartamento com 43,99m2 de área privativa. (aceita financiamento bancário) , R$100.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.lrnovelsca

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 4 e 5 de setembro de 2010 Glassimais 25

ital.net

REF 0144- Ápartamento na Barra do Rio Cerro
- Contendo 2 dormitorios, sata, copa cozinha,

. SWC, lavanderia, sacada com churrasqueira.
Área util de 66 m2• ENTREGA PARA MARÇO
2010- R$105.000,00 Entrada R$10.000,OO

+ parcelas de R$500,OO(corrigidas peto CUS)
e satdo pela CEF.

•

3376·5050 Plantão 965' -9028 - 9973-9002

R.' Feliciano Bortolini, 1081 . Barra do Rio Cerro

locação - contato@imobiliariareal.net www.imobi·liariareal.net

REF 0100 • Apartamento na Vila tenz- Rua
Gaiais n0395 Edificio Santa Magali(em frente
ao estacionamento do Supermercado Lenzi).-

Apto com 1 suite, 2 Quartos, bWC, sala de
jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, 1 vaga
na garagem. Área de 100 mZ, R$155.000,00

REF 0099- Casa na Ilha da Figueira- Casa
com 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, BWC.

lavanderia, piscina, banheiro da pisacina,
garagem. Área 483,75 m2, e a casa em media

140 m2• R$175.000,00

p"'.llmmIPIIIIHUII111IUI/IIUmUJOIIIIIUUIH!l@mllllmllIJIII/$''_

REF 0103-Terreno no Bairro Jaraguà
ESQuerdo-(prox Speed Pneus) com

2.076,00m2. R$ 800.000,00
.�, ';;lo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Telefone: (47)3372.2819
Plantão: (47) 9911·7628

Rua Antonio Teixeira dos Santos
Jr, 41 Centro • Jaraguá do Sul

CENTRO

�10015: GUARAMIRIM, BAIRRO AMIZADE.
Sobrado de alv.de aho padrão. Porte sup.:2 quart.,
2 banh., 1 suíte ri doset e banh.hidrom.+ 1 solo.
Porte de baixo: rozinha, lavanderia ri móveis sob
medido, sola TV{Jantar/estar. Uma amplo órea'

de festa no estilo rústiro ri fogão e fomo o lenha e

dJUrrosq., 1 despenso e 1 banheiro + uma linda
piscina de vinil. Portão elelT.. Garogem paro 4

�rr� !���o .� 690,90m2• R$5OO.000,OO.
_

PI0007 - TABULEIRO. (asa de alvenaria com laie. 3 Dormi
torios. (om móveis. Terreno com 321,60m2. R$200.000,OO.

PI 0005: ED. BARÃO DO RIO BRANCO. Apto. ri
1 suíte + 2 dorm., banho Social, solo TV{Jantar,

rozinha, lavanderia, soroda.,l vago no garagem.
Rrom móveis sob medida da rozinha, suite e dos

ba����J:.!!��,�.OOO,oo(Are��).

P10014: CASA NOVA ALTO PADRAO. Suite ri
doseI, 2 quartas, 2 banheiros, escritório, solo TV/

iantar, rozinha, lovondeiro, deck com órea de
festa, piSlina e visto para odade. Campinho de

futebol. Jardim de inverno. Garogem paro 2 carros.

Terreno ri 427,5m2. R$4B9.000,00. Ace�a apto. de

__l§w....!Jll!L@...!!!l.ip.!l!.m"gg.Q!!g!l�, _

UARAMIRlM • Corticeira

PlOO16 - Terreno com

24745,34m2 escrit
urado. ÓTIMO EM

PREENDIMENTO. Valor
R$350.000,OO.

Próximo o WEG Químico

PI 0017: Residendal Bougaville - Aptos 202 e 302 ri 1
suíte + 1 dorrn�. lbwc Social, Solo Estar/Jantar, (Ol.,

Área de SelVi., Socado rom "a e Churrosq., 01 Vaga de
Garagem e Hobby Box, ri Ara0 Privativa de 74.oom2•

Temos também Aplo. duplex localizado no terreira e qto
pavimentos e com a seguinte ronfiguração: 3· Pov.l"Su�e,

01 Dormi!., 01 Bwc Social, Sola Estar/Jantar, Ioz, Ara0
de Seryiço, Soroda ri Pia e Churrosq. 4· Pov.l Suíte, 1

Lovobo, Ara0 de Festas, 1 OfIire, Pio ri Churrosq. e Ded< ri
Pisdna,l Vogo de c;aragem Individual de dupla utilizaçiio

e Hobby Box, ri Ara0 Privativa de 199,24m2. Elevador,
tubulaçiio de água quente e fria, medidores de água,

energia e gás individuais, infro-estrútura para instaI. de ar

rondit tipa spl�. Plúx. a praia de BOMBINHAS. ENTREGA
EM AGOSTO DE 2011. Preço: CansuÍle-nos.

E-mail: contoto@poroisoimoveis.net

" I,

�/liHI/lIIMllmll, C O M PRA - S E

Biz - Compra - se honda biz fa
bricada de 2006 a 2009 pago á
vista. Tr. (47)9651 - 8586

Carros - Compra - se - Carros já
financiados, quita - se e regula
riza - se perante ao banco, car

tório e financeira. Tr: (47) 9120
- 0262.

Garagem - Compre - se garagem
no edifício Jaraguá. Tr:3370 -

7160 Dulce ou Susan

Betoneira - Vende - se. Tr:47
9606 - 2229

Casa - compra .: se, na praia
barra do sul ou ervino, 300m
do mar, Tr:3371 - 6069 CRECI
11831

Compra - se casa de madeira
para retirar do local Tr: 3376 -

4801/Eli

Compro veículos financiados,

mesmo com parcelas em atraso.
Tr: 9616 - 4819

"

:UII/lIIII/lmUIIII/I" PROCURA-SE

Procura - se - CASA - JGUN
GUARAMIRIM - p/ alugar, 2 qts,
sala, cozinha, bwc, ·Iavanderia.
Tr. 9167 - 6964

Procura - se - Vila Lenzi, casa

ou apartamento para alugar no

Bairro ou proximidades. Tr:9178
-1437

Procuro para Comprar, Uma es

cada de extensão de 9/10 metros
Tr: 9998 - 3274 ou 9155 - 2866

Procuro - carro para assumir fi
nanciamento Tr: 8473 - 9240.

Precisa - se de empregada do
méstica que saiba cozinhar e

durma no emprego. Tr: 3372 -

1490, Darci

Procuro apto ou casa para alugar
no centro de Jaraguá, direto com

o proprietário,
Interessados ligar Tr: (47) 3346
2750/ 99233390

Procura - se casa para alugar,
próximo ao centro Tr: 8815 -

0324 ou 9186 - 0427

Procuro - bicicleta para criança
de 5 e 7 anos Tr: 9962 - 2859 ou

8839 - 1117

Aluga - se, apto, com 2 qtos, ga
ragem e demais dependências,
na rua Jorge Lacerda, edifício

Marajó, localização privilegiada
no centro, 650, 00, Tr:9993 -

5437 ou 3372 - 1395

Aluga - se - apartamento, com 2

qts, e demais dependências, na

rua Jose Emmenderf 665 bairro
nova Brasília, Tr: 3371 - 9684 ou

8444 - 0032

Aluga - se, galpão comercial de
132m2 na Vila Lalau, Boa loca

lização e acessos 800, 00 Tr:
fone: 9918 - 9996/ 3372 - 0777

CACHORROS - Doa - se, adul
tos, pequeno e médio porte, fê
meas e machos. Tr. 3276 - 0340.

Colchão - Aceito doação de col-

Rei 085 - BaITa do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria C/153m2 - 3 qtos, bwc social, sala

estar�antar, coz., gar. + Edicula com área
de serv., despensa, bwc social, área de festa
com chur Terreno C/668m2 - R$242.000,OO

Rei 090 - Rio Cerro 1- Casa de
Madeira c/100m2 - 3 qtos, bwc, sala,
cozinha com fogão a lenha - Terreno

c/817m2 - R$65.000,OO

• Ref 088 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 17.61 0,40m2 - Rua
Pastor Albert Schneider - Próximo a

Malwee Malhas

• Ref 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 334m2

(13,50m x 24,75m)
R$67.000,00

• Ref 086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 945m2 -

R$77.000,00

• Ref 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 8.805m2

- Próximo a Malwee Malhas
R$640.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suite + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

Churrasqueira, garagem para dois veiculas - Terreno c/334m2 - R$256.000,00
Ref 091 - Rio da Luz - Terreno

com 412,50m2 - R$ 39.000,00

Vende - se - torno e fresa e de
mais equipamentos e ferramen
tas, Tr: 3372 - 3465 ou 9194
- 4996

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

chão, urgente. Tr:8846 - 2797

i,! I r�
-

I.�" VENDE-SE

Aparelho abdominal e bicicleta -

vende - se, 500, 00 ou troco por
uma esteira, Tr: 3371 - 6243

Bicicleta - vende - se, monarque,
feminina 150, 00 Tr: 3273 - 0884
ou 8869 - 5008

Bateria - vende - se, da mar

ca Per, completa 2. 500, 00' Tr:
8848 - 0091

Celeron 2. 1 - vende - se, 240·Mb
Ram, Placa de Video 64 Mb, HD
80Gb, Monitor LG 15", 400, 00
Tr: 47 9607 - 5296

Placa pci wireless 1 08 mega
R$75, 00. Tr: 9917 - 3771

Adaptador usb wireless kaiomy
R$60, 00, Tr: 9917 - 3771

Carta de credito - vende - se, de
imóvel contemplada, 27, 000, 00
entrada e assumr 78 parcelas de
378, 00 Tr: 3370 - 4310

COMPUTADOR - Vende - se,
p/ trabalhos gráficos, comple
to, Quad Core 2. 5Ghz, 2Gb,
HD400Gb, placa profissional
Nvidia, Quadro FX570, R$2. 300,
00. TR. 9978 6795 Raquel

_

Empilhadeira - vende - se, mar

ca Vale, capacidade de carga 4,
5 tono , bom estado, R$25, 000,
00, aceita carro, falar com Paulo
Tr: (47)9933, 0183

Guitarra Jennifer - vende - se,
toda preta, 1 pedalera e 2 cabos

. de 5 mts, em perfeito estado,
350, 00 Tr: 3370 - 5989

Impressora - vende - se, semi
nova, laser, Jet HP colar cp
1215, 400, 00 Tr:3273 - 7669

Lanchonete e sorveteria - Vende
- se, no centro, valor a combinar,
Completa, com 3 maq. De sorve

te e Buffet, aceita - se carro. Tr:
3372 -1257

Lanchonete - vende - se, bairro
vila nova, em funcionamento, va

Iar á combinar, Tr: 8811 - 0114/
Ode

Lanchonete - Vende - se trailer

lanchonete, completo com cha
pa, cuba de aquecimento, ge
ladeira, pia, 'cadeiras e mesas e

armário. Tr:9187 - 9332

MOVEIS - Vende - se, apenas
1 ano de uso, p/ loja de roupas
fem. , em MDF, cores, caramelo
e branco, Balcão, caixa, balcão
expositor, provadores, 4 araras,
2 tablados de vitrine, 3 mane

quins, painel decorativo, sofás e

tapetes. Tr:9903 - 9535,

Nintendo Wii - Vende - se novo

e destravado, com um controle e

um Nunchuk, suporte, barra de
sensor, adaptador, Cable NV e

mais jogos Wii sports (baiseboll,
boxing, gOlf, Tennis, boliche) e

Resident Evil. R$800, 00 Tr:8405
- 6012

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

PADARIA E CONFEITARIA - Ven
de - se, equipamentos e balcões,
semi novos, no bairro Vila Nova,.
Tr:9652 - 3963.

Vendo por motivo de mudança,
URGENTE, uma chacrinha com

uma casa em alvenaria (Bloco de
Concreto a vista) com Laje, com

40, 00m2, no Chico de Paula um

pouco pra frente da Menegotti
Malhas. Preço a combinar, Posso
vender só a casa também. Acei
to carro e estudo proposta para
pagamento a vista. Tr: 33718700
ou 8407 0997

Vende - se um Título Patrimonial
do Clube Atlético Baependi, valor
R$900, 00 mais taxa de transfe
rência de R$100, 00. Tr: 9183

.

- 5214

Tv - vende - se de 20" da marca

Philco Tr: 3273 - 6572 .ou 9945
- 5881

Vende - se tabuas para Ca xaria
'I

e escoras usadas, valor a combi-
nar Tr: 3370 - 1063

Vende - se dois filhotes de pas
tor alemão capa preta com duas
vacinas e um macho adulto Tr:
3273 - 0296

IIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIJ./, D IVE RSOSOImlllmlll�UmJ

,mIIIMIIlIII/UlI/UlI,

APARTAM[NTOS

AMIZADE - Vende - se, 3 qtos, c/
garagem. Tr:3276 - 3321.

CENTRO - Vende - se, ed. Ma
ximum Center, 1 suite, 2qtos, gar.
, salão de festas, elevador, 2°

.

andar, sacada fechada com sis
tema reike, que pode ser aberta
totalmente qdo quiser, todo mo-

.

biliado com móveis sob medida.
R$270, 000, 00, aceito financia
mento. Tr:3055 - 2094 ou 9117
- 8754.

CENTRO - Vende - se, Ed. Mene

gotti, 2 qts + dep. Empregada,
bwc privativo, R$130. 000, 00,
aceita carro e/ou imóvel em Ja
raguá / Praias / Itajaí. Tr. 3248 -

4258 ou 8401 - 4000

Ilha da Figueira - Vende - se prox.
.

weg II, com 1 suite 3 quartos e

demais cômodos R$115. 000,
00+ finan. Aceita - se carro Tr.
9137 - 5573

ITAJUBA - Vende - se, 2 qts,
mobiliado, R$120. 000, 00.
Tr. 33707881 / 33761315 /
99056588 c/ Leonel

Jaraguá Esquerdo -Vende
- se, prox. a Madri no edifí
cio D'Espanha, andar térreo,
com área privativa de 71,
68m2• Contendo 1 suíte + 01

quarto, 01 vaga de garagem
coberta e demais dependên
cias. Valor R$110. 000, 00.
Tr:32748844/99298265 CRECI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terrerio com àrea de 65.567m2 - localizado
na Rod. BR 280 - Km 50 em Guaramirim

. Terreno com área de 417 ,OOm com casa construída,
localizado na- Rua João Franzner 666 - bairro São Luis.

Residencial Vasel - aptos com 2 e 3 dormitórios com suite, localizado
na Rua Frederico Curt Vasel. Forma de Rgto: entrada de R$1 0.000,00,

parcelas mensais de R$400,00 mais reforços.

Terreno com área de 118.567m2 -localizado
na estrada Bananal do Sul- Guararnirim

Terreno com área de 9.900,OOm210calizado na

rua 28 de agosto 2.143 em Guaramirim-SC.

Imóvel com área de 862,40m2 - contendo casa cf
área 317,OOm2 em alvenaria localizado na Rua Antonio
Teixeira dos Santos Jr 73 - centro - Jaraguá do sul-se

Para mais informações contate-nos!

N° 14237.

Czerniewicz -, apartamento com

uma suíte, mais dois qtos, sala
dois ambiente, cozinha, área de

serviço, sacada com churras

queira e vaga de garagem, pode'
ser financiado e o uso do FGTS,
165. 000, 00, Tr: 9159 - 9733

Czerniewicz -, apartamento com

uma suíte, mais dois qtos, sala
dois ambiente, cozinha, área de

serviço, sacada com churras

queira e vaga de garagem, semi
mobiliado pode ser financiado e

o uso do FGTS, 175, 000, 00 Tr:
9159 - 9733

Estrada nova - apartarnento..
com dois qtos, sala, cozinha e

área de serviço, vaga de gara
gem pode ser financiado e o uso

do FGTS, entrada de 10. 000, 00,
mais financiamento bancário. Tr:
9159 - 9733

Estrada nova - vende - se, com

2 qts, pronto para morar, aceito
financiamento e o uso do FGTS,
entrada 5. 000, 00 Tr: 9159 -

9733

Rau - aluga - se apartamento
com 2 qts 485, 00 Tr: 9993 -

2131 sandra

Apartamento Condominio REi
naldo Bartel, Baependi, pronto
para morar, 1 suite + 2 quartos,
sala conjugada. Tr: com Gisele
9919 - 8439

Centro - vende - se e aluga - se

apartamentos vende - se 130m2
e aluga - se 120m2 Tr: 9602 -

3904

Agua verde - vende - se, 140m2,'
suíte mais 2 qts de casal, 240,
000, 00 Tr:9918 - 9996

Casa - vende - se, próximo a

sociedade amizade, duas casas

de alvenaria, com 3 qts cada, as

duas por 108, 000. 00 avista Tr:
3371 - 6069 CRECI11831

Amizade - Vende - se, com 1
suite, 2 quartos e demais ce
pendências, área externa com

churrasqueira, terreno co 450
m2, todo murado, R$250. opa,
00. Tr: 9979 - 01028466 - 9635

ARMAÇÃO/PENHA - Vende - se,
130 m2 fica a 200 metros da

praia. Tr:9953 - 5627.

BARRA DO RIO CERRO - Vende
- se, 2 suítes, 1 master, cozinha

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

Barra 99 - vende - se, casa mis
ta, 3 qts, toda pintada a óleo pró
ximo ao colégio, 28, 800, 00 de
entrada, aceita - se carro ou 20,
000, 00 parcelado
BARRA DO SUL - Troca - se,
por chácara ou terr. em Jaraguá.
Tr:8824 - 1107.

Centro - Vende - se, alvenaria,
semi acabado, distante -aOOm do

Angeloni novo, R$130. 000, 00,
aceita - se 60, 000, 00 de entrada
o restante parcelado ou negocia -

se. Creci 11831. Tr:3371 - 6069

Casa - vende - se, de alvenaria,
4 qts, garagem, fica próximo ao

viaduto da estrada nova, Tr: 3273
- 5051 ou após 17:00 hs.

Chico de Paula - Vende - se, al
venaria (bloco de concreto a vis
ta) com Laje, com 40, 00m2, no

prox. a Menegotti Malhas, terreno
) de 600, 00m2, aceita - se carro

e estudo proposta. Tr:33718700
.

ou 84070997

Ervino: Casa de madeira 800mts
distante da praia. Tr:3371 -

6605a noite com Sirley
ESTRADA NOVA - Vende - se,
prox. a Unerj, alv, laje, 4 qts, 2

bwc, garagem 3 carros, R$150.
000, 00. Aceita casa de menor

valor. Tr. 91375573 / 33716069
- Creci 11831

JARAGUÁ 84 - Vende - se,
385m2, 2 qtos, sala conjugada c/
a cozinha. R$50 000, 00 á com

binar. Tr:3273 - 7195.

JARAGUÁ 99 - Vende - se, nova,
alv, 120m2, terreno esquina, mu

rada, 2 qts + 1 suite, garagem
dois carros, prox. a Malwee,
R$190. 000, 00. Tr. 99025885

PiÇARRAS - Vende - se, prox ao

fórum, ou troca - se por imóvel
em Jaraguá do Sul. Tr:9975 -

3090 ou 3371 - 1243 c/ César.

Rio da Luz - vende - se casa com

02 dormitórios, 01 Bwc 80. 000,
00 Tr:3370 - 6370

Scheroeder - Vende - se, nova,
60m2, 2 quartos, sala cozinha
e banheiro, R$115. 00, 00.
TR:9136 - 0049

Sheroeder - Vende - se, alve
naria, 2 quartos e demais cô
modos, R$90. 000, 00Tr:9183
- 8081/3373 - 0098

Três rios do Sul - Vende - se,
nova de esquina, 1 quarto e 1

suite, garagem com churrasquei
ra, terreno de 410m2, prox ao

mercado Larissa, R$149. 00, 00.
Tr:3372 - 1257

Vila Nova - Vende - se, excelen
te localização, R$140. 000, 00.
Tr:8428 - 7826/9909 - 5514

Vila Rau - Vende - se, alvenaria,
próx. UNERJ, 107m2, 3 quar
tos, Terr. 14x30 - R$155. 000 -

Tr::9918 - 9996/3372 - 0777

Vila rau - vende - se, casa mista,
de 3 qts, com escritura, 57. 000,
00 aceita - se carro, Tr: 3371 -

6069 CRECI11831

Enseada - Vende - se, distante
500 metros da praia, 2 casa de
alvenaria com laje, entrada indi
viduai com portão de ferro, lega
lizada, R$1000. 00, 00. Tr:9137
- 5573 Creci 11831

,

z: CHACARAS

GARI BALDE - Vende - se, 41

000m2, 3 lagoas, 1 rancho, com

pastagem, toda cercada, á 70m.
, do ·asfalto. R$125 000, 00.
aceito terr. no negócio. Tr:3055
- 8262.

Massaranduba - vende - se, lo
calizada na estrada ribeirão da
lagoa, com área de 25 mil m2, Tr:

VILA LENZl - Sobrado de 215 m2 com 1 suíte com

dcset, 2 quartos, 1 BWC, sata de estar com laje
inclinada, cozinha e copa integradas com

churrasqueira, lavabo; lavanderia, terreno com 600m;!.
TODA MOBIlIADA com móveis sob medida.

R$ 4SS.000,(X)
(Pode ser financiada pela caixa)

, .

•

U 8ft
,

·mOVEIS·

GUARAMIRIM· CORTICEIRA GUARANlIRIM - PONTA COMPRIDA GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM· BANANAL DO SUL

Cod. 176-Casa
Alvenaria 90m2, cf
2 quartos,sala,coz.

bwc, Garagem,Terreno
4 16m2- plano e

escriturado,Va lor
R$90.000,OO,

somente avista,aceita
financiamento.

Cod.168 - Cosa alvenaria c/
4 quartos,l c/dose.c/ suíte e

hidromassogem, sala grande,c/
Bwc,Cozinha,com aquecimento de

água a gás,e tbem os Bwcs,Camara
de segurança,e cerca Elétrica,área de

serviço c/bwc, Garagem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim ou Joraguá.

Cod.174 - Casa Madeira· caso
em madeira c/1 quarto,cozinha,
Bwc, Varanda. Terrreno c/ área

de 378m2 Valor R$ 40.000,00 .

Aceita·se Carro até 10.000,00,
ou uma entrada e o restante

parcelado corrigido.

Cod.l 72 . Terreno rural c/ área

150.000,00m2,(60 margas) c/
casa de madeira, arrozeiras,
bananal produzindo,lagoas
de peixe, escriturado, Valor

R$600.000,00, avista ou ne-

gociaveis.

GUARAMIRIM . AMIZADE PRAIA BARRA DO SULGUARAIvIIRIM . NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl

Cod. 164 - Casa em

olvencrio de 100m2 c/2
quartos, sala, cozinha,

Bwc, lavanderia, garagem.
Terreno c/ 531 ,97m2

- Valor R$125.000,OO -

Venha conferir

Cod. 173-Casa
Alvenaria 150m2,c/ 3-
quartos, 2 salas,2 coz.

2 bwc, 2 dispensa, e

Garagem,Terreno 357m2,
todo murado, Valor

R$200.000,OO, Aceita
proposta, 50% avista, e 50%

financiado pela Caixa.

Cod, 150 - Casa alvenaria 95m2,c/
3 quartos,copa/cozinha,bwc,
Garagem, + Sobrado 60m2• Cod.175 . Caso alvenaria-

tijolo maciço avista,no 2°Piso c/ Cose em alvenaria c/ loje
churrasqueira,balcão de pia em endinada, c/ 2 quartos,sala/
mármore, e janeloes de vidro. cozinha,bwc,garagem p/2 carros

Terreno 380m2 Valor R$160.000,00 Terreno c/450m2 todo murado,
Aceito proposta,como terreno, escriturado,a 250 metros da praia,
Caminhonete em bom estado, e a 300metros do centro.

como parte de pagamento.' '{olor R$ 80.000,00.

www.osnicorrelordeimoveis.com.br
8481 - 3059 ou 3725 - 3052

Ribeirã Grande - Vend - se, 13.
870m2, limpo e plano, prox23 vale
das pedras R$90. 000, 00 sem

befeituria R43371 - 6069

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

SANTA LUZIA - Vende - se, sítio'
c/ 375. 000, 00m2, grota funda.
Tr:3370 - 2855.

SCHROEDER - Vende ou troca
- se, chácara no Rancho Bom,
terreno 70. 674m2, 2 casas, 3 la
goas, pomar. Troca por casa em

Jguá do Sul. TR. 9148 - 2677/
9116 - 9841

= LOCAÇÕES

Aluga - se (14 x 9mt) boa locali

zação, acesso asfalto, Pé direito
alto, p/ fins comerciais, indus
triais, c/ Habite - se - R$800, 00
- 9918 - 9996 '

QUITINETE, QUARTO, APTO.
- CENTENARIO - Aluga - se,
mobiliados. TR. 3370 - 3561/
99583197

.

Vila Nova - Aluga - se, quarto
grande imobiliado ou sem mo

bília, 300, 00 com água luz e

gás, próxima a prefeitura nova

Tr:9199 - 0024. Ou 9963 - 5544.

Bertha weeg - aluga - se galpão
pi depósito Tr: 3376 - 0632

.

Clinica medica - aluga - se, es

paço em consultório (psicologia,

CASA - BARRA DO SUL - Aluga -

se p/ temporada. Ir. 3376 - 1553
ou 9903 - 0545

GALPÃO - GUARAMIRIM - Aluga
- se, 300m2. Tr. 33701608

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

Galpão Comercial - Vila Lalau -

,
.

• _ } �... '- v u � J\
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nutricionista) Tr: 3273 - 2119 ou

9975 - 7708

1I/IIIIIIWllilIIIIIIIIIII SA LAS
COMERCIAIS

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

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

Nereu Ramos - aluga - se sala
comercial com inter-net, Tr:3375
- 0592

Jaragua esquerdo - vende - se,
loja de cosméticos e acessórios,
boa localização, clientela fixa,
30, 000, 00 Tr: 3370 - 7397 ou

8481 - 1345/ Patricia

I

:IIII/IIIIIII/I:� TE R R E NOS

Amizade - vende - se 800m2, pa
.

vimentado próximo ao sepu, 78,
000, 00 TR: 3371 - 6069 CRECI
1180031

Barra do Rio Cerro - Vend.e se,
com 324, 00m2, próximo a Tri
tec. R$80. 000, 00

Barra do sul - vende - se, terreno,
. com entrada de 3, 000. 00 res

tante financiado Tr: 9941 - 5854
fabio

Czerniewicz - VENDE - SE, Rua
do Pama, com 435 m2, por R$75
mil (negociável). Tr:84213179
ou 84110871.

Czerniewicz - vende - se, com

435m2, com escritura por
65, 000, 00, Tr: 84213178/
33701821

ILHA DA FIGUEIRA - Vende -

se, 450, 00m2, R$80. 000, 00.
Tr; 3370 - 6370 /9965 - 9934 /
9975 - 2943. .

Itajuba - vende - se; casa de al
venaria toda imobiliada, 250 mtrs
da praia 125, 000. 00 aceita - se

financiamento Tr: 3771 - 6069
CRECI11800,31

JGUNSCHROEDER - Compra
- se, acima de 3. 000m2. Tr.
33714008/88026635

Jaraguá 99 - vende - se terreno
com 463, 00m2. R$75. 000, 00
Tr:3370 - 6370

Jaraguá 99, - vende - se terreno
com 364, 33m2. R$65. 000, 00
Tr:3370 - 6370

João pessoa - vende - se casa

terreno 15x30, meia água em

cima de materia', 30, 000, 00,
Tr: 8868 - 4837

João Pessoa - Vende - se loca
lizado na Rua Manoel Francisco
da Costa, com área de 472 m2•
Tr: 3374 - 5934/9138 -.4176

após as 15 horas.

Nereu ramos - vende - se, ter
reno industrial 4. 118 m2, 135,
000, 00 parcelado. Tr: 3371 -

6069 CRECI1180031

Rio Branco - Vende - se, apenas
no contrato, R$25. 000, 00, es

tudo troca por carro. Tr:3373 -

3311 ou 9962 - 5885

Rio cerro 2 - vende - se, terre
no industrial, 1600 m2, de frente

para a Br, 150. 000, 00 negocia
vel Tr:9137 - 5573

SANTO ANTONIO - Vende - se,
prox. ao colégio, c/ água, luz e

.

esgoto, rua asfaltada, R$12.
500, DO' de entrada + parce
las de um salário mínimo. Tr.
33716069

SCheroeder - Vende - se, prox
posto salomon, casa de alvena
ria 38, 500, 00 aceita - se carro

Tr: 3371 - 6069 CRECI1180031

SCheroeder - vende - se, no cen

tro próximo a prefeitura, 481 m2,
70. 000. 00, aceito carro na tro

ca, Tr: 9962 - 3664 .

SCheroeder - vende - se, próxi
mo da Marisol, 480 m2, 22. 000.
00, aceita - se proposta Tr:3371
- 6069 '

Schroedér - vende - se, terreno

próximo salão bracinho, 421 m2,
escriturado, 45, 000. 00, troco
automóvel por menor valor Tr:
9174 - 0251

Três Rios do Norte - Vende -

se, lindo terreno pronto para
construir, próximq a Escola Max

Schubert, 670m2 (27, 48m X
24, 60m) R$R$95. 000, 00 Tr:
88064621.

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

Três rios do Sul - Vende - se,
terreno de esquina 413m2, rua

asfaltada, prox. Ao mercado La
rissa, R$76. 000, 00. Tr:3372 -

1257

Rio da Luz, - Vende - se, ótima

localização, pronto para cons

truir, próximo da Seara, com 360
m2, medindo 12, 00 x 30, 00

plano, contrato direto com o pro
prietário registrado em cartório,
R$39. 000, 00 A vista. Tr: 9185
- 4615/3376 - 0081

Rio da Luz - Vende - se, com

360 m2, medindo 12, 00 x 30, 00

plano, ótima localização, pronto
para construir, próximo da Seara,
direto com o

Rio cerro - vende - se, pxoximo
da nanete malhas, terreno indu
trial, medindo 3. 800m2, 220.
000, 00, Tr: 3371 - 6069

toteadores ,- vende - se, área

para compensação ambiental
com 475. 650, 00m2. 400. 000,'
00, CRECI 8844, Tr: (47)3370 -

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 4 e 5 de setembro de 2010
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z: CAMINHÕES

040 - Vende - se, 90, c/ baú,
direção hidráulica, alarme, tra
vas ótimo estado R$32. 000, 00
Tr:33701478/9Q030877
Mercedes 608 - Vende - se, no

Baú, 74, R$25. 000, 00 negociá
vel. Tr-:9149 - 9673 Lucia

MERCEDES. BENZ L1214 - Vende
- se, 94, c/ baú, branco. Tr. 9979
- 6850/3371 - �368
SCANIA T112H - Vende - se, 83,
todo revisado, pneus novos. TR.
3370 - 7144

VW 8150 - Vende - se, 01, c/
baú, branco. Tr. 9979 - 6850 /
3371 - 6368

,

III'WI/III/IH/:: CHEVROlET

S10 - Vende - se, 00, 2. 2, 4x2,
GNV, cab, Simp, VE, TE, AL, LM,
4 pneus novos. Ótimo estado.
R$25. 500, 00. Tr:9967 - 9864.

S10 - Vende - se, 00, die
sel, ABS, AC, OH, prata. TR.
99239345

S - 10 - Vende - se, 04/04, tur
bo diesel interculer, cabo Sim
ples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento. R$39. 000, 00.
Tr:9107 - 6932.

S - 10 - Vende - se, 2. 4S, 01, 2

portas, completa, R$24. 000, DO.
Tr: 33723951 ou 47 84223148.

S10 - vende - se, complete, com

GNV, R$25. 000, 00. Tr:337.o �

8633

S10 - vende - se executive,
2. 8 4x4, cabine dupla, diesel
2004/2004, pneus novos, com

pleta, banco de couro Tr:9119
- 3300

Vectra - Vende - se 95, flex, bran-
. co, completo, muito conservado.

Tr:9197 - 2309 / 3275 - 2245
ariane (após as 18:00 hs)
Vectra - Vende - se ano 2001,
comp. + couro, 66mil km roda
dos, 2. 2 mpsi, 8 válvulas com

manual e nota. Tr:3376 - 2776

Vectra - Vende - se branco, 99,
AC dgital. Tr:9947 - 8394 joares.
Vectra - Vende - se GLS, com

pleto, 2. 2, 99. R$18. 500, 00,
aceita - se veiculo de menor va

lor Com GNV. Tr: 3275 - 3538
9931 - 9410

VECTRA - Vende - se, 2. O,
GLS, ano 95, cinza, R$13. 500.
Tr:3371 - 9157

Vectra GT - vende - se, flex,
2008/2008, comp, eto IPVA

pago, 32. 000 KM, ótimo estado,
43, 000. 00 Tr: (47) 9933. 0183.

Vectra automático - compra - se,
a partir de 2008 Tr: 9176 - 2751

Vectra - vende - se GT Flex
2008/2008, 2. O, prata, comple
to, IPVA pago, 36. OOOKm, ótimo
estado, valor R$39. 000, 00, Tr:

(47) 9933. 0183

ASTRA - Vende - se, 05, Hatch
Elegance,4 portas, 2. Oflex, pre
to, AR, OH, VE, TE, AL. Tr:8823
- 8479.

. Astra - vende - se, sedan 2. O,
02 expression, completo, gaso
lina GNV, 22. 000, 00, Tr:9186
- 7223

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

Corsa '- vende - se, Sedan Cin
za 1. 6 GLS 2001, R$18. 500 à
vista, sem troca. Tr: 9917 - 3771

Corsa - vende - se Wind ano 95
azul super conservado e em óti
mas condições todo documen
tado por R$9. 000, 00. Estudo

proposta para pagamento a vista.
Tratar 3371 8700 ou 8407 0997

Corsa - vende - se sedan 01, cin- Idea -vende - se, adventure
za, 1. 6 8v, 16. 500, 00 a vista, . completo 07/08. 38. 000, 00 Tr:
Tr: 9917 - 3771 (48) 96137335

Corsa - Vende - se, sedan, 99, 1.
O, 8v, 4p, trava, alarme, ar quen
te, R$12. 500, 00

MERIVA - Vende - se, 03, com

pleta, R$5. 000, 00 entrada +

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

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

Omega GLs - vende - se, 2. O,
93, vermelho, impecavel, motor

novo, 11. 000, 00, Tr: 3372 -

3922 ou 9974 - 8603

11:/IIUIII/I/lIIIIIIII: FIAT

Palio - vende - se, 1. 8, 2003, 4

pts, completo, 17. 900, 00 impe
cavei, Tr:9987 - 1004

Palio - vende - se, 99, branco

completo, 4 pts, 10. 000, 00 n.
9199 - 0024 ou 3276 - 1439

Palio � Vende - se, branco,
completo, 99, R$11. 000, 00.
Tr:8826 - 6122

Palio - vende - se, EX 2002, ver

melho, vidro, trava, ar quente e

LDT, 14, 600, 00 Tr: 3371 - 9313

Stilo - vende - se, 16 v, completo,"

2004 em ótimo estado, Tr:9646 -

7296 ou 9923 - 4061 (Viviane
machado)
Stilo - vende - se, 16 v/ 2008,
ótimo estado, revisado, particu
lar, 26, 900. 00 Tr: 9923 - 4061
ou 9646 - 7296

.

Stilo - vende -' se, 2003, 1. 8,
gasolina, prata, completo, ótimo
estado, R$30. 000, 00, falar com

PauloTr: (47)9933. 0183

Tipo - Vende - se, ano 95, verme

lho, 4p, aceito moto na negocia
ção. Tr:8807 - 3457

Uno - vende - se, 91, TR: 9189
- 9589

Uno ep - vende - se, 96, na cor

bordo, quatro pts, completo, Tr:
3370 - 7442/Lauro

UNO - Vende - se, 4 portas,
compl. R$4 000, 00 entrado E +

parco Tr:9618 - 7945.

Uno - Mile Fire, 2005, 2 p,
com ar - cond. R$17. 000, 00.
Tr:9979 - 8040

Uno - vende - se 97, 1. 5, 2 por
tas, R$7. 000, 00, falar com Pau-
10Tr: (47)9933. 0183.

Uno - Vende - se, Mlle, way,
2010, vermelho 2 portas, R$3.
500, 00 de ebtrada + financia
mento, transferência para 90
dias. Tr:47 9120 - 0262

Uno - vende - se, 2010, vendo ou

troco ar galou corsa de até 12.
000, 00, de entrada mais presta
ções de 663, 00, Tr: 3273 - 6432

Pálio - Vende - se, ano 99, 4 p,
com GNV. Tr:3275 - 2049

Pálio - Vende - se, EDX, ano 96
modelo 97, 1. O, branco em bom
estado, R$3. 000, 00 de entrada
+ parcelas, aceita - se de entra
da . .1r:3370 - 92178421 - 6497
Rosane ou Iracema

UNO - Vende - se, 96, 1, O, azul,
R$8. 500, DO. TR. 33700983

Uno - vende - se, Mille ELX Ele
tronic 94 - vidro elétrico e trava,
Tr: 9158 - 7991

Fiorino - vende - se, 98, com gáz,
6. 500, 00 mais financiamento,
em ótimo estado, Tr:3370 - 1141
ou 9113 - 7522

Fiorino Track - vende - se 97 - ar

quente. ótimo estado. 8. 500, DO.
Tr: 9158 - 7991.

Siena - vende - se tetrafuel(GNV
de fabrica) 2010, cor prata 16 mil
km, rodados, completissimo,. Tr:
3376 - 1496 OU 9975 " 6766

1/1/11= FORD

COURIER - Vende - se, 06, 1.

6, branco, R$22, 000. 00. Tr.
32731944

Courrier Vende - se, ano 2003,
1. 6, branca, ótimo estado. Tr:

3275 - 2049

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

3436

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

Escort - Vende - se, 94, europeu,
R$4. 700, 00 avista. Tr:8839 -

2879

Escort - Vende - se, GL, 89, 1. 6,
gasolina, R$4. 600, 00.1'R:3273
- 0216/9177'- 2300

Escort - Vende - se, GL, ano 89,
1. 6, com som, R$4. 900, 00. Tr:
9177 - 2300

F - 1000 - Vende - se, 86, tur

binada, vidros e trava elétri
cos, 'alarme, OH, banco couro,
completa, R$22. 000, 00. Tr.
99419712

F - 1000 - vende - se, ano 89,
motor MWM, Tr: 3372 - 2823 ou

9632 - 3925

Focus - vende - se, 1. 6 FLEZ
PRETO 09/09 COMPLETO 35.

000, 00 Tr: (48) 96137335

Fiesta - vende - se gl 1. O, 01,'
com ar e trava, vermelho em óti
mo estado, 13, 500, 00 Tr: 3055
- 3756 ou 8408 - 9110

FIESTA - Vende - se, 00, 4 por
tas, azul perolizado, pára - cho

que personalizado. R$12 500,
DO. Tr: 8405 - 9689

Fiesta - Vende - se, Hath, branco,
,08. Tr:9143 - 0574 Josi

Fiesta - vende - se, 1. 6 sedan,
96, completo, 2° dono, 32 mil
km, impecável, 27. 000, 00 Tr:
9186 - 7223

Fiorino Furgão - Vende - se,
08/08, revisado, com GNV, semi
Nov, oferta a vista sem troca,
R$24. 000, 00. Tr:8831 - 8989
Vilmar

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

novo, branco, 9. 000 km, AR,
TE, AL. R$25 000, 00. Tr: 9135
- 8601.

KA - Vende - se, 98, prata, pára
- choque personalizado, TE, AL.
R$9. 500, 00 s/ troca. Tr: 8405
- 9689.

Ka - Vende .:se, 97, avaria no

motor, R$8. 500, 00. Tr:3276 -

0850

Ka - Vende - se, ano 2001, ima

ge, ótimo estado, R$1. 500,' 00
entro Mais parcelas de R$454,
00. Tr:3273 - 6417

Mondeo - vende - se, sw, 2. O, 16
v, 97, completo, banco de couro,
15. 500, 00 Tr:91 04 - 6677

MONDEO - Vende - se, 95 teto

solar, banco elétrico, air bag du
plo, ABS, top de linha. Tr: 3373
- 8244.

Ranger - Vende - se, caminho
neta estendida, vermelha, STX,
94, 2. 8, gasolina/GNV, em ótimo
estado, R$25. 000, 00, Tr:979 -

6850 ou 3371 - 6368
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S10 - Vende - se, 01, dizer, acei
ta � se Hilux na troca. Tr: 3372
- 0665

S10 - Vende - se 02, 4x2, R448.
000, 00 aceita - se, carro em

troca, revisada om garantia. Tr:
3373 - 3311 9962 - 5885

S10 - Vende - se, 05, a diesel,
4x4, 2 portas. Tr:3275 - 0697

VERONA - Vende - se, 94, LX,
'

álcool, rodas de liga leve, pára -

choque personalizado, película.
R$6. 500, 00. Tr: 8405 - 9689.

Verona - Vende - se 1. 6, ano 90,
branco, excelente estado de con

servação, R$5. 800, OOTr: 9918
- 9996

11'1111,1"1/1'111111/,11111 M DTO C I C LETAS

Biz - vende - se, 2007, KS, Tr:
3275 - 6730

Biz - vende - se, 2010, para as

sumir financiamento, Tr: 3273 -

0884 ou 8869 - 5008

Biz - vende - se, 04, partida elé
trica, única dona, revisada com

dois pneus novos, relação e ba
teria nova, 3. 300. 00, Tr: 9992
- 3755

CB500 '- Vende - se, 00, alar
me, luz branca, pneus novos.

Tr:3370 - 0479

-CG - vende - se, 150, ano 08,
com partida elétrica, com 11 km,
4, 900, 00, Tr: 3275 - 3538 ou

9931 - 9410

CRF - vende - se 230, ano 08,
9, 000, 00 Tr: 9953 - 2627 ou

7812-3100

CG - Vende - se, Titan 125 ks.
prata, c/ baú, R$2. 700, 00. TR.
33717317/99267616

CG � Vende - se, 600cc Hornet,
06/07,,27.000 km, prata, R$26.
000, 00, pneus Michelin novos

Tr: 913j - 5362 Luciano.

CG - Vende - se, 88/89"toda orí
ginal. Tr:9923 - 115,3

CVX 250 - Vende - se, 08, Twis
ter, licenciada 2009 paga, c/ alar
me. 14. 000 km. R$9. 500, 00.
Tr:8802 - 6399.

DAFRA - Vende - se, 09, Laser
150cc, prata, baú givi, ,c/ capa,
cadeado, R$4. 000, 00. TR.
3055 - 3756/8408 - 9110

DAFRA - Vende - se, 09, Laser,
150cc, prata, c/ bau givi, capa e

cadeado, R$4. 000, 00 + transf.
consoroio. TR. 3055 - 3756 à
noite.
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MT 03 - vence- se, 08, 660cc,
6. 500km, R$22. 300, 00. TR.
3370 - 7144

SBX TWISTER - Vende - se, 07,
250, ou troca por carro. Tr: 49
91526922/3372 - 3333

SUNDOWN - Vende - se, Web
EVa 100, 06, preta, partida elé
trica, grátis 2 capacetes preto.
Tr:3275 - 3j 05

Suzuki GS 500 - Vende - se,
2009. Tr: 3373 - 0841 '

Suzuki Yes - vende - se, com aro
de ligaleve, freio a disco, e mos

trador de marcha, 3. 300. 00, Tr:
8421 - 6497

Titan 150 - VENDE - SE ou TRO
CO, ano 2005, preta em ótimo
estado pouco rodada, R$3. 800,
00. Ou troco por Bross 150. Tr:
3371 8700 ou 84070997

Today - vende - se, CG, 92, 2,
000,00 Tr: 9953 - 2627 ou 7812
- 3100

TORNADO - Vende - se, 04, p/
trilha, c/ doc. Tr. 92200034/
33712697 Celso

TWISTER - Vende - se, 07, bor
do. Tr. 33713570 /88216776

Twister - Vende - se, ano 2003,
, vermelha, R$5. 500, 000, aceita

- se carro em troca

XR 250 - Vende - se, 04, torna

do, equipada p/ trilha, R$3. 500,
00. Tr. 92140486

XT 600 - Vende - se-moto de tri
lha R$5. 000, 00. Tr:9979 - 8040

XT 600 - VENDE - SE. ANO 2000,
8. 800. 00 Ir: 9953 - 2627 ou'
7812-3100

XT660 - Vende - se, ano 05,
R$18. 000, 00. Tr:9979 - 8040

illUlmnUIIUlum/Uo

O UTROS

ALFA ROMEO 164 - Vende - se,
95, impecável, R$12: 000, 00. Tr.
99888137

Blaser - vende - se, completa"
cor verde, em bom estado, 15.
900, 00, sem troca, Tr:9987 -

1004
,

BMW - Vende, ano 93, esportiva
completa, 2p, cor. Prata. Tr:3275
- 2049

BMW X -vende - se, 5 - MHM
5566 ., 2009/2009 - preta, troco

por outros carros ou pego entra
da e parcelo diferença. Tr: (48)
96137335

Falcon - Vende - se, 2004, pre- 'BMW - Vende, ano 93, esportiva
ta, R$2. 500, 00 .f 34x298, 00. ,completa, 2p, cor. Prata. Tr:3275
Tr:3273 - 6708 á tarde com An- - 2049
tania

Honda - vende - se Titan 150,
ano 05, preta em ótimo esta
do pouco rodada e quitada.
Documentos em dia. Preço a

combinar. Tr: 3371 8700 ou

C3 - Vende - se, GLX preto, 06,
completo, air bag duplo, aros de

liga leve originais, pneus novos,
recém licenciado 2010. R$28.
500, 00. Tr:8831' - 8989 Vilmar

C3 - vende - se, prata 05/05

completo torro 24. 500, 00 Tr:

(48)' 96137335

Classe A - Vende - se 160, ano

2001 R$17. '000, 00. Tr: 3372 -

1 �71/99228300
F4000 - Vende - se, vermelha,'
1981/1982, motor MWM, car

roceria graneleira no valor de
R$26. 000, 00' em ótimo estado.
Tr:9184. 0124 ou 9988. 1982
com 'Alzemir.

JEEP - Vende - se, 61, 6 cilin
dros, 4x4, 3 marchas, R$18.
000,00. Tr. 99623664

JEEP - Vende - se, 61, gasolina,
4x4, reduzido, R$18. 000, 00. Tr.
33740649

Mitsubishi - Vende - se, L200 Gl
98, 4 X 4, Diesel, Cabine estendi
da. Completa, AR, OH, TE. R$29.
000, 00. Tr:9983 - 9046 falar
com Joise

Mitsubishi - Vende - se, 07,
'L200, APE, Out doar, chum-

bo, R$29. 000, 00. Tr:
30550024/91561228

PAJERO SPORT - Vende - se, 02,
disel, 2. 8, completa, emplaca e

revisada 4x4, R$46. 000, 00. Tr.
9115 - 1154- ou 3370 - 0402

00. Tr: 9161 - 0907 ou (47)
3338 - 1565

Pegout 206 - Vende - se, ano

2001, 16Vv, completo menos di

reção, cor vermelho, 1. O, R$16.
500, 000. Tr: 9975 - 3940/9902
-6717.

PEUGEOT 206 - Vende - se ur

gente, 07, SW Flex, compl, único
dono, R$25. 700, 00. Tr: 9918
- 0000

PEUGEOT 206 - Vende - se,
02, prata, AR. OH, VE, TE, Air

bag duplo, pode ser financiado.
R$18. 500, 00. Tr: 9975 - 0078.

Peugeot 206 - 1. O 16v COMPlE-
, TO, preto, 02/02, 4 portas, ótimo
estado, 'R$17 mil, 8456 - 0258
VILSON.

PEUGEOT 307 - Vende '- se, 07,
Griff, complete. TR. 9969 - '3914
/ 3372 - 3008 Kauê

PEGEOUT 307 - Vende - se,
semi novo, 08. Tr: 9949 - 1515
Symone

Peugeot 207 - Vende - se 1. 4,
08/09, preto, flex, 4 p. comple
to, rodas de liga 14, volante com

regulagem de altura banco do
motorista com ajuste de altu
ra, R$36. 500, 00 avo ou R$32.
500, 00 + 5 x 891, 00. Tr: 9651
9954. Messias

PICASSO - Vende - se, 02, ex-'

clusive, AR, banco de couro,

compl, ótimo estado. R$24 500,
00. Tr: 8862 - 0017. Peugeot 206 - Vende - se, 1. 4,

PICASSO _ Vende _ se, 04,' flex., tp de linha, R$28. 000, 00.
o

Tr:84D5 - 9689
completo, R$29. DOO, 00. TR.
33705622

Splinter - Vende -. se, COI, 313,
04, completa, com ou sem ser

viço. Tr:3372 - 2105 ou 9934 -

7517 '

TOYOTA - Vende - se ou tro
ca - se,' 04, HILUX, 3. O, turbo,
4x4, preta, gabine dupla, couro,
compl. 58. OOOKM. 10 dono. Tr:
3376 - 5122.

C3 - vende - se, 07 esportif, cor

bordo, completo com couro, 30. '

000" 00, sem troca, Tr:9987 -

1004

Porshe Caynne S - vende - se,
05 completa, blindada, excelen
te estado, troco por outros car

ros ou pego entrada e parcelo
diferença. Tr:(48) 96137335

Mercedes classe A, 160 comple
ta elegance, banco de couro, ano

2000, na cor chumbo, 16. 800,
00 Tr: 3275 - 2421 ou 9148 -

5790

í/UI�I/I�: PEUGEOT,

Pegeout 206 - Conversível, ano

2003, R$35. 000, 00 + financia
mento Tr. 3372 - 1371

Pegeout 206 - vende - de, sesa

tion, 08, 1. 4, flex, preto, 4 por
tas, direção hidráulica, ar condi
cionado, Itldt, película, som, 16,
OOOkm, 28. �OO, 00 ou entrada
de 16. 500, 00 mais 29x de 612,

Peugeot 2003 - vende - se, ca

briolet, 'lindíssimo', completo,
40, 000, 00, Tr: 9922 - 8300 ou

2106 - 8522

Pick up Peugeot - vende - se, ano

95, valor 4, 000, 00 mais finan-.
ciamento ou troca - se por Tr:
3370 - 8249

..

CLlO .; Vende - se, 03, RL, t. O,
preto, completo, air bag duplo,
ótimo estado, R$17, 500, 00 Tr.
9978 6795 Raquel
CLlO - Vende - se, 03, Sedan, 1.
6, completo, top de linha, R$20.
000,00. TR. 91021701

CLlO - Vende - se, 04, 16v, pra
ta, esportivo, completo, gasoli
na, 50. OOOkm, R$23. 000, 00.
Tr. 9902 3992

Clio - Vende - se, 06, 2 portas,
preto, R$17. 500, 00. Tr:9186 -

1357.

MEGANE - Vende - se, 01, se

dan, compl. , cinza. Tr:8433 -

0088.

MEGANE - Vende - se,' Grantur
08, completo, revisado com 40.
OOOkm. Tr:9186 - 5783.

MEGANE RETH - Vende - se, 01,
20 dono, completo, pneus novos.

Tr. 99479765

Megane - Vende - se, 07, único

dono, R$36. 500, 00. Tr:8402 -

5923

MEGANE GRANTUR - vende - se,
06/07 COMPLETA, AUTOMATICA
38.000, OO-Tr: (48) 96137335

Megane Grand - vende - se TOUR
'EXPR. 1. 6 2009 completa 24.

,

000 KM - R$44. 900, 00 (100%
financiável) Tr: 9149 - 9744

Renault - Vende - se Scenic pri
vilége 2. O, 2004, AC, OH, COM
PUTADOR DE BORDO, Trava, VE,
Alarme, Banco de Couro, Auto
mática. Preta. R$29. 500, 00. Tr:
91440121 Tratar com Ricardo.

SCENIC - vende - se, 2003 em

ótimo estado, Tr: 9646 - 7296 /
9923 - 4061

Scenic - vende - se, 2003, com

pleta, ótimo estado, 23, 500. 00,
Tr: '9993 - 1598 ou 3055 - 0075

.seníc - vende - se; 03, 2° dona,
25, 000. 00 Tr:3275 - 2421 ou

9148 - 5790

SANDERO - Vende - se, 2009 1.
O completo 15. 000 km na ga
rantia (financiável)- Fone 9149
- 9�44

BORA - Vende - se, 01, azul,
compl, banco de couro, com ro

das tsw 18 ABS. R$26, 500, 00.
Tr:8405 - 9689.

Corsa - Vende - se, ano 94, cor

preto, are> de liga leve, R$8. 500,
000. Tr:3370 : 1161

Fusca - Vende - se, ano 71, óti
mo estado. Tr:9933 - 0227

,

Fusca - vende - se, ano 78 em

bom estado, 2. 500, 00 Tr: 3370
- 9797 ou 3055 - 0746/leila

"
GOL - Vende - se, 03, Spe
cial, alcool, R$14. 500, 00. Tr.
33719157

Gol - vende - se, 96, aceito troca
no menor valor, 10. 500. 00 Tr:
9220 - 2831

Gal - Vende - se, 09, 1. O, 4

portas, flex, preto. R$28. 000,
00 Tr:3273 - 5233.'

Gol - Vende - se, 93, 14. 6, bran
co, R$7. 500, 00, acita - se au

tomóvel em troca, revisado com

garantia. Tr:3373 - 3311 9962

. Glassimais E

- 5885

Gol - Vende - se, special 2001
vermelho, 4pneus novos, nunca

bateu, manual e NF. R$12500,
00. Tr:3370 - 0073 e 9123 -

7355

Gol - vende - se, 1. 0/2008, 4p,
DIREÇÃO COMPLETO. FilÉ 24.

,

500, 00 Tr: (48) 961373.35

GOLF - Vende - se, 06, 2. O, au

tomático, prata, 22. 500km. Tr.
9981 - 9777

GOLF - Vende - se, 09, 1. 6,
Sportline, vermelho, único dono,
completo, revisado. R$50. 000,

�OO. Tr. 8849 3600 / 47 3273
5144 (após 18hrs)
GOLF - Vende - se, 95, GTI,
R$12.000, 00. TR.33716968

Gol - Vende - se, 01, vermelho,
ótimo estado, R$10. 600, 00. Tr:
9123 - 7355

Gol - Vende - se, 92/93, gasolina,
1. O, R$7. 500, 00 avo Tr:8831 -

8122 Patricia ou Edir.

Gol - Vende - se, GTI, 2. O, com

pleto, branco. Tr:9933 - 0227

PARATI- Vende - se, 97, 1. 8, 2

portas. Tr:9973 - 9749.
.

Parati Gl 1. 8 MI 2P - ano 1997,
cor cinza, gasolina. Excelente
estado. Valor: R$14. 000, 00
Tr:33723951 após às 18:00h.
Giuliano

Palo - vende - se 1, 6 2003 com

pleto + roda 16" + mp3, 21.'
500, Tr: (00)9113 - 3138 falar
com Daniel

, ,

SAVEIRO - Vende - se, 99,
bola, 1. 6, R$15. 000, 00. TR.
33716968

Saveiro - vende - se, ano 2000,
geração 3, cinza básica, rodas
15, lona marítima, protetor de

caçamba, IPVA 2010 pago, .sern

troca 18. 000, 00 Tr: 3373 -

1060

Santana - vende - se, ano 95

completo, branco, Tr: 3275 -

6730

Saveiro - vende - se, sãmer, 96,
1. 8, motor AP/ por 12. 900. 00

'

com reparos na lata e sem troca.
Tr: 9962 - 3664

Voyage - Vende - se 1. O, ano

2009, cinza, completo, c/lmobi
lizador eletrônico, Volante multi
funcional, alarme, MP3 c/entrada
p/SD, USB e bluetooth. R$33.
000, 00 - T: 8433 - 7261
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EPASSOS
imóveis

t

ses da vida são importàn "c

. $; você encontra o lar perfeito
�"ôS melhores momentos da sua vida!

- Ouadra do mar
lO:
...
>
lO:

REf'.:30SO ...
...

• 3 DOhAitcSrios (1-")
• Sala paq2 amIJIeRtft
• sac:acL1com�
/l2Vii4aS�

R$ 480.000,00

, Próximo ao BIO
REf.:t021

·1�
• sala fJ QUfnha ,

/I v", ptWatfva
II Valor COC'Id. R$15O,pO

R$135.000,OO

Ouadra do mar

Encontre a opção REF.!2076 '<'--

/I .2 D«mltótIM (1 ....,certa e aproveite .. $1ft"... 2 .mDItntfI
/I VI9' privativa

todos os momentos, .. s.mtrnoDiliado

R$ 380.dOO1OO
.a-

,

Ouadra do marV'sta- parcJal do mar
Rt'.:20U REF;.�3064

«z ��(f:WlU1 /I � o«mlt6rIo§ (t ju(tf)
- _.M8t'. jMQf • .."" ....%�

'I•��ÚN(f�, /I MO" fa•
-v,.."wiUVI • VIfj prWMfvt

1'$ Z90.ooopo R$ 350.000,00

. ,-

PRIMEIRO PASSO PARA O MELHOR NEGOCIO!

Êd_, Otilicdv\ed�úros

'Ineário
Cam

, • #'

nu
l.o«tllttiefo rIO tiJI.'I 3.150 .

ApaI'ffjrtifii'Ú(j '(jfdl� tMbIHiildo
1 $ulté'+2Q�
2v�degor�
�i'iIi) Infl'iMlrufufIiI
W:I 2(1)6

�1_oo�.�iItI\IIHII'jiII'I
!i(;f*' iIWf<l d!i Il'��, I!(ir��

,te"

·1I·,tIA IÍltlll/I/'/a Ie BJreál"ÍI OaIKJII"I"
Matriz: Rua 3700, nO 124 - Baln. Camboriú/SC - des.c@desc.com.br

.:
'

FUla': Av. Brasil, nO 2850 - Baln. Camboriú/Sê - desc2@desc.com.br
. ,

'V.nda. f f�� (41) 3U14414 V.ndl.� (41' 3361"2222
.

.

.....MIIIJIr

COMPRA

VENDE

ALUGA

(47) 3371-2117' Plantão 8404-849819183-2333
Rua João Picolli, ·104 I Centro I Jaraguá do Sul/SC

Apartamento em

construção. 3
dormitórios (sendo

1 suíte), sala de
estar/jantar.

cozinha, área de
serviço, banheiro
social, sacada c/
churrasqueira e

duas vagas de
garagem .:

VENDE: AMIZADE Apartamento alto padrão,
contendo 02 dormit., (sendo 1 suíte) sala de

estar(jantar, coz .• área de serviço, banheiro, sacada cI
. churrasqueira e 2 vagas de garagem. Ap com móveis

sob medida. Resid. Mon! Vermont. R$ 240.000,00

VENDE: CZERNIEWICZ Flat duplex
(semi mobiliado). possui suíte master, sala, cozinha •

lavabo e vaga de garagem. Saint Sebastian Flat
Defronte SCAR R$ 140.000,00

CENTRO

....Apart. 1 dormit., sala, coz., área servo, bwc e garagem,
Rua Reinoldo Rau • Ed. Gioconda. Aluguel: R$ 450,00

�Apart. (novo} 1 dormit.. sala. coz .• área serv., bwc, sacada
cI churr. e garagem. Resid. das Tulipas. Aluguel: RS 495,00
-Apart. 2·dormit.. sala, coz .• área serv:, bwc, sacada c/ch.urr.
e gar. R Cabo H. Hadlich Ed. Pedra Rubi. Aluguel: R$ 900,00
... Apart. 3 dormi!. (sendo 1 suíte). sala, COZ., área serv., bwc,
sacada cI churrasqueira e 2 vagas de garagem. Rua Gov.
JorgeLacerda Ed. Onlx Aluguel: R$ 900.00
- Sala comercial. Rua João Marcatto, Com área de 40 m2
Ed. Chíodini. Aluguel: RS 450.00

...Sala comercial. Rua Preso Epitácio Pessoa. 1465, Com área
de 45m2, Aluguel: R$ 550,00
NOVA BRASILiA

..Apart. 2 dormi!., sala, coz .• lavand .•bwc, sacada e garagem.
Rua João Planincheck. 1715. Res. Klein, Aluguel: R$ 500.00

"'Apart. z.domst, sala, coz . .Iavand .•bwc, sacada e

garagem. Rua Domingos da Rosa. Ed .Bela Vista .

Aluguel: R$ 550 •.00
"'Apart. 3 dormã, �endo 1 suíte). sala; cozillha.bwc.

lavand .. chu�ita� sacada e garagem. Resid.
Hilamar - Rua :José Pavanelo. Aluguel: RS' 700.00

�

��.�
.

.

ÁGUA VERDE
-

-Apart, 3 dormit.: sala! cozinh�. bwc, lavand. sacada
e garagem.-Resldenclal Garcia. Aluguel: R$ 550,00

VILALENZI

-Sobrado geminado, .

2 dorm + suíte. bwc.
"

sala, coz, lavanderia,
lavabo, churrasq. e

,

garagem. Rua Irmão"
Leandto.120m2,
Aluguel: R$1.200,OO
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3371-5544

RESIOENCE.

Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaímoveís,com
www.atlantaimoveis.com,A' d RI

;

\J Lançamento
.

IBIZA
< ]rrfraestrutura para sísreme eletrônico
de (1('('550 e vigilâncklp <lquecimento de

água a gós e ar-cnndicíOt)ado típo spNt
, Portas em MDr com pintura laqueada
, La\/aho

SUSTENTAB!UDADE
· Aproveitamento de água da chuva
· Medidores individuais de água
· Coleta seletiva do lixo
· Iluminação com sensores de presença'
· Peças sanitárias para baixa vazão de.

água
· Portas certificadas em MDF

tNTRADA +

PARCELAtv'lENTO D.iRETO
EiV\ ATÉ 50 f\AcSES

,�

-.
TÉCNICA

Jaraguá do Sul I se

CENTRO

Ref. 1623, Casa, Bálrro,
Centro - Descrição: Casa
com 1 surre cf banheira, 2
dormrrórios, sala de estar,

sala de Tv, bwc social,
cozinha, área de serviço,
área de festas com bwc,
garagem.R$398.000,00

Ret. 1607 Casa, Bairro,
Am�de,Descrição:Casa

com 1 suite, 2 donni
tórios (sendo um deles

mobiliado), sala de estar e

jantar; bwc social, cozjnha
mobiliada, área de serviço,
área de festas, 2 vagas de

garagem.R$290.0oq,OO

ef. 2410 Residencial Santa Luzia,
: Bairro Vila Lenzi, Descrição: Aparta
; mentos com 1 surre + 1 dormrrório

ou 1 surre + 2 dormrrórios, com

sala, bwc, cozinha, sacada com
. churrasqueira, área de serviço, 1

vaga de garagem. R$113.81 0,00 á
R$164.377,50

e.
.

eSI encla em

Michael, Bairro Vila Nova, Descrição:
Apartam�ntos com 1 surre cf closet,

2' dormrrorios, bwc social, sala de
estar e jantar, sacada com churras

queira, área de serviços,garagem.
R$150.000,00 á R$215.000,00

ReI. 2339 Belle Vie
Becidence Bairro,
Centro, Descrição:

Apartamentos com 3
suites (1 masíer com

closet e sacada, 2

demi-suiles), Ampla
sala de jantar e estar
com sacada e chur
rasqueira, cozinha,

área de serviço com

estendal, lavabo, gara
gem. R$310.000,OO
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L-1000 - CASA ALVENARIA - Com 02 quartos, s��:'����iii
;. e área de serviço com móveis planejado, área de festas com
1 banheiro,churrasqueira, garagem, toda murada com portão·

eletrânicó. R$1.200,00
• L-1 oor - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02
•••. quartos, sala de estar; copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e

;, cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde doCzemiewicz
i L-1 004 - SOBRADO - CENTRO parte superior com 01 suite com
•

banheira, 03 quartos, banheiro social, 02 salas com sacada, em

,
baixo,escritório + 02 salas, cozinha, área de serviço, churrasqueira,

i 02 vagas de garagem, fundos com edícula, toda murada com portão
l eletrânico.R$2.000,OO

'!"'. L-1006 - BARRA DO RIO MOLHA - Casa de alvenaria Com 02
;IÇO:' quartos, sala, cozinha com móveis, bwc, área de serviço e garagem

. ,_:, para 02 carros. R$670,OO
L-1009 - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$650,OO
L-1 01 O - CASA - JARAGUÁ ESQUERDO - Cf 02 quartos, saia,"
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garage. R$620,00
L-1 012 - CASA PARA RNS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas, .

02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
R$2.800,00
L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com

jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,5oo.00.
L-1 015 - GASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suite, 02

, quartos, salas de estar; saia de jantar, sala de TIl, escritório, c02lnha,
: lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

; R$1..660,OO ,

; L-1018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com otsuite,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dép. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme: R$4.5QO,00
L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com

.,. móveis. R$580,00 .

Ai L-2001 - APARTAMENTO -ILHA DA RGUEIRA - Com 02 qUé!rtOs,
ô'r sala e coinh conjugadas, área de serviço,sacada com churrasq_ueira,

, 01 vaga de garagem. R$660,oo .

'"

L-2oo2 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cpzinha,
, bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$480,OO
:f L:-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,

,.1 área de seoíço, vaga de garagem. R$600,00
-

� L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 suite + Õ2
� quartos, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área de
I servi�o, 01 vaga de garagém. R$750,00
ii L-2005 - APARTAMENTO CENTRO - Com 01 quarto, sala, co.zinha e

j. área de serviço conjugadas, com 01 vaga de garagem.R$480,QO
L-2006 - QUmNETE - VIEIRAS - c/ 01 quarto, cozinha, bwc.
R$280,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c/ 03 quartos, sala com

sacada, cozinha, bwc social, .área de serviço, lavanderia. R$500,OO
L-2009 - APARTAMENTO CALÇADÃO - CENTRO Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço alberta, 01 bwc, 01 vaga de garagem.
R$5oo,00
L-2011 - APARTAMENTO - CENTRO Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$580,00

- APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem. R$530,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - c/ 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$630,00
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - c/ suite, 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$900,00
L-2034 - QUmNETE - CENTRO com 01 quarto, cozinha e lavanderia

, conjugadas e bwc.não tem garagem. R$300,00
L-2035 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - c/ 02 quartos, sala,

<, cozinha, bwc.lavanqeria e garagem. Com sacaea- Prédio tem salão
,

de festas, portão.e1e)ronico. R$500,00 .

'.
•

.

L-2038 - APARTAMENTOS NOVOS -ILHA DA FIGUEIRA - com
02 quartos, sala com sacada e churrasqueira, cozinha, área de
serviço,m 01 vaga dê garagem,R$620,00

.

L-3000 - SALA COMERCIA!.:- CENTRO - c/ aprox. 110m2 e 2
bwc

.

s. R$900,00
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para caáeliante. R$�800,00 •

L:-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
,,115m2 com ban�.eiro" �$1.390'00 ..

- _.

':;' ",
.

L-3005 - SALA C9MEBCIAI'>,CE�O.�, Cqi'tl:ap.roidmadiIDlente
�5l1]?:R$350,OO�,.·�-;::���;;.,· ',o :�. �':

J.,�Orl' - AV. ·GEllJLlO VARGAS - EM CIMA:DA Q]lCA HERTEL Com
àproximadamente.45m2. R$500,OO

.

�
.

y

L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/ 280m2. R$2.400,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA - CENTRO - Com aprox 50m2,
bws, com estacionamento. R$600,00
L-4000 - GALPÃO - SÃO LUIZ· Com aprox 670m2m, mesanino com
cozinha e bwc. R$3.800,00
L-4006 -ILHA DA RGUEIRA - GALPÃO com aproximadamente
400m2 - Com 01 bwc, estacionamento. Murado. R$1.700,00
L-5001 -TERRENO COM AREA TOTAL DE 930,00 m2 sendo 30
frente x 30 fundos. R$600,00
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CASAS:
�652 Casa de madeira com 02quartos.
lairro Jar9uá 99. R$350,00
a648 Casa de madeira com 02 quartos.
lairro Santa Luzia. R$400,00
�654 Casa de alvenaria com 02quartos.
lairro Três Rios do Norte. R$450,OO

.

�655 Casa de madeira com 03quartos.
�airro Czemiewicz. R$600,00.

APTOS: .

a408 Ouitinete 01 comodo + BWC.
airro Nova Brasília. R$360,OO com

9ua e luz incluso.
•

�403 Ouitinete com 01 quarto. Bairro
lava Brasília. R$420,00 + Taxa de

Igua.

!547 Apto com 02quartos. Bairro
,entro. R$500,00 + Cond.
�544 Apto com 03quartos. Bairro Nova
lrasilia. R$580,oo.
1541 Apto com 02quartos. Bairro

�ntro. R$590,OO + Cond
'

1531 Apto com 01suite + 02 quartos.
lairro Centro. R$7oo.00+Cond.
546 Apto EXCELENTE PADRÃo com

11suite com hidra e closet + 02quartos,
ala estar, jantar e sala de tv, cozinha,
têa serviço, churrasqueira, 02sacadas,
�C �cial, lavabO, 01vaga de garagem,
Irea total de 219mt: TODO

�OBILlADO. Predio com 02 elevadores,
Ilseina, área de festas. R$2.2oo,OO +

tond. + ou - R$3oo,oo.

lLUGUEL COMERCIAL:
1715 Sala comercial com 56m2. Bairro
�anta Luzia. R$378,OO. .

1718 Sala' Comercial. Bairro Centro.
1$390;00'+ lPTU + Cond
1701.Sala comercial com 90m2• Bairro

�ntro. R$490,OO + Cond. +.IPTU. •

1710 Sala G!>mercial. Bairro nova

!rasilia. R$500,OO
1717 Sala comercial com 32m2 + WC.
!airro Centro. R$670,00 + IPTU. (�
1707 Sala Comercial. Bairro Nova
!rasilia. R$600,oo.
1700 Galpão. Bairro Chico de Paula.
t$600,oo. .

1713 Sala comercial com 130m2. Rua

�rao do Rio Branco - Bairro Centro.·'
1$1.500,00.
1716 Casa'comercial em alvenaria com

ralas e demais dependencias. Bairro

rentro EM GUARAMIRIM. R$1.500,OO
1719 CASA COMERCIAL com

f1Quartos, sala grande, cozinha grande,
1BWC. Bairro Centro.R$1.600,OO

VENDA DE CASAS:
1119 Casa de. alvenaria com 100m2,
om 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
ala, copa, área de serviço e 01 vaga de
aragem. Rua Mario Jabfuske • Bairro
!ereu Ramos. R$13O.000,OO.
�1141m6vel em construção com 300m'.

pteamento Miranda, Com terreno de
t25m2, excelente para comercio:
1121 Casa de alvenaria no Bairro Vila

fava, com 314m2, terreno com 530m2,
om piscina e gar�gem para 04 carros.

1122 Casa de 106m2 no Bairro .

jzemieWicúom 01 qüarto máis suite.
.ua Nivaldo Pereira. Valor
t$220.oo0,00

VENDA DE TERRENOS:
1329 Terreno com 196.913,45m2. Bairro

ra di! Ftqueíra.
[324 Chácara com 47.500m2. Tifa dos
lonos:Valor R$95.000,OO.

�nda de Chácaras: .�: �';
.

318 Chacara com 28.000m2, com casa

e
'

120m2, com rancho horcJenhadeira
utomática. 3 km do centro de
iassaranduba. R$260.000,OO. aceita '

nõvél como p�rte de pagamento

Lotes de esquinas no

lm._tka�:.H»t�fa S�"llb.'
.
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Seu imóvel está aqui,
HABITAT

H203 Residencial Saint Tropez .

aptos com 01,02 e 03 dormitórios,
01 ou 02 vagas de

garagens,cozinha, sala

churrasqueira a gás nos aptos,
terraço Fítness Center, hall social
decorado. playground,
bícicletáriO.Rua Exp. Cabo Harry
Haldlich. Bairro Centro.

DIA
"'3311221t

H204 apto
com 01suite +

02quartos.
Residencial
Verticallí.

Bairro

Baependí.
R$145.000,OO

H203 Villeneuve Residente
aptos com área total de 515, 12m2•
Para quem gosta de viver com ..<

requinte e segurança.

H203 Residencial Hibiscus - Aptos c/Oi e 02
Dormitórios, cozinha, sala estar/jantar., área de
serviço. 01WC, sacada, salãode festas, .

brinquedoteca e sala para Fitness,Hua Feliciano
Bortolini,1397. Bairro do Rio Cerro.

i.h-'·\t í
\ \

� !
�

.

4133718009

J

/
J

,
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Casa de alto padrão. Toda em porcelanato ..

Cozinha em alto padrão completa, integrada ! Área construída de 245m2
com área de fe,stas e sala de estar, 1�,!�Q?<l�:�, �:.t��al�:d�,�sta ." ala de jantar e uma grande
3Q, sendo 1 suíte master, sacada e�\:t.t.9.dos' 's�jV;j' "z1Wh1t��G' pensa no primeiro piso .

.

uartos, vista panorâmica, piso lamiriâtl0- '. i��, a no piso superior.
quartos, acabamentos e detalhes em gesso. Uma BELlSSIMA área de festas.
Garaçern para 2 carros. Aquecimento de água POR APENAS R$550.000,OO!
a gás e detalhes em granito ..

Valor: R$565.000,OO Barra do Rio Cerro Mais detalhes, entr:ar,em contato!
.

,
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Edifício Allegro • Estrada Nova
Apto 2 quartos, Aprox. 53m2,

Entrega: Julho/2D11. R$ 98,000,00.

Çód 0054�- Residencial Meliã
Vila Lalau

Rua 'Rodolfo Wischral Neto

··ÍIN.·••v.....
\.

.•

'.1
,',r'

'

Cód0014- Terren() .14{)4!�()mll ":'Árnizade
�

.

'

1 (OOma X 24fSm2
"

.

.

Apartamento (todos com churrasqueira na sacada)
- 2 quartos;

- 1 suíte + 1 quarto;
- 1 suíte + 2 quartos. (I. ".

'

, ".fJiI, '.

Entrega: Nove'mbro/2013 'lbe",1),
.

• <JI!

Rua Tecla K. Todt - Loteamento Blumenqarten II

,..
>, 'Terreno alto,.lívre-de alagamentÓ, •

.:
'

';'com linda vista, da cidade, loteamento de padrão.
.

"Escrit rado-" ,,'
.

e .�.
;.'�..' ."'.. '",'_'

Apart Hotel,· Centro
Apto c/ quarto, BWC e cozinha, 36m2

R$ 120.000,00. Aceita Imóvel
A partir de R$ 88.900,00

Opção de 28 vaga de garagem.

Casa 2 quertes- Ilha da Figueira
Casa NOVA 2·quartos, casa 42m2

. R$ 130.000,00. Aceita proposta.

Casa 2 quartcs » Três Rios Sul Casa 4 quartos" Vila Nova
Casa 2 quartos, demais dependências. suite + 3 quartos. garagem p/2 carros

Terreno c/324m2, R$ 179.000,00 R$ 380.000,00. Aceita proposta.

Terreno 475m2" São Luiz
15m2 X 31,70m' com casa.

'Escriturado. R$ 110.000,00

Terreno 750m2• Baependi
15,DOm2 x 50,DOm2

Escriturado. R$ 180.000,00

Casa 4 Quartos· Vila Rau Casa 3 quartos - Vila Lalau
163m2 -qaraqern p/2 carros. 4 quartos Casa com 1 suite. demais dependências.

terreno com 600m2• R$ .235.000,00 Terreno com 392m2. R$ 180.000,00

2 cases- Ilha da Figueira
Casa 3 quartos + casa 2 quartos

Terreno de 600m'. R$ 150.000,00.

Terreno 1.040,OOm· " Vila Lenzi
26,OOm2 x 40,OOm2 próx.,Weg I

R$ 425.000,00

Terreno 9.000m2 • Santa Luzia
Terreno com casa de madeira
R$ 360.000,00. Aceita imóvel.

Terreno 369m2• Jguá Esquerdo
14,00 x 26,3Dm2• Escriturado, plano.

Financiável. R$ 120.000,00'

Terreno 1.485m2 • Vila NOVa
45,OOm2 x 33,DOm2

R$ 375.000,0. Aceita ro osta.

.'y'
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Ref. 3210 • Terreno no bairro Rio Cerro I, com

11.732,90m13, com 1 OO,OOm de frente,
próximo ao Posto de Gasolina Flex.

RS650.000,00 Ne ociável.

I

Ref. 410· Casa no bairro Jaragua 99, com 01
suíte, 02 dormitórios, 01 Bwc, próximo ao

Mercado Casa Nova. R$96.000,OO

Ref, 305 • Casa no bairro São Luiz. com 03
dormitórios, 02 Bwc, próximo a Dalila Textíl. '

R$250.000,00

J.",'

Dê uma assinatura anual de presente.
E ganhe Q, Cartão CO.,'O. e a �evista Blush*

(47) 2106-1919
wwW.ocorreiodopovo.com.br

3370·1122
9117·1122

'\ -

. .

. .

k�M.!l'I,�/q!WLd.ltM(J.l ,., m .. .t!/!k ,.,,:.1t IAt!.!A .•• , 1.,". JQ.kMJMNt_,..)t.t .•.•....$2Ull. \t2,.; \I ,,[ll) um.(lA.tU AIlAJ..R ....!J!!!\.@.mAXlW!l$@.$JllA/.!1t1l!!!Q"'t••u.Q!!!!.AS.,JWJPJ&MIjUU&JI!!.I!t ,;.tA ;g .. ;;;1·4. ·".:.Üe••i!!'!AMU .• i ..Jl,.Çltl ..
: . .". .'

.

Ref. 2070- Aparlomenlos.oo bainoVilo,NM. Res.1ml
N«hoá, mm 1 sufte, 2 quorlos, sala de �or; sala de�nlur,
rozinoo, somdo <IM!l_ueilO, ÓIaJ:·de�, 1 00 2

wgas de gorilgens. Aroo.cfé 89;()()m2.allO,OOm2. � de
,

:R$15(lOOO,OO a,RS215.000,(X).
.

Ref. 1097· (asa na Ilha da Figuéira� �éminado com

1 suíte, 2 quartos, bwc Social, sola de iantar"çozinha, .

área de serviço, garagell1. Preço R$144.000,OO

" Ref. 2054- Apartamentos no bairro �ova Brasilia, com

.' 2 quartos, bwc, sala de estar, sala de jantar, sacado
'com churrasqueira, cozinha, Órea de serviço, 1 vogo de

.

garagem.' Preço R$130.000,OO .

Ref. 2075- Apto no{en1Tó, Res.�Munique, com 1 suíte,
2 quartos, hwc social, �ala de est�r, jantar, cozinha,

.

sacada cOm churrasqueira, área de serviço, 2 vagos de
,garpgem: Preço R$250:000,{)0

.
Ref. 1095 - Casa no bairro Chico de Paulo, com 1 Sl(rte,.

2. quartos, bwc sadol, salas de jantar, sala de .estar,
cozinha; ,órea de servi�oi churrasqueira, ,edícula cOm

" dispensa, garagem ,paio ,2 corrQs. freço 'RS220:ooo,oo

Ref. 4000- Sobrado no bairro Ana Paula, çom 1°
Piso: sala comerdal; garagem para 2 corras. 2° eiso:

1 suite, 3 quartos, bwc saciaI, sala de estar com

, sacada, sala ,de jantar, cozinha,.área'de-serviço. ;Preço
,

,

, .R)485.ooo,OO

Ref. 1098; (asa no Amizade, com 1 suíte, 2 quartos,
bwc social !I1obiliado, sala de estar com.teto rebaixado

.em g�, sóla de'jantar, cozinha, área de serviço, área
de festas(om churrasqueira, 2 vogas de garagem, .

portão ille1Tô"ico, roda teto em gesso, massa corridQ,
ahirme. Preço 275.000,00

Ref. 1096- (asa geminada ·no bairro Ilha da Figueira,
com 1 suíte, 2 ·quartos, bwc social, sala de jantar, coz

inha, área de,serviço, garagem. Pr.e�o R$140 . .o00,OO

Ref. 1093 - Casa no bairro Baependi, com'l suíte, 2
quartos, bwc social, sala de tv, sala de estar e jogos,

cozinha, área de serviço, 2 vogas de garagem. Area do
terreno 2.187,50m2: Preço R$990,000,OO

.

,

. Ref. 1099- (asa no bairro.Amizade, com 1 suíte, 2
quartos, bwc social, sola de estar, jantar, cozinho, área
de serviço, 1 voga de gaRlgem. Preço R$265.000,OO

.'
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Financiamentos

, WS'lmóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br-. vendas1 @imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim ' (47) 3373�3404 I 3373·0066 Anúncios com validade de 5 dias após a veiculaçãe

----··-----1

I Rêf 205 i

Amizade! '<'

Guaramirim casa

gerril��d(Lcom 02
quartos sendd01'

. surte, sala, cozinha,
banheiro social;

lavanderia e

garagem. Casa toda
murada.

R$140.00Q,OO

Ref: 211 • Ban.analSul/Guaramirim
• Casa nova em alvenaria, com 2

p
quartos, sala, cozinha, 1 banheiro e
área de serviços. terreno com

360m2 e 55m2 de área construída,.
otimo acabam�nto. R$125.000,00

Ref 218': Bananal do Sul/ Guaramirim 'Casa em

alvenaria com 03 quartos. sendo 01 suite. sala de
estan1anlar, banheiro social, cozinha e lavanderia.

.

Imagem meramente Ilustrativa. Em construçâoH ,

R$13&.5�,0,OO Ananclável pela Cal�a .

Rei: 196 Centro/Guaramirlm • terreno. com 364m2
ótima localização. R$75.000 •.o0

Ref 222 Escolinha/ Guaramirim Casa Geminada x

Nova, com 02 quartos, sala, cozinha, banheiro.
lavanderia e garagem, RS1<IO.OOO,OO (cada)
APRQVE.lTE ESTA OPORTUNIDADE!!!

Ref. 0008 Casa geminada nova com 2 quartos.
sala. copa, cózinha, 1 banheiro, lav. e gar.. casa

toda' murada. R$ ·110.000,00 Entrega pronla.,

,....--_.-----........;._.........._'-'
------!

. r

'lef: 208 • Cenlro/Guaramirim: casa

em alvenaria com 2 quartos + 1 suite,
sala de estar e jantar. cozinha, área de
serviços, banheiro, cnurrasqueira e

.

garagem. casa toda murada com portão
eletrõnloo. R$270.000TOO

Rei: 213 - EscoHnha/Guaramirim· Casa nova

em alvenaria; com '3 Quartos, sala de
.

estar/jantar. cozinha, 1 banheiro, área de
serviços e vaga de garagem. terreno de 360m? e

área construída de gOm? RS145.000,UO

. Ref 173· Centr(lj Guaramirirm, easa com 03 quartos,
sendo 2 suites, 2 salas de estar, cozinha, érea de serviço,
varanda, lavanderia, garagem para 2 carros e dependência

-ee empregada. R$ 3rO.OOO,00

Rei 190: Amizade/Guarílmirim Casa em

alvenaria semi acabada, com 03 quar1os, sala de
.

estar, cozona, banheiro social. R$118.000,00

..Rê��;..Q1��··, Nova' Esp�ran��'
...emfa1yeQaría cQm.:tquarto$.·

c. 'êptilJh�:3'banheiros, lavanderi� ......•.•.

'g�rageó}para 2 carros, cas�§�.rn>.".

.; .'a,prox. 200m2 e terreno com'
".

t�.743,20m2. �� 300.000,00. ; .

Ref182 " é�ira;RjO'; 'GUarami�im Casa de
madeira com 02 quàrtos, sala, cozinha;

banheiro', lavanderia e-�aragem R$55.000,OO.

ReI': 2 � - llade/Guatamirim: terl'l!niJ ,

. 420m{has proximidades do íorum novo, tert�ne
P(Qoto'para construir e apto pa� flnanciamêntoi:,
R$85.000;OO

' ....

---,...

Ref: 00193 Lote no Goamiranga de
400mç R$ 37.500,0'0.

-Ref: 188 Corticeira/Guaramírim casa em

alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
lavanóeria e garagem. área construída 1 OOrn� e

terreno com 420Jlfl.t@do.rnl1rrulp.\8MIO,OOO:$l�

ReI 220 Guamiranga/ Guar�mirim Casa em

alvenaria com ns quartos, sala de estar e jantar,
cozinha, 02. bantIei[D,�, ·árJl�de}.�(�iço$b'" -:

garagem .e area de �di!tás.4t41 dlr;OO�,ijU'",

Rei; 198 Centro/Guaramirim eesa em alvenaria.
ReI 221 Aval! Guaramlrim Casa em alvenaria, com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, .

com 02 quartos, banheiro, sala, .cozinha, s, ,�, _",lavanderia e-garagem. 118m2 de área con'strulda e
,

lavandéria e garagem. R$125.000,OO terreno com 45Qm2 todo murado. R$150.()OO,OO
.

Ref214 : Avai / GuaramirilÍl. Terreno na Rua
principal. lo.ejlJ ll!í�llegiª90.e Qti9Jq,p�ra... I) �

ReI 203 ; Rio Branco Vila Carolina! Guaramirím
.comenso ou residência R$120.1J00,60 .

!,
• Casa de madeíra R$35:000,ÕO .

/.
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO • Fim de semama, 4 e 5 de setembro de 2010
. Classimais' �

PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

. CASA SEMI-NOVA·
Entrada c/ FGTS Saldo em

360 vezes ou R$99.000,OO
á vista - COO 595 -

RESIDENCIAL PORTO SEGURO.
Apartamento semi mobiliado, sala, 3
quartos (sendo 1 suíte), sacada com

chunasqueira. COO 493

Casa de alvenaria c/ótima locali
zação. 245m2 construídos em'

terreno de 595 m2, com suíte +
2 demisuítes, 2 salas, área de

festas e duas vagas de garagem.
H$278 mil. -:. COO 604

OTJMA LOCALlZAÇ_ÃO.
FACIL NEGOCIAÇAO,
Sobrado Novo, 3 quar tos.

C/ Jardim de Inverno.
COO 190

.

,

'APARTAMENTOS

�
CENTRO - EO.GAROEN FLOWERS. Apar
tamento com 6timo acabamento, piso
porcelanato, gesso, semi mobiliado, com
cozinha, área de serviço, banheiros e'
sacada. Prédio com sauna, home theater,
jlcademia, sala de jogos, piscina e amplo

(salãó de festas, 2 vagas de garagem mais
"

depóslto .. Aluguel R$1.400,OO. COO-600.

CENTRO (pr6x. mercado Bre�haupt) -

SALA COMERCIAL com 80m2 e banheiro.
R$1.400;OO.CENTRO - CENTRO. EO. CHIOOINI, Apar

tamento com cobertura, sala, suite + 2
dorm�6lios,5 bws, cozinha, dependências
de empregada,2 vagás' de garagem. Locali-'

zação Privilegiada. R$3.500,OO COO 585

BAIRRO VIEIRAS PRÓXIMO WEG II - Bom
apartamento com sala, sacada com chur
rasqueira, 2 quartos, banheiro social, coz

inh� área de serviços separada, garagem.
Préoio novo com salão de festas e biclcle-
tálio. Aluguel R$550,OO, condomínio baráto.

Centro - Galpão com 300m2, Ótima locali

zação, com banheiro. R$1.50Ó,OO
I

RESIDENCIAL ALGARVE- Apar
tamento com 2 donnitórios, sala
com 2 ambientes,sacada com

,churrasqueira, cozinha, área de
serviço e 1 vaga de garagem. Valor

B$ 113.800,00- COO 594 . v

r
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IIVIÓVEIS

• Administra
• Compra, • Casa
• Vende • Lote
• Avalia • Apartamento
• Aluga • Chácara..

-Rua Exp. João Zapella, 88
Centro - Jaraguã do Sul
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. ''p' loIlapr.

Imobiliária

,

',.
.'

"

A� E
.

3: �1500 Futur
.

·9 .•1500 A P A;R T A M E N,:T..i). S
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Apartamentos TIPO 01 bbm suíte e dois dormitórios,
bwc social, sala de estar/jantar, cozinha, área de

serviço, sacada com ·churrasqueira e vaga dupla de

garagem, com áreas estimadas çJe 153,63m2 total

e 98,50m2 privativo - R$135.987,72 -

(Entrada negociável mais parcelas).

...., ':.,J"-',(",:".� ,.:,.:; ,;il':;_..
,
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.�'..;..�\,�'.-
Apartamentos TIRO,;.Q2.\Gom,dot'Sidórmitórios,·- .....

". OI.' .,'
.

...e.
.

bwc social, sala de ester/jantar, óJJ?:inha;;' área de;' -.�

serviço, 'sacada com churraSqü�ii�':�{�vag�',dúpla de >�'
garagem, com áreas estimadas de 120,95m2 total

e 75,OOm2 privativo- R$107.306,76-
(Entrada negociável mais parcelas),

.-

/.
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RUA BERIHA WEEGE N° 121 SALA 01, EM FRENTE A 'EN1'RADA PARA O PARqUE
MALWEE. FONE: 3378-2208,. JARAGUÁ Dq SUL, SC.
RUA 28 DE AGOSTO N° 1488 SALA 103, EM· FRENtE AO MANNES MAtERIAIS DE

CONITRUçAo. FONE: 3373-4183, : GUARAMIRIM, se.
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APARTAMENTOS

TERRENOS

LOCAÇÃO PLANIÃO lOCAÇÃO 9994-5662
OFERTAS

CASAS:
Cod 10003 Bairro Rau Casa 03 dor-
mitórios Valor R$1.500,00

.

Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02
dormitórios Valor R$350,00

APARTAMENTO:
Cod 11003 Bairro Centro Apartamento
Semi mobiliado 01 suíte + 02 Valor
R$1.100,00
Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 0.1
suíte Valor R$600,OO
Cod 11013 Bairro Vila Nova Apartamento
02 dormitórios Valor R$700,00

SALAS:
Cod 12001 Barra Rio Cerro Sala 60 m2 +

01 BWC Valor R$550,00
Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod 12005 Sala Comercial Centro 60m2
Valor R$980,00
Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2
Valor R$2.200,00

.

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
.

, , ':. I""
.- J.. �, ..
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I M O -) I L I Á R I A

MENEGOTTI ..
www.parcimoveis.com.br

. 3371 0031
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

closed e hidro, + 2 dor., sala de t.v c/ sala jant.;
lav., esc., COZo mob: área de ser" dep. área

festa cl bwc, gar. pi 2 carros. terreno com

350m' ( 14m x 25m). R$550,OOO,OD

6,149- CHICO DE PAULA- TERRENO COM
435.00m1. (15,00 X 29,00). RS95,OOO,OO

Acesse nosso novo site: www-imobiliariamenegotti.com.br

o'·

Glassimais 3
TERRENOS

5.959-ESTRADA NOVA: Com 322,50 • R$55.000,00
6.025-TRES RIOS DO SUL: Com 300m2 - R$51.000,OO
6.017-GUARAMIRIM • 36D,DOM' - RS 75,000,00
6.0!l3·AMIZADE: Com 450.00m� - R$140.000,OO
6.110-RlBEIRÁO CAVALO: Com 65krn2 R$nO.OOo,OO
6.107-CENTRO: Com 1.636,25m<. R$2.350.000,OO
6.161- JGUÁ ESQUERDO· Cf 400,OOm2

(16.00x25,OO). R$150.000,OO
RIO DA LUZ-A partir de R$48.000,OO
TRÊS RIOS DO NORTE-A patiir dt> R$4Il.000,OO
6.037- CENTRO· Terreno com área de 1.474,OOM'.

R$1.050.000,OO
��II!!II!III!I

Casas:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da

silva, 514 - 02 qtos, si, coz, lav., bwc, gar.
R$300,OO
Bairro:ilha da Figueira -Rua 768, n° 481 -

03qtos, si, COZ, bwc, lave gar R$550,OO
Bairro:Jguá 99 -Rua RI i03,n° 500 -02 qtos,
51, COZ, bwc, lave gar. R$550,OO.
Bairro Nereu Ramos - rua genaro sarti, n°
118 sobrado geminado - 02 qtos, sl,copl
COZ, bwc, lave garagem. R$480,00
Bairro Centro: -Bua Eugenio Lessmann, nOi 41
R$3.aOO,00

.

Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel,
n° 171 - R$4.500,00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI -112 sin° -02

qtos, 51, coz, bwc, lave gal'. R$475,00
Bairro:Jguá Esquerdo -Rua João Carlos
Stein, n° 80 -03 qtos, si, COZ, owc, lave gar.
R$650,OO
Bairro:Tifa Martins - Rua José Narloch,
n01749 -03 qtos, si. coz, bwc, lav .R$550,OO
Bairro:Estrada Nova -Bua Camilo Picolli, n°
30 -02 qtos, si, coz, bwc, lave garagem
.R$500,00
Bairro:Nova Brasíüa- Rua João Planicheck,
931 -02 qtos, 51, coz, bwc, lav. R$400.00
Bairro:Baependi -Rua Pref. Walderilar
Grubba. 2270 -01 suite. 02 qtos, 51, coz, bwc,
lave garagem.R$970,00
Bairro:Agua Verde -Rua Erich Sprung, n° 130
-OI suíte, 02 qtos, 51, COZ, bwc, lave

garagem.R$; .000,00
Bairro João Pessoa -Rua 1036, n° 284 - 02

'qtos, si, coz, owé, lav. R$400,00

Apartamentos:
. Bairro centro - rua coronel proc. Gomes de

oliveira. 1320 - edf. tsabela 01 suite + 02

qtos, 51, copa/coz, 02 bWC,lav, gar.e sacada
cl churrasq. R$750,OO +]- 150,00 cond.
Bairro Centro: Rua Epitácio Pessoa, n°· 111

-Edif. Jaraguá -02 qtos, 51, coz,02 bwc, lave

gar.R$700,OO
Bairro amizade - rua arthur enke, 231 -

Edf.parlsi - 02 qtos, 51, coz, bwc, lav, gar.
R$460,00
Bairro Czernlewicz- Rua Francisco Todt, n°
960 -01 suíte, 01 qto, 51, Cal, bwc, lave

gar.R$600,OO
Bairro:Czerniewicl - Rua Paraná, n0108 -02
qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$400.00
Baírro:Baependi -Rua Bernardo Dornbusch,
n° 590 --Edif.Mariana -03tos, si, coz, bwc, íav
e gar.R$700,OO
Bairro Baependi -Bua Willy Bartel, n° 250
-Edif. Leblon -01 suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada e garR$700,OO
Bàirro Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edif.
Bruna Mariana 02qtos. si, COZ, owc, lave
gar.R$700,OO
Bairro Vila Rau -Bua Prefeito Jose Bauer, n°
653 -02qtos, si, COZ, owc, lave
gar.R$500,00
Bairro Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, n°
241 01 suite ,01 qto, si, COZ, owc, lave

gar.R$580,OO
Bairro Água Verde - Rua Paulo kraemer, nó
202 -Edif. Olinda -02qtos. si, coz, bwc, lave
gar.R$600,OO
Bairro Água Verde - Rua Jorge Buhr, n° 336 -

02qtos, si, COl, bwc, lave gar.R$500,00
Bairro:São Luis -Rua Carlos Tribbes, n0141 -

02qtos, si, COZ, bwc, lav, sac e gar. R$580,OO
Bairro:Jgua Esquerdo -Rua Adofarata Dauri
Pradi, n° 126 -02qtos, sI, coz, bwc, lave gar
R$550,OO
Bairro:Vila Nova -Rua José Krause, n" 221 -

01 suite, 02qtos, 51, COZ, bwc, lav, sac cl
Churrasqueira e garR$750,00-Edif. Barcelona
Bairro: Ilha da Figueira- Rua Sta. Julia, n° 18'!

-02qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$580,OO
Bairro:IIha da Figueira -Rua José 1". Ribeiro,
s/n° -02qtos, 02qtos, si, COZo bwc, lave gar.
R$580,00
Bairro:llha da Figueira-Rua Ângelo Benetta,
Edif. Difiori-02qtos, 02qtos, si, COZ, bwc,
lav,sacada c churrasqueira e gar. R$670,OO

Kitinete
Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka.
lote 148 -são luiz - 01 qto e coz junto, bwc.
R$250,OO
Bairro -Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri,
nó 14 Fundos -02qtos, lav, Cal, e

bwc.R$350,OO

Terreno: ,

Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira -

30x60 m2 R$1.000,00
Sala comercial:
Ponto comercial - 02 banheiros R$2.000,OO •

bana do rio cerro rua bertna weege, n'O 54
Sala Comercial-Rua Bernardo Dornbusch, n°

881 - cl 01 banheiro -R$560,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Residencial

. Elevadores

Três torres com 7 pavimentos Brinquedoteca
Playground

4 apartamentos por andar Piscina

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL

2 quartos
Sala de esta! e jantar
Cozinha

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

Entrada + Parecias + finandamento Bancário

s PRÉ"lANCA,MENTO DE VENDAS
'"

Faça já sua reserva

�

- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00
- Apto Schroeder - Centro' R$60Q,QO
- Ed. Platanus - Centro, cf cozinha mob. R$630,00'
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,OO
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Maguilú, Centro.R$550,OO CASAS:
- Ed. Rebello, Centro R$600,OO - Casa de madeira Riq da Luz R$ 335,00
- Ed. Sunflower, Nova Brasilia a partir de R$620,OO - Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros R$100,00 - Sobrado alv, geminada Chico de Paula R$750,00
- Ed. Centenário, próx. APAE R$550,OO - Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,OO
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim - Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00

R$550,OO - Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos
- Ed. Monise, Vila Nova R$ 770,00 R$1.100,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00 - Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00
- Ed. Erica, Centro R$620,00 - Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,OO
- Apto Terreo, Czerniewicz R$570,00 - Casa alv Três Rios do Sul R$ 900,00

LOCA ÃO RESIDENCIAL
, 01 QUARTO:
- Ed. Hortência, Nova Brasilia R$ 480,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilía - próx Lojão da

Vila) R$470,OO c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,OO'
- Ed. Lílium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Manacá, Centro 430,00

02 QUAltTdSc ...

03QUARTOS:
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1 .200,00
- Ed. Isabella c/ 02 garagens R$780,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir .A$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. Pedra Rubi, apto NOVO, centro R$1 000,00
- Ed·. Atlantis, Rau R$700,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Capri II cf 02 garagens R$1.200,00
- Ed. Bartel, Baependi R$ 600,00

:� ·l2d ..P�loma! 'Cqntto R$1'.OOú':90 1':'
- Ed. Bela Vista R$650,00

Área Privativa

- Sobrado cf 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,On
- Casa alv, c/ 04 qtos, Baependi R$1.600,00
- Casa alv. c/03 qtos, Tres Rios do Norte R$600,00
- Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00
LOCA ÃO COMERCIAL

- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00.
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,OO
- Sala cml Nova Brasilia, próx. KIKAR, 55m2

R$700,OO
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$700,OO
- Ed. Astral Ilha da Figueira c/115 m2 R$1.200,00

- Galpão c/ 2.515m3 Schroeder R$15.000,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,OO

� R$5.500,00

TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da
,

prefeitura.
R$300,00 cada.

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

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

R$1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

'P6;�inóveis
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 042 - Agua Verde - Casa com suíte 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 pj 2 carros. R$280.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 038 - Vila Lenzi - Casa c/3 suítes, 5
, banheiros, área de festas, aquecimento solar,
moveis sob medida na cozinha, closet e banheiros,

2 vagas de garagem. R$745.000,00.

Ret. 002 - Três Rios do Sul- Casa cl suite + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente

localização. R$220.000,00.

Ret. 008 - Jaraguâ 84 - Casa com 3 quartos,
banheiro, lavanderia, churrasqueira, fogão a

lenha, garagem p! 2 carros. R$132.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 012 - Tifa Martins· casa cl 4 Quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120,OpO,OO.

Ref. 001 - Jaraguá Esquerdo - Casa cl suíte + 2

quartos, 3 banheiros, churrasqueira, garagem 2
carros, excelente localização. R$280.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 2010 - Vila lenzi - Terreno c/4.585,00m2,
c/ casa aprox 150,00m2 R$500.000,OO TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.'

Ref. 3003 - Centro - Galpão
de 301 ,OOm2. R$400.000,00.

ReI. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,00.
Ref. 2003 - Nereu Ramos - Terreno c/ 35.209m2, área plana com 5.500 pés de eucalipto a 1.000m da '

rodovia. R$29a.000,oO.
Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
Ref. 202a - Amizade Terreno de 337,50m2. R$89.00Q,00.
ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno c/450m2. R$110.000,OO.
Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$9a.000,00 ..

Ref. 2001 - Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,00.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL ,

IMOVEIS (47) 3371-7931

Rua C,el. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

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

3.060ri12. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

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

R$ 125.000,00

Cód. 1186 -

Casa (sobrado)
,

no bairro
Amizade no

loteamento
Boufevart, com

250m2, Tem 4

� quartos, 2 suites,
,

4 banheiros e 2
, vagas na gar,

R$ 750.000,00

• Apto no bairro Baependi, próx. a Rodoviária - Residencial Winter,
.

com 2 quartos e demais dependo Aluguel R$550,00 + cond

• Apto no centro, Rua CeI. Procópio Gomes de OUveira n° 1149 em

cima da Via Móveis. 2 quartos e demais dependências;1 vaga de
garagem. R$550,00 + cond.

• Kitinete no centro, Rua Cei Procópio Gomes de' Oliveira n° 1149
em cima da Via Móveis. 1 quarto, sala e cozinha 'conjugada,BWC,

lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,OO + cond.

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur Gunter (Condomínios da
Prefeitura).3 quartos e demais dependências; 1 vaga de

garagem.R$550 ,00 + cond.

'. VENDA:
• Terreno com galpão em alvenaria e 02 casas de madeira-
1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor

190.000,00 (Analisa propostas)
Cód,: 3126·3194· Bom investimento,

R$400,OOO,OO, Com 926,OOm2-
Centro, Ótimo para prédio,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

3371-2357 www..parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

I
I
I
I

i
I
i
I

I
I

Cód. 158 - CASA ALVENARIA, Bairro Cód: 117 _ CASA ALVENARIA, Bairro Âgua Cód 246 - TERRENO, Bairro Três Rios do Norte, I
Cód 244 - TERRENO, Ilha da Figueira, com Centenario, com 140 m2, 2 dormitorios, Terreno

Verde, com 180m2, 3 dormitorios sendo 1 suite, I
��3.3_00_�_,P�I���.R$WO.OOO_,oo_.���_.c_om_�_4_m_2.R_$_19_Q_OO_O,_OO��_��_Th_IT_@_OC_om_3_oo_m_2._�_�_Q_OO_�O_O_.���L�oteamento Fossile, co� 338m2. R$ 53.000,OO�

A imobiliária da Barra

BARRA 00 RIO CERRO - Terreno cf 477m2 (13,58 x 35,13)
lot. Girolla, Rua Camilo Andrealta - R$60.000,OO
REF.-162-V. NOVA-terreno com 6.991,13m2 (29x128), R$

450.000,00.

Ref. - 397 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com 2,170m2, .

Rua Clara Hanemann, Residencial Dell'Pradi -

R$250.000,OO

Ref. - 391 - BARRA 00 RIO CERRO - terreno

c/963,30m2(24,70x39), Rua Carlos Boeder, lateral da Rua

Pastor Albert Schneíder - R$ 59.000,00 .

Ref. - 383 - JARAGUÁ 99 - terreno com 3.2Sm2(i4x23,50),
Rua Elisa Volkmann Maass, lote n° 82 - R$60.000,OO

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

47 3275.9500
Plantão 9658-6786.

www.seculus.net
imobiliariaseculusépnetuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suíte + 2 quartos, banheiro, saa de
estar/jantar, área de serviço, 2 vagas

de garagem. R$270.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
2,banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira, R$118.000,OO.

ReI. 1020 - Baependi - Edil, Miaml - Apto cl 2

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
de acabamento, R$115.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro - Edifício Parthenon

Centhury - Fia! cl suite, banheiro e garagem.
R$106.000,OO.

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
cl suíte + 2 quartos, 2 banheiros, sacada c!
.

churrasqueira. garagem. R$178.000,OO.
Aceita financiamento bancario.

ReI. 1015 - Amizade - Residencial Cannes
Apto 2 quartos, banl1eiro, sacada cl

cnurrasquera, garagem. R$115.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

'" - - -,,_ .. _ .... , .. "" ". ", .. _!
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·
REDE DE CONCESS10NÁRIAS PEUGEOT

Faça revisões em seu veículo reqularmente
Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção AGORA É HORA STRASBOURG é uma campanha das ConcessionÓrias Strasbourg. Toda Unha Peugeot com financiamento em até 60 vezes com Primeira Parcela para Janeiro
de 2011 - com entrada mínima de 20% do valor do bem - Não está inclusa nesta promoção osveículos utilitários da marca. As tabelas de financiamento estão disponíveis nas Concessionárias. O preço anunciado a partir de R$
47.400,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, freios ABS, Airbag Duplo, ar-condiciona'do, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público
sugerido para venda a vista. O preço. anunciado a partir de R$ 27.990 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10111, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda a vista. O
preço anunciado a partir de R$ 37.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público
sugerido para venda a vista. O preço anunciado a partir de R$ 44.990,00 é do modelo Peugeot 207 Escapade 1.6L Flex, 05' portas, eno/rnodelo.: 10/11, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travaselétricas, suspensão
reforçada, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda a vista. 207 Hoggar l.4L X-Une a partir de R$ 29.990,00.As condições acima poderão ser modificados se houver alterações significativas no mercado
financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une l.4L Flex - 100 unidades - veículo de Internet - Estoque da fábrica.
Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex - 30 unidades. Peugeot 207 Escapade 1.6L Flex - 05 unidades. Peugeot 307 Sedon Presence 1.6L Flex.: 03 unidades. Prazo devigência da prornoçõo de 03/09/2010 a 30/09/2010 ou enquanto
durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligu_e para 0800-7032424 ."�I.

,-�
, ..

PEUGEOT

ASSISTANCE

À VISTA

VENHA CONHECER DE PERTO
ESSE LANÇAMENTO SURPREENDENTE.

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686S,trasbourg Jaraguá do' Sul (47)'3'274�1900

R. ReinoLdo Rou, 414

PEUGEOT
Sábados das 9h às 13hDe Segunda' a Sexta das 8h às 19h - - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION

c

�
oe
GIl
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CLlO t.o PRETO 2006
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207 SW XR SPORl 1.4 PRET02009 ASTRA Gl'.8 2000 COMPLETO

CORSA HB 1.6 02 COMPLETO CORSA MILEHIUM 02 PRATA AC,TE,DT;Al,VE

FORD KA 1,0 VERMELHO 2003 GOL 1.0 Mlay BRANCO 1998

HEI BEETtE 2009 PRETO
COMPLETO ÚRICO DONO PASSAI 1.8 TURBO TOP+RLL18 02 PRATA

'

3370-7500
, ,

' ,U La Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE Ê ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço
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�A
. COM SEU

�
, loira

'\. Estilo
menininha

"
•

9922-2047

PARA EXECUTIVO

oc»; t M�
Atendemos casais em Iaraguá e

Região. Atendendo em

hotéis motéis e residências.

Iliver 479116.24k

MOTO MT 03
YAMAHA

Vendo MT 03 Yamaha,
ano 2008-, com 400

km(igual a Okm). Motor
com 660 cc. Moto linda.
Documentos pagos até

o final de ano. Valor
R$21.500,OO.

Contato:
<,

( 4 7) 3633-5865 ou

8827-5340

Rtendemas
individual
também!

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

Venha conferir nossos seruiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
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CELEBRE
,

SEU NOVO
, ..

CITROEN.

CITRÓEN
XSARA PICASSO
1.6 FLEX 2011
Série limit..da
Confort

CITRÓEN
C4GLX 1.6
FLEX 2011'

Entrada+ R$

} 777,c;!·
. PRIMEIRA PARCElA
SOMENTE PARA 2011.

PRIMEIRA PARCElA
SOMENTE PARA 2011.FREIOS ABS. 2 ANOS DE GARANTIA 3

AprQveltetambém Qltilnas unidade$doÇ.4Hatch �Ol().

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOlOGIE
. -

CITROEn

. ..'

1- Preços à vista,_semtJQC.a, não índuem fretes, seguro e opcionais, válidos Pi!ra os modelos anundados: GtriienO GLX 1.410111: R$36,990,OO;Otriien C4Hatdt GLX, 1,610/11: R$54.900flOe CItriien Xsara P.kasso 1.6 �ríe Umítada'CONfO!!T10111: R$49.900,OO. 2,C!X Il!alliado�1p BanCll PS� �m enIljldad� 5,0% e saldo em 6Oxcom primeira partela para.150.dias da assinatura do contrato, com taxa 1,49% + IOF.TC R$ ?28,OO.
r .....I:._ ... rrT �_ � ... __ ,.:;r_ .. _ ••__ ..1_ ... _ .. � .. �� ... : .. _ r ... .J_......... _ •• :_� .. -=-_ ., r__::_" ,......_::_ V .. __ nt_ .....__ .1.': .. 11__ "'_ r ... -l-...... r'...._::_ r .. II ... "' .......__ .............. .J_ ...__... &l ........... ..1 ..... __ I_r'..._::_:.I .. n_ .. II .. 1 __1_ I ......._.J ........_&__.. _ .....-..! ....... :_ .. ..;_'_� ... 1:......__ ..... ....1 ..... 4:..:..... T_..I ...........L.-..._ ....... ! __ •• _...:_.J_ ...�_ ..... It.J_.J� ... .t. n.,fIV\l""'.," ....... .. __"- .... .. __ -"'A ....... _ 1_ .......... __ .. .... I •• �..;".;_ "

...
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A HP Veículos acredita,.

l
'

.

-: que' um sonho apenas se' transfonna
" em 'algo real, quando a liberdade pela
. : :" : 'escolha certa faz a diferença.'

,

.

\ "
.

\ '

1 bE SEr'EMIRQ' ,. INDEPENDÊNCIA' DO BRASil' I

•

,
.

,

"

,jO<'
I"

.
.

f

, '.
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2006, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulícà,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Air Bag II, Freios ABS, Bancos em Couro,
Câmbio Automático,

2009, Vermelho, Bv; Flex Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina.

2010, Preto, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II.

2008, Prata, Ar-quente, Desembaçador Traseiro,
Travas Elétricas, Alarme.

2008,Prata, Flex, Ar-quente,
Desembaçador Traseiro.

Rua A�gelo Schíochet, 80 I Centro I Jaraguá do Sul SC

2004, Prata, Protetor de Caçamba.
2004, Branco, Ar-condicionadp, Ar-quente.

Para nós um ótimo negócio tem que ter mais que uma assinatura embaixo,
Garantias, Comprometimento, Responsabilidades e Muita Segurança. Mauro Veículos gqrante.

ANO 'DE R$ POR R$
'WMP:ElfMmv1HºlrÔIESEl� 'ii!I$��+'DBtTH�(1ír�9i"

'

"i
"'

'�'l,�Qo9," "i3.QO,QJ" �8Mº'��:,
PAJEROTR4 COMPlETO+AB5fCOURO+ABG+CD+R0+4X4+LDT+VV 2008 54.500 49.500

IUS.lQNíA�iô'�62Çy:, ":LêºMPl_�+A�'tAUT()!t2Çº,�RQ+.ABGft9MP:t.ÇOf�OOA-t VY�,;"fº07::;, '49.9õ01idl5,;�pq(!
SPACEFOX 1.6 ' AR+OH+VTE+AL+AQ+ROOA+LT+W 2010 45.500 41.600

'297' P�S?I.QN X�Sc{4"mX" • "Ç,ºMPLET9+�qÔ�±t�+ffNWR�MEJA�IÇA*JMKAÇÀ(v1��9j ,'" l,oU? ",�3,$9QL!74º.'zºSJjl
30750 PRESENCE 1.6 AR+OH+VTE+AQ+ABG+ABS+RD+AL+COMP+DT+W 2008 41.900 37.900

'Qº�(Q,�llVENDI�E�r8El�X. ;:,;,,_A.R+DIftVTEiAO:fIt0PNfrlTj-Wi :',
,"

"� ','" ,,}OÓ(i: 4o..99QL:�,tc990
PUNTOElXl.4 . AR+OH+VTE+Al+AQ+COMP+CD+RO+LDT+W 2009 39.900 37.400

@GG}\� X��lf4FfEg:;�� " :'EMlf,JjHj;��Àº�Vv, ;.'" ""'.,:" ": .m.,
r

oi. ,,"�ZÓ'H
.

"'3�:Qºº,:'"'l�tnQOr
GOlF FLASH 1.6 AR+DH+VTE+AL+COURO+AQ+RODA+LT+VV 2006 37.600 35.100

,5ANÕ(�.OE/,(ÉB,ESSI()_N),6HI'Fléx ÂRfPH.fy,jE+AQ+.�OT+V,y � 20º�" �5.�QO\32.4õp. 0
C3 XTR 1,6 FLEX OH+AC+VE+TE+ALM+BCO+AQ+ABG+COMP+ROOA+LT+W 2007 35.500 32.600

,�Ol; 1':6 e"Õ�E8 "," »; ii, w;, ,�H+�+I}!M��9t�I+yy:mT: ." "" ,,"": .'. ,)QÕ�' �t�O.9� );1.400'
ASTRA SO ElEGANCE AR+DH+VTE+AQ+ABG+COMP+RO+W 2005 33.400 30.400

plÇ��º,ç�.:��!(j"�ró r"� ';'�,"�i::'8R+DH-l;Y!É;fABS+tí.�G�MIO+,ÇQÚRü-E(Ot.0�+'RDfl.QT±W;,,: ��ÕÔ5"" '"i3_í."40p 'i9�,4QQ::',�
AR+DH+VTE+Al+AQ+RODA+lT+W 2005 30.900 28.900

AR+DH+VTE+A
L+TETO+ÁQ+RODA+4X4

2002 -ITAJAf

C4 PALLAS 20 EXA
AC+VE+TE+AB5+AUT+BCO

+AQ +ABG +COMP +(0 +RODA
+w +PINT - 2008 -ITAJAr

DUCATO COMBINATO
2.813L DIESEL

AR+DH+VTE+AUT
+COURO+RODA+W

2004 - ITAlAf
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moagqnca-Ives@netuno.com.br

Mo'a Gonçalves
Isso nãããão pode!

1JIj- orno todo mundo que lê ou assiste TV deve saber, as novas regras da

eleição deste ano tentam garantir que as nossas cidades não fiquem
poluídas no seu visual com a propaganda eleitoral, o que eu acho

.._multo legal. Mas aqui e acolá sempre surgem irregularidades. On
tem pude observar na praça Ângelo Piazera, além de panfletos pelo chão,
usaram as paredes e postes para pendurar placas de candidatos.

Buxixo
A galera mais que bom astral

do Posto e Automóveis Behling
está radicalizando de vez. Primei
ia foi Daniel Foerster. Resolveu

emagrecer e agora pratica todos os
dias uma hora de academia. O boa

gente quer chegar no verão mais
bonito do que desfile de sete de se

tembro. Já Beta Taranto vai parar
de fumar e já se inscreveu numa

academia há mais de um mês. Só

que ainda não criou coragem de ir
à primeira aula. O que é que tem?!
Vale é a intenção, não é? ._

Vera Lúcia Marçatto, antes de
embarcarna próxima semana

para Grécia com.o marido
Márcio, foi conferir a reabertura

da Live! Concept Store

NAS RODAS'
• Mais um "jeitinho" brasileiro.
Pra quem não sabe, foi

prorrogado o prazo para iniciar a

fiscalização dos automóveis que
estiverem levando crianças sem

o uso das cadeirinhas.

• O sol começou a virar rotina
em Jaraguá. O clima já é de verão
e de esticadinhas ao litoral.

• Hoje tem Rescaldo da Feijoada
do Moa no Bar do Sérgio. Beta
Fiscal e Tato Branco pilotam o

babado!

FOTOS MAURíCIO HERMANN

Sonho meu!
Fala sério! O desejo de ficar rico é próprio da condição humana,

que sonha com melhores dias para si e os seus. Daí as filas quilo
métricas em casas lotéricas, quando a Mega Sena acumula. Mas
também cara pálida, 85 milhões! Uiui., Qualquer fila quilométrica
é uma terapia. Tô nessa! .. '

Cricri!
Já pensou num cabo eleitoral chato, daqueles bem cricri? .

Aqui em Iaraguá tem uma figura, que mesmo sabendo que o

reduto não é do seu candidato, fuça, fuça, vai até o, "fundo. E
ao ver que não consegue atrair pelo menos um eleitor se quer,
come e bebe e ainda deixa um santinho na área. Eita furúnculo!

• Rosana Luiza Bardim está
desfilando solteira nas baladas da
moda. E o que é melhor, o coração
está livre para um novo amor.

• O meu amigo, o advogado
Fábio Roberto de Oliveira, o

Binho, é o grande aniversariante
de hoje: Mil vivas!

Ana Garcia com o esposo
Paulo Demo, no coquetel
de inauquração de sua

. Live!, quinta::feira

Live!'
Muito concorrido o coquetel

de reabertura da Live! Concept
Store, ontem à noite. Mais de 100

pessoas foram prestigiar a loja da
dinâmica empresária Ana Garcia
Demo. Que veio com nova rou

pagem, novo conceito e cabides
recheados de novidades de abali -

'

zados estilistas nacionais.

Leitora fiel
o leitora fiel de hoje é a

minha amiga Raquel Kanzler
Foerster. Ela é outra amiga que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

• Nessa intensa corrida pelo
voto.muitos cand.idáio·�

.

acabam se esquecendo 'de
.

çertos pripcf.P!OS, CO�9 �',
'

ética, pHsftira e moral.�dade."
;

Felizmente os eleitorês"estão
mais vigilantes.

• O meu abraço de hoje'
. cheio de energias positivas

vaÍ.parª- a sempre simpática
,; Marll�eHersing, do

.

,,", "

Resfaurànte ,1'ípico I;Jahyee.
Aquele abraço! ,.

.

."" .Dia.l8 de setembro, tem
baile de formaturadanifma
de Direito da Fameg no

.

Amizade. A Banda Sygnus vai
animar a festa.

n

Onde comer
bem em Jaraguá

-

Jantar no restaurante japonês Kantan. Hoje é à la cartel
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ENT'REVISTA

"Falta de in estrutura
inibe o desenvoMmento"

. ,
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Presidente da Acijs, Durval Marcatto Júnior fala de

eleições e revela os anseios da. classe empresarial
Os negócios sempre estiveram
presentes na vida de Durval Marcatto
Júnior, que desde os 15 anos atuava
nas empresas da própria famRia.
Hoje, o administrador, que tem' a

engenharia civil como formação,
dívide o tempo entre a gestão
empresarial e a presidência de uma

das entidades de maior atuação na

região, a Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul (AcÜs).

cumula ainda os cargos �de presidente
do Centro Empresarial (Cejas) e vice

presidente regional da Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina

(Fiesc). Em entrevista ao O Correio do Povo, o

empresário fala sobre os avanços do associativis
mo na região e, principalmente, sobre a bandeira

que a entidade acaba de levantar: o de aumentar

a representatividade política da região.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
.

o Correio do Povo: Como o dicações. Este documento tem
senhor avalia esse primeiro pe- uma base muito boa e contou

ríodo 'na presidência da Acijs? com a participação da Amvali,
Durval Marcatto Júnior: Es- Unerj, entidades empresanas,

tou há seis meses na presidência OAB, entre outras. Isso reforça à
,

e muita coisa já aconteceu. E o' ideia de estarmos unidos e sinto- OCP: Como está a campanha
que é muito importante na nos- nizados. Agora,' a etapa principal da Acijs pelo Voto Útil?
sa entidade e em toda a região é que entregamos este documen- DI: Nossa região tem um de
é o modelo que nós temos no. to para todos' os candidatos de. senvolvimento econômico pu
Cejas, do qual a Acíjs faz parte, todas as esferas e o desafio será,' jante, mas a contrapartida na

de todas as entidades estarem depois, fazer com que os eleitos representatividade política não

juntas. Eu tenho como objeti- viabilizem os nossos pleitos. existe. Nossas demandas passam
.

vo incrementar este modelo, no pela representação política, que,
sentindo de haver sintonia e in - OCP: Qual a importância do as- hoje, é muito defasada. A entí-

.

tegração entre as entidades. Esse '. sociativismo para o empresário? dade, que é apartidária, procura
.

modelo contribui muito' para o' Dh A função de uma entidade reverter este quadro. A primeira
bom encaminhamento de todos de representação tem dois.focos; parte já foi realizada, e era no
os projetos. Estamos articulados, .

'. a representação, os contatos com sentido de > aumentar o colégio
respeitando a individualidade de empresas e os governos, e outra' . eleitoral. Desenvolvemos 'a cam

cada associado ou entidade, mas função voltada para o associado, panha de transferência de títulos
estamos em sintonia. . Para fazer esta ponte, o associa- e tivemos sucesso. O número de

. tivismo deve ser desenvolvido. E 'transferência passou os cinco
mil títulos na região, e hoje nosso

colégio eleitoral chega a 158 mil
eleitores. Inicialmente o objeti
vo era quantificar este' colégio
eleitoral, agora a preocupação
está na qualificação. Queremos
incentivar para que o eleitor não

anule, nem justifique, mas que
vote em alguém. Em uma outra

a outros empresários tem mais
chances de encaminhar questões
do interesse dele. Hoje, a Acijs tem

1.221 associados.

o senhor nós, em Jaraguã, somos referência
nisso. Existem várias linhas de tra

balho neste sentido e uma delas é .

através dos Núcleos Setorias, que
foi uma parceira que fizemos com

entidades da Alemanha, onde
houve um aprendizado grande.
Assim, o empresário consegue vi
sualizar que ele integrado e aliado

OCP: Que ações
destacaria?

DI: Um exemplo do que está
sendo feito é a campanha de

conscientização para as eleições
gerais. A gente tem procurado
trabalhar em sintonia com a

microrregião. Construímos um

documento com nossas reívin-

FOTOS ARQUIVO OCP
.tH

fase, conclamamos os eleitores
a votarem em candidatos da re

gião para melhorarmos ,nossa re-
.

presentatividade política. O foco
deste projeto é promover a repre
sentação regionai, ou seja, para
candidatos a deputado estadual
e federal. Acredito que' depois
destas eleições, nossa represen
tatividade política será maior, ela
vai melhorar.

Se pudéssemos
escolher uma

obra, com

certeza, seria a

duplicação da
BR-280.

"
OCP: Como o senhor avalia o

número de candidaturas lança
das na região?

DI: A gente entende que o

número de candidatos; em es

pecial para deputado estadual,
não é compatível com o número
de eleitores. Em 1994, tivemos
quatro' candidatos e consegui-

"
Conclamamos os

eleitores a votarem em

candidatos da região
para melhorarmos nossa

representatividade
política.

-

"

"
Não faz sentido todo o

trânsito que vem dos
bairros e das outras
cidades passar pelo
Centro. Temos que

desviar este trânsito. E
muito pouco tem sido
feito neste sentido.

"

"
Nos últimos 16 anos,

quase,que se dobrou
o número de tributos,

a arrecadação bate
recordes, temos uma

das maiores cargas
tributárias do mundo, e

a grande pergunta é: por
que' tudo isso não volta

para atender aos anseios
da comunidade?

"

mos eleger três. No máximo, de
veriam ter sido lançados cinco
candidaturas para estadual. Há
um excesso, com certeza.

OCP: Acredita que vamos con

seguir eleger deputados da região?
DI: .A terceira fase da nossa

campanha trabalha esta questão
de tentar mostrar para o eleitor o

. desafio de votar em candidatos
da região, mas que ele procure
visualizar as candidaturas

.

com

maior viabilidade. Temos dez
candidaturas, mas, com certeza,

. mais da metade delas não têm
chances. São candidaturas que
vão, diluir nosso colégio eleitoral.

. Se o eleitorado identificar isso e

concentrar seus votos nas cinco

principais candidaturas, temos

chances de eleger de um a três

deputados estaduais, o que se
ria um avanço para região. Res

peitamos todos os partidos, mas

entendemos que esse
-

número
excessivo de candidatos pode ter

consequências ruins para a co

munidade. Os candidatos devem
colocar acima dos interesses in
dividuais o interesse coletivo.
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.FORMAÇÁO:
Engenheiro Civil.

IQADE:
56 anos.

,. .

Casado, tem um filho.
,

'

,.,',
"'.

,.

PASSATEMPOS:

OCP: O que os futuros gover
nantes do Estado e do país deve
riam ter como prioridade?

Dl: Nosso documento con

templa várias áreas e fica difícil

apontar uma em específico. Mas
se pudéssemos escolher uma

obra, com certeza, seria a dupli
cação da BR-280. Tivemos a boa
notícia de que, finalmente, saí
ram as licenças ambientais pré
vias. Mas, mesmo que ela esteja
neste estágio, continua sendo
a obra de maior expressão para
nós, porque envolve a questão da
mobilidade. E quando a mobili
dade está comprometida, tudo
fica mais difícil, desde o escoa -

.

mento das mercadorias, até áreas
como saúde e educação. Se ame

nizarmos a questão da mobilida
de, isso refletirá.em todas as áre
as. Essa seria nossa reivindicação
principal. Nós temos também ro

dovias estaduais que passam pela
região e estão inacabadas; Precisa
ser feito um planejamento para o

futuro destas rodovias.

OCP: Na sua opinião, por que
a obra de duplicação da BR-280,
tão reívindicada pela região, aín

_
da não saiu do papel? Falta "aten

ção" por parte dos governantest
Dl: Isso a gente atribui à in

capacidade dos gestores públi
cos de realizarem as obras que
a sociedade .precísa. Eu, vejo a

absoluta ineficiência da máqui
na pública, que não corresponde
aos anseios da população. Nos

últimos 16 anos, quase que se

dobrou o número de tributos, a

arrecadação bate recordes, te

mos uma das maiores cargas
tributárias do mundo, e a gran
de pergunta é: por que tudo
isso não volta para atender aos

anseios da comunidade? A falta
de infraestrutura inibe d desen
volvimento econômico, que gera
renda e tributo.

OCP: 'A candidatura do' ex

presidente da Acijs, Guido Bret

zke, foi surpresa para a entida
de? C0II:t0 a classe empresarial
vê a iniciativa de Bretzket

Dl: Foi uma decisão pessoal
dele, que nós respeitamos. E nós
entendemos que a participação
dele no 'processo eleitoral é mui
to importante, porque sendo ele
oriundo da representação em

presarial, ele carrega tudo aquilo
que a entidade defende.

'

OCP: Como o senhor avalia
as pesquisas que apontam a vi
tória de Dilma Rousseff (PT) no

primeiro turnot
Dl: Nos últimos 16 anos, hou

ve uma mudança muito grande
nos indicadores macroeconô
micos do nosso país. Nós passa-

Geral 19

mos de país devedor para credor,
isso é uma mudança fantástica. '

Muitos fatores colaboraram para
que isso acontecesse, inclusive a

questão da carga tributária e das

exportações. A crise mundial não

afetou o Brasil como afetou outras
-

economias. A população migrou
na questão de consumo, as classes
D e E acabaram vindo para a clas
se C. Esses elementos positivos
ajudam o' candidato da situação.
A oposição tem um desafio maior,
porque o país se encontra com in
dicadores positivos. Mas temos

duas boas candidaturas princi
pais, os dois (José Serra e Dílma

Rousseff) têm méritos.

OCP: A Acijs ocupa uma ca

deira. no Conselho de Desen

volvimento Regional (CDR), do

governo do Estado, que é um es

paço para apresentar as reivin

dicações e analisar os projetos
da região. Conio o senhor avalia
o modelo de.descentralização
do Estado? .

Dl: Na minha opinião, o pon
to forte do CDR é ser um fórum
onde a região se reúne e trata das

questões de forma coletiva. Esse
,é um ponto muito importante.
Mas há um caminho longo a ser

percorrido. Nosso modelo ainda
é muito individualista. A região
não se vê trabalhando articula
dq. Considero importante este

modelo, mas ele precisa evoluir.

OCP: Iaraguã do Sul acaba de

despontar entre as oito cidades
catarinenses de médio porte que
mais crescem, segundo reporta
gem da revista Veja. Que ações,
na sua opinião, se tornam emer

genciais para evitar que a cidade

cresça desordenadamente? .

.

DJ: Temos '0 Plano 'Diretor;
que prevê este ordenamento.
Ele mostra .0 rumo para onde
deve seguir este desenvolvi
mento. Mas ele é um plano,
falta a execução das obras pú
blicas. E isso passa por todas
as questões de ínfraestruturã,
Há necessidade de que a gestão
pública planeje o que tem que
ser feito e efetivamente faça. As

últimas administrações muni

cipais em termos de obras, de

infraestrutura, fizeram pratica
mente nada. O foco hoje está
em tentar melhorar o trânsito.
Isso tem que ser feito. Ternos
que fazer primeiro com que não

seja necessário passar pelo Cen
tro para se deslocar para toda a

. cidade. Não faz sentido todo o

trânsito que vem dos bairros e

das outras cidades passar pelo
Centro. Temos que desviar este

trânsito; E muito pouco tem sido
feito neste sentido.

,
.

I
,

,

, I
,
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R$ 1.650,00 à vista

ou 10x185,00 (cheque/cartãp)

Notebook Acer
Processador: AMO ATHLON TF-20 1.6 GHZ
Capacidade do HD: 250 GBytes

"

Memória RAM: 2 GB OOR2
Mídias Compatíveis: OVO ± RW
Tela: 15.6 polegadas
Fax Modem:' 56K
Conexões: Rede 10/100/ integrada, Wireless
Entradas / Saídas: VGA
Entrada USB: 2 Porta(s)
Leitor de cartão de memérta; Sim
Entrada PCMCIA: Sim
Web-Cam Integrada: Sim
Peso: 2,3 Kg

o CORREIO DO'POVO • Sábado.vl de setembro de 2010

Notebook Acer Novo modelo!
Processador: Intel Core 2 Solo SU2700 1.3GHz
Capacidade do HD: 320 GBytes
Memória RAM: 4 GB OOR3
Gravador OVO±RW Externo
Tela: 13.3 polegadas CINECRYSTAL LED LCO
Fax Modem: 56K
Conexões: Rede 10/100/1000 integrada,
Wireless
Placa de vídeo: INTEL MOBILE GRAFICA
4500MHD 128MB
Entradas / Saídas: VGA
Entrada USB: 3 Porta(s)
Leitor de cartão de memória: Sim
Entrada PCMCIA: Sim
Web-Cam Integrada: Sim
Peso: 1,6 Kg

R$ 2.100,00 à vista

CONSULTE-NOS
PARA OUTRAS FORMAS
DE PAGAMENTO!

R$ 2.390,00 à vista

ou 10x249,50 (Cheque/cartão)
Notebook Toshiba
Processador: Intel Core 2 Duo T6600 2.2'Ghz·
Cache: 2Mb'

. ,

Memória: 6GB DDR2 800MHz memory
Hard Drive(HD): 500GB SATA 5400RPM
Drive Ótico:, DVD Gravador de DVD+-RW Dual
Layer
Tela: 16.0" widescreen .

Resolução: 1366x768 720p pixels de resolução
n��

.

Camera: WebCam 1.3 Megapixels integrada
Placa de vídeo: ATI® Mobility Radeon ™ H4570
512/2881MB DDR3

.

Placa de Rede: 10/100/1000 Mbps BASE-T Gigabit
Ethernet (conector RJ�45) integrado
Placa de som: Sistema de som com alto-falantes

integrados
Conexão Sem Fio (WiFi): 802.11 b/g/n
Teclado: Padrão Internacional
Sistema Operacional: Windows Vista® Home
Premium (SP1, 64-bit)

R$ 2.990,00
à vista ",

ou 10x 320,00. (cheque/cartã�)

.
'

Notebook Acer Novo modelo!
Processador: Intel Core 13 320M 2.13Ghz; Cache:
3MB L3
Memória: 3Gb OOR3(1 x 1Gb + 1 x 2Gb)
Hard Drive(HD): 320GB SATA 5400RPM
Drive Óptico: 8X DVO-Super Multi double-Iayer
drive
Tela: 14.0 Acer CineCrystal LED-backlit TFT LCD

Resolução: (1366 x 780) pixels de resolução nanva
Câmera: WebCam 1.3 Megapixels
Placa de vídeo: INTEL HD 128MB Dedicada!
Placa de Rede: 10/100/1000 Mbps BASE-T Gigabit
Ethernet (conector RJ-45) integrado
Placa de som: Sistema de som' com alto-falantes

integrados
Conexão Sem Fio (WiFi): 802.11 b/g/n
Peso: 2,2 Kg

• Garantia de 1 ano balcão .

• Assistência técnica,
especializàda em notebooks ..

• Mediante aprovação de crédi.to. ii,' Notebooks .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado,4 de setembro de 2010 Publicidade 21

e esco
•

ros

2010

Como Programa de R,ecuperação Fiscal- Refis 2010,
você pode quitàr suas dívidas com o município sem juros
sobre o montante e.ganhar 90% de desconto em multas.
E o saldo pode ser financiado em até 24 meses.

Mas, lembre-se.:o prazo final é 10 de outubro.

Coloque em dia suas contàs com a nossa cidade
e ajude a fazer uma Guaramirim ainda melhor.

GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.gua�amirím.sc.gov.br

,

Saindo de Blumenau, Jaragllá do Sul e Joinville
Isso mesmo: são pacotes de viagem para Porto Seguro voando GOL, partindo de Curitiba; com traslados.de '

Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville. Saídas todos os domingos, del z de setembro até6 de rnarço.:

Confira tudo o que o pacote CVC Inclui:
• Roteiro de 8 dias:
• Transporte privativo de ida e volta até Curitiba; .

• Passagem aérea de ida e volta partindo de Curitiba;
. • Traslados aeroporto / hotel/aeroporto;

• 7 noites.de hospedagem 'com café da manhã;
• Passeio pela cidade com duração média de 3 horas,

com visita à áreá histórica, Cidades Alta e Baixa e

Praia de Taperapuã;
Transporte para festa noturna no centro de lazer Tôa-Tôa;

•
•

'. Transporte qratuito.de terça a sexta-feira para o

centro da cidade (somente hotéis de praia). '.

,A' partir de
"

1 Ox. sem [uros
� �

.

, "

l
_.

"

.

A vista R$ 688,
'"

HotelCasablanca
" ,

Preçõc para saídas 26/set, 281nov
"�"i.

"

�-� ,�,.� .,'"' .... .,..."

�j;�i
"t"if
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Mercado Regional

Lourival Kaisten

Peso dos
impostos

Segundo o Banco Central, o vida Blumenau, que está empe

peso dos impostos caiu em 200� nhada em orientar o crescímen

apesar de o total arrecadado ter to do turismo em sua cidade

aumentado de R$ 1,033 trilhão no curto, médio e longo prazo.

em 2008 para R$ 1,055 trilhão em Exemplo a ser seguido.".
,l

2009. Segundo a mesma fonte, a... ,� "_'.
- ,,'.

carga tributária er� de 34,41% do Sucroalcoolel·roPIB em 2008 e caiu para 33,58%
em 2009. Corno se pode ver, bons O setor de produção de açü
tempos eram os do Brasil colônia, car e álcool continua investindo

quando o tributo sobre o ouro era

de 1/5 ou, meros 20% e sobre a ope
ração e não em' relação a toda a ri

queza gerada no país.

Menegotti na Metalurgia 2010
Com tradição de 70 anos no mercado, a Menegotti Indústrias Meta

lúrgicas busca fortalecer ainda mais a sua marca, em mais uma parti-
" cipação na feira Metalurgia 2010. Por meio da unidade de Fundição,
a empresa fornece peças de elevados requisitos técnicos em ferro
fundido nodular e cinzento, para indústrias de máquinas e equipa
mentos, automobilística, construção civil, linha amarela, entre ou

tras. A empresa também investe em expansão fabril com tecnologia
de ponta e capacitação técnica, focando no'atendimento dos proje
tos específicos de cada cliente. E agrega valor oferecendo soluções em

usinagem, tratamento térmico, pintura e montagem de componentes.
,

Qualidade certificada
A Weg recebeu a certificação de bronze da Caterpillar por atender

às exigências de qualidade. É a primeira fornecedora da área elétrica
a receber essa certificação no Brasil.

Metalurgia
2010,

OPORTUNIDADE

A Feira e Congresso Interna
cional de Tecnologia em Fundi

ção, Siderurgia, Forjaria, Alumínio
e Serviços já se consagrou como

acontecimento imprescindível
no calendário do setor. Em seis

edições reuniu 1:610 expositores,
que receberam 101.000 visitan

tes, resultando em R$ 1 bilhão
em negócios. Números que
.mostram não apenas a força do

evento, mas também da região
onde é realizado - é o segundo
maior polo de fundidos do Brasil,

, onde se encontra a maior fun

dição da América Latina e tam

bém uma das mais avançadas
do mundo, além de várias outras

empresas ligadas aosetor. O even

to acontece de 14 a 17 de setembro

". ' ...._.n�.�qvWe, n� vizinha Ioínville,

INGLÊ:S FLUENT'E

3371-7665
alp,ssec@netuno:com�br

EMPRESA BEM E'STRUTURADA (2 LOJAS)
2 Lojas tipo fast-food (Joinville e Jaraguá do Sul)

* localizadas em Shopping Centers
* clientela formada (mais de 5 anos no mercado)
* ROI menor que 24 meses

* marca própria (não paga royalties a franqueadores}
OPORTUNIDADE ÚNICA

APENAS R$ 180.000,00
Contatos: (47) 9991-5329/ (47) 91269894

Planejar o futuro
Um dos principais destinos

turísticos do Estado é sem dú-

e por isto se transformou em um

grande mercado para a Weg que
fornece não só os grandes mo

tores que acionam as moendas
como também motores para as

mais diversas etapas do proces
so. Além disto, grande parte das
usinas possui geração própria de

energia a partir do bagaço e isto
abre outro leque de possibilida
des que vão desde os geradores
até as subestações.

Burger King,
A empresa brasileira 3G Capital

que tem entre os sócios os míticos

empresários brasileiros Jorge Pau
lo Lemann, Carlos Alberto Sicupira
e Marcel Telles, que estão entre os

principais acionistas da AB InBev,
maior cervejaria do rnundo e que
controla aAmBev, acaba de adqui
rir o controle da segunda maior
rede de fast - food dos Estados

'

Unidos, a Burger King. O valor da

transação foi de US$ 3,26 bilhões.

Deflação
Para um país que já teve

uma inflação galopante, vive
mos um momento mágico com

o lPCA-15 em 0,05% em agosto
depois de já ter recuado 0,09%
em julho. O que resta saber é

qual foi o real motivo que levou
o Banco Central a aumentar os

juros e assim conter o consu -

,

mo. Como este tipo de medida
leva tempo para gerar efeito,
certamente a Fiesp estava certa

quando criticou duramente as

medidas, considerando que as

mesmas eram desnecessárlas. :•

.�, ._ . .::. • .1 ,. .-_

-:.,: ;.01". . c" <. __"" -:-";.> .'�: o'R ,;o� ....

• •• o:. _... ! ...... -

Superávit
Comercial

Apesar do ótimo superávit de
US$ 2,44 bilhões registrados pela
balança comercial do .

país no

mês de agosto, o acumulado do
ano ainda está 41,6% inferior ao

de igual período do ano passado.
Uma parte do efeito na balança
são as medidas adotadas pelo go
verno para conter o crescimento

que tem reflexos na compra de

produtos no exterior.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA
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POSITIVO

PIB cresce 1,2% no 2º trimestre
Em comparação ao mesmo período do ano passado, a alta do indicador foi de 8,8%
o Produto Interno Bruto
(PIB) do segundo trimestre
do ano avançou 1,2%
em relação ao primeiro
trimestre, alcançando
900,7 bilhões de reais
em valores correntes.

informação foi divulga
da ontem pelo Instituto

-- Brasileiro de Geografia e

statística. Em relação ao

segundo trimestre do ano passado,
o PIB cresceu 8,8%,. No acumulado
do ano de 2010, em relação ao mes

mo período de 2009, o PIB variou

8,9%. No acumulado dos quatro tri
mestres encerrados em junho deste

ano, o crescimento foi de 5,1% em

relação aos quatro trimestres ime
diatamente anteriores.

Em relação ao primeiro trimes- '

tre de 2010, o setor que mais con-
,

tribuiu para a alta do PIB foi o da

agropecuária (2,1%), seguida pelo
da indústria (1,9%). Os serviços
apresentaram crescimento de 1,2%.

Em comparação com o segundo .

trimestre de 2009, destacou-se a in

dústria, com alta de 13,8%, seguida
pela agropecuária (11,4%) e pelos
serviços (5,6%).

Previsão - Economistas previam
uma desaceleração da economia

após o primeiro trimestre do ano,

quando o PIB avançou espetacula
res 9% em relação ao primeiro tri
mestre de 2009. O resultado ficou
acima do esperado pelo Ministro da

Fazenda, Guido Mantega, que havia

previsto um crescimento entre 0,5%
a 1% para o PIB brasileiro no segun
do trimestre, ante o primeiro.

Em relação ao mesmo trimestre

do ano anterior, o principal desta

que veio da formação bruta de capi
tal fixo, que teve expansão de 26,5%
em relação ao segundo trimestre de

2009, o maior crescimento desde o

início da série histórica, em 1996.

Dentre os fatores que ,contribuem,
destacam-se a expansão da produ
ção interna e da importação de má

quinas e equipamentos, bem como

o comportamento da taxa básica de

juros Selic no período, além dabaixa
base de comparação do 2° trimestre
de2009. .

Mantega havia previsto um crescimento entre 0,5%
a 1 % para o PIB no segundo trimestre, ante o primeiro

Ainda em relação ao mesmo trimes
tre de 2009, dentre os componentes da
demanda interna, a despesa de consumo

das famílias cresceu 6,7%! a 27a variação
positiva consecutiva nessc:t comparação.
Um dos fatores que. contribuíram para
esse resultado foi o crescimento de 7,3%
na massa salarial real, no segundo trimes
tre de 2010, aliado, no mesmo período, ao

aumento nominal de 17,1% do saldo de

operações de crédito para as pessoas físi
cas. Já a despesa de consumo da adminis
tração pública cresceu 5,1%.

BALANÇA COMERCIAL

Mas pelo lado da demanda externa, as

exportações (7,3%) e as importações de bens
.

e serviços (38,8%) apresentaram crescímen
I to. Avalorízação câmbial ajuda a explicar o'

maior crescimento relativo das importações,
e os produtos que mais contribuíram para
esse, resultado foram siderurgia; refino do

petróleo e petroquímicos; veículos i têxteis;
borracha; equipam.�ntos eletrônicos; e

PREVISAO DO TEMPO..

TEMPO
MUDA
A frente fria avança
pelo Estado, provocando
chuva passageira com

trovoadas isoladas,
especialmente na

madrugada e manhã.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

dMíN: 16°e
MÁX: 27°e

DOMINGO

âMíN:' 1 Doe
MÁX: 22°e

SEGUNDA

âMíN: 100e
MÁX: 20°e

TERÇA

âMíN: 11°e
MÁX: 26°e

FIM DE SEMANA

Massa de ar frio
e seco no Estado
Amanhã e no começo da pró

xima semana o tempo fica estável
com predomínio de sol devido ao

avanço de uma massa de ar frio e

seco por Santa Catarina. Tempera
tura baixa, com formação de gea
da nas áreas altas do Estado. A par
tir de quarta-feira, as temperaturas

'

aumentam novamente.

�60Ô0.
Ensolarado Pal'llialrmmte Nublado instável Chuvoso TI'óvoada

Nublado

TEMPERATURA

Sensação térmica
despenca em se

A sensação térmica mínima despenca
no fim de semana no Estado. No sábado, as

temperaturas variam entre 5°C e 20°C. Já no

domingo, a menor percepção da tempera
tura pode chegar a -10°C na região de São

Joaquim. Nas demais regiões entre -5°C e

"IOoe. No Norte do Estado, entre 10°C e 15°C.

FASES DA lUA
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Inscricões

�

prazo para inscrições no Carn

peonato Aberto de Futsal de

Iaraguá do Sul encerrou ontem,
...... mas só na quarta-feira a FME
deve divulgar o balanço oficial no nú
mero de inscritos. Segundo a diretora
de eventos da entidade, Cleide Mosca,
cerca de 15 equipes rio masculino e

seis no feminino devem integrar o cer

tame, que vai iniciar depois dos Jogos
Abertos de Santa Catarina. O congres
so técnico que definirá a fórmula de'

disputa será no dia 9 de setembro, às
19h na Arena Jaraguá. Equipes tradi

clonais, como Noite a Fora e Tio Pati

nhas, estão entre as confirmadas.

Julgamentos
Por causa do feriadão, só tere

mos julgamento na FCF no dia 10
de setembro. E estará no "banco
dos réus" o técnico do time júnior
do Juventus, Eduardo Rodrigues,
expulso no jogo contra o Avaí por

,

reclamar da arbitragem. Ele pode
.'

pegar até seis partidas. Na mesma

partida, que teve mando do time
da Capital, o. quarto árbitro não

apareceu e o Avaí pode ser punido
porque o estádio de Biguaçu não
oferecia condições de jogo.

Quáse Ia
A equipe Unimed/FME está a uma vitória da final do Cam

peonato Catarinense de Basquete Sub-15 Masculino. Na noite
de quinta-feira, venceu o até então invicto Criciúma por 62x48
e folgou na tabela de ontem do hexagonal final. Hoje, às l5h30
no Colégio Evangélico, os meninos enfrentam Chapecó e, caso

vençam, decidem o título no domingo. Já as meninas daElian/
FME foram superadas na estreia eprecisam ganhar os dois Jo
gos que restam e ainda torcer por uma combinação de resulta
dos para ficarem com o título.

ANIVERSARIANTES

� SÁBADO
'li'

r,4V VrEfiOAM
(11{j AJf(3) - Lanterna

do Campeonato
Holandês

M3 UBEfHAS
(82 AfWS)

Time da principal
divisão de San Marino

@\Lh;.t•

NA

OUMPICO FC ag AfWg) CI.UB SANTfYd IJGmM
- Fundado em Aramiju (21 /dmz,) - Inspirado
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de Niterói (RJ),
integrante da

Terceirona Carioca

SEGU DA DIVISÃO

Dois jogos abrem
a terceira rodada
Atlético Independente e Conti
descansam no fim de semana

JARAGUÁ DO SUL

A busca por uma vaga na

elite do futebol amador
'jaraguaense será retomada
nesse fim de semana com

os jogos da Segunda Divisão
- TaçaSDR.

(campo do João Pessoa) e o Roma
recebe o Grêmio Garibaldi (naVila

Lalau). Na Chave B, o Rio Molha
mede forças com o Noite a Fora

(no Rio Molha) e o Rio Cerro de
fende a liderança contra os Galác
ticos (campo do Cruz de Malta).

Atlético Independente, pelo
Grupo A, e Conti Elétrica, no

Grupo B, folgam nessa terceira
rodada do turno. As partidas en

tre os titulares iniciam sempre
às l5h30 e os aspirantes abrem
a rodada com 'os jogos marca

dos para acontecer às l3h30.
Inicialmente as equipes foram
divididas em duas chaves, onde

jogam entre si em turno único,
avançando os quatro melhores

.

de cada grupo para as quartas de

.
final, que serão disputadas em

mata - mata. A competição é uma

promoção da LJaF (l.ígalaragua
ense de Futebol).

As
partidas acontecem

hoje e amanhã em

diversos campos da

região. Apenas duas

partidas serão no sábado, uma

de cada chave. Pelo Grupo A, a

Vila Rau recebe a Ponte Freta
no Campo do XV em Corupá e o

Barrabaxo 'enfrenta o Guarany,
no campo do Botafogo.

Amanhã a rodada ,segue com,
mais dois jogos de cada grupo.

.

Pelo A, Operário/Nova' Geração
tenta tirar pontos do líder Néki

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Operário/ "'"'

Nova Geração
(camisa branca)

vai enfrentar
o líder Néki

pelo Grupo A

SE(lU�IDA DIVISÃO - CHAVE A
CLASSIFICAÇÃO 3aRODADA

HOJE
Coi. Times P .J i V : E : D !GPiGC : SG:A Vila Rau x Ponte Preta

(XV de Corupá)

�: �t�:�iCO lnd, : I � i � i � : � I � ! � i � i���%
30 Ponte Preta 3 i 1 ! 1 ! O ! O i 2 1 i 1 : 0%

, ; 1 i i
40 Operário 3 2 1 :'0 ! 1 ! 2 2 ,O 150%

5° Roma 1 2 O: 1 ! 1 :
2 3 1-1 i 17%

6° Vila Rau 0.1
•

O : O ! r i 1 ! 2 ! -1 :0%

aJNALANTERNA _
_ GREMIO_
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A � Aproveitamento.

AMANHÃ
Operário/Nova Geração x Néki

(João Pessoa)
Roma x Grêmio Garibaldi

(Vila Lalau)

SEGUNDA DIVI o-c
CLASSIFICAÇÃO 3"RODADA

HOJE
Barrabaxo x Guarany
(Botafogo)

AMANHÃ
Rio Molha x Noite à Fora

(Rio Molha)
Rio Cerro x Galácticos

(Eurico Duwe)

Coi. Times P iJ V l E l D iGP!GC , SG'A1

10 Rio Cerro 4 :2 ! 1 1 i O ! 5 j 4 j 1 :67%.

:2
! i . ! j67%20 Rio Molha 4 [ 1 1 1 O 3 , 2 i 1

, ,

i3° Barrabaxo 3 ! 1 1 ! O ! O f 1 O ! 1 1100%
4° Noite Afora 3 :2 1 [ O i 1 :I, j 1 1 O :50%

,

j .-i i

5° Guarany 1 i 1 O ! +- i O 2 j 2 I O ,0%
,

! I i
60 Conti Elétriea 1 ] 2 O i 1 ! 1 3 ! 4 -1 ;17%

Às 13h30 inicia os aspirantes
e às 15h30 os titulares.

P - Pontos; J -; Jogos; V • Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Chegou.a hora
Decisão da Primeirona inicia nesse sábado

JARAGUÁ DO SUL

Começa neste
sábado a

decisão Que
definirá

Qual é o

melhor
time

j do futebol
amador de

Jaraguá do Sul.

itória e Cruz de Malta, que
já decidiram a competição
no ano passado, voltam a se

encontrar hoje às 15h30 no

/ estádio Hugo Koehn. A tradição das equipes é tanta

que essa será a quarta vez que elas decidem Primeira

Divisão. O Cruz de Malta levou a melhorem 2001 e

2009, enquanto o Vitória faturou o título de 2002. No

total, são 12 títulos em campo: nove do Cruz de Mal
ta e três do Vitória.

Será também o encontro entre o melhor ataque
da Taça O Correio do Povo contra a melhor defesa. O
auriverde marcou 20 gols e sofreu 18. O time cruz-

maltino marcou' 19 e sofreu apenas 11. Ein

número de vitórias, melhor para o Cruz de
Malta que venceu cinco, empatou quatro e

perdeu apenas uma. O Vitória triunfou ape
nas três vezes, empatou duas e perdeu cinco.
O destaque do auriverde foi a arrancada e re

cuperação da equipe na fase decisiva.
No retrospecto da edição de 2010 melhor

para o Cruz de Malta que venceu em casa

por 4x3, empatou sem gols no Hugo
Koehn. Por causa de um acordo de

bastidores, ambas as equipes tiveram
os cartões zerados e os técnicos Derli

. deAraújo e Carlos Ricardo terão força
. máxima. A partida de volta está pre
vista para acontecer no sábado, dia 11

de setembro, no Eurico Duwe.
O time cruzmaltino tenta nessa edi

ção vencer a Primeirona nas duas cate

gorias (titular e aspirantes). A equipe
inicia a decisão dos aspirantes
na partida preliminar (às 13h30)
diante do Flamengo, no campo do
Vitória. Para chegar à final, o rubro-negro ven

ceu cinco jogos, empatou três e perdeu dois, ano

tando 17 gols e sofrendo 12. Já os cruzmaltinos
venceram seis, empataram três e perderam ape
nas uma, Eles marcaram 17 gols e levaram nove.

Arílson (E) pode
desequilibrar para
o Cruz de Malta,
principalmente
na bola parada
e Pedreiro é um

dos destaques
do Vitória na

competição

PARTIDA SERÁ NA ARENA JARAGUÁ, DOMINGO, COM ·ENTRADA GRATUITA

Meninas do futsal jogam pela Liga
IARAGUÁ DO SUL

A Raumak/Barateiro estreou

iem na primeira' fase da Liga
-utsal Feminina, terminando na

erceira colocação de grupo. Po

'érn, o cruzamento com a chave
idversáría foi ingrato e resultou.
im uma parada dura para as ja
aguacnses. Elas terão de vencer

) Kindermann. "Sabemos que
-las são uma das equipes mais

vencedoras do país e têm a artí
Iheira da competição", conside
rou o técnico Vitor Alexandre.

A partida, que acontece ama

nhã' às 16h na Arena Jaraguá,
com entrada franca, é encarada

pelas meninas como o jogo da
vida. Motivos para isso não fal
tam: é o primeiro ano delas .da

Liga Futsal e uma vitória poderá
manter viva as chances de classi-

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 www.megacred.net
Centro - Jaraguá do Sul �

• .

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.�a23 I 3370.1240

ficar para a semifinal do torneio.
"Vamos tentar a vitória. Na

.

pior das hipóteses, se ganharmos
aqui, já estamos na prorrogação
do jogo de volta", contabilizou o

treinador. A partida de volta será
na terça-feira, 7, às 17h, em Ca -

.

çador. O desfalque jaraguaense
será a Roberta, que defende a se

leção brasileira sub-17 nó Mun
dial da categoria.

Equipe
de futsal
feminino
ficou em

terceiro

lugar na

primeira
fase do

����-��-���_. .....__..__. torneio
\

Simpüddade e respeito
pelas pessoas
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LIGA FUTS l

Vitória suada para
alívíar atensão
Malwee/Cimed bate o Umuarama forade casa por 3x2

UMUARAMAIJARAGUÁ DO SUL

Um jogo suado, disputado
até o último minuto, mas

que fez com que a Malwee/
Cimed reencontrasse o

caminho da vitória.

epois de três derrotas
consecutivas, duas pela
Liga Futsal e uma pelo

_""Estadual, o time jaragua
ense fez as pazes com a vitória ao

vencer o Umuarama por 3x2, fora
de casa, pela 6a rodada da segun
da fase. O resultado manteve a

Malwee em segundo no grupo,
ainda a quatro pontos do líder

-

Corinthians, que ontem goleou a

Intelli por 5xl.
A partida começou bastante

movimentada, com as duas equi
pes perdendo boas chances de

gol. Os goleiros Thiago e Gian se

destacavam em quadra. O placar
só foi aberto aos 9min03, quando'
Lenísio chutou forte, a bola bateu
no travessão e Chico completou
para as redes. Foi o primeiro gol
do camisa 15 depois do retorno

da contusão que o tirou por dois
meses das quadras. Pouco mais
de um minuto depois, Iaíminho
acertou um belo chute rasteiro e

deixou tudo igual. Mas Valdin ti
rou do goleiro, aos 16min56, e fez
com que a Malwee fosse para os

vestiários vencendo por 2xl.

SEGUNDO TEMPO

Depois do intervalo, os donos
da casa foram para cima e conse

guiram o empate aos 5min02 com

Augusto, em jogada parecida com

o gol de Valdin. Dois minutos de

pois, Falcão tabelou com Índio e

completou para as redes. Os para
naenses ainda tentaram com Fer
nandinho de goleiro-linha, mas

não evitaram a derrota em casa.

Depois do jogo, em entrevis
ta à Studio FM, Thiago revelou
o "segredo" para o time reen

contrar a vitória. "No treino de
manhã, conversamos bastante,
lavamos muita roupa suja. Isso

ajudou o grupo, que teve uma

postura diferente nesse jogo",
acredita. O próximo compro
misso da Malwee / Cimed será

segunda-feira, às 20h15, contra a

Intelli, na Arena Iaraguá..

Chico fez ontem em Umuarama o primeiro gol depois do retorno às quadras

LIGA FUTSAl- GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

Minas 7x4 Atlântico

Krona/Joinville 3x1 Copagril
Florianópolis 1x5 Carlos Barbosa

SEGUNDA-FEIRA (6/9)
18h45 - Minas x Krona/Joinville
20h - Carlos Barbosa x Copagril
20h 15 - Atlântico x Florianópolis

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

LIGA FUTSAl - GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

Umuarama 2x3 Malwee/Cimed
Corinthians 5x11ntelli
Foz 3x3 Petrópolis

SEGUNDA-FEIRA (6/9)
19h15 - Petrópolis x Umuarama
20h15 - Foz x Corinthians
20h15 - Malwee x Intelli

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; ,SG - Saldo de Gols; A" Aproveitamentq.

PEOI� SltEIJ1() - SÉRIE A() B
CLASSIFICAÇÃO 19"RODADA

SÁBADO
18h30 - Botafogo x Grêmio
18h30 - Ceará x Vasco
18h30 - Corinthians x Goiás

DOMINGO
16h - Avaí x AtléticoPR
16h - Palmeiras x Cruzeiro
16h - Guarani xFluminense
16h - Ramengo x Santos
18h30 - Atlético-MG x São Paulo
18h30 - Atlético-GO x Vitória
18h30 -Intemacional x Prudente

20"RODADA

QUARTA-FEIRA
19h30 - Ruminense x Ceará
19h30 - Cruzeiro x Intemacional
19h30 - Grêmio x Atlético-GO
19h30 - Goiás x Guarani
22h - São Paulo x Flamengo
22h - Vitória x Palmeiras
22h - Atlético-PR x Corinthians

QUINTA-FEIRA
21h - Santos x Botafogo
21h - Vasco x Atlético-MG
21h - Prudente x Avaí

Rebaixados para Série B

JOGOS PELO BRASIL
• BRASILElRÃO SÉRIE B • BRASILEIRÃO SÉRIE D ClASSIFICAÇÃ.O: x;..J de Outubro

·19" RODADA • SEGUNDA FASE - JOGOS 12, Maralio Dias 11, Concórdia

SÁBADO DE IDA 11, Atlético Tubarão 10, Joaçaba
15h50 - Portuguesa x Sport SÁBADO 6, Camboriú 5, Próspera 4, Porto

15h50 - Guaratinguetá x Coritiba 15h .; Rio Branco-ES x Madureira 3, Hercnio Luz 3 e Videira 1.

15h50 - Paraná x Figueirense 16h - Tupi x Uberaba

16hl0 - Brasiliense x América-RN 18h - Araguaína x Treze • DIVISÃO DE ACESSO

16hl0 - ASA x Duque de Caxias DOMINGO ·4aRODADA

21h - lcasa x Ipatinga 15h -lratyxJoinville SÁBADO
16h - Operário-PR x 15h - Caxias x Pinheiros

• BRASILElRÃO SÉRIE C Metropolitano DOMINGO

·8"RODADA 16h - Fluminense x Brasãia 15h - Caçador x Blumenauense

Gama OxO Manliá 16h - Santa Cruz x Guarany-CE 15h -Inter de Lages x NEC .

SÁBADO 17h - Sampaio Corrêa x CSA ClASSIFICAÇÃO
15h - Macaé x Ituiutaba 17h - América-AM x Mixto GRUPO A:. Guarani 6, Caxias 3,
DOMINGO 19h - Vila Aurora x Remo Pinheiros O e Maga O.

16h - CRB x Alecrim Regulamento: Jogos de ida GRUPO B: NEC 5, Caçador 4,
16h - Juventude x Chapecoense e volta, classificam-se os Inter de Lages 3, Oeste 2 e

16h - Criciúma x Caxias vencedores de cada confronto. .
Blumenauense 1.

17h - Paysandu x São Raimundo

17h - ABC x Campinense • CAMPEONATO • INTERBAIRROS

19h - Rio Branco x Águia Marabá CATARINENSE • JOGOS DE VOLTA
• DIVISÃO ESPECIAL SÁBADO

ClASSIFICAÇÃO 5"RODADA 13h30 - Vieiras x Vila Lalau

GRUPO A: Paysandu 11, Concórdia ixO Joaçaba (V. Lalau)
Fortaleza 10, Águia Marabá x;..J Outubro ixO Próspera 15h - João Pessoa x Czerniewicz

8, São Raimundo 3 e Rio Atlético Tubarão 2�0 Hercílio Luz (J. Pessoa)
Branco-AC 3. GRUPO B: ABC 11, Videira ix3 Camboriú DOMINGO

Alecrim 9, CRB 7, Campinense Porto Ox2 Marcnio Dias 8h15 - Santo Antonio x Jaraguá
6 e Salgueiro 5. GRUPO C: 6" RODADA 84 (Acarai)
Macaé 10, Luverdense 9, SÁBADO 8h15 - Três Rios do Norte x

Ituiutaba 8, Marília 6 e Gama 15h - Próspera x Concórdia - Rio Cerro (V. Lalau)
5. GRUPO ó: Chapecoense 10, 18h30 - Marcílio Dias x Videira 9h - Rio da Luz x Chico de Paulo

Caxias 8, Brasil 8, Criciúma 7 e DOMINGO (C. Malta)
Juventude 4. Regulamento: Os 10h30 - Camboriú x Atlético 10h - Rio Molha x Estrada Nova

dois primeiros de cada grupo Tubarão (R. Molha)
/

avançam à próxima fase e o
,

16h - Hercüío Luz x x;..J Outubro 10h15 - Vila Lenzi x Rau (Acaraí)
último colocado de cada chave TERÇA-FEIRA 10h15 -Ilha da Figueira x

é rebaixado à Série D. 16h - Joaçabà x Porto Água Verde (V. Lalau)

Corinthians quer completar a
festa do centenário com vitória

DA REDAÇÃO
A 19a rodada do Campeonato

Brasileiro, a última do primeiro
turno da competição, começa
neste sábado com a realização de
três partidas. O Corinthians pla
neja encerrar a semana em que
comemora o seu centenário com

mais uma vitória junto de sua

torcida. A equipe não pode pen
sar que terá vida fácil contra o

lanterna Goiás. Isso é o que pen
sam os jogadores do time goiano,
apesar da situação complicada
do time. Desde a volta após a

.

parada para a Copa do Mundo, o

Goiás não ganhou nenhuma (são
oito derrotas e três empates).

Já no Rio de Janeiro, o Botafogo

quer dar sequência à sua boa fase
com mais três pontos e a perma
nência no G4. A expectativa do

Fogão é de bom público contra o

Grêmio. Do outro lado, o time gaú
cho chega embalado pela vitória
na última rodada, que a tirou da
zona de rebaixamento.

Por fim, o Ceará busca reen

contrar o caminho dos triunfos.
Desde a saída do técnico PC Gus

mão, o time só ganhou uma vez e

caiu na tabela de classificação. E
.

o rival deste sábado é justamente
a equipe para onde o seu ex-co

niandante foi trabalhar. O Vasco,
em busca da aproximação do G4,
quer acabar com uma série de
três empates consecutivos.
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Telefone toca, mas
,..", . ". .

naoe ocorrencia
62% das ligações para a PM são para outras finalidades
JARAGUÁ DO SUL

De 1 º de janeiro a 2, de
setembro deste ano, a

Polícia Militar atendeu o

telefone 57.768 vezes.

o entanto, 62,2% das liga
ções não geraram qual

,

quer ocorrência policial.
Isso porque o 190 tem

sido usado de forma errada, para
nitras finalidades. Há quem ligue
oara a PM quando deveria acionar
outros órgãos, como Bombeiros,
Defesa Civil e Prefeitura. Também
lá aqueles que se divertem pas-

Iniciativa para
integrar serviços

Para Veloso, duas iniciativas po
leriam reduzir de forma significa
íva o desperdício de ligações. Uma
íelas seria a implantação de urna

=entral Regional de Emergência in

:egrando Polícia Militar, Polícia Ci

m, Bombeiros e Defesa Civil. A ideia
está sendo estudada, mas ainda não

Dl implantada porque a Prefeitura
istá buscando urn entendimen
:o com o Samu, que tem a central

eguladora instalada em Joinville.
)utra sugestão seria a realização de

,

una campanha para divulgar os te

efones de plantão da Prefeitura.
Os 1.598 trotes e brincadei

'as direcionados à corporação
ambém preocupam. "Enquanto
ierdemos tempo com isso, uma

-mergêncía pode deixar de ser

itendida", pontuou.

sando trotes ou fazendo brinca
deiras de mau gosto.

De acordo com o chefe da
Central de Emergência do 14°
Batalhão da Polícia Militar, te

nente Veloso, apenas 37,8% das

ligações - 21.835 telefonemas
- resultaram em atendimen
tos policiais. No ano passado, a

equipe atendeu 75.134 ligações,
mas apenas 22.414 ocorrências

(29,83%) eram de responsabili
dade da corporação. O horário
em que o telefone costumeira
mente não para de tocar no ba
talhão é das 18h 'às 19h, quando
a maioria dos órgãos públicos já
encerrou o expediente. Nesse pe-

ríodo estão concentradas 6,11 %
das ligações atendidas este ano.

"Muitas pessoas ligam para
saber o telefone de outros órgãos,
como os números de plantão da
Prefeitura. Em outros casos, são

emergências para os Bombeiros
ou Defesa Civil, mas que a pessoa
não tem condições de ligar. Nessas

situações, nós mesmos entramos

em contato com o órgão solicita
do", comentou. Até quinta-feira,
a PM atendeu 6.633 ligações -

11,48% do total- com pedidos de
telefone de outros serviços.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Neste ano, apenas 37% dos telefonemas geraram ocorrências policiais
'

• LIGAÇÕES PARA A CENTRAL DE EMERGÊNCIA DA PM (JANjSET 2010)
• Pedido de Informações 6.633 atendimentos (11,48 %)
• Trote/brincadeiras 1.598 atendimentos (2,77 %)
• Solicitação de serviços a outros órgãos 595 atendimentos (1,03 %)
• Ocorrências policiais 21.835 atendimentos (37,80 %)
• Total de ligações 57.768 atendimentos

SERVENTE DE PEDREIRO SAIU DA DANCETERIA E NÃO VOLTOU MAIS PARA CASA

Jovem está desaparecido
IARAGUÁ DO SUL

Amigos e familiares do serven

e de pedreiro Carlos César Bueno,
9 anos, estão preocupados com o

umiço do jovem. Ele desapareceu
la madrugada de domingo passa
lo, 29, depois de sair do Choppe ,

Jub, no Bairro Água Verde, por
olta das 5h.

No dia do' desaparecimento, o

ovem usava blusa preta de man

a longa com uma blusa azul de
nanga curta por baixo, calça, tênis

e jaqueta pretos. Ele também tem

uma tatuagem no braço direito.
Bueno é natural de Cascavel (PR) e

está em Iaraguá do Sul há cerca de
seis meses. Ele mora no bairro Rau
e trabalha no Hospital Jaraguá.

A família e os amigos já regis
traram boletim de ocorrência, más
a Polícia Civil ainda não pistas so

bre o paradeiro dele. Quem tiver

qualquer informação sobre ele

pode entrar em contato com Már
cio pelo telefone 9177-0776.

ARQUIVO PESSOAL

Carlos Bueno não foi mais visto

Segurança 27

PIERO RAGAZZI

Rinaldo Bogo está entre as ruas que serão alvo das mudanças

(

I� Trânsito será modificado
durante o fim de semana

JARAGUÁ DO SUL
I Desde a noite de ontem, a

I.�
\

Prefeitura está realizando al··

terações no trânsito na con

fluência dos bairros Vila Nova
. e Ilha da Figueira. De acordo
com o gerente de Trânsito, José
Antônio Schmitt, as mudanças
devem ser concluídas na terça
feira. Com as modificações,
os motoristas que estiverem
transitando pela rua 25 de Ju
lho (Vila Nova), sentido baír
ro - Posto Mime (antigo Posto

Behling), não poderão' mais
dobrar à esquerda, no semáfo

ro, para acessar a Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira.
A proposta prevê que os mo

toristas, ao chegarem no Posto

Mime, sigam em frente pela Rua
José Teodoro Ribeiro (Ilha da Fi

gueira), entrem à esquerda'na

Rua Sergio SabeI e'cheguem na

Rua Rinaldo Boga para, daí sim,
acessarem a rua Coronel Procó

pio Gomes de Oliveira.

Quem desce pela rua Do

mingos Rosa (Boa Vista) tam

bém não poderá mais acessar

I

diretamente a Procópio. Para

chegar à via, terá que seguir
pela José Teodoro Ribeiro, Ser

gio Sabel e pela Rinaldo Bogo.
O semáforo localizado em fren
te ao posto estará disponível,

,

apenas, para os pedestres que
desejam atravessar as vias, ou

seja, o trânsito de veículos será

paralisado somente quando
houver acionamento por meio
de botoeira (comando por bo
tões que permite, no monitor

eletrônico, que a figura do pe
destre mude da cor vermelha

para a cor verde). O mesmo

procedimento será adotado no

semáforo instalado na esquina
entre as ruas Rinaldo Bago e a

Procópio Gomes.
Ii

Quando o botão não for
acionado pelos pedestres, os

veículos poderão circular li
vremente pelas vias. Com isso,
acreditamos numa melhora

significativa no fluxo do trân
sito naquele ponto de grande
circulação de automóveis, ôni

bus, caminhões e motocicle
tas", informou Schmitt.

Mais três semáforos'
A partir da meia noite de

hoje, mais três semáforos co

meçam a funcionar no municí

pio. Os aparelhos foram insta
lados na Rua Roberto Zíemann,
em frente à sede da e,mpresa
Viação Canarinho, no bairro
Czemiewicz; e na Rua Manoel

Francisco da Costa, urn próxi
mo ao acesso à empresa Elian
Indústria Têxtil Ltda, no bairro
Vieira e, outro, no cruzamento

com a Rua Olga Rohweder, nas

proximidades da ponte que dá
,

acesso ao município de Schroe
der, no bairro João Pessoa.
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Condi,ies Especiais
para taxistas,

profissionais libereis,
produtores rurais

e frotistas.
---_.:

Lider de vendas da região.

Cáragua Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos, consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou especfficos de alguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 08/09/2010.• Ofertas válidas para Novo GoI1.0. Juros, entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.
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