
12'anosde
trabalho
Jaraguaense
conclui a

produção
do primeiro
longa

metragem de
. -

arumaçao
feito no

. Estado.
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O mento cresce 18%
e chega a 370milhões
Educação, Saúde e Obras são as pastas commaiores recursos previstos para o
próximo ano. Para investimento real, deve sobrar em torno de R$ 32 milhões.

Página 7

PIERO RAGAZZI

ASE SECU I
. Arrasadora no primeiro tempo, a Malwee/Cimed bateu o Carlos Barbosa por 3xl ontem à noite na Arena

Jaraguá. Como havia vencido o primeiro jogo por 2x.1, o time jaraguaense se garantiu na final da Lig'a
Futsal pela sexta vez consecutiva. Os jogos com a Copagril serão nos dias 16 e 23 de novembro.

- -

, , � .. �

8R-280: saiba como
será a duplicação
Obra estimada em cerca de
RS 950 milhões é uma das
principais reivindicações da
região. Páginas 8 e 9

Atencão: ruas têm
�

o sentido alterado
Mudanças atingem diversas
ruas na região central, da Vila
Nova, Jaraguá Esquerdo e Nova
Braslla A principal envolve a

Avenida Marechal Deodoro da
.

Fonseca. Página 11

Matrículas na rede
municipal da região
Veja o calendário de creches
e escolas dos municípios da
microrregião. Página 16

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita

1925 - Salão Buhr
orge Buhr nasceu.em Blü
menau em Iode janeiro de
1878 e em 1904 casou-se

com Pauline Enke e tiveram
onze filhos. Faleceu em 1957. Em
1905 veio com a família residir em

Jaraguá, fixando residência na lo
calidade de Três Rios do Sul, onde
instalou uma panificadora.

Em 12 de abril de 1925 inau

gura sua panificadora, salão de
baile, restaurante, agora no cen
tIO do Distrito, situado na rua

Coronel Emilio Carlos Jourdan.
O Salão Buhr foi palco de

inúmeros atos importantes para
o Distrito e posteriormente mu

nicípio de Jaraguá. Ali ocorre
ram reuniões e foram discutidas

Hermann Purnhagen chegou
em ]araguá em 1925 indo residir
em Três Rios, com a esposa Ma
ria e os. filhos Germano e Augusto.
Quando era jovem, na Alemanha,
aprendeu o ofício de carpintaria,
bem como a técnica do concreto

'

armado. Em Jaraguá trabalhou
na construção das edificações do

Grupo Escolar 'Abdon Batista"
(1935) e da Igreja Evangélica -de
Confissão Luterana no Brasil (IE
CLB/1935), desde a obra do pré
dio, como a confecção dos bancos.

a criação do hospital São José (a
partir de 1926) e da Associação
Comercial e Industrial (1938);
servidos banquetes para visitas

importantes ou após solenida
des, como da instalação da Co
marca de Jaraguá em lO de maio
de 1934. Em 1927 abre o Cinema

Central, sob .a administração
de Erich Doubrawa. Diversas
entidades utilizavam suas de

pendências para. realização de
encontros sociais, bailes, ativi
dades esportivas (basquete, gi
nástica), reuniões de diretorias
e assembleias gerais. Podemos
citar a Sociedade de Atiradores

Iaraguá, o Sport Clube Brasil e

Sport Club Germania.

Banda Purnhagen
. Foi no ramo da eletricidade e da
música que se especializou. No

. primeiro ramo, como técnico em

bobinagem de motores elétricos
e a música lhe possibilitou ser um

profissional brilhante, pois co

nhecia a arte da música clássica.
Nos anos 30 e 40, ficou conhecido
como o, "velho dos setes instru
mentos".

Deste valor musical surgiu a

ideia de criar.urnabanda musical
na localidade de Três Rios do Sul,
em Jaraguá, que era composta por:

Rua Emilio Carlos Jourdan, sendo à esquerda o Salão Buhr e o Hotel Central. Foto do final da década de 20

Henrique Purnhagen, maestro e

piston; EmestoKneubühle, trom
bone; Rudolfo Kneubühle, cla
rineta; Alvin Enke, bombardino;
João Emmendõrfer; baíxo-tuba..
Augusto. Schlupp, 2° baixo; Luiz

Schütze, 1° trompa; Bertoldo Enke,
2° trompa; Hans Knabe, trompa e

Carlos Schunke, bateria. Em 1933,
esta banda musical começou a to

car nos salões de festas do Schüt
zenverein, festas de igrejas, bailes 1

e domingueiras em salões particu
lares, com destaque.

Nargas, próxima ao Mer
cado Municipal.

Sociedade
Hípica Jaraguá

Fundada em 13 de agosto de
1941, seus estatutos foram apro
vados em lo de setembro de 1941. .

Tinha por finalidade o cultivo e de
senvolvimento do esporte hípico
em todas' as suas modalidades e

a criação de cavalos de qualidade
sem fins econômicos. Foram seus

sócios
.

fundadores: João Emmen

dorfer, Ernesto Czerniewicz, João
Marcatto, Germano Enke Filho,
Max Fiedler, Leopoldo Cotin, Carlos
Hass, XavierWeigert, Alberto Bauer,
MaxWIlhelm, João Schreiner, Adol
fo Schmalz,Adolfo Hass eA. Gesser.
João Marcatto foi o presidente que
registrou os estatutos em 1941.

�cassuli
www.cassuii.adv.br

Banda Purnhagen alegrou os principias eventos da região na década de 30

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ACIJS
ASSOCtAÇÃO EMPRSSAAIAL.

OE JAAAGuA DO SUL

ATIVIDADES DOS NUCLEOS SETORIAIS ACIJS ..APEVI

Cerca de 500 mil turistas passam pela cidade durante o ano e destes 30 mil são estrangeiror, Página 3
. _...

UETA . MARCELO ODORI�I

<,

. O encontro reuniu no Centro Ernpresarial 400 pessoas-entre
presidentes.e diretores das associações ernpresariais, corpo
técnico das associações e empresaríos participantes de
Núcleos Setoriais. Página 4

'N)�·I,'ffsl,ftl·'&iJ" ... ,j%1$(.";.. '.iI\,
,", 1\Il.'Ií'(,.,..,"."Wii

O Núcleo dos Jovens Ernpreendedores ACIJS�APEVI completou
,

11 anos de atuaçêo na cidade e para comemorar a data trouxe

palestra com o empresário André Gaidtinski Página 5
,
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o CORREIO DO POVO
Empresa Parcalra d� mo
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J araguá do Sul por muitas vezes esteve no ranking
das cidades com maior lndlce de empregabilidade e

de acordo com o índice da Federação Industrial do Rio
de Janeiro, Jaraguá do Sul é, a melhor cidade de Santa
Catarina em qualidade de vida. Com todos esses atri-

,

'butos a cidade não consegue sé destacar no turismo.
A própria comunidade não sabe o que a cidade pode
oferecer, muitos acreditam que Jaraguá do Sul é so

mente para trabalho, q que não é verdade.
Com o Encontro do Turismo, que aconteceu no

Centro Empresarial de.Jaraguá do Sul, no dia 25 de

novembro, observamos que a cidade tem muito po-

liA necessidade demão· �:�c��/::�s::r�
d b

•

,. d também" para a

e o ra especla Iza a, comunidade. Atra-

t-
.,

d vés das Rotas de
com a pres açao e Colonização, a Ita-

servi�os diretos ao ílana, a Húngara- e '

T a Alemã, podemos

consumidor como guias, conhecer seus cos

tumes ,e tradições

recepcionistas, entre .e a gastronomia
sem precisar ir

outros, e irá incentivar' muito" longe, tudo
está aqui.

a população local a se Estamos abrindo
as portas para um

profissionalizar".' novo setor, o Tu-

,\ rlsmo, que pode
constituir LJm investimento inicial gerador da econo

mia 10cal..É com esta Jdela que, investir no Turismo

pode ser uma alternativa positiva para os munlcíplos
que buscam saída para complementar sua economia
e fazer com que haja um maior desenvolvimento.

O impacto resultante com o turismo só vai melhorar
a cidade'. As vantagens se refletem das mais variadas
formas. O emprego de mão de obra em geral ocupada
na produção de bens e serviços aumentará considera

velmente, fazendo crescer a rentabilidade de famílias
de menor poder aquisitivo. A necessidade de mão de

obra: especlaflzada, com a prestação de serviços dire
tos ao consumidor como gulas, recepcionistas, entre
.outros, e irá incentivar a população local a se, profis
sionalizar. Com a movimentação dos turistas, o setor

gastronômico, como restaurantes e lanchonetes terão
.

'

a oportunidade de expandir seus empreendimentos.
Além disso, o transporte ,coletivo:deverá se modernizar
,o que favorecerá não só 'os visitantes, .mas também
os próprios moradores. 'Com a implantação e aper

feiçoamento do setor, hoteleiro, haverá a geração de

empregos é a movimentação do comércio devido aos

produtos que os hotéis precisarão' para atender aos
hóspedes, além do movimento decorrente· dos turis-

\

tas que circularão pela cidade em busca de presentes,
, lembranças, artesanatos entre outras curiosidades.

Além disso, a participação da comunidade na rea

: lização da obra 'turística na localidade é de extrema

importância.

80:

Turismo em uma cidade industrial
Natureza, cultura, ecoturismo, gastronomia típica, esportes de aventura, entre
outros. Todos esses fatores são suficientes

para consolidar ummunicípio ou uma região
como destino turístico. Ao longo dos anos, a

consolidação da indústria em Jaraguá do Sul
acabou escondendo todas essas maravilhas

que podem ser trabalhadas turisticamente. A

partir do início da década de 90, a migração tomou
corpo e o município dobrou ,a população nos últimos
20 anos. Essas pessoas chegam na cidade e imedia
tamente acabam absorvendo a cultura industrial do

município: .

Mas, como fazer com que isso aconteça em uma ci
dade que é o terceiro polo industrial de Santa Cata
rina? Com planejamento, sensibilização da comuni
dade, estruturação dos atrativos e divulgação interna
� externa é possível. Mas trabalhar'com turismo não
é assim tão fácil,'pois a atividade só acontece se a

população local quiser, e um local só será bom para o
turista se automaticamente a população local estiver
satisfeita com o turismo, e esclarecida sobre os im

pactos que a atividade terá na sua vida.

Atualmente, o turista que visita

Jaraguá do Sul, pessoa que normalmente
vem a negócios, chegando na cidade se

gunda-feira e indo embora na sexta-ferra.
Para tentar fazer com que esse turista pro
longue sua estadia está sendo desenvolvi
do -o "projeto de qualificação do produto
turístico cultural de Jaraguá do Sul", que

visa inicialmente esclarecer as pessoas que, moram e

'trabalham nos quatro roteiros que podem ser desen
volvidos no município: "City tour e compras, Rota

Alemã, Rota Húngara e Rota Italiana".

Jaraguá do Sul, possui referências naturais em re

levância nacional, o que nos dá privilégios a otimizar
e reverter tudo em atrativos ao turista agregando ser

viços. Sendo assim, realizando a divulgação nos mer
cados alvo e comercializando os produtos turísticos,
através das principais operadoras de turismo do país,
poderemos fazer com que se intensifique as estadias
em nossa cidade, tomamío ainda maior o laço cultu
ral e receptivo no que tange a ideia de Turismo.

Secretario da Indústria Comércio e Turismo Célio Bayer e Equipe

Investimento na área 'de Materiais de Construção
A ACOMAC - Associação dos Comerciantes de nores, podendo assim, competir com lojas de grande
.l\Materiais de Construção de Jaraguá do Sul atra- porte e passando para os clientes os melhores preços
vés da parceria do SEBRAE/Se apoiam a abertura com atendimento personalizado em todas as lojas
de uma rede de compras de materiais de construção participantes. E no dia 27 de novembro aACQMAC
que vai instalar se na cidade embreve. Para o presi- realizou sua festa de encerramento das atividades do
dente daÁCOMAC, Antonio José Lorenzetti, a rede- ano, com jantar dançante em estilo country na Ar
é umamarie�efetuar compras. com preços me- malwee.

'EXPEDIENTE
,) .

- ,

ACUS·ASSOCIAÇAO EMPRESARIAL DEJARAGUA DOSUL
,

Rua Octaviano Lobardi, 100-- CEP: 89255-000,
Jaraguá do Sul- Santa Catarina '

Fone: (47) 3275-7000- Fax: (47) 3275-7001
E-mail: acüs@acijs.com.br

Presldfmte:·DurvalMarcattoJr.,
VIce-Presidente para Assuntos de Comunicação: Bruno Breltllaupt Rlho

. Cooselho Editorial: Mariana AparecIda de Andrade;'Valmlr Colem, Rasell'da
SIlva, ThIago Garcia eMariellNlcolodl,
Coordenação Geral: Anne caro/loo Barbosa Alota
Produção: Luana Uma
Projem Gráfico: Stéllo RIcardoRosenstock
E-mail: núcleos@acljs.com.br
Infonnaçõe5 sobre núcleos: (47) 3275-70:12

'_
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AS ROwrAS:

LONIZAÇÃO ALEMÃ
ursos oferecidos irá mostrar o cotidiano
anos, o dialeto, a gastronomia, as Igre-

, as Sociedades de Tiros, serão alguns
de quem, passar pelos bairros Rio da

.

rro, Barra do Rio Cerro, Tifa Aurora e Ri-
e da Luz. Os visitantes também terão a

de conhecer o Parque Malwee com 1,5
tros quadrados de área preservada.

DEIENVOLVIMEN

Com turismo de negócios fortalecido, a meta de Jaraguá é fazer visitante ficar mais tempo na regiãó
firmação é do executivo do
Vale dos.Encantos Convention,
enísio Pires Júnior, afirma que

cerca de 500 mil turistas passam por
',Jaraguá do Sul durante o ano e destes
30 mil são estrangeiros. Na maior parte
dos casos trata-se de empresários, exe
cutivos e profissionais liberais que vêm
ao município para viagens de trabalho.

O objetivo agora é convencer os vi
sitantes a permanecerem alguns dias a

mais na região para aproveitar roteiros,
favorecida por recursos naturais tanto

para o lazer como para aventuras mais '

radicais e a próximo ao litoral e planalto
catarinense. A preocupação em revitali- '

zar' o tur-ismo do Vale do Itapocu levou

empresários do setor de hotelaria, de

gastronomia, representantes de 'entida
des e o poder público a unirem forças
em tomo de um projeto denominado
"Caminhos, de Jaraguá". Para sustentar do conjunto de ações planejadas pelo
a ideia de que Jaraguá do Sul tem muito grupo 'gestor dó turismo formado pela
mais do que as referências que apontani Secretaria da Indústria, Comércio e Tu
a cidade como detentora de elevados ín- rismo dá Prefeitura de Jaraguá do Sul,
dices de desenvolvimento econômico e Conselho Municipal de Turismo, Fun
social, foram organizadas quatro rotas: dação Cultural, Gerencia de Turismo
três valorizando as influências étnicas da Secretaria de Estado do Desenvolvi

preservadas pelos descendentes dos co- mento Regional de Jaraguá do Sul, Vale
lonizadores alemães, húngaros e italia- dos Encantos Convention & Visitors

nos, e uma que inclui pontos de compra Bureau, Instância de Govemança Tu
e de visitação cultural. rística e Instituto Ação Brasil, além do,

Ana Carolina Cardia, coordenadora próprio Núcleo de Hospitalidade.
"

do Núcleo de Hospitalidade da ACIJS ' O secretário de Indústria, Comércio
e APEVI, responsável pela realização e Turismo da Prefeitura, Célio Bayer,
do Encontro do Turismo de Jaraguá entende que a administração municipal
do Sul, avalia que o primeiro passo foi vem demonstrando de maneira prática o

dado. Lembra que a iniciativa faz parte, apoio ao desenvolvimento do setor e sa-

os bairros Nereu Ramos, Santa Luzia

Norte, Santo Antonio, Ribeirão Grande e

sitantes terão a oportunidade de conhe- ,

assa Senhora do Rosário e mais duas

,

da igreja, há as casas históricas. Sem
esentações do coral Círcolo Trentino, na
e o café rural.

ontece nos bairros Garibaldi, Santo Es
uazinho. O percurso pode ter a largada
ólica Santo Estevão. Quem quser seguir
ainda pode conhecer casas históricas
pelos demais bairros que compõem a

Júnior: "Santa Catarina está numa posição privilegiada, próxima aos grandes centros"
;

lienta que os jaraguaenses têm o seu pa-
pel. "O mais importante é que a comu

nidade perceba o quanto pode participar
preservando a sua cultura e recebendo
bem o visitante", define.

.

Para tomar mais concreto o objetivo
de profissionalizar o setor, entretanto, há
.necessidade de investimentos.A empre
sária Márcia Alberton, da Instância de

Govemança, diz que existem recursos

de cerca de R$..l,4 milhão, disponíveis
para projetos já aprovados, pelo gover
no para aplicação nos próximos meses.

Este dinheiro vai para ações de qualifi- '

cação de mão de obra, operacionaliza
ção de roteiros turísticos, captação de

eventos, entre outras medidas'. '

ui é considerada a principal cidade no

ue se refere aos museus. A exemplo, do
da Silva,- o Museu da Weg, o Wolfgang
rque Malwee, além do Museu da Paz e

nta D'Affari Dei Nonni.

o Rio Jaraguá, ele tem três picos: o das
ui 896 metros de altura, o doMeio" 824
ico Jaraguá, 926 metros. Ao primeiro é
ar de automóvel. O local conta com uma

livre e uma bela paisagem da região. Já
s alto de todos, o acesso ocorre portrilha
airro Águas Claras, porém, a dificuldade
xtra. Por isso, o lugar serve perfeítarnen-.
o rapeI, escalada e trekking.

Advocacia Empresarial
Endereço: Rua Olívio Domingos Brugnago, f 79

Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3275�2044

.E ..mail: bastos@bastosadvogados.çom.br
Site·: wwwbastosadeogados.combr

Advocacia Previdenciária
Endereço: Rua BerthaWeege, 525 - Sala05 '

Barro Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se
Fone: 47 3372 ..2304

E·mail: previdenciário@bastosadvogados.com.br
Site: www.bastosadvogados.com.br

-.._...I..-_'
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ECONOMIA

EnCODIra Estadual AGis e Encontro do Empreender
ASSOCIATIVISMO

UETA

que foram exibidas em um vídeo, estão distribuídas dentro
das quatro diretrizes da Facisc: melhoria do ambiente empre
sarial, fortalecimento do Sistema, responsabilidade social e
ambientale representatividade. Além da apresentação das 40
ações, o presidente da Federação discorreu sobre o histórico
da Facisc através da gestão dos ex-presidentes da instituição.

Ainda na abertura Beni Amin P.Fard, vice presidente para
assuntos do meio ambiente da ACIJS, citou o papel impor
tante da Facisc no incentivo ao empreendedorismo. O diretor
superintendente do Sebrae-SC Carlos Guilherme Zigeli, res
saltou que apesar de Santa Catarina representar apenas 1% do
território nacional, apresenta pujança que se reflete em uma

economia bastante vitoriosa. "O modelo calcado na pequena
empresa precisa ser construído para refletir absoluta referên
cia". Ele também falou sobre o empreendedorismo de Jaraguá
do Sul. "Nós'acreditamos nessemodelo de construir riqueza e

distribujr renda", disse Zigeli.

No
dia 18 de novembro de

. 1999, nascia. em Jaraguá
do Sul o Núcleo dos Jovens

Empreendores (NJE) tendo como

primeiro coordenador o empresário
Dieter Janssen. Onze anos se pas
saram e com ele muitas histórias
de sucesso e conquistas. O Núcleo

,

atua no desenvolvimento de seus

representantes, com a participação
nas entidades ACIJS-APEVI e na

atividade profissional. E tem como

objetivo fomentar o associativismo,
conquistar novas lideranças e fazer
com que os jovens sejam mais ati
vos na sociedade e no meio empre-
sarial. Atualmente o NJE conta com Cerca de 200 pessoas participaram das homenagens e da palestra do Núcleo

.

34 empresas nucleadas com 38 in-

tegrantes. deres, Conselho Amigo, Feirão do Jovens Empreendedores de Jaraguá
Para o ex-coordenador, Gui- Imposto, Encontro de Jovens Em- do Sul são referências no conselho

lherme Vogel, que encerra suas preendedores do Norte de SC, De- estadual, ocupando cargos represen

atividades em 2010, o Núcleo teve bates Regionais, Visitas Técnicas, tativos. Um exemplo é a empresária
uma grande ascensão em 2008 com Reuniões Quinzenais, Confraterni- jaraguaense, MárciaAlberton, única
o . coordenador Marcelo Noronha, zações, Capacitações, Participação mulher a presidir o conselho estadu

e em 2009 durante a gestão de Lu- em Entidades Representativas, entre al, na gestão 2003/2004. Na atual di
ciano Alvarez. Segundo Guilherme outras. retoria, Guilherme Vogel atua como
o movimento Jovem Empreendedor No entanto, todos os anos o Nú- diretor de Integração do CEJESC,

segue ametodologia do Empreender cleo em parceria com o CEJESC o vice-presidente da Região Norte

daFACISC (Federação das Associa- (Conselho Estadual do Jovem Em- do CEJESC é Marcelo Noronha e

.ções Empresariais de SC) com três preendedor de Santa Catarina) reali- o diretor de Marketing do CEJESC,

pilares principais: rede de desenvol- za o Feirão do Imposto, que este 'ano Maico Chiodini.

vimento, capacitar e incitar o empre- teve a venda de um veículo sem im- O próximo coordenador do NJE

endedorismo e por fim disseminar a posto, um sucesso, com.mais de mil é o jovem empresário Tiago Coelho

cultura associativista, promovendo inscrições pela internet para concor-
.

que pretende continuar com as ações
o desenvolvimento das empresas e rer na compra do carro. "O objetivo fomentando os negócios e conquis
dos setores da economia. é impactar a população quanto às tando mais nucleados. "O próximo
,o NJE se sobressai em diversas altas taxas tributárias embutidas em passo é analisar os projetos e definir

ações e eventos relevantes para a
.

tudo que é consumido e .com isso,
,

as estratégias para o próximo ano",
classe empresarial e a comunidade . gerar. cobrança da comunidade pw:a explica Tiago que também assume

e em Jaraguá do Sul se destacam os co� os governantes, de melhor apl�- como coordenador do programa

principais projetos: Mentor de Lí- caçao dos recursos arrecadados, Feirão do Imposto em Santa Catari-
destaca Guilherme. Além disso, os na.

Fede�ção da� Associações Empn;sariais de Santa
Catanna -Facisc, esteve em Jaragua do Sul nos dias.
8 e 19 de novembro, com o Ep.Ç2t:ltto Estadual de

.

ACls - Associações Empresariais de Santa Catarina e 0114°
Encontro Estadual do Empreender. O evento reuniu cerca de
400 pessoas no auditório do CEJAS - centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O encontro que é organizado pela Facisc em

. parceria com aACIJS contou com a presença de presidentes e

diretores das associações empresariais, corpo técnico das as

sociações e empresários participantes de Núcleos Setoriais.
Durante a. solenidade, o presidente da Facisc, Alaor Tissot,

destacou Jaraguá do Sul como importante pólo da economia
catarinense e do empreendedorismo do país. ''Nesta região
nasceram aFundação Empreender e o Projeto Empreender"
afirmou Tissot. Segundo ele, encontros como este, de baixo
custo e bastante relevância para o meio empresarial; só ocor
rem devido (J. parceria com o Sebrae/SC.

Presidentes e'diretores de Associações Empresariais
participando do evento ,:0;,

.

, .
'

,..,
.

�
,

-

Tissot destacou, ainda, as 40 ações que serão realizadas
em 2011 em comemoração aos 40 anos da Facisc ..Estas ações' <

Responsabilidade Social.
A 7â manhã do. se..t/�feira. 19" (I temJtico tio e11t;()lltro no CEJAS ,- Cemro
1 VEmpresarid este\iY:: voltadQ parti li respt.msl1bili(/ade social. AFedsc lafi�
çou oprfJgrmna IR '-[llidati};'Q ReSpflJl.wívt1. Opn?jeto visa mobilizar recursos

.

por meio da ise.nçiiQfiscal. conccdüla pelQ governa no ImpQStQ de Relldai que
obl'igatoriamtmte ;�erá IjfJgt), Partiesu» recursos !tá apossibilidade de um TrQVO

e nobre destino., o FIA ._ .. Fundo da J,!fÔRCÜl e .4dt»lescêllcia. Destajorma, oj1Jtr
jato auxiliará no busc11 e apli.taçt1Q dos I'tY:Vrsos, que serão deSlinllt1m,' exclusi�
Wlmente emprogramas eprojetos a oionças e odolescf.�1Ues lWS mwuclpio,v.

O at:[voga® Pml/o .Ma/fã opresénioll Q case do HO'\l)ital Silo José de J()�

raguá ih Sul. Atri1�-és de limapartY!na eJllre aAssóCiaçi)o Empresarial de J(.(ra�
guá, empresários éa iJtidatiwlpúbliri11unlve fJtnil mtldtltl('(lpositiva na saúde
da cidade. '

"Um ideal que deu certo"
Os Jovens empresários, empreendedores e executivos dos
mais diversos segmentos se reuniram para comemorar os
onze 'anos de atividades do NJE e realizar o 4° Encontro
Estadual dos Jovens Empreendedores da Região Note do
Estado. O encontro aconteceu no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, no dia 18 de novembro, e contou com a

palestra' do empresário e apaixonado pelo associativis

mo, André Gaidzinski, falando sobre "Sucessão Fami
liar". A empresa' Eliane Revestimentos Cerâmicos, na
qual, André faz parte, ama mais de 50 anos no mercado e

é a segundamaior empresa do ramo no mundo. Gerando
mais de dois mil empregos. André contou a história da

família, do modelo de governança familiar implantado
há 15 anos. "Para ter sucesso nos negócios e união da
família é importante separar os dois assuntos para não-

. gerar conflito", conclui.

Palestra com o empresário André Gaidzinski falan

do sobre Sucessão Familiar

....

',,;

Quem anuncia investe em associativismo.

nÚcleos@acijs.com.br (47) 3275-1'012
'
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Saxualidada do Casal
'Nâmara

da Mulher Empre- ao trabalho, trazendo consequên
sária ACIJS-APEVI, trou- cias ao próprio corpo. Não está
e a "tona" um tema ainda saudável sexualmente, desencadeia

pouco discutido por maridos e es-. maiores níveis d� stress, alterações
posas a "Sexualidade dos Casais" físicas e emocionais, com consequ- .

� que resultou em tema de palestra ências diretas ao organismo huma-

"_ no Centro Empresarial de Jaraguá IlO. Marlon continuou dizendo que
do' Sul. O palestrante foi o Psicó- o sexo saudável faz parte dos mais

logo e Especialista em Sexualidade . importantes fator�s para o alcance
Humana, Marlon Mattedi, na qual, da tão buscada qualidade de vida
observá que a cultura valoriza as- e que não começa' nem acaba na

, pectos diferentes para os. sexos cama. É preciso conhecer os pró
masculino e feminino, o __que em prios desejos bem como os dota)
geral afasta cada vez mais homens parceiro(a). Marlon observou que
e mulheres na vivência da intimi-' as preliminares vividas no sexo

dade. "Crianças desde pequenas são importantes destacando alguns
são criadas de maneiras diferentes pontos de maior sensibilidade nas
com objetivos definidos e algumas mulheres' e nos homens. Outro

forças entram para reprimir a sexu- ponto abordado na palestra foram
'alidade", explica.. Existem vários os problemas no' sexo (Disfunções
fatores que contribuem para isso, . Sexuais)' que acometem uma parce
como a família, escola, igreja, ca- la significativa da' população, mas
pitalismo e os meios -de comuni- que tem tratamento. Fatores que
cação. Segundo Marlon, o. sistema diminuem a libido como a educa-.
induz a repressão sexual, onde esta ção repressiva, ausência de diálogo
energia, que deveria. ser vivenciada sobre sexo, stress, depressão, dro
no sexo, é destinada muitas vezes gas, alimentos em excesso, seden-

DIVULGAÇÃO'

Marlon: "o beijo é muito importante numa relação e que não pode ser deixado de lado"

tarismo, perda da intimidade, roti- aos órgãos, problemas na pele, são
na 'diária foram apresentados como apenas alguns dos sintomas. Para
limitantes da vida sexual do casal. curtir os, prazeres que o organismo
Marlon destacou, também, que au- possibilita, é preciso falar de sexo,
sência de Saúde Sexual, acarreta permitir se conhecer' e a partir de
em doenças no corpo, como baixa então conhecer o mundo da .intimi-.
da imunidade, dores em determina- dade.

Equipe do Núcleo Gestão e Qualidade que fez parte do treinamento

, .

.

'rlinamlnto.com ISpOrllS Radicais·
, A equipe que faz parte do Núcleo
de Gestão e Qualidade ACIJS-APEYI
participou de um treinamento realiza

-

do no. dia 20 de novembro, no Ribei
rão Grande Eco Resort, em Jaraguá do
Sul.

O treinamento foi realizado ao ar

livre, onde os integrantes realizaram
atividades corno tirolesa, ponte do rio

que cai, tarzan, passagem do macaco,
'saco.s de areia, escalada, passagem da
aranha entre, outras. Após as atividades
radicais, ocorreu' a avaliação das ati
vidades em sala com. apresentação de'

peça teatral elaborada pela equipe.
Para a coordenadora do, Núcleo

Gestão e Qualidade, Carla 'Zipf, ao se

_,,. envolver em atividades vivenciais em

equipe o. participante tem a oportunida
de de superar medos e limitações e de

. tirar lições, levando a experiência para
a rotina diária. "Muitos tinham medo
de altura, e saltaram da tirolesa. Tinham
medo de água e caíram no lago muitas
vezes em nome da equipe. TiJ;��-li=
mitações físicas; mas suportaramsFoi
um show de superação. e aprendizado",
disse Carla. Para a coordenadora os in

tegrantes que vivencíaram esta experi
ência não hesitarão. em enfrentar novos
desafios pessoais e profissionais . .-

O objetivo dos treinameritos foi for
necer aos participantes uma experiên
cia única de aprendizado e superação
de limites e também de fortalecer a in
tegração dos participantes do núcleo.

, ' ,

.:;;.
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o podar da maquiagam
A maquiage� é importante para refor

.r-\.çar o sentimento que se quer passar.
Todos sabem o quanto a maquiagem
muda uma pessoa. Uma mulher maquia
da ,pode mudar muito a sua aparência.
Com base nisso, o Núcleo de Cabeleirei
ro, ACIJS-APEVI, trouxe o curso de Ma

quiagem Profissional e Auto Maquiagem
com grande sucesso de participantes, os
dois cursos oferecidos pela Naturalist,
empresa que representa as marcas Vult
e Duda Molinos, aconteceu no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul no início
.de novembro. Para o cabeleireiro Cris
tiano Stenger, o curso .ajuda ,na capaci
tação do profissional e também para as

pessoas não profissionais. "Como traba
lho na área da beleza é fundamental ter
uma capacitação, pelo conhecimento e

tendências", explica Cristiano. O curso

ãjudou também as mulheres que apenas
.

gostariam de estarem mais bonitas no dia
a dia ou para um grande evento, com téc-:
nicas diferentes e aplicação das cores en
tre outras dicas. Para a consultora da Vult
e Duda Molinos,Francielly de Camargo,
maquiadora há seis anos, trouxe para os

alunos,o que é moda emmaquiagem. "As
mulheres podem aprimorar mais a sua
maquiagem e nos cursos el�s aprendem

A consultora Vult e Duda Molinos,
Francielly, aplicando a maquiagem

li

como usar as cores, bases, pó e principal
mente cuidar com os excessos", ressalta .

Francielly observa que a maioria das
mulheres abusa da maquiagem, "As ten

dências para o verão são cores fortes,
,

mas têm que saber usar e para qual tipo
de evento", disse. Os profissionais' da
Vult e Duda Molinos recebem capacita
,çõ�s antes de lançar a linha. Francielly
atende toda Santa Catarina e está sempre
"antenada" com as novas tendências.'

Os 12 passos �ara a'mulher
ficar ainda mais bonita:
'i. Corretivo;
2. Base;
3. ' Pó compacto;

. 4. Sombra;
5. Delineador líquido;
6. Lápis para QS olhos - para aumentar ou dimi
nuir a expressão do olhar;
7. Máscara;
8. Sobrancelha;
9. Contorno labial;
10. Batom;
11.Gloss.
Outra dica da consultora é logo depois do Blush,
a mulher, deve passar novamente o pó do tom da

sua pele e as pessoas podem brincar com a cor

.da sombra dos olhos.

Cristiano aprendendo as técnicas para
aplicar nas suasclientes

r

Encontro realizado pelas Facções discutiu a importância de uma Identidade Visual

(I

I

I ti I
"

'Quando alguém, se apresenta para ou- tos, cria fidelidade, permite proteção con-
tra pessoa este contato é formaliza- tra concorrência, permite preços elevados

do por seu cartão de visitas e nele está a e transpõe o excesso deinformações. "A
sua ,logomarc�, transmitindo algo sobre marca é um bem da ,empresa e não pode
sua empresa, silenciosamente. ser mudada com frequência, pois é uma "

A identidade visual sintetiza nome, identidade que 'fica marcada na memória
a marca,' ideia, projeto, produto, enfim, das pessoas", observa Maico.
algo sobre o que quer mostrar. É uma re- Outro visitante do Núcleo das Fac-

presentação gráfica que expressa a, iden- ções. foi o coordenador do Conselho de .

tidade e tipo de trabalho de uma empresa, Núcleo da ACIJS-APEVI, Marcelo No

.além de. seus valores sociais e mercado- ronha, que aproveitou o espaço e contou
,

lógicos. sua trajetória empresarial pará os partici-
Na sociedade e no trabalho tudo neces- pantes. Falou da importância do associa

sita de representação gráfica, desde uma tivismo e o que fazer para tirar proveito.
marca até uma sinalização de trânsito, '''Estar na Associação propicia o contato

mas além do caráter visual, cada símbolo com vários empresários, podendo 'assim,
precisa. representar origem, ,qualid�de _

e aumentar a, rede de relacionamento e ge
"força" em sua comunicação: Para o co-

'

rar negócios". ExplicaNoronha. Segundo
ordenador do Núcleo de Jovens Empre- ele a primeira coisa a ser feita é dispor de
endedores, Maico Chiodini, explicou em, tempo para participar e' se envolver das
uma visita ao NJéleo das Facções ACIJS- ações da entidade é acreditar que vai dar
APEVI, que as identidades ajudam a'di- ",' certo e ser persistente. "O associativismo

ferenciar e vender produtos e serviços. E '

não é um atalho e sim um caminho, não
ainda apresentam benefícios como o au-' há colheita sem plantação", conclui No- ,

mento da produtividade, redução de cus- ronha.
, \

,

, O Núcleo de Responsabilidade Social tros aspectos e incorpora a responsabilida
Empresarial ACJIS-APEVl .realizou no, de social. Alguns aspectos avaliados como
dia 9 de novembro no Museu da WEG saúde e segurança, meio ambiente, leis,'
uma palestra com .o Anàlista de Materiais trabalhistas, código de ética, diversidade,

-

da WEG, Antônio Floriani, sobre Supri- trabalho infantil e trabalho forçado.
'

mentos. Quando um fornecedor quer vender
,

. O Núcleo tem em seu planejamento para uma empresa 'que ,é socialmente,
anual o conhecimento das partes interes-: responsável é necessário responder a um'

sadas sobre a responsabilidade social e "questionário' (avaliação) e' pontuará este

entre elas estão os fornecedores. A área fornecedor paraverificar se tem condições
de suprimentos (fornecedores) faz parte de ser fornecer pará determinada empresa
da cadeia de valor" de uma empresa e são ,ou não. Cada empresa elabora a avaliação
responsáveis ,pela aquisição e distribuição de acordo com a sua missão, como visão e

de matéria prima.equipamentos e material políticas.
de consumo indireto.

'

A relação de empresa e fornecedor
De acordo com Antônio para atender não se rompe de imediato, quando este for

as necessidades de uma empresa é preciso necedor não está na conformidade é apli-
,

avaliar seus fornecedores. Esta avaliação cado nina, orientação e desenvolvimento .

inicialmente estava voltada para preço e de plano de ação para corrigir o 'inadequa
'qualidade. E hoje a avaliação permeia ou- do e assim oportuniza as mudanças .

.

_ - � .

___----!.L
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,revendo as necessidades do mundo moderno a
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TDC, empresa jaraguaense que atua nas áreas de
,

"

Projeto e Execução de Sistemas Integrados de Au
tomação, está inserindo um novo conceito no mercado
de Jaraguá do Sul e região, trazendo para as residências
recursos tecnológicos que facilitam a vida das pessoas
e tomam as atividades cotidianas mais simples e mais
prazerosas.

A empresa conta com produtos diferenciados, como
fechaduras biométricas (D-Lock), lareiras elétricas (Dim
plex), sistemas de controle de Iluminação (AlIConverge,
MyWay, Artiere, Z-Wave e Iluflex), controle de motores

(toldos, venezianas e persianas), equipamentos para som

ambiente, home theater e home cinema, alem de utiliza
ção de telas touchscreen, touchpads, iPhone e iPad para
comandar o sistema integrado, de forma local ou remo
ta.

A TDC é formada por profissionais que. atuam nas

áreas de automação, elétrica, eletrônica, programação e

informática, com vivência somada demais de 30 anos.

De acordo com um dos coordenadores da empresa,
Thomas Eusébio Vieira, existe um processo de atendi
mento para garantir a satisfação do cliente, economia
de recursos e confiabilidade do sistema. Esse processo
inicia-se com as definições do projeto, como análise do
perfil do cliente, compreensão das necessidades, análise
do material técnico, das instalações já existentes, análise
dos ambientes .a serem criados e estudo da viabilidade
das soluções existentes. Somente após essas etapas é que.
ocorre a definição das soluções e dos produtos' que serão

"

Inteligente
ofertados e a consequente elaboração da proposta comer
cial.

Após a aprovação do cliente é realizado o pré-Projeto
Executivo, onde é feita a definição da infraestrutura, do
cabeamento necessário, também a compatibilização com

os demais projetos e a revisão do projeto elétrico.
A última etapa é o Projeto Executivo, etapa em que

são feitos os ajustes � correções (se necessário) e de onde
sai o caderno de encargos (contratada), o caderno de au

tomação, desenho do projeto (planta baixa, projeto elétri
co), montagem dos painéis de automação (se necessário),
culminando na entrega dos produtos, implantação do sis
tema e customização com acompanhamento do cliente.

ASSESSORIA E GARANTIA
A TDC presta assessoria no atendimento ao cliente '

e profissionais na área da construção, como designers,
arquitetos, engenheiros, construtores e eletricistas.
Acompanha todas as etapas da obra, desde a concepção'
do projeto até" sua execução. Certificado de garantia é

parte integrante da documentação repassada ao cliente
na entrega da obra. A operação do sistema, é simples e'

não exige treinamentos complexos, pois o sistema já foi

projetado para simplificar e trazermais conforto e corno
didade.

A empresa possui em seu corpo técnico Integradores
de Sistemas certificados e com formação específica para
integrar os novos sistemas de automação, além de uma

visão completa das necessidades atuais e futuras dos
clientes. Amissão dos profissionais é justamente realizar

-�,�.... .
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Os' sócios Thiago, Daniel e Thomas no seu empreendimento

Thomás mostrando a lareira elétrica
a integração de todos os equipamentos eletroeletrônicos,
de áudio e vídeo, de iluminação, de acesso, persianas,
cortinas, entre outros produtos, elaborando projetos es

pecíficos garantindo o desempenho final do sistema inte-
grado. .

'

A_ equipe é formada por Daniel Bachmann, Thiogo
,

Alexandre Eisenhut e Thomas Eusébio Vieira que garan
tem um atendimento de qualidade, produtos e soluções,
inovadoras a preços acessíveis, segurança, conforto,
qualidade e versatilidade.
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PONTO DE'VISTA -

;, 5anclroAll>ertoMoretti, .,

vice-presidente daAcqs,

Dilma e o retorno da CPMF
orno sabemos, durante as campanhas eleito
rais, muitas promessas acontecem. Neste sen
tido, durante a campanha para presidente da

..._república, todos os candidatos foram unâni-
mes em afirmar e prometerque não apoiariam proje
tos que implicassem em aumento da já elevada carga
tributária brasileira.

A promessa da presidente eleitaDilma RoussefI, no
sentido de contenção de gastos, controle da qualidade
destes e alivio da carga tributária, foi reverberada em
diversos discursos que fez, quanto então ocupava a

condição de 'candidata'. Ocorre que esta promessa)

encontra-se prejudicada em razão de declarações fei-
tas pela própria presidente eleita, namedida em que,
em relação à CPMF (uma,das maiores aberrações do
sistema tributário brasileiro), declarou estar disposta a

discutir a recriação deste famigerado tributo.
E ao anunciar a disposição de rediscutir a criação\

da CPMF, especialmente, com governadores do PSB,
que integra a base aliada do governo, a presidente
eleita não somente tomou seu discurso ambíguo (o
que não é nenhuma novidade), como também abriu

.

uma perigosa possibilidade de retorno e retrocesso,
uma vez que todos nós sabemos que os bilhões de
reais que supostamente poderiam ser destinados à

saúde, aomenos esse era o apelo que justificou a cria
ção da hoje extinta CPMF, por óbvio que nunca foram
alocados nesta área, em detrimento ao atendimento
de milhões de brasileiros que forçosamente necessi
tam do sucateado e menosprezado aparato público
de saúde mantido pelo Estado.

É de conhecimento público e notório que os alar
deadosmais de R$ 40 bilhões anuais da CPMF jamais
fizeram falta à política de saúde. O que se verifica é
um aumento crescente da arrecadação e, inobstan
te a este fato, a carga tributária continua alargando a

sua base e aumentando seu campo de incidência A

receita é conhecida, pois caso realmente houvesse in
teresse em propiciar uma saúde melhor, um dos cami
nhos necessários seria a destinação demais verbas aos
programas de saúde, com a contenção de despesas I

menos importantes ou claramente improdutivas e

que não se revertem em benefício algum à sociedade.
Em nenhum outro país a carga tributária é tão

elevada quanto no Brasil. Além disso, a tributação
brasileira é a maior dentre várias outras economias

, avançadas, como nos Estados Unidos, Japão, Suíça,

Espanha e Canadá. Países emergentes com tributa

ção menor que a brasileira, incluídos México, Chile,
Argentina e alguns asiáticos, têm padrões sanitários
e educacionais bastante superiores aos brasileiros.

Logo, a CPMF é desnecessária e sua recriação repre
senta uma leviana tentativa (mais uma!), de confisco
imoral de parcela da riqueza que poderia ser reverti-

, da em benefício da sociedade, de outramaneira.
A União, os Estados e os Municípios arrecadam,

em conjunto, mais que o suficiente para custear os

programas de saúde. Só não dão cumprimento aos
,

seus compromissos como deveriam por' absoluta
.

ineficiência (entenda-se incompetência) e também

porque muitas administrações padecem de empre
guismo e corrupção. Logo, dinheiro não falta, o que'
falta é usá-lo corretamente e de maneira inteligente.
Durante o tempo em que aCPMF existiu, o grau de (in)
competência de boa parte dos administradores conti
nuou - e continua - sendo o fatormais importante para
o sucesso ou insucesso das políticas de saúde. Fato in
controverso e inquestionável é que o presidente Lula,
assim como o seu partido e seus aliados nunca deram
muita importância a variáveis como produtividade,
competência e gerenciamento correto dos gastos pú
blicos, malgrado o Brasil ostente o rótulo de continu
ar sendo um poço de prosperidade e de pujança.

Com o aumento dos gastos públicos verificado
.

nos últimos quatro anos, com o inchaço da máqui
na pública, era previsível que o assunto 'recriação da
CPMF' voltaria à pauta. E foi o que ocorreu. .

Segundo o governadorWIlson Martins (PSB), eleito
noPiauí, só "ricos egrandes" pagavamaCPMEOhDeus,
quanta ignorância! O argumento é indício notável de

desinformação, namedida em que todos nós sabemos

que a CPMF. incidia sobre toda liquidação financéira
e, portanto, sobre cada operação da malha produtiva,
fosse ela praticada por "ricos e grandes" como também
por "pobres e pequenos". O que se sabe é que quanto
mais complexa a malha tributária, maior é o dano ao

poder competitivo do empreendedor nacional e maior
é o prejuízo para o desenvolvimento brasileiro.

Assim, se a presidente eleita realmente preten
de ser coerente com seu discurso de campanha,
'deve ser fiel àquelas ideias, posicionando-se clara
mente contra a recriação de tributos para financiar
a gastança, renunciando de forma inequívoca às

aberrações do tipo da CPME

SERViÇO
NFRA, R�nZ ÃO

Ex-jogadores têm
encontro no Botafogo

o 30 Encontro dos ex-jogadores do Botafogo Fu
tebol Clube acontece amanhã no Salão Botafogo, a
partir das llh. O evento vai promover confraterni

zação entre os ex-atletas da Estrela Sexagenária. Du
rante o encontro, o jogador sócio fundador Tarcigio
Satler será homenageado, juntamente �om a esposa
Edla Müller Satler. O encontro integra as comemo

rações dos 61 anos de fundação do clube, que será
'

festejado em 20 de novembro.

SAODE
Palestra orienta
sobre projetos

No próximo dia 10 será realizada a palestra
"Como apresentar e desenvolver projetos na área
da saúde, com baixa complexidade", das 8h30 às

10h30, no auditório da Arnvali. Temas como legis
lação, tramitação de análises de projeto, funciona
lidade dos edifícios e instalações especiais serão
discutidos no evento, que seráministrado pelo ar

-quiteto da SDR Jaraguá do Sul, Otaviano Pamplo
na. Inscrições no telefone (47) 3370-7933
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2 - Processo: 036.96.000523-0
Exequente: Banco do BrasilS/A

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO Exeçutados: ':'aroldo Koh�S, �einwal�
I Kohls, Henrique Schahnskf, Loni

COMARCAaDE JARAGUA DO SUL Schalinski, Ademar Klemmes e lngrid
1 VARACiVEl Kohls Ktemmes

1º Leilão/Praça: 06/12110 -14:00h _ Por
Bens: 01� Serra fita para desdobramento de

valor igual õu superiorà avaliação. toras vertl�I, �om f�rru�ens e mal esta�o de
2� Leilão/Pra a: 17112/10 -14:00h -A u m conserrvaçao, avaliação ,R$ 200.00, 02)
- --;------$!Ç- _. ,

. q e Carro transportador com bltoladormanual e
maIsofertar, desde que nao a preço vII ' , .'.

.

L I A't' d F' d J á d S I se
retrocesso hldràulíco das varandas, com

_Q_ca: no o orum e aragu o u -
. '. ,

.

�
,

R G 'Ih C' t' W k h o ferrugens e mal estado de conserrvaçao,
- ua: UI erme os iano ac. er agen, n " �R$' 300 OO"T: t· d .,'

-

$
87-VilaNóva. fone: (47) 3275-720Q, .

avanaçao .,
.•ota �,a�a.laça,oR

Ad rt�· 01) F
.

t' d· 500,00 em 26/11/09. DeposItártO. Reiwald
-- ve_,�.!l_ç!�5!: .tOam ln I�a as

.

as Kohls. Vistoria: R. João Tozini, 671, Corupá.
.

partes atra��s deste E�jtal, ca�o naoo sejam 3 _ Processo: 036.06,008392-7
pelo Sr. OficIai de Justiça (Artigo 687 CPC); E t O P te'

.

d
02) Os credores hipotecários, usufrutuários FxequeAn e:Ltduro re o omerclo. e

.

h
.

d' to
-

f
.

t' d
erro e ço . a.

ou sen ono Ire o que nao oram ln ima 0$ E t d M t
..

M ti'
.

,. .
. xecu a o: e flsa - e a urgfcapessoalmente, ficam neste ato Intimados da Trt

�
. I ltd

"
�

dos : ti II '1- tangu o a.
rea (zaçao os respec vos praças el oes .

. . .

{fut.698CPC)'03)Averifica ãodoestadode
Bem: Furadeira rnultlpla Lame, com 36

conservação dos bens pOd�rá ser realizada broca� .

para furar made,!a.' 2004,

pelo pretenso arrematante, se desejado, pn�umatlca, com 2 motor�s elet�l�s para

mediante acompanhamento de Oficial de
acionamento das brocas, avahaçao ��

Justíça. 20:000,00 .

em 07_102J?8, Depositáno.
VICENTE ALVES PEREIRA NETO e

AdIlsonEspindoía.�Istona: rua daSaudade,
RONALDO SIEWERT ·L', '. P'bl'. 123. Centro.Corupa-SC,

" , .

'. el oel.ros u lCOS
4 _Process . 036 06 009188-1/001

OfiCIaIS, devidamente autonzados pelo.. s�'" .,.

Exmo. Sr. Dr. EDENILDO DA SILVA. .Juíz de Exequente. Flexfor do Brastllndustr!a de
Díreito da 1 a Vara Clvel da Comarca de

InformáticaLtda.. .

Jaraguá do Sul, venderá em Praça/Leilão. na Exe�utad�:MLS Informática Ltda.
forma da lei, em dia, hora e local Be�. Projetor EP.so�, modelo ELP-30QO,

supracitados, os bens penhorados nos
funcionando: av�"a�a? R�. 1.100,00 em

processosaseguír: 2�J10/08. Depos.táfl<:>: Acácío Tambozett�,
1 -Prceesso: 036.95.000138-0 V,stori�: rua Max Wllhelm, 82, Baependi,
Exequente: NaneteMalhas Ltda. Jarag�a do�ul. . ,

Executado: EletroProdutosWersta Lida. O�us: Os tn�ut?s i�c!dentes sobre os bens
Bens; 01) Ferramenta para corte e furação, move,� � ImOVel.S, multas, sobre �s
para confecção de caixas metálicas; automo�els b� com�c?ntas vlnculc:das as
avaliação R$ 4,00°100; 02) Ferramenta para concesslonán�s telefonlcas, correrao por

oonfecção de pastilhas de fixação em chapa,
conta ex�luslVa �o .

arrematante.
.

Para

até 1,5mm; avaliação R$ 4.000,00; 03) arremataça? e� pnmerra �raça. os .va,lores
Ferramenta para furação em chapa até

das a�allaçoes, serao c��ngldos
1,5mm; avaliação R$ 4.500,00; 04)

monetanamente ate a�ata do l.ellao!pra9a.
Ferramenta para corte de chapa, .em ?nde o �al�r do lanço nao podera ser Infe�9r
diversas larguras; avalíação R$ 3.000,00; 05)

a avaltaçao efetuada, s�n�o �ue, nao

Ferramenta para furação para fixação de oco?,endo a venda ou adjudlcaçao ,nesta,
alças ou puxadores; avaliação R$ 2.500,00;

sera levado à segunda oportumdade:
06� 05 ferramentas diversas, para furação de con.forme_data e horan? supra, onde havera

chapa, até 1,5mm; avaliação R$ 6.000,00;
a altenaçao a quem �lals ofertar (�rt. 686, VI,

07) Ferramenta especial para chapas silício:-'CPC), desde que,nao a �re� VII (art.�692.,

em U, 170,QOmm; avaliação R$ 13.600,00; C�C)',OShonoránosdoLello_elronarazaode
08) Ferramenta espedal para chapas SilJcio,

5 Vo (cinco por c�nto) corremo, p�r conta do

em E I 6700mm' avalia ão R$ 11:00000' comprador, remitente ou adJudlca.n�e em
" .' .

ça
... .', ,

• caso de. arrematação, acordo/remição ou
09) Ferramenta e�pecl�1 p!lra chapas SlhCI� adjudicação, 'respectívarnente, conforme
em E 350,OOmm. ava,haçao R$13,60�,O�. competente Portaria expedida por' esta
10), Ferramen� esp,ecl�1 para chapas S�!iCIO Comarca. Informações com os Leiloeiros
E I 38Q,00mm, �va!laçao R$ 15.0?O,OO, 11) Públicos Oficiais VJC.E.N.TE ALVES
Prensa .excêntrlca 12 T; �av�hação R� PEREIRA NETO e RONALDO SIEWERT,
8.00.0,�?, 12) Prensa excentnc� �8 T, fone/fax (47) 3026�1615, s it e
avahaçaoR$6.000,OO. TotaldaavahaçaoR$ ww. . e' .' I Hao b d A
91.200. 00 em 11/12/09, DepOSitário· Milton

._,__�,"ª..ruJlQ.L<iLJ�:!.."ª..9-",ç,Qm:_J., en. ,v.
i. .

• .,

'. Hermann August Lepper, 1,500, Saguaçu -

Adolar. Stange: Vlstort.a. rua Exp: Joinville-SC. Exmo. Sr, Dr. EDENILDO DA

���u�rcJndo da Silva. 452, Centro, Jaragua SILVA, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
.

.

Comarcade Jaraguádo Sul.
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Promoção "Quem tem está se dando bem" Iválida até 08/111201 O ou enquanto durarem os estoques). Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat, ETJl J a partir de R$ 54.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$1.203,25,
na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOFl, valor total a prazo de R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 28/10/2010 a partir de 0,41 % a.m. e 5,03% a.a., através do Programa Ford Credit

Ford Focus Hatqh 1.612011 {cat OAB1 J. a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa, 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29, na modalídade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e

impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 52.201 ,48, Custo Efetivo Total (CEl) - calculado na data de 28/10/2010 a partir de 0,78% a.m e 9,77% a.a., através do Programa Ford Credito Sujeito à aprovação de crédito. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são

operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Confira outras condições de financiamento nos distribuidores Ford. As ofertas

apresentadas co�respondem so�e�te às c�res sóli?as�esses veículos. Valore� para cores metálicas elou especiais mediante consulta na revenda.lmagen� somente para fins ilustrativos. CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JA O SEU.
As ofertas anunciadas neste anuncIo substrtuem e Invalidam todas as pubhcaçoes antenores. Acumule até RS '0.000 em descontos na compra de seu Ford Zero. VI\ 'A O NOVOCapitais e regiõesmetropolitanas: 4004-19<iO I Demais localidades: 0800 728 1960 . V I

• TAXA ZERO E SALDO EM 12X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VIDROS ELtTRICOS
DIANTEIROS

• CD MP3 PLAYER COM
ENTRADA AUXILIAR E RDS

• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• TRAVAS ElnRICAS
• ESPElHOS RETROVISORES
ELnRICOS COM PISCA
INTEGRADO

• AIR BAG DUPLO

• TAXA ZERO E SALDO EM 24X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VIDROS, TRAVAS E
RETROVISORES EL�TRICOS

• FARÓiS DE NEBLINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



alário do

APrefeitura
de Iaraguá do

Sul vai ampliar o atendi
mento do ESF (Estratégia
Saúde da Família). Em

votação única, a Câmara de Vere
adores de Iaraguá do Sul aprovou,
na última sessão, projeto do Exe

cutivo que aumenta de 31 para
140 as vagas para o cargo efetivo

de agente comunitário de saúde.

"Alguns postos têm atendi

menta precário, mas o grande
trabalho é através dos agentes de

saúde, que atendem e conhecem a

comunidade", disse o líder de go
verno, Ademar Possamai (DEM).

O mesmo projeto também
cria a faixa de vencimento pró
pria para o cargo de médico. São

30 vagas com carga horária de

.
Voluntariado

Apresidente daCâmara de Ia
raguá do Sul, Natália Petry (PSB)

.

é autora de projeto de lei que ins
tituiHomenagem ao Dia Interna

cional do Voluntário. A proposta
será apresentada pela vereadora

na sessão. de terça-feira, quando
será votada em segundo turrio.
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Carolina Tomaselli
médicos

40 horas semanais. "Iaraguá está.

adequando o salário. Os médicos

terão uma remuneração maior,

após um levantamento junto aos

municípios da Arnvali e Joinville",
explicou Possamai.

Na mesma sessão, o plenário
aprovou outra proposta do gover
no em regime de urgência. O texto

remaneja R$ 1 milhão da Secreta

ria de Obras e Urbanismo para a

pavimentação da EstradaRibeirão
Grande do Norte. Segundo o líder

de governo, o edital foi lançado
dentro do Programa Nosso Asfalto
e teve parecer favorável do Tribu

nal de Contas. Porém, a contrapar
tida deve ser de recursos próprios,
e não de convênio com ° Badesc

como havia sido feito.

LDO
A Câmara de Guaramirim

aprovou em última votação o

projeto que estabelece as dire

trizes para o orçamento de 2011.

Ao vereador Diogo Iunckes (PR),
único voto contrário no primeiro
turno, aliaram-se os vereadores

Caubi Pinheiro (PDT), Andréa
Verbinem (DEM), sob a justifi
cativa de que o Hospital Santo
Antônio não aparece entre as

prioridades da' administração
para o próximo ano. Iunckes vo
tou pela rejeição da LDO por ter
duas emendas rejeitadas. Mas

uma prevaleceu, a que diminui

de 20% para 8% o percentual de
recursos que o prefeito pode re

manejar, por decreto, sem passar
pela Câmara.

Telefonia ..

Os vereadores de Massaranduba, Mauro Bramorski (DEM), Sílvio

Mainka (PSDB) e Pier Berri (PMDB), estiveram esta semana naOi-Brasil

Telecom, em Florianópolis. Entregaram em mãos requerimentos apro
vados pela Câmara com várias solicitações. Do vereador Bramorski, o

pedido é de instalação de telefonia fixa nos bairros Braço do Norte e 2°

Braço do Norte e conserto dos telefones públicos na área central domu
nicípio. Silvio Mainka requer a instalação de telefone público na locali

dadeAltoGuarani-Mirim, próximo à IgrejaNossaSenhoraAparecida e am
pliação na rede de telefonia fixana localidade doAltoGuarani-Mirim. Outro
pedido, de Pier Berrí, é a ampliação de telefonia fixa na área do Guarani-

Ex· Mirim, naRuaPadre SílvioMichelluzzi. Na ocasião, também foi solicitado o

presslvo conserto dos telefones públicos na área rural, e discutido apossibilidade de
A Prefeitura de Iaraguá do Sul aumentar a capacidade para acesso a internet emelhoria no atendimento.

possui R$ 54 milhões aprovados Os vereadores foram recebidos pelo executivo de relações institucionais da
pelo governo federal para obras diretoria de articulação com Estados eMunicípios, Gonzalo Charlier Perei
em habitação, mobilidade urba -

.

ra, que ficou de analisar os pedidos em curto espaço de tempo:
na e preservação do meio am-

biente' através do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento).
De acordo com o secretário da

Fazenda, José Olívio Papp, os

recursos não entraram no Orça- .

menta porque não estão garan
tidos. liA aprovação do projeto é

fundamental, mas até a verba

chegar ao município passa por
outros trâmites burocráticos",
comenta. A receita do municí

pio para 2011 é estimada em R$
370 milhões, segundo projeto
encaminhado à Câmara (vide
página 7).

DIVULGAÇÃO
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DOLElrOR

A polftica externa
no governo Dilma

inserção internacional
do Brasil transformou-se
demaneira visível no go
verno Lula. Omundo já o

trata como potência emergente e,
versa o discurso oficial, é patente
a sua liderança naAmérica do Sul.
Ademais, argumenta-se que as

relações Sul-Sul prosperam" com
velocidade e que o protagonismo
nacional em, órgãos como a ONU,
Organização Mundial do Comér -

,

cio e o G-20 faz do país um ator

importante, senão fundamental,
nas relações internacionais.

Alguns buscaram, na esteira
das eleições presidenciais, en

grassarem o coro das críticas à

política externa do governo Lula.

Questionou-se amaneira com que
o governo brasileiro lidou com a

questão de Honduras, oferecendo
asilo ao presidente deposto, Ma
nuel Zelaya. Duvidou-se da neces
sidade de estender a mão ao regi
me iraniano na questão nuclear.

Nem tanto ao mar, nem tanto

a terra. A política externa brasilei
ra do governo Lula representa uin
acerto geral, repleta de 'equívocos
pontuais de percurso. Erros que
podem ser facilmente corrigidos,
àmedida que foram causados, em
grande parte, por desvios ideoló

gicos. Se à política externa foram
dadas tintas partidárias, foi preci
samente na relação com os boli
varianos e socialistas latino-ame
ricanos, cuja repercussão para a

inserção internacional' do Brasil' é
diminuta. Em todo o resto, inclu-

sive na projeção brasileira para
regiões nunca antes exploradas,
como Oriente Médio, prevaleceu
o pragmatismo universalista do

Itamaraty.
É precisamente essa neces

sidade de "calibrar" os excessos

da política externa brasileira que
precisará pautar o governo da pre
sidente Dilma Roussef. Ela prova
velmente devolverá ao Itamaraty
parte das prerrogativas diplomáti
cas que Lula, munido de um mag
netismo incomum, incorporou
para si, na exacerbação de sua-di

plomacia presidencial.
Em todo caso, a palavra de

ordem será "ajuste". A política ex

terna do governo Lula, entre erros

e acertos, foi responsável por pro
jetar o Brasil a patamares "nunca
antes vistos naHistória deste pais".
Fruto, não devemos esquecer, de
uma soma de fatores - como es

tabilização econômica e desen
volvimento social - que se vêm
acumulando ao longo dos últimos
16 anos. O capital político e a in
fluência internacional alcançados
pelo Brasil neste período chega
ram a um ponto sem volta. Caberá
à sucessora de Lula assimilar os

méritos e corrigir os excessos, de
modo a fazer do Brasil uma po
tência cada vez mais relevante na

política internacional.

GuilhermeStolle Paixão e Casarões,
professordeRelações Internacionais
e pesquisadordo (EDEC (Centro de

Estudos deCultura Contemporânea).

EOlrORIAL

Duplicação a' caminho
o próximo dia 10, o edital de licitação
para duplicação da BR-280 deve ser

publicado no Diário Oficial da União.
A partir daí, as empresas interessadas

em executar as obras no trecho entre Jaraguá
do Sul e São Francisco do Sul
deverão apresentar as propos
tas em 90 dias.

O lançamento do edital de

licitação é a última etapa an

tes do início das obras. A pre
visão do Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) é de que as me

lhorias comecem em fevereiro
de 2011 e sejam concluídas
até o final de 2015. O investi
mento está orçado em R$ 955
milhões. Até agora, R$ 120 milhões estão ga
rantidos para a primeira etapa através do PAC

(Programa de Aceleração do Crescimento).
A duplicação da BR-280 é fundamental para

desafogar parte dos gargalos da mobilidade

urbana da, região. Reivindicada há 15 anos, as

obras se justificam por estatísticas que, ao mes
mo tempo em que mostram nossa força produ-

tiva, também indicam que o trânsito do Vale do
Itapocu poderá, no futuro, gerar sérios proble
mas econômicos e até de saúde pública.

Somente em Jaraguá do Sul, a população é de
cerca de 140mil habitantes e a 'frota já supera os

85 mil veículos. Além disso, são
emplacados, a cada mês, em

torno de 600 novos veículos.
Não faz sentido que a estrutura
da rodovia inaugurada na déca
da de 70 - quando o município
tinha 30 mil habitantes e ainda
não possuía tradição industrial
- continue a mesma.

Infelizmente, o sucessi
vo atraso dos' cronogramas
anunciados pelo Dnit nos faz

questionar se realmente as

próximas etapas serão cumpridas no prazo
previsto. No entanto, é motivador perceber
que os principais entraves burocráticos foram
vencidos e que, finalmente, as obras estão per
to de sair do papel. Com a duplicação a cami

nho, o que se espera é que o Vale se abra para
um período de grandes conquistas, com mais
desenvolvimento e segurança.

sabilidade nesse processo de transformação socio
econômica pelo qual passa o Brasil. A ascensão
de milhões de habitantes à sociedade do consu

mo nos últimos oito anos exige a oferta, a esse

grande contingente de pessoas, de produtos que
tenham qualidade, preço aces

sível e atrativo quanto à moda,
tendências, tecnologia e designo

A indústria, de maneira mais

específica, deve estar cada vez

mais preparada para atender
à nova demanda do mercado
consumidor, não apenas em res

peito a esses indivíduos ascen-
.

dentes, como pelo fato de eles

representarem parcela muito

expressiva do volume total dos

produtos comercializados no

Brasil. Respeitar a inexorável lei
de mercado é fundamental para
se estabelecer um círculo virtuo
so na economia, multiplicar em
pregos e conferir sustentabilida
de a esse proc,esso de inclusão
sacioeconômica dos brasileiros.
Os avanços são muitos, mas é

preciso continuar trabalhando com grande em

penho no sentido de promover o constante au

mento da renda e o crescimento sustentado do
PIB nacional.

DOLElrOR

Responsabilidade e consumidores

Os avanços são

muitos, mas é
preciso continuar
trabalhando
com empenho
no sentido
de promover
o constante

aumento da
rendaeo

crescimento
sustentado.de
PIB nacional.

nte o vigoroso crescimento da Classe C,
constituída por famílias com renda de R$
1.115 a 4.808, que passaram a represen
tar 52% da população brasileira, surgem

novas responsabilidades para o setor público e a

iniciativa privada, de maneira a

consolidar essa significativa trans
formação na pirâmide socioeco
nômica nacional. Nesse sentido,
uma das prioridades é rever a car

ga e o modelo relativo à cobrança
de impostos. Como se sabe, a tri
butação sobre o consumo no país
é altamente regressiva. Ou seja,
como as alíquotas do ICMS e do
IPI são inerentes aos produtos, o
imposto pago pelos indivíduos
em qualquer compra é proporcio
nalmente mais oneroso quanto
menor for sua renda.

É premente corrigir essa dis
torção, que somente pode ser

reparada por meio da realização
da r arma tributária. Rever esse
mode regressivo de cobrança
de impostos aumentaria ainda
mais o poder de compra da ascendente classe
média, mas também teria impacto positivo no

âmbito dos 19,3;milhões de brasileiros que saí
ram dá linha da miséria nos últimos cinco anos.

Além de se mobilizar no sentido de contribuir

para o debate e defender a reforma tributária, os
setores produtivos também têm relevante respon-

-, ,

" ..... !.:.� ...... :·.'�.�� ..-.� ... .rJ�7;
.. ., .. , , ,'.

"

João FranciscoSalomão, presidente da
Federação das Indústrias do Estado doAcre
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previsão é do Executivo,
segundo o projeto da
LOA (Lei Orçamentária

ual) protocolado na

Câmara de Vereadores. O orça
mento total previsto é de R$ 370,51
milhões, 18,34% a mais que 2010,
cumpridas as previsões.

No entanto, o diretor de Plane

jamento da Secretaria de Planeja
mento, Lauro Stoinski, alerta que
o crescimento real da arrecadação
da Prefeitura é menor. "Cerca de 40

milhões são recursos infraorçamen
tários, que são transferência entre

os órgãos do município. As receitas
.

cresceram em tomo de 12%", afir
ma. Stoinski ressalta que os valores
são apenas previsões e não cor

respondem necessariamente aos

valores arrecadados. "Nós começa
mos a fazer o orçamento em abril,
quando havia uma expectativa de
crescimento do PIB em 4,5%. Em mais que o previsto. '

outubro, quando mandamos para
a Câmara, a previsão chegou a 8%, • Giovanni Ramos
uma outra realidade", comenta.
• ., -1>"a"! ... n .... •

, - �- ......,.,�-... .....;.. ,';.� P .\Jt 'J "'.·õ1!.tYã:-:&,*",);-,*?��; �' ... - '.;. .. .&'3 � �·�...��"i,-;._.;..·::_��..;ÃÃ:i..:.....� ..:.��..i�.i�.i ....:..�.:..:.��Ã���i_:_.ii,i.i.�.i.;- :_':�:'�:;i.:��-ii_Z

Segundo Papp, poder de investimento deve chegar a 32 milhões

ADMINISTRAÇAO POBlICA

O ento

prevêmais de
R$ 370milhões
Educação, Saúde e Obras são as

pastas com maiores recursos
JARAGUÁ DO SUL

Mais de RS 370 milhões
deverão passar pelos cofres
do município em 2011.

Dos R$ 370 milhões orçados,
cerca de R$ 77 milhões vão para
a Educação, R$ 72 milhões para a

Saúde e R$ 49 milhões para Obras.
O secretário da Fazenda, José Olí
vio Papp, lembra que os dois pri
meiros exigem ummínimo de
25% e 15% do orçamento segundo
a legislação federal. Já a Secreta
ria de Obras possui valores mais

altos, pois incluem as principais
ações da Prefeitura. "Construção
de pontes, abertura de novas vias
e outras ações estão previstas para '

2011. Serão R$15 milhões para in
fraestrutura por meio de um con

vênio com o Badesc", explica.
Segundo Papp, o orçamento

de 2011 prevê R$ 44 milhões para
investimentos, cerca de 13% do

total, sendo que R$ 12 milhões
deverão ser usados para paga
mentos de dívidas e juros, com
um total de R$ 32 milhões líqui
dos para novos investimentos.

O orçamento de 2010 ficou em

R$ 313 milhões. O secretário da Fa
zenda conta que 'até setembro, a

Prefeitura havia arrecadado 10% a

genielli@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Jost ollvlO PAPP,
SECRETÁRIO DA FAZENDA

COMUNICADO.(ERRATA)
SOLICITAMOS A PRESENÇA DE
JEFERSON JOSÉ CORREAA

EMPRESA LUNELLI BENEFICIA
MENTOS TÊXTEIS LTDA - ES
TRADAABILlO LUNELLI, N° 6700
- BAIRRO: ITAPOCÚ - CORUPÁ

- SC - CEP: 89278-000. PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DO SEU
INTERESSE ATÉ O DIA05/11/2010

(SEGUNDA-FEIRA).

PREVISÃO R$ 370.513.439,65
• Administração Direta R$ 253.568.713,55
• Autarquias R$ 80.451.155,51
• Fundações instituídas R$ 281.475,19
• Fundos especiais R$ 36.212.095,40

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
• Gabinente da Prefeita ó •••••••••••••R$ 4.934.623,00·�
• Gabinete do Vice-prefeito : R$166.524,00
• Procuradoria Geral R$ 1.836.391,00
• Secretaria de Administração R$ 8.718.405,43
• Secretaria da Fazenda R$ 4.016.425,00
• Secretaria de Educação R$ 77.928.681,48
• Secretaria de Obras e Urbanismo R$ 49.146.656,59
• Secretaria de Desenvolvimento

Social, Família e Habitação R$ 10.303.345,00
• Secretaria da Indústria, Comércio
e Turismo ;R$ 1.926.131,67

• Secretaria de Agricultura � ..R$ 2.423.070,00
• Secretaria de Planejamento R$ 5.550.228,10
• Encargos Gerais R$188.402.727,77

FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS
• Fundação Cultural R$ 4.653.151,02
• Fundação do Meio Ambiente R$1.506.734,20
• Fundação de Esportes R$ 4.896.951,00
• Samae R$ 34.003.659,03
• Issem (Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) R$ 13.739.276,87

FUNDOS
• Fundo do Desenvolvimento Rural R$ 216.134,33
• Fundo da Criança e do Adolescente R$ 724.585,30
• Fundo de Assistência Social R$ 2.141.825,40
• Fundo de Saúde* R$ 72.357.885,78
• Fundo de Turismo : R$ 211.509.35
• Fundo dos Direitos Difusos R$ 41.273,93
• Fundo Rotativo Habitacional. R$ 956.619,68
• Fundo de Previdência Social. R$ 36.303.895,61
• Fundo de Desenvolvimento Econômico R$ 357.210,38

CÂMARA DE VEREADORES R$ 10�OOO.OO,OO

ORÇAMENTO DOS ÚLTIMOS ANOS
• 2007 R$ 226.297.225,19
• 2008 R$ 224.480.285,37
• 2009 � R$ 288.234.528,12
• 2010 R$ 313.009.576,32
• 2011 : R$�370.513.439,65

A Câmara aprova
Melhorias p(!ra
a c idll I.�de No mês de outubro

os vereadores aprovaram
o projeto municipal
Melhorias Habitacionais.

Por este projeto1 pessoas
.

íue moram em situação
e risco podem realizar

elhorias que tragam

segurança e condições
de salubridade.

ereadores reforçam
m favor da comunidade

.

Entre no portal
www.cmg.sc.gov.br. acompanhe

. a atuação dos vereadores

Câmara de Vereadores

Guaramirim
11 t'

I •

(t t , '. I' _).� .. :! � ." • l
_ �

t : II .' ! t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Os números mostram a grandio
sidade da obra, que promete desafo

gar parte dos gargalos damobilidade
urbana da região: serão 73,9 quilô
metros de obras, 37 viadutos, quatro
pontes, R$ 955 milhões em investi
mentos e mais de 1,5 mil trabalha
dores diretos envolvidos. O projeto
também prevê um contorno de 23,8
quilômetros, que vai passar por fora
de Guaramirim a partir do entronca
mento com a Rodovia do Arroz (SC-
413). O objetivo é desviar o tráfego
pesado dos perimetros urbanos de

Jaraguá do Sul e Guaramirim.
Santos afirma que os recursos se

rão disponibilizados de acordo com

o andamento da obra. Por enquanto,
somente R$ 120milhões estão garan
tidos através do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento) para a

primeira etapa. Segundo ele, a inten
ção do governo federal é acrescentar
mais R$ 200 milhões para a duplica
ção no orçamento de 2011, que ainda
está sendo avaliado. '

ÉDUARDO MONTECINO
.....,._..-

8 Especial o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de novembro de 2010

DUPLICAÇÃO A 8R-280

Homens emáquinas a caminho
'Após dois anos de entraves burocráticos, Dnit promete iniciar obras em fevereiro de 2011
JARAGUÁ DO SUL

Uma reivindicação de 15
anos começa, enfim, a
se tornar realidade. No
próximo dia 10, o Dnit
,(Departamento Nacional'
de Infraestrutura de
Transportes) deve lançar
o edital de licitação para a

duplicação da 8R-280.

,)

escolha das empresas res

ponsáveis em executar as

--- melhorias é o último passo
tes do início das obras. As

interessadas têm 90 dias para apre
sentar as propostas. A expectativa do
superintendente do Dnit em Santa

Catarina, João José dos Santos, é de

que o processo transcorra de forma

tranquila, sem impedimentos ou re

cursos judiciais que atrasem o início
das obras entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do SUl, previstas para ini
ciar em fevereiro do ano que vem.

"Nosso objetivo é concluir a

_duplicação em quatro anos. Para

agilizar, dividimos a rodovia em

três lotes e as obras acontecerão
em vários pontos ao mesmo tem

po', explica Santos.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

�

Duplicação entre Jaraguá do Sul e São Francisco
do Sul é reivindicada há 15 anos

TRÊS RIOS
DO NORTE

08 AS E T ÊS

TRÊS RIOS
DO SUL

'SÃO CRISTÓVÃO MORRO
VIEIRA

TES VA.LOR TO'TAL: R$ 955 MILHÕES

PRINCIPAIS OBRAS PREVISTAS
19 viadutos e 9 passagens para animais.

Também- será feito um contorno de nove

quilômetros para desviar o tráfego pesado
que sai do porto e passa pelo perímetro
urbano de São Francisco do Sul.

LOTE 1- PORTO DE SÃO CHICO/
ENTRONCAMENTO COM A BR':101
• Trecho: km 0,7 a km 36,7
Extensão: 36 quilômetros
Investimento: R$ 324,9 milhões

LOTE 2.1- ENTRONCAMENTO
DA BR-l0l COM A SC-l0S* -

Trecho: km 36,7 a km 50,1
Extensão: 14,1 km

Investimento: R$ 131,5 milhões

LOTE 2.2 - ENTRONCAMENTO
DA SC-l0S ATÉ NEREU RAMOS

Trecho: km 50,8 a km 74,6
\ E�t�nsão: 23,8 km

�stimento: R$ 498,6 milhões PASSARELA

e INíCIO DO CONTORNO

VIADUTO

PASSA FAUNA

PONTE

e TÚNEL

e FINAL DO LOTE 2

LOTEl
LOTE 2.1

-LOTE2.2

* Nova nomenclatura do
Deinfra para a rodovia SC-413

(Rodovia do Arroz)

PRINCIPAIS OBRAS PREVISTAS
14 viadutos, seis passagens para animais, 2 pontes.
É o trecho do contorno rodoviário, que vai desviar o

tráfego pesado do perímetro urbano de Jaraguá do
Sul e Guaramirim. Inclui também um túnel duplo de mil

metros no Morro dos Vieiras, entre os bairros
João Pessoa e Três Rios do Norte.

PRINCIPAIS OBRAS PREVISTAS
2 viad utos, 1 ponte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Menos filas emais segurança
PRF acredita que contorno rodoviário deve reduzir 40% do tráfego no atual traçado
Os caminhoneiros Valmir Miudo,
35 anos, e Alexandre Pedrotti,
34, começaram a fazer contas
assim que receberam a notícia
de que a duplicação começa
no ano que vem.

les calcularam quanto tempo devem
economizar ao transportar a carga
entre Guaramirim e o porto de São

......Francisco do Sul pela BR-280. "Ge-

ralmente, leva uma hora ir até lá em dias
sem movimento. Acredito que com pista
duplicada vai reduzir para 40 minutos", co
mentou Valmir. "Ê uma obra muito impor
tante, acho que. vai diminuir bastante os

�

acidentes", acrescentouAlexandre.
O otimismo de Valmir e Alexandre é re

forçado nas palavras do inspetor da PRF
,

(Polícia.Rodoviária Federal), Everson Feuser.
Ele aposta em uma redução de até 40% no

tráfego entre Iaraguá do Sul e Guaramirim,
trecho que recebe cerca de 15 mil veículos

por dia. "Grande parte dos veículos deve se

deslocar, para o contornó duplicado. Essa
mudança também deve refletir no número

SCHROEDER I

GUARAMIRIM

de acidentes", avalia.
Levantamento da PRF constatou que,

de Iode janeiro até 27 de outubro deste

ano, aconteceram 18 mortes no trecho

que liga a região com o município de São

Francisco do Sul. De acordo com Feuser,
nos dias de maior movimento a extensão

,

chega a registrar dez acidentes por dia.

E, sem melhorias urgentes na rodovia, os
números só tendem a aumentar.

Somente em Jaraguá do Sul, a popula
ção soma cerca de 140 mil habitantes e a

frota já ultrapassa os 85 mil veículos. Na
década de 70, quando a rodovia foi inau

gurada' o município tinha apenas 30 mil
moradores. Os empresários também afir
mam que a BR-280 já não consegue mais
dar vazão ao fluxo produtivo da região,
que escoa grandeparte da carga aos por
tos de São Francisco do Sul e Itajaí.

"A duplicação do trecho não se justifica
só pela circulação demercadorias, mas pela
própriamobilidade urbana. Esperamos que
os três trechos não sofram problemas de
continuidade e sejam concluídos em sua.
totalidade, e não aos pedaços", ressaltou o

presidente daAcijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul), DurvalMarcatto.

"
Esperamos que os três trechos não
sofram problemas de continuidade

e sejam concluídos em sua

totalidade, e não aos pedaços.
DURVAl MARCATTO, PRESIDENTE DA ACUS

"

PIERO RAGAZZI

ARAOUARI
•
•

.. ,

• ESCOLA AGRICOLA

PORTO GRANDE

••

•
• ITINGA

•
. BR-1D1

.,.

-Ir --

\SÃO FRANCISCO
..nOl�DO SUL W\

•

/ .
� .

.,

: LARANJEIRAS.

•

BARRA DO SUL
CANAL DO LINGUADO

.
'

Ponte no Canal do Linguado
só vai sair se a Justica deixar

�

Para garantir o início das

obras, o Ibama (Instituto Brasi-.
leiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis)
precisa analisar o PBA (Plano
Básico Ambiental) apresenta
do pelo Dnit. Se tudo estiver de
acordo, será emitida a licença
de instalação, que permite o iní
cio das obras.

Para evitar mais atrasos, o

Dnit decidiu não fazer a ponte
de 1,9 km sobre o Canal do Lin- ,

guado. Como a abertura.do ca

nal está sendo questionada na

Justiça, a área permanecerá com
pista simples até que a situação
esteja definida. De acordo com o

.... Dnit, a licitação para esta parte

. da obra deve acontecer paralela
mente aos trabalhos de duplica
ção. O valor previsto para a ponte
é de R$'160 milhões e não está in
cluído no orçamento do projeto.

Outro obstáculo vencido foi
a falta de acordo com a Funai

(Fundação Nacional do Índio)
sobre o novo traçado da rodo
via na região do Morro da Palha,
onde há uma reserva indíge
na. Como já previa o projeto, as
pistas duplicadas passarão por
dentro da reserva, onde serão
criadas duas passarelas. Os ín
dios defendiam a criação de um
contorno na área, discussão que
atrasou a abertura do edital em.
cerca de seis meses.
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COMUNICADO '

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua José Emmendoerfer, 240, nesta cidade,
vem comunicar aos empregados/substituídos da empresa CEVAL ALIMENTOS S.A. (SEARA ALIMENTOS S/A) que os pedidos formulados nos autos da Ação Coletiva n= 233Ú2005, em trâmi
te na 2a Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, movida pelo Sindicato em face da referida empresa, foram julgados parcialmente procedentes, beneficiando, por conseguinte, os empregados/subs
tituídos abaixo nominados. Diante disso, com a máxima urgência, solicita que os mesmos entrem em contato com o Sindicato acima ou, ainda, com o procurador legalmente constituído nos au- .

tos da Ação Coletiva, DR. PAULO SÉRGIO ARRABAÇA, com escritório profissional na Rua Marina Frutuoso, 476, centro, em Iaraguã.do Sul- SC, telefones (47) 3275-2069,3055-0799 ou 3055-0790.

ADAIR LUIS GUZZOTTO
ADÃO FERREIRA
ADELINO KOEPP
ADEMAR ANGST
ADEMAR 'BONA
ADEMAR CESAR DA SILVA
ADEMAR OLIVEIRA
ADEMAR REINKE
ADEMIR ANTONIO RANGHETTI
ADEMIR RUBRCHT'
ADERBALAMADEU BUZZI
ADILSON PEDRO PETRY
ADRIANA DE CAMPOS
AFONSO JOHANN
AGENOR KOEPP
ALBERTINA CORREA
ALCIDES COSSA
ALCIDES DOS SANTOS
ALDO BRAZ DA SILVA
ALFONSO ZIMMERMANN
ALFREDO DERETTI
ALMERI KADES ANTONIOLLI
ALMIR IUNCKOVSKI
ALMIR LlPPINSKI
ALMIR RUBRECHT
ALMIRA HORONGOSOWITT
ALTEMAR RUBERT
ALVINA RAMOS DE FARIAS
ALZIRA DOS SANTOS·
ALZIRA PACHECO
AMARILDO BRESSANINI
AMARILDO DEVENZZI

AMARILDO SILVEIRA
ANA JORGE GOMES
ANA PAULA MOREIRA RODRIGUt:S
ANDRE LUDTKE
ANELlO DE SOUZA BASTOS
ANELlO JOSE JÀNING
ANGELO DAVID DURIGON
ANILSON FRANCISCO BALSANELLI
ANITA SCHUESTER
ANNE CHRISTINE GAISER
ANTONIA IRENE DOS PASSOS XAVIER
ANTONIO MARCOS MICHALAK
ANTONIO SOLINSKI
APARECIDA TRISOTTO
APARICIO POFFO
ARILTON PAULO PETRY ,,.

ARIVALDO MICHAELSEN
ARLETE HORONGOSO
ARLINDO KLEEMANN
ARLINDO LAUBE
ARLINDO MAASS

ARLINDO. PISKE
ARLINDO TOMAZELLI

ARLISE,LAUBE KRAUSE
ARNALDO ZANINI

ARQUILINO DEOLA
.

ASMILDA ROWEDER GROSSKLAS
AUGUSTOWINSCHRAL NETO
AVELINO MAREZANI

BALDUINO DRECH
CALINA GALVÃO BUSS
CARLA SIMONE DE AMORIM
CARLOS ALBERTO KRUEGER
CARLOS CEZAR GUISLENE
CARLOS HENRIQUE NILSEN
CARLOS KRIESER
CARME LUZA DOS SANTOS

CARMEqNO BIERNAZKI
CARMEM MARIA BORTOLINI
CARMEN KRAUSE DRAEGER
CATARINA BRUHMULLER
CECILIA HILBERT FERRARI
CECILIA SOLINSKI
CECILIO JOÃO CAETANO

. CELIAMARQUARDT
CELIRA TEREZINHA LIMBERGER RU
POLO
CELSO KONELL
CESAR AUGUSTO ROSA
CHRISTIAN EDUARDO PEREZ DIAZ

CILSO HIGINO DA SILVA
CLAUDETE EICHSTADT
CLAUDIO ALVES
CLAUDIO LUIZ DA SILVA
CLENIR MARIA KANIGOSKI

I'

CLENIRA SILVEIRA MADRUGA DOS
SANTOS
CLEOMAR DUTRA DOS SANTOS

.

CLESIO MANOEL BORGES
CLEUSAMARIA LEISMANN

CONCEIÇÃO DE ALVARENGA
CURTWALTER SCHURE (ESPÓLIO
DALMIRANTONIO FAGUNDES
DANIEL MAGALHÃES
DAVID ANTONIO DA SILVA
DAVID KLEINE
DENARCI DE LIMA
DENECIMANOELROSA
DENISE KREUTZFELD
DEUNISIO ZANLUCA
DIJAIME ONDINO LOPES
DINORA MARQUES CANDIDO
DORIVAL MOZER
EDELBERT KAMKE
EDELTRUDES KLABUNDE KREUT
ZFELD
EDEMAR LAUDE
EDEMILSON JOSE DA SILVA
EDEMIR SUTIL DE FREITAS
EDILSON AGUIAR
EDVINO BUTTGEN
ELENICE BARBOSA CANOVAS
ELENIR COELHO CATAFESTA
ELENITAVOLPl
ELEOMAR MACHADO
ELFRIDA PINTER KIATROSKI
ELISIANA ELISABETH HERMANN

ELIZIO P. A. GROSS
ELOISA COELHO

ELSAJORGE
ELSIDIO ROWEDER
ELZAMARTINS
ELZA SANTOS FEDER
EMIDIA JESUS DE BAIROS
EMIDIA PEREIRA DA SILVA
ENEDIR TEREZINHA DA SILVA
ENIO CLEMENTES SCHMITT
ERICA BUTTENDORF
ERICA KADK FISCHER
ERICA MULLER
ERNALDO HUBERTO KESSLER
ERONDI DE SOUZAVIEIRA
ESTELA RODRIGUES
EUGENIO MACIEL MONTEIRO
EVANIR MULLER
FIRMO BORGES PILARKI
FLAVIO DOS SANTOS
FLORENTINA MONN SCHMIDT
FRIDA MARLENEVIGINI POSTING
FRIDA MARLI VOLPI ZEPELINI
FRIDAWENDORF DRAEGER
GELCIR RAIMUNDO BARRETA
GEMA BATISTI
GENESlO JOSE SAFANELLI
GERALDO KRAUSE
GERALDO MAGELA DE SALES
GERALDO SCHULZ

GERTRUDES GEISLER KREUTZFELDT
GILMAR DERETTI
GILMAR LEMKE
GILMARVOLTI
GILMARAM. A. LEVASSEUR ROCHA
GILSON SEBASTIÃO DERETTI

.

GRACIETE PEREIRA DA SILVA
GUSTAVO CARLOS HASS
HELMUTH DEMUTH
HELVIO LUIZW. RANGEL
HILARIO BAUMGERTEL
HILBERT HEISE
HILDA CATARINA BETTONI SCABURI
IARAMARIA MEDEIROS
ILSON MULLER
IRACEMASANTINA SUTIL DE FREITAS
IRACIDREUWSKREUTZFELD
IRANI BUTTENDORFF
IRENEBORCHARDT
IRENE PIERINA SPEZIA POSTING
IRENE TARCINA SOUZA
IRENE ZAPELLINI DERETTI
IRINEU HARDT
IRMA BALSANELLI WURGES
ISMC CARRANCA RODRIGUES

ISOLDA OESTEREICH
ISOLDE HANSEN
IVAN BONDICZ
IVAN GONÇALVES DA SILVA
IVANVERGILIO MACHADO

IVANETE·PARMIGIANI ANTONIOLLI
IVERLETE ROCHA GELSLEICHT
IVO DA SILVA
IVORIETTER

. IVONEI PARMIGIANI
IVONES DE FATIMA DA ROCHA

JAIME JOACIR BRESSANINI

J�ME KITZBERGER

JAIR DOS SANTOS

JAIR MENDES KINTOF

JANETE BELINO
JANETE CORREA

JERSON MARQUARDT
JOÃO ALVES PEREIRA '

JOÃO AUGUSTO FERREIRA

JOÃO BATISTA MARQUES CONDIDO

JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO

JOÃO FRANCO DA SILVA

JOÃO FUSI

JOÃO PIRES DE LARA

JOÃOVIANEIWIGGERS
JOARESVOLPI
JOCELIA CASSIA DA SILVA SOUZA

JOCIL CORREA

JORGE ANTONIO MACHADO

JOSE BORGES

JOSE CARLOS LABES

JOSE DA ROCHA

JOSE DARCI DE MELLO

JOSE DORIVAL BONETE RODRIGUES

JOSE GOTZINGER

JOSE lRASILVO DE OLIVEIRA

JOSE MARCOS BELING

JOSE R. J�SUS PEREIRA

JOSE ROBERTO DE ARAUJO
JOSEFINA DE PAULA HUTTER

JOSEFINAVOLPI
JOVELINAM1}RQUES CANDIDO

JULIA MELCHIORETTO DEOLA

JURANDIR JORGEVICENZI
KATIA SCHULZ

KINIBERT PAUL
LAERCIO SCABURI
.LAERTE DANIEL PATERNO
LAURI JOSE GIACHIM
LAURO JOCHEN
LAURO KONELL
LEDENIR ANTONIO ZANUZZO
LEILA LUCIA ZAPPELINI
LENIR DOS SANTOS (GRODIWSKY)
LENIR KONELL
LENORA'LENZ
LEODACIR P. M. FASSINA
LEONVOLNEI DE JESUS
LEONILDA LOPES RIBEIRO
LEONINA DE FATIMA DA SILVA NU
NIZ

LEONITA KARSTEN LEMKE
LEONITA KONELL
LINA K. PINTER
LIONI ISIDORO S. CHIROLLI
LOIODICE BATISTI
LORIBERT RAHN
LORIVAL KRUEGER
LOURDES CADORE LONGO
_LOURDES RODRIGUES

LOURENÇO ANTONIOLLI
'LOURIVAL DE AZEVEDO GREFF

��::Uf�ECIDA
BORGES DE

LUCIAG��
LUCIANO PATERNO
LUCILIA MACHADO
LUCIO HERMES GOMES
LUCIO JOÃO DA COSTA
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
LUIZ CARLOS ZABEL

LUIZ EUGENIO RENGEL
'LURDES HORNBURG
LURDETE DIALTA TOMASELLI
LUSILENE DA SILVA FREITAS

LUZIAANAMEDEIROS
MADALENA GEISLER
MADALENA HERCHEN
MANFRED HARTJE
MANOEL MARTINS
MARCELO COLARES
MARCELO DE OLIVEIRA
MARCIA BUTTENDORF TODT
MARCIOMAAS
MARCOS ANTONIO DE FARIA
MARCOS GOTZINGER
MARGARETE CORREA
MARIAAPARECIDA CAMPOS STUART
MARIA APARECIDA MORAES POSTAI
MARIÀ DA GLORIA R. PEREIRA DA

SILVA
MARIA DA LUZ SILVA
MARIA DE LOURDES C. BALSANELLI
MARIADERETTI RANGHETTI
MARIA ISABELVOLPI
MARIA IVANIR REDIESS
MARIA JUDITE FERNANDES
MARIA ROSALI LAZZARIS DE SOUZA
MARIA TEREZINHA ZICHLSDORFF
MARIAVENERANDOVEGINI
MARILUDE R PRESTES DA ROCHA
MARIO CESAR MENDONÇA
MARIO JENNRICH
MARIO JUNGE
MARISA DE FATIMA DA SILVA
MARISE MASS LAUBE
MARLENE BORGMANN
MARLENE GAYO DOS SANTOS
MARLENE MARQUE CANDIDO
MARLENE MARQUES CANDIDO .

MARLENE MULLER
MARLENI HILBERT
MARLI HILBERT
MARLININOW
MARLI T. A. DE OLIVEIRA PAZ
MARLISA GROOSKLAS MASS
MARLISE SCHULTZ
MAURICIO VOLPI
MAURO CARLITO MARTINS
MAUROWEDEKIND
MELANIA HEIDRICH
MIGUEL PROENÇA DE SOUZA
MIRTON HARRY SOMMER
MOACIR ALANO DE SOUZA
MOACIR CHIROLLI
NATAL STRINGARI
NAZIRA PINHEIRO MOHR
NEIDE SAMPAIO DE SOUZA
NELIRIA TEREZINHA BATISTI
NELSON CRESPI
NERCI PASQUALINA
NILSE RUBERT
NILTON LUIZ BORTOLINI
NILTONMOHR
NORBERTO BEYER
NORBERTO DE ABREU MARTINS
ODETE PEREIRA DOS SANTOS
OLGA KOSLOWSKI
OLIMPIO LEITE
OLIVIA FRANCISCA CARDOSO DA

SILVA
OLIVIA PEIXER BRISOTTO
ORIDES CORDEIRO DE MEIRA

OSMAR SCABURI
OSNI PAWLACK
OTAVIO DA SILVA
OZAIR DA CRUZ MENDES
PALMIRA FLOR DA SILVAATIBAIA
PAULINA DE OLIVEIRA STRINGARI
PAULA BRUHMULER
PAULO ANGELO CANDIDO
PAULO CEZAR RODRIGUES DAS CHA
GAS
PEDRO CUSTODIO DE MEIRA
PEDRO MARTINS BECKHAUSER
PEDRO PEREIRA
PEDRO PROENÇA DE SOUZA
PEDRO RODRIGUES DA CHAGAS
PEDRO VALDIR COUTO DE OLIVEIRA
PEDROLINA SOUZA DERETTI

QUILIANO MATHES (ESPÓLIO)
RAIMUNDO MARTIGNARO

RALF FREDERICO BIHR

REJANE GONÇALVES RESTANI
RENATO DALDIN
RENITA KOPSCH LAUBE
RITA BERNARDI
RITA TOEWE
ROBERTO CARLOS D. TRAVASSOS
ROBERTO LUIZ MAÇANEIRO
ROBERTO PRZYBYCZ MACIEL
ROMERIO EMILIO
ROSA GOES
ROSALIA HAFEMANN BUTTENDORF
ROSALINA RAHN

ROSANAAPARECIDA DA COSTA
ROSANE BUTTENDORF (HARTJE)
ROSE MARIA KANIGOSKI
ROSELI DA SILVA PORTO KROGEL
ROSELI JARACESKI
ROSELI OGEIKA DOMBROSKI
ROSEMARI BRUM DE SOUZA
ROSEMELI ROPELATO CAMPIGOTTO
SADI ANTONIO SIRTOLI
SALESIO REBEIRO
SANDRO JOSE GLO,:\,ATAKI
SEBASTIANA BONELLI PEREIRA
SEBASTIÃO ANTUNES DA SILVA
SEBASTIÃO PROENÇA DE SOUZA
SERGIO AUGUSTO LIBERATORI
SERGIO RUPOLO
SIDNEI MARQUES CANDIDO
SILVANA SPEZIA DE SOUZA
SILVIO MARCELINO
SIMONE DE BRUMM
SOELIBLANK
SOELI DE MELLO
SOLANGEVALLER
SUZANAMARIA MENDES
TANIA KLEMANN SELL
TERESA LUY KANIS
TERESA MARIA FURLANI
TEREZINHA BAUMANN
TEREZINHA GONÇALVES DE MORA-
ES

.

TEREZINHA LUSA
TEREZINHA ODETE HABITZREITER
TEREZINHA SCHMIDT
URSULA KAMENBERG

URSULAMARQUARDT
VALCIR ANACLETO DA ROCHA
VALCIR PACHECO
VALDECIOGEIDA
VALDECIR JUNGTON
VALDECIR ZIEHLSDORFF
VALDEMIR MAFRA
VALDEMIR ROCHA
VALDEMIRO DE SOUZA
VALDENIR DE SOUZA COELHO
VALDER ANTONIO DA ROCHA
VALDIR FERNANDES DE OLMERA
VALDIR GONÇALVES FERNANDES
VALDIR MARTINS -

VALERIO BUETEGEN
VALERIO DE SOUZA
VALMIR BUETTGEN
VALMIR SCHULZ
VALNERI BOCCHI
VALSENTINO FERREIRA DA SILVA
VANDERLANDO R DE OLIVEIRA
VANDERLEI R DE OLIVEIRA
VENICIO ALIRIO FRUTUOSO
VERANICE DE OLIVEIRA
VERONICAMARIADA SILVA FORSTER
VERONICA STANGE ZAPELINE
VILMAR CLOVIS SCHUCK
VILMAR RAFAEL GUILINI
WALDEMAR LEMKE

WALDEMIRO SIEFERT
WALSANI DRAEGER GNEWUCH
WILSON DOS PASSOS PEREIRA
WOLNI FERREIRA CARDOSO
ZENIR MARQUES DA SILVA
ZENITA RANGHETTI DERETTI

Iaragua do Sul, 29-10-2010

SÉRGIO ECCEL
PRESIDENTE
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que. a partir deste fim de sema

na, todos eles se depararam com

mudanças no sentido de diver-

__sas ruas na região central, daVila
Nova, Iaraguá Esquerdo e Nova Brasília.
A principal envolve a Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. Seguindo a mão

única já existente no trecho entre o cru

zamento com as ruas GetúlioVargas e

Marina Frutuoso, o restante da via tam

bém terá apenas uma direção. Os veícu
los devem trafegar obrigatoriamente no
sentido Centro-Bairro.

Por causa damodificação, quem per
corre a rua Walter Marquardt também
terá de rever o mapa. Ao contrário da

atualidade, a estrada passa a contar com
. duas faixas exclusivas para aqueles que
dirigem entre a ponte José João Vailatti
e o Posto Mime. Consequentemente, os
condutores interessados em acessar o

caminho inverso não poderão mais ir

adiante sem antes dobrar à direita che

gando, dessa forma, à 25 de Julho.
Com isso, o trânsito na João Planin

check, na qual está a ponte Maria Cris

tina Dias Vailatti, ocorrerá na direção
oposta. No entanto, entre a Funerária

Leier e o semáforo em frente à loja Lux,
haverá sentido duplicado.

Outra determinação daPrefeitura é a

extinção damão inglesa na Barão do Rio
Branco. Assim, a passagem dos automó

veis se dará inteiramente da Procópio
Gomes de Oliveira até a Marechal Deo

doro da Fonseca. Em contrapartida, na
altura da ponte Expedicionário Frederi

coVasel, ou seja, nos arredores do Clube
BeiraRio, aÂngelo Schiochet segue ape
nas daVila Nova ao Centro.

Conforme o gerente de Trânsito, José
Schmitt, as alterações tendem a ser fina
lizadas neste domingo. Ele garante que
o local contará com sinalização específi
ca e, provavelmente, policiamento.

SEMÁFORO
O sinaleiro instalado no encontro das

ruas Manoel Francisco da Costa e alga
Rohweder, no João Pessoa, também co

meça a funcionar neste sábado. O equipa
menta organiza o tráfego nas proximida
des do acesso aomunicípio de Schroeder.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br
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TRÂNSIT

Mão única é implantada
ao longo de todaMarechal
RuaWalterMarquardt também sofre alteração de sentido neste fim de semana

JARAGUÁ DO SUL

Motoristas, pedestres e

ciclistas devem repensar o

trélieto escolhido ao transitarem

pelo município.
,/

"
Adiantamos a

retirada de canteiros
e a colocação de
placas. Espero que
até domingo tudo
esteja pronto.

JOSÉ SCHMITT, GERENTE
DE TRANSITO

"

HOJE E AMANHÃ, EQUIPE ATENDE QUEM NÃO ESTÁ INSCRITO NOCADÚNICO

Habitação faz plantão de atendimento
JARAGUÁ DO SUL

Se você já integra algum dos

programas coordenados pela Se

cretaria da Habitação e Regula-
rização Fundiária de Jaraguá do

Sul, atenção! Neste fim de sema
na, os servidores públicos fazem
um mutirão para o atendimento
dessas pessoas.

O plantão é voltado exclusiva
mente àqueles que aguardam a

aquisição de um imóvel popular
e, por isso, Já estão na listagem de

espera da Prefeitura. Porém, ain-
.

da não incluíram o nome no Ca
dastro Único. Os futuros benefi
ciários devem procurar a sede do

órgão, hoje ou amanhã, das 7h30
às 11h30 e entre as 13 e às 17h.
O prédio fica na Ângelo Rubini,'
no bairro Barra do Rio Cerro, no
mesmo espaço ocupado pela Se
cretaría de Obras e Serviços.

Vale lembrar que o cadastra
mento é obrigatório, inclusive,
para os futuros proprietários

dos mais de 200 apartamentos
do Condomínio Dante Minel,
ainda em construção na locali-
.dade de Ribeirão Cavalo. Sem a

inscrição, não é possível conse
guir um financiamento de mo

rada popular.

O acesso ao CadÚnico de

pende da ·apresentação de di
versos documentos originais. No
fim de semana, os candidatos
não podem esquecer o RG, CPF,
Carteira de Trabalho, Título de.

Eleitor, comprovante de rendi
mento e de residência, Certidão
de Casamento ou Nascimento

(dos adultos e também dos filhos
menores de 18 anos) e atestado
de frequência escolar ou de cre

che das crianças da família.

EDUARDO MONTECINO

I

I
.

'.�

I
I

Mutirão acontece na sede da Secretaria de Habitação
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Plural

eatriz Sasse
. Livro do Museu
o Museu Histórico de Jaraguá do Sul Emílio da Silva vai ter sua

trajetória eternizada no livro "Memória... UmMuseu e a História",
dos organizadores AlcioníMacedo Canuto, Amadeus Mahfud, Eliza
Ressel Diefenthâler, IvanaAparecida Costa Cavalcanti e Sidnei
Marcelo Lopes, que também conta com diversos colaboradores. A

programação visual e diagramação foram feitas pormim, a edição é
da Design Editora, com revisão de Inacio Carreira e diversas fotos de
Altamir Ricardo de Souza. A obra que está em fase final de produção
é também uma homenagem a Emílio da Silva (inmemorian), que
tanto batalhou pela preservação da história em Jaraguá do Sul.

MARCELO ODORIZZIjDIVULGAÇÃO

Célio
Sen Hur
e Camila

Mengarda
curtindo
Shitsu e

Spawn, na
Moinho
Disco

Orientação ,

Neste sábado tem Curso de Elaboração de Projetos, com José Augusto
Rando, no Museu Emílio da Silva, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. O

objetivo é auxiliar as pessoas que tem 'interesse na elaboração de projetos
culturais. Informações: 3275-1300ouarquivohistorico@jaraguadosul.com.br.

SAEPENDI
15a Noite Mares do Sul nas piscinas
do clube. Animação da banda

Apokalypse, Grupo Mandala e Nova
Tendência. E mais uma tonelada de
frutas. Início às 23 horas. Ingressos
a RS 25 sócio e R$ 50 não sócio,

,

,t,

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON • 3055-00651Iondonjaragua.com.br

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

ARRIBA· 3371-1160 1 arríbamexkanbar.com.br
MADALENACHOPE E C9ZINHA� 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

UCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

dia7

4784330306

beatrlz.sasseiêterra.cnm.br

twitter.comj beatrizsasse
lO

kr/beasasse
O(tut Beatriz Sasse

.II'

E TEMPO DE RECORDAR ...

·

MOMMA (Pomerode)
Festa Agitoscavalera.com, som ser

tanejo'com Teddy Texas e mais DJs

Johrmy, CaríosDx; João Alfredo.
I, I

LONDON PUS
Happy hour com Double Chopp
a partir das 18h30. Compre um

chope e ganhe outro.

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-12�9

(ACHAÇARIAAGUADOCE.3371-8942
ADEGAAIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH � 3376-4822

MOVlNG UPMUSICCLUB· 8856-8389
, ..

SEVEN CHOPERI�· 9951-4497 ou 9106-9982,
,

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CURUPIRA· CCCC

LONDON PUS
Sertanejo universitário com

Alex &Willian. Ingressos na hora
elas R$ 5 e eles R$ 15.

SCAR
• Espetáculo de teatro "Máscaras",
às 19 horas. Interpretação, dança
e canto fazem parte da peça. Uma
mistura de drama e comédia.

Ingressos no local.

• Stand-up Nelson Freitas e Vocês,
a partir das 20 horas. Ingressos

antecipados na secretaria R$ 60 e

R$ 30 meia.

PRAÇA ARTHUR MÜLLER (Corupá)
Circo Sarau Brasil exibirá

gratuitamente o filme "Chico
Xavier" na praça Arthur Müller,
com início às 19 horas. O filme
será projetado em um telão

inflável de 16 por 9 metros. Em
caso de chuva, a apresentação

será no salão paroquial.

KANTAN
Festival de Sushi.

dia10
ADEGA AIROSO MENEZES

A partir das 19h30, lançamento
dos blogs "Monalisa de Batom" e
"No meu armário ou no seu?", da
jornalista e blogueira Michele Ca
macho. O evento contará também
com um super bazar de roupas e

acessórios. Entrada gratuita.

Arn B
RECEBEM EM CAÇA

GRAlU AMEttTEI
..
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REFRES

Marcado o início da
.

.

temporada na água
Opções para se divertir ganham a cara do verão
JARAGUÁ DO SUL

É SÓ o sol começar a brilhar
um pouquinho mais forte
que a leveza do verão vai
tomando conta até mesmo

de quem ainda precisa
pensar nas atividades
diárias.

.

a medida em que o clima

esquenta, o recolhimento
natural do inverno vai dan
do lugar às roupas mais le-

ves e a um humor que acompanha
a mesma tendência. Não importa se

as férias serão ou não prolongadas -

até mesmo a chance de um final de

ARQUIVOOCP

. ..

. semana na praia, na piscma ou ao ar

livre já transforma a atmosfera e co

meça a aliviar o stress acumulado du
rante os longos meses do ano.

O verão começa apenas no dia 21

de. dezembro, mas as recreações da

temporada têm início ainda este mês
e devem se prolongar até março, de
pois do carnaval. Quem decidiu não

disputar um lugar nas praias do lito
ral terá a opção de ficar em Iaraguá
do Sul, que a partir deste final de se

mana terá quase todas as piscinas de
clubes e parques aquáticos abertos.

Um deles é o Krause, que conta

com três piscinas e o mesmo nú
mero de toboáguas, inclusive um

de 100 metros. A energia gasta com
as brincadeiras pode ser reposta em
quatro quiosques grandes e oito pe
quenos, além dos serviços de bar,
restaurante e lanchonete. '� área
verde também é algo que o pessoal
gosta muito. Nos finais de semana,

com tempo bom, chegamos a rece

ber 1.500 pessoas. A maioria turis

ta", afirma uma das funcionárias do

parque aquático, Paulina de Jesus.
. Quem prefere um contato dife

rente com a água tem a opção de

aproveitar um pesque-pague, cujo Clubes e parques aquáticos recebem visitantes a partir deste sábado
movimento também aumenta entre

novembro e fevereiro. O descanso
com a família e os amigos, além de
acontecer na hora da pescaria, ainda
pode se estender à refeição prepara
da com os resultados da recreação.
"Temos quatro lagoas, vários tipos de
peixe e agora a água está mais quen
te, propícia para a pesca", recomenda
uma das proprietárias do Pesque-pa
gue Hélio Stinghen, Lídia Stinghen.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Clima típico
do verão

Neste final de semana, o clima
é propício para quem já está pla-

. nejando aproveitar a piscina. Tan
to no sábado quanto no domingo
o tempo continua firme, com as

temperaturas um pouco. mais
baixas no início do dia e céu claro

'- com sol no período da tarde.

A partír da próxima terça-fei
ra, algumas pancadas de chuva

devem acontecer no Estado, mas
a previsão da Epagri/Círam é de
um período mais seco pelo me

nos até janeiro. Dias de bastante

sol, tanto em novembro quanto
em dezembro, com períodos pro
longados sem chuva - a recomen-

. dação, neste caso, é cuidar com o

consumo de águapara evitarpro
blemas no abastecimento. .

OPÇÕE.S DE LAZER

11m CUJBES
• Acaraí
Abre neste domingo, 1 de novembro. No final do ano,

só não funciona no dia 25 de dezembro e 1° de janeiro.

Horário de funcionamento: durante a semana, das 9h

às 21h sábado e domingo, das 9h às 20h

Para se associar: é preciso pagar seis meses adiantados.

Após esse período, a mensalidade é de R$ 55 para a família

Estrutura: duas piscinas (externa e térmica).

"Contato: (47) 3275 2066

• Baependi
As piscinas estarão abertas a partir deste domingo. No fim
do ano, o clube deve fechar apenas no dia 25 de dezembro

e 1° dejaneiro,
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h
às 21h, sábado e domingo, das 9h às 20h

Para se associar: O título custa R$ 1.600. A

mensalidade sai por R$ 85 até o final do ano.

Em 2011, o valor sobre para R$ 90

Estrutura: três piscinas (infantil, externa e térmica)

Contato: (47) 3371 0222

.r

• Beira Rio

O clube está aberto desde o dia 22 de outubro,
e o fechamento ocorre só com o fim do verão,
com data indefinida.

Horário de funcionamento: na segunda e na sexta-feira,
das 13h às 21h nos outros dias, das 8h às 21h

Para se associar: seis mêses devem ser pagos adiantado.
A partir do sétimo mês, a mensalidade é de R$ 75.

Estrutura: duas piscinas (semi-olímpica e infantil).

Contato: 3275 0413

II PARQUES AqUÁl'iCOS
• Krause

Horário de funcionamento: 9h às 19h, de terça a domingo

Preço: aos sábados, domingos e feriados, R$ 8 por pessoa.
de terça a sexta-feira, R$ 5. A entrada é livre para crianças
até cinco anos, todos os dias

Estrutura: área arborizada, três piscinas, três toboáguas
(um de 100 metros), serviço de bar e lanchonete.

Contato: (47) 3370-4774

• Recreativa do Sindicato do Vestuário

Aberto a partir de hoje. Estará fechado apenas nos dias
"/

25 de dezembro e 1° dejaneiro.

Horário de funcionamento: diário, das 9h às 19h.
" .

Preço: R$ 6 por pessoa, para não-sócios. Crianças até
cinco anos não pagam.

Estrutura: seis piscinas, três toboáguas, 17 churrasqueiras
e quiosques

Contato: (47) 3370-4277

,
.

• Pesque-pague Hélio Stinghen

Horário de funcionamento: nos finais de semana, das 7h30
às 18h. Aberto o ano inteiro.

Preço: R$ 5 por quilo do peixe pescado.

Estrutura: quatro lagoas disponíveis para pesa, com

tilápias, carpas e pacus. Há um quiosque onde é possível
limpar os pescados.

-

Contato: (47t 33700133 .

• j',

"_
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CRÔNICA

Bloco de notas

Leia
no. volume máximo! .

No. meu ro.mance "Ensaio. do. Va

zio.", publicado. em 20-06.pela editora
carioca 7 Letras, o. personagem Ricar

do. escuta o. duo. inglês de música eletrônica
Groove Armada enquanto dirige seu carrão.

e caça mulheres na periferia. A trilha aju
da a formar o. cenárío, a apresentar o. lado.

descomprornissado do.

personagem, e sua neces

sidade de parecer jovem e

descolado. No. meu próxi-
. mo. ro.mance, co.m lança
mento. previsto. para 2011,
o. Groove Armada também
é presença garantida, ago
ra no. Ipod de Ioana, uma
das personagens centrais. O
fato. é que "Black light"(2010), último. disco.
do. Groove, é pura adrenalina, é para escutar
e dançar, sem compromisso ... Um dos dis
cos po.p mais legais do. ano, e que conta com

participações para lá de especiais: a presença
berrada e visceral de Nick Líttlemore (PNAU,
Empire of the Sun) em quatro. músicas, e tam
bém do. Brian Ferry, da extinta Roxy Music. O
Groove Armada já têm 14 anos de estrada, o.

que é uma eternidade no. mercado. de música
eletrônica, e se junta ao. Air e ao. Chemical
Brothers, outros gigantes da velha guarda da
música eletrônica e que recentemente lan

çaram bons díscos também,
O grande Saer

O escritor argentino. Juan Iosé Saer (as
sim corno o. César Aira) sempre foi subesti
mado. no. Brasil, e só agora começam a sair

algumas po.ucas traduções. O fato. é que um
bom exemplo. do. trabalho. de Saer foi lan

çado no. mês passado. no. Brasil, trata-se do.
inacabado. e póstumo. "O grande", que saiu

pela Cia das Letras. O romance é formado .

.

po.r sete capítulos, cada um
deles dedicado. a um dia da
semana. A história vai da

terça - feira de uma semana

até a segunda-feira da ou

tra. A mo.la propulsora do.
enredo. do. livro. é o. retorno

do. roteiristaWilli Gutíérrez
à cidadezinha de Rincón,
trinta anos após sua brusca

e inexplicada partida rumo. à Europa, O livro.
é uma aula de cadência narrativa e.apresenta
o. lado. mais humano. de Saer, ao. esquadrinhar
amediocridade de seus personagens, Lívrãol

A árvore

.

O filme franco-australiano ''A árvore", que
participou de Cannes e foi um dos finalistas
da última Mostra de Cinema de São. Paulo,
é uma grata surpresa ... O filme trata da his
tória de uma mãe viúva e seus filhos peque
nos lidando. com a perda do. pai, com muita

origínalidade e sensibilidade. Obviamente o.
.

filme 'vai passar a centenas de quilômetros de
'distância de Jaraguá do. Sul e Ioinville, mas
deve c�egar em DVD.

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Essa é a Belinha, tem cerca de um ano, e precisa demuito
amor e um lar urgente. Para adotar falar com Eliane

no telefone (47) 9123-0657, depois das 16h.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- Todos os dias}

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h10, '16h,
17h50, 19h40, 21h30 - Todos os dias).

• Cine Breithaupt 3
• Gente Grande (t.eg) (15h - Todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Leg) (17h, 19h, 21h

- Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16h30, 19h30, 22h
.- Todos os dias)

• Cine-Mueller 3
• Garfield - Um Super Herói Animal (Dub)
(13h, 14h40, 16h20 - Todos os dias)

• Jogos Mortais: O Final (18h, 19h50, 21h40
- Todos os dias)

.

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (14h10, 16h40, 19h10, 21h50

- Todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h, 16h, 181'1,
20h - Todos os dias)

• Homens em Fúria (Leg) (22h - Todos os dias)

• Cine Garten 3
• Comer Rezar Amar (Leg) (13h20, 18h50

- Todos os dias)
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h10, 21h40

- Todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Suprema Fellcídade (19h, 21h30

- Todos os dias)
• Eu e Meu Guarda-Chuva (13h30, 15h20,
17h10 - Todos os dias)

• Cine Garten 5
• O Solteirão (Leg) (13h50, 16h30, 18h40,
21h10 - Todos os dias)

• Cine Garten 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50

- Todos os dias)
• Jogos Mortais: ° Final (Leg) (18h10, 20h10,
22h10 - Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16h30, 19h. 22h

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (15h20, 17h50, 20h30

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, 16h50,
19h10, 21h10 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (14h30, 16h50,
19h30, 21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Suprema Felicidade (13h50, 21h50
,

- Todos os dias)
• Juntos pelo Acaso (l.eg) (16h40, 19h20

- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h10, 16h20

- Todos os dias)
• Comer Rezar Amar (Leg) (18h40, 21h30

- Todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA

Estela recusa a proposta de Max para ajudá-lo
a romper o relacionamento de Manuela e Solano.

Pimpinela vê Geraldo e Mourão andando de carro e

se esconde. Nancy diz a Janaína que passou a tar

de com Fred. Estela garante a Manuela que só se

interessa pela felicidade de Solano. Geraldo pensa
em Safira e Dora fica cismada. Safira, Ametista e

Esmeralda combinam fínglr.que estão apaixonadas
por Neca. Amélia conversa descontraída com Vitor e
Max repreende a esposa. Estela tenta seduzir Sola
no. Beatriz e Mariquita se encontram na estalagem.

TI TI TI
Stela . tenta convencer Giancarlo a não inter

ferir na relação de Renato e Marcela. Gustavo não

concorda com a fuga de Marcela e Edgar. Valquíria
faz as pazes com Luti. Desirée rompe com Jorgito
e é confortada por Armandinho. Jacques encon

tra seu carro depenado. O noticiário da TV mostra

uma reportagem com dançarinas de funk usando
os modelos de Jacques Leclair e ele se desespera.

Ariclenes confirma qué o batom de Victor Valentim

enlouquece os homens. Jorglto procura Desirée.
Luisa tenta convencer Edgar a mudar de ideia com

relação à viagem. Giancarlo revela a Gustavo que é
seu novo sócio.

PASSIONE
Gerson e Fátima se emocionam. Olavo fica feliz

em conhecer Dino. Gemma afirma que Mimi não vai

sair do Brasil. Clô tenta convencer Jéssica a desistir
de viajar. Bete diz a Felícia que Candê receberá o

dinheiro da indenização da metalúrgica. Fred se sur

preende ao descobrir que Fátima é filha de Gerson e

não aceita que seu pai tenha mentido para a tamüia.
Adamo não gosta de saber que Clara irá morar no

vamente com Totó. Felícia fica chocada ao ver Clara

chegar à casa de Totó com sua mala. Melina amea

ça ir à delegacia contar que Mauro matou Noronha

se Diana se casar com ele.

RiBEIRÃO DO TEMPO
Não tem exibição .

. , (O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana,6/7 de novembro de 2010 Carreira

. Quem pretende sentar em
uma cadeira destinada .

ao diretor ou presidente
de uma empresa deve

estar atento aos

pré-requisitos que
os cargos de alto
escalão exigem.

Página 6
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Quem faz SE·NAC tem mais oportunidade!

Inscrições Processo Seletivo
Até 28/11/2010/ www.sc.senac.br

Cursos:

"Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

.. Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia
. da Informação

r"
"

'r ;I�:' �'. fi,

Área de Gestão:"
. .

!(rea da Informática:
* Cozinha Italiana * Excel Básico

!

oscilavam entre seus olhos e seu busto, o
que a deixava extremamente constran

gida. Finalizando a conversa, o gerente
disse que havia tomado conhecimento de

alguns comentários maldosos em relação
à moça. Disse que alguns profissionais
com os quais Susan fazia visitas tinham
comentado o quanto a moça era bonita
e, pior, haviam feito elogios maliciosos ao
corpo da moça. Com ISso, pediu que ela
tomasse cuidado com algumas pessoas
e que, para evitar problemas futuros, a

partir daquele dia, ela só faria visitas com
mulheres ou com ele próprio.

Atordoada, a moça não soube bem o

que pensar a respeito. Será que era verdade
aquelahistóriade comentáriosmaliciosos a
seu respeito?Como podia ser isso, se ela ha
via conquistado tantos amigos? Será que ela
passava a mensagem errada a seus colegas
de trabalho? Ou será que a malícia estava,
na verdade, nas intenções de Frederico?

Diante de tantas interrogações, a moça
preferiu apenas redobrar o cuidado com

sua forma de se comportar diante dos cole
gas, além de prestarmais atenção às roupas
que escolhia para trabalhar. O que ela me
nos queria, na verdade, era passar uma im
pressão errada às pessoas que trabalhavam
com ela e, com isso, conquistar qualquer
problema em seu ambiente profissional.

Porém, pouco menos de uma sema

na depois desse ocorrido, Frederico à
convidou para uma visita de última hora.
A moça fá se preparava para ir embora,
quando ele a chamou na sala e perguntou
se naquele dia ela poderia o acompanhar -

numa visita. Não querendo negar um pe
dido de seu chefe, a moça, mais do que
depressa, disse que sim, desde que ela
fosse em seu carro para que, depois da vi
sita ela pudesse ir embora. Foi então que,
percebendo a perspicácia de Susan, Fre
derico expôs suas verdadeiras intenções.

Disse que hámuito tempo vinha que
rendo chegar mais próximo de Susan,
mas não sabia ao certo como fazer isso.
Frederico chegou a falar que a moça ti
nha grandes chances de crescer dentro
da empresa, insinuando que ele poderia,
inclusive, facilitar uma promoção, caso

ela saísse com ele. Ofendida, Susan disse

que jamais. faria algo dessa natureza. Fre
derico, porém, ainda investiu, tentando
abraçar amoça. Mas, não obteve sucesso,
e amoça saiu do escritório o mais rápido
que pôde. Susan nunca voltou à empresa.
Porém, também nunca teve coragem de
fazer nada contra Frederico, nem mes

mo processá-lo, o que, convenhamos, era
exatamente o que ele merecia.

Bernt

Entschev
Más intencões

�

tema da semana passada deu tantas
epercussões que acabei me lem-:
rando de uma história muito

......delicada, porém, muito pertinen-
te de abordarmos: o assédio sexual. Su
san era uma das amigas de minha filha, o
que fez com que ela se sentisse confortável
em falar sobre o assunto comigo. Quan
do mais jovem, e muito inexperiente
no mundo corporativo, a moça não sa

bia como se desvencilhar das inúme
ras cantadas que recebia, visto que era

uma moça muito bonita, com atributos
realmente notáveis. Ela mesma conta

que, naquela época, não sabia escolher
as roupas adequadas para ir trabalhar e, tão
pouco, viamaldade nas brincadeiras pejo
rativas que seus colegas faziam.

Como Susan era trainee, acompanha
va, com muita frequência, seus colegas
comerciais em visitas a clientes. A moça
até gostava dessas visitas. Considerava
seu trabalho bom por não ter uma rotina
fixa no escritório, já que a cada dia estava

num lugar diferente com pessoas distin
tas. De acordo com a moça, ela era sem

pre bem tratada por todos, com muito

respeito sempre, o que fez com que, em

pouco tempo, ela adquirisse amizade
com todos os seus colegas.

Até que um dia, ao ser convocada

por um deles para uma dessas visitas,
seu chefe, mais do que imediatamente,
a interpelou e disse que, naquele dia, ele
preferia que a moça não fosse às visitas,
pois ele precisaria dela no escritório. Sem

.

entender muito bem, mas também sem

visualizar nada de errado no pedido do
chefe, Susan ficou e, enquanto aguardava
as ordens de seu chefe, ficou resolven
do algumas pendências em sua mesa.

O tempo passou tão rápido naquele dia,
que ela nem notou quando, de repente, o
escritório ficou vazio. Aliás, ela só reparou
isso quando viu seu chefe se aproximan
do com uma conversa mole, de quem
queria lhe dizer algo, mas não sabia como
fazer isso.

Frederico começou elogiando o tra

balho da moça, demonstrando o quão
satisfeito estava com as evoluções que
ela vinha fazendo. Explanou para Susan
a atual situação da empresa, explicando o

que cada cargo fazia ali dentro e demons
trando, através de uma planilha, as possi
bilidades de'crescimento damoça dentro
da organização. Enquanto isso, Susan se

dividia entre a esperança de receber uma

promoção e a incerteza se podia confiar
em Frederico ou não. Era a primeira vez

que ela observava que os olhares do chefe

Mande sua hist1ria para colunaê'debemt.corn.br e siga twitter /bentschev.
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Trabalho invisível
.

NãO
dá para ver nem com a aju - ção de propriedade intelectual", diz

. da do microscópio, mas seus João Lanari, diretor do Departamento
reflexos' já podem ser sen- de Tecnologias Inovadoras do MDIC.
tidos em diferentes setores, Outro obstáculo que ronda o setor é

da indústria petroquímica à de cos- a falta de mão de obra capacitada no

méticos. Quando se trata de nanotec- mercado. Apesar de UFRJ e PUC-Rio

nologia - ou do controle da matéria. terem lançado recentemente cursos

na escala de um a cem nanômetros, o de graduação na área - de nanotec

que corresponde a um bilionésimo do nologia e engenharia em nanotec

metro -, matérias-primas que antes
. nologia, respectivamente - o es

eram usadas para um' determinado forço ainda não atende à demanda
fim podém ganhar funcionalidades das empresas que, por lidarem com

inovadoras, capazes de revolucionar atividades de alta complexidade,
processos. Não à toa, empresas de buscam profissionais com mestrado
vários segmentos, principalmente de ou doutorado. A saída acaba sendo

.

energia, têxtil, alimentício e infor- contratar formadosem física ou quí
mátíca. têm investido em pesquisas mica, com especializações em enge
.nesse campo do conhecimento, o que nharia de materiais, eletrônica ou

aumenta a procura por profissionais mecânica.

qualificados no mercado. . É o caso da Tavex, multinacional
A prova de que os investimentos na de produtos têxteis, que desde 2002

área estão em ascensão é a publicação investe na criação de nanopartícu
do primeiro relatório de atividades las com funcionalidades especiais.
do setor, produzido pelo Fórum de Aplicadas a pigmentos e tintas, es

Competitividade de Nanotecnologia ses compostos penetram nas fibras
da Secretaria de Inovação do Minis- dotecido, fazendo com que sequem
tério do Desenvolvimento, Indústria mais rápido ou apresentem uma

e Comércio Exterior (MDIC). Criado resistência maior a manchas, por
há um ano, o grupo - formado por exemplo. Para. desenvolvê-los, a em
representantes do governo, de uni- presa optou pela contratação de fí
versidades e empresas - tem como sicos e químicos com cursos de es

objetivo definir metas e ações para pecialização, já que não havia, no
potencializar o desenvolvimento e a mercado, profissionais formados e

produção de insumos e serviços na- pós-graduados em nanotecnologia.
notecnológicos. "Quando montamos o nosso

''A nanotecnologia vem se desen- . centro de pesquisa, encontramos

volvendo no Brasil de seis anos para muitos pesquisadores dispostos a

, cá. E num ritmo rápido, se levarmos aplicar, na empresa, os produtos
em conta o nosso nível de dependên- que estavam desenvolvendo nas

cia tecnológica e o fato de os investi-. universidades. Mas não era bem
mentos em pesquisa serem pontuais

.

isso que queríamos. Então, acabamos
e com recursos públicos. Mas ainda � contratando pessoas sem formação
necessário promovê-la de forma inte- ,específica e optamos por treiná-los

grada, empenhando esforços para su - internamente, participando de fóruns

perar entraves na formação de parce- . e debates sobre o setor. Deu certo",
rias público-privadas e incentivando conta Rogério Segura, gerente de De

mudanças nos formatos de negocia- senvolvimento Têxtil,

Mercado de nanotecnologia ganha força
e demanda profissionais qualíücados

.•. • � � ! ". . .. t : '
_ t .' • ; 1 ; , • • � � M 11 " "
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o. M TO

ua Henri, ue iazrA '103 ',�Centro Tet,

,VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE DE MOTORISTA
CARGA/DESCARGA
ANALISTA CONTÁBIL
Vivência na área contábil. Dese

jável conhecimento ern análise
de investimentos. Cursando ou

completo Ciências Contábeis ou

Administração.
ANÀLlSTA DE RH
Vivência em cartão ponto, folha
de pagamento, férias, rescisão e

impostos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR MECÂNICO
Conserto e manutenção de má-

quinas a gasolina e elétrica.
.

AUXILIAR DE LAVANDERIA
. Para o bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE PROCESSOS
Vivência em programação de

produção de processos, aponta
mento de produção, geração de
Ordem de Produção, estudo de

tempo entre outros. Para atuar
em Guaramirim.
ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na área de custos de
máquinas e equipamentos. Co
nhecimento no Sistema Consis-

tem: Desejável curso Técnico em

Mecânica.
ANALISTA FISCAL
Vivência na área fiscal, disponibi
lidade de viagens. Possuir CRC.
ASSISTENTE FISCAL
Vivência em lançamentos de
documentos fiscais, cálculos de

impostos, emissão de relatórios
e guias de impostos entre outros.
Para escritório de contabilidade.
ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em assistência Técni
ca na área mecânica. Desejável
nível superior em Mecânica com

conhecimento em Construção Ci
vil. Disponibilidade para viagens.
ÀTENDENTE (FARMÁCIA, HOR
TI,ELETRO,PADARIA,BAZAR,A
ÇOUGUE)
AUXILIAR DE PADEIRO E CON
FEITEIRO
ALMOXARIFE
AJUDANTE DE PÁTIO
Para limpeza e organização do

pátio, gramado, cuidado com fia
res. Para Guaramirim.
ASSISTENTE DE SUPORTE
ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO -

CENTRAL TELEFÔNICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

I

ELETRICISTA DE MANUTEN-

çÃO
. Vivência na área. Desejável NR-
10.
ESMERILHADOR
ESTOFADOR
ESTANHADOR
Vivência na área.
ESTAMPADOR
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
MECÂNICA / ELÉT�ICA

REBOBINADOR DE MOTOR
RECEPCIONISTA DE HOTEL
REPOSITOR
SERRADOR
SOLDADOR !MIG)
SUPORTE TECNICO DE SISTE
MAS
Cursando Ciências Contábeis.
SUPERVISOR DE COSTURA

. Desejável vivência em todas as

máquinas de costura e liderança.
TECELÃO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
Vivência na função.
TÉCNICO ELETRÔNICO
Vivência em assistência técni
ca de equipamentos eletrônicos

para automação industrial.
TÉCNICO ELETROTÉCNICA
Cursando ou completo, para atu
ar com vendas Técnicas.
TELEMARKETING
Para escola de Inglês
VENDEDOR DE VEíCULOS
ZELADORA
Para diversos bairros.
WEB DESIGNER
Vivência em programação, de
senvolvimento e criação de Web
Sites.

Manutenção preventiva, corretiva
e preditiva. Para a Vila Lenzi.

. AUXILIAR DE BOMBA E BOM
BISTA
Atuará com montagem de tu

bulação para bombeamento de
concreto.
CALDEIREIRO E AUXILIAR
Para atuar em Guaramirim.
CAMAREIRA
COORDENADOR PEDAGÓGICO

Vivência na função.
MODELlSTA
MOTORISTA
MONTADOR/SOLDADOR
Para a Ilha da Figueira.
OPERADOR DE CALDEIRA

Desejável curso e vivência na

função.
OPERADOR DE CORTE

Desejável conhecimento em me

trologia e leitura e interpretação
de desenho. Para atuar na Ilha
da Figueira.
OPERADOR DE MÁQUINA
Para atuar na Ilha da Figueira.
OPERADOR DE MAQ. SERI
GRAFIA
OPERADOR DE DOBRADEIRA
PINTOR AUTOMOTIVO
PRENSISTA DE BORRACHA
PROGRAMADOR DE COMPU
TADOR
Vivência em programação.
PROGRAMADOR DE OPERA
DOR DE CENTRO DE USINA
GEM
Vivência na função.
PROJETISTA MECÂNICO
Desejável vivência na função.
Conhecimento em desenho téc
nico, 3 D, Auto Cad e Metrologia.

Desejável fluência em Inglês. Desejável cursando superior.
COMPRADOR EXPEDIDOR

Desejável vivência no segmento FARMACÊUTICO
têxtil. FRESADOR MECÂNICO / TOR-
CAIXA NEIRO MECÂNICO

.

COZINHEIRO/COZINHEIRO u- Várias vagas abertas.
DER GERENTE DE PCP
COSTUREIRA

�Vivência
na função.

CONFERENTE DE CARGAS GERENTE DE TECELAGEM
Para o bairro Vila Lalau, 2° turno

,

Vivência na tecelaqern.
CONSULTOR DE IMPLANTA- NSlALADOR TECNICO .

çÃO Vivência em instalação de alar-
Vivência em implantação e trei- mes, câmeras, portões eletrôni-
namento de sistema Fiscal, Tri- cos, telefones.
butário e Contábil. IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
CORRETOR DE IMÓVEIS JARDINEIRO
Não é necessário o CRECI. LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
DESENHISTA MARCENEIRO
Vivência em Auto Cad. MECÂNICO AUTOMOTIVO
ENCANADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana 6/7 de novembro de 2010 Carreira 5

Fazer qualquer coisa
não &iuda nada

Max Carreira d Tale to

Gehringer
Estou há cinco anos nos Estados Unidos, trabalhando legalmente, mas
executando tarefas não condizentes com minha formação (sou bacharel
em Direito e minha função é de motorista). Quero regressar ao Brasil,
mas não sei como serei avaliado pelas empresas.
T.O.B.

transporte, hotel, refeições - para ver se o projeto se encaixa em seu orçamento.
Nas 'empresas, a primeira parte (onde queremos chegar) é decidida nos escalões

mais altos. E a segunda parte (o que precisamos para chegar lá, e quanto vai cus-
o

tar) cabe à área de Planejamento. Basicamente, através da solicitação de dados à

todas as áreas envolvidas, e à preparação de planilhas que mostrarão se a visão da
..

alta cúpula é ou não factível. É um papel importante por sua complexidade, mas
- e creio que essa seja a sua dúvida - não é a área de Planejamento que decide os

rumos da empresa.

MAX: Certamente, como motorista. Essa é a sua real especialização prática. Você
encontraria por aqui oportunidades em empresas de transporte de executivos, que ne
cessitam de motoristas com fluência em inglês. Mas, lamento dizer, as chances de você
ser admitido de imediato em uma área ligada ao Direito são praticamente nulas. Sua

história, porém, poderá servir de exemplo para jovens que estejam pensando em sair

do Brasil, com a impressão de que passar um período no exterior, fazendo qualquer
coisa, melhora o currículo. Na quase totalidade dos casos isso não ocorre, e ainda cria

um perigoso hiato na carreira.

Tenho 23 anos, e estou numa fase de questionamentós. Qual é o

caminho para chegar à direção de grandes empresas?
M.N.T

Qual é o verdadeiro papel da área de Planejamento? Porque trabalho em

uma, e não planejamos nada. Só preparamos planilhas e mais planilhas.
C.l.B.

MAX: Esse é, de fato, um questionamento e tanto. Não que eu ache que você não

deva ter grandes ambições, muito pelo contrário. Mas, no início da carreira, isso
tanto pode ser um estímulo quanto um perigo. Se você se preocupar demais com

o futuro, e não se concentrar no presente, a chance de você escorregar é grande. E,
sobretudo, tente decifrar sua empresa, entendendo quais são os critérios de promo

ção que ela utiliza. De todos os presidentes de grandes empresas que eu conheço,
nenhum tinha, aos 20 anos, a ambição de chegar a esse cargo. E todos eles chegaram
não com grandes saltos, mas através de pequenos passos, um de cada vez.

MAX: Imagine que você vai planejar uma viagem de férias com sua família. Você

primeiro decidirá onde quer ir, e depois se preocupará com os detalhes - custos de

�GEHRINGER É CONSULTORDE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL

Administração - Comércio Exterior Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Administração - Finanças Design - Moda

-----"

Administração - Marketing Direito
---------,_,---,--,-------,-_._--_.__...... , ......_---,--,---..-._.---------

Administração - Recursos Humanos Engenharia de Produção
--"_._--,-------_..--'--,_._,-,-,_-,--------,-,----�-._�._,._._----,.,_,-,-�-,-,--�-�---,._-.,--"-,-_._-

Ciências Contábeis Psicologia

ELVI
FAMEG'

ESCOLH� AORA, DIA E LOCAL PARA REALIZAR SUA PROVA.
o _

Graduação Tec. em Redes de Computadores

CURSO SUPERIOR DE CURTA DURAÇÃO
Graduação Tec. em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Mais informações
47 3373-9800
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•

ln os o sucesso
Quem quer se tornar um diretor ou presidente de uma grande empresa precisa �e preparar

,
'

.... e você sonha em ocupar o lu

...... gar de empresários como Eike
Batista, dono do grupo EBX,

_.. ou de Roger Agnelli, presiden
te daVale, mas não 'sabe como chegar
lá, comece a fazer seu planejamento.
Espaço existe: grandes empresas se

queixam da falta de profissionais no.
mercado .que sejam capacitados e te

nham a "sua cara" para ocupar cargos
de diretoria. Mas é preciso estar mui
to bem preparado para aproveitar as
oportunidades e; quem sabe, se tor

nar um diretor ou presidente de uma

grande empresa daqui a, por exemplo,
10 anos.

"Vivemosum apagão de talentos do
mercado brasileiro que faz com que o

\
.

processo para o preenchimento de uma

vaga de alta diretoria dure até seis me

ses", diz Paulo Mendes, sócio-fundador
da .consultoria 2GET, especializada no

recrutamento de executivos para cargos
de alta gestão.

Jacqueline Resch, sócia-diretora da
Resch Recursos Humanos, concorda

que realmente há um apagão de tàlen
tos em algumas áreas específicas que
não formarammão de obra especializa
da nos últimos anos, como a indústria
naval e a de petróleo e gás. Na opinião
da consultora, em cargos de liderança,
os processos são sempre mais comple
xos, pois trata-se de identificar profis
sionais com competências altamente
diferenciadas.

"

,

,

f,\.

E, de acordo corri Jacqueline, para
ocupar esses altos cargos, as compa
nhias buscam profissionais com exce

lente formação acadêmica, em insti

tuições de renome e preocupados em

reciclar-se constantemente. Aqueles
corri sólida experiência, que tenham
liderado projetos de alta complexida
de e que atingiram ou superaram suas

metas, conquistando resultados de alto
impacto para os negócios, também têm .

seu lugar garantido no mercado.
Profissionais com acurada visão es-

.

tratégica, capacidade de análise e reso-
.

lução de problemas, 'competentes com
o alinhamento e engajamento dos ti-

.

mes e, sobretudo, íntegros e capazes de

expressar seus valores na ação do dia a

dia, certamente estão n<:tmira das orga-
nizações.

, . .

Segundo PauloMendes, de uma for
ma geral, as empresas se interessam por
candidatos que já�enham desenvolvido

projetos-importantes nas empresas que
passaram e que estejam dispostos a

"vestir a camisa da companhia". Outra
característica importante, segundo ele,
é ter uma boa rede de relacionamentos.
"As redes de contatos, hoje, permitem
que o candidato tenha acesso às opor
tunidades do mercado. Não adianta ser

apenas bom se ninguém conhece você".

Eike: um dos empresários demaior sucesso do país é exemplo de persistência

" As redes de contatos, hoje, permitem que o
candidato tenha acesso às oportunidades
do mercado. Não adianta ser apenas

bom se ninguém conhece você.
, .,PAULO MENDES

Presidente da empresa
Vale alcançou o posto
por ter um currículo
invejável e de ótimos
resultados

.

EMPREGO

Contrata-se

JORNALISTA
Freelancer para

cadernos comerciais.
Tr: 2106-1919

cf Marcelo
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.Oportunidade à vista
Carreira 7

Sites de compras coletivas abremvagas para diferentes carreiras e com bons salários
1I/fII_ omo se não bastasse criar oportunida

des de negócios para empresas e comer

ciantes, a expansão dos sites de compras
.._ coletivas têm movimentado o mercado
através da abertura de novos postos de trabalho
para profissionais de diferentes áreas, como co

municação, marketíng administração e tecno

logia da informação.
.

Só para O escritório do Peixe Urbano, no Rio
de Janeiro, onde trabalham 80 pessoas, há 25

vagas abertas nos departamentos comercial, de
marketing e financeiro, além da redação. A em

presa busca profissionais formados em jornalis
mo, publicidade, design, tecnologia da informa
ção, marketing, contabilidade e administração,
entre outras carreiras.

"Procuramos gente anteIiada com o mer

cado e com o que acontece. É preciso ter um

perfil empreendedor e conhecimento de tec

nologias da internet, especialmente mídias
sociais", explica Julio Vasconcellos, sócío-fun
dador do projeto.

Em funcionamento há apenas sete meses, o

site - presente em 21 cidades - já emprega cer
.

ca de 200 funcíonários. No momento, além das

oportunidades do escritório do Rio de Janeiro,
há outras 20 vagas abertas em todo o país.

"No último dia 15lançamos o síte em quatro
cidades simultaneamente e, em breve, lançare
mos em outras. A previsão é continuar contra
tando para que a estrutura possa acompanhar

DIVULGAÇÃO
o rápido crescimento' da empresa.
Também queremos melhorar e inovar
constantemente. Para isso, investimos
muito em recursos humanos", diz Vas
concellos.

Em operação no Brasil desde junho,
o Clube Urbano - que em breve vai se·
chamar Groupon, nome da empresa
internacional da qual faz parte - já está
ativo em mais de 18 cidades, onde tra

balham 250 profissionais. O escritório
---.. --.-.. --.-.-- do Rio mal foi inaugurado e já conta
Balril,arl0
Carl1bOflú com uma equipe de 17 pessoas. E isso
8elO HI.)r\zr.mt�
Belém é só O começo, avisa o diretor de Marke-SiUm8/1aU

g��;�l�as ting Daniel Funis. "As contratações não
g��:j��8do Sul param. E as oportunidades de cresci-
Florisn6polls mento dentro da empresa são rápidas.Fortaleza
Golârna � 'J

'

três nessoas R'"Gu:amll:JQs i' a promovemos res pessoas no 10.

.
No momento há duas vagas aber

tas na cidade, mas a cada semana esse

número muda. Para se ter uma ideia, o
ritmo de contratações em todo o país
chega a sete por semana.

"Muitas vagas são para executivos
de vendas e pós-vendas, Procuramos
pessoas formadas em administração,
comunicação e marketing, que te

nham um perfil dinâmico, pró-ativo
e focado em resultado. É importante
vestir a camisa da empresa e querer

Além de febre de consumo, sites de compras também geram novas oportunidade de trabalho crescer junto", diz Funis.

Oferta do dia: De R$34,90 por R$2,99 -
Alugue até 22 OVOs na NetMovies durante 1
mês - Desconto de 910/0

.

7.686 pessoasjé i

ii compraram! I
(;1) Of.em conçlulda cem i

- .. "
. l' I

I sucesso..
I

,_.....-._.-_ ....--_._._.. _-_ .. _._.- ..-_ ... _._ .. _ ... _._�I

r-:;-"-"'--'
- .. - ...-.- ..-.--.-.-...----...

-.-.-.,

j
Recom.ende para seus i
amigos! . I

l
.. · .... '" - .... -.' - .. I

: ia Faceboo!, arltUt t-Maill I
. _�_:�.:.��:.:.:__.::.:_.__.__ __:::.. .__ . .J

�NetMo�!,
Amaior locadora online do .Brasil

j '3 Irj,'iH�

I.o\O.Bo Pe-ss.c.ia
Juiv.1erora
.lundiqf
Londrina
Mace)ó'
,Man;3lJS

F(egras

,AtendiInento ao
Groupon'

.

você iem alguma d�\
cllowi agúi"

Destaques:

• As cidades atandldas com DVO e .. Permitida a locação de atê 1

filme por dia !1'a)i;;<Í11!i:1fl'P
Quer serno
ganharmilt
eHentes atr:
de compra
mundo, ent

Blu-Ray são: São Paulo, Grande
São Paulo, Camplnas, curinba
.Rio de Janeiro, Niterói, Brasília,
Porto Alegre, Flnrlanépolls, Belo
Horlzcnte, Bauru, Bellord Roxo.

• Informar dados de cadastro e

pagamento no primeiro contato

(O primeiro mês da promoção
'não será cobrado)

Concurso Público

. Informações
(47)3055-2021

. Prepare-se para ser

nt
treinamentos

www.interasat.CDm.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8 Carreira

VESTIBULAR

o CORREIO DO POVO • Fim de semana,6/7 de novembro de 2010

Faculdade Jangada apresenta caminhos a ser seguidos depois da formação

Ao
lançar mais uma edi

ção do processo seleti

vo' a Faculdade Jangada
fortalece o direciona

menta
.

das graduações para o

mercado de trabalho. Namaioria
das vezes, de acordo com o dire
tor geral da instituição de ensino,
Luiz Carlos Duarte de Souza, os
candidatos a uma vaga na facul
dade têm dificuldade em identi
ficar seu perfil para as áreas de

atuação profissional.
Atualmente, a instituição de

ensino superior oferece Enferma

gem' Biologia e Educação Físi
ca. E com base nessas opções de

cursos, Duarte apresenta alguns
caminhos possíveis aserem segui
dos pelos acadêmicos depois de

alcançar a formação. Ele também
anuncia que, 'a partir de 2011, as

. matrizes das capacitações passam
a ter mais destaque no campo da
saúde.

Na área Biologia, segundo o

educador, o profissional tem um

perfil bastante generalista. "Hoje
o foco da graduação está volta
do para o meio ambiente, como
pesquisas de biodiversidades,. e

principalmente na área da saúde",
enfatiza. Após a conclusão do CUf

s<?, os interessados também podem
buscaruma especialização.

UÉ um equivoco pensar que
o formado em Biologia é apenas
professor. O biólogo pode fazer a

.

análise do impacto ambiental ou
relatórios ambientais da construção
daBR- 280, assim como a análise do

.

efeito da água que acumula atrás da
geladeira na criação de mosquitos'
da dengue. São mais de 20 áreas de

atuação, então não há como traçar
um perfil clássico do biólogo".

Recente resolução do
Conselho Nacional de

Educaçao, determina que
os Curso de Graduação em
Enfermagem tenha duração
de 5 anos, a partir deste
ano, a FJ oferece o curso

. atendendo essa resolução.
LU zc S

D ARTEDESOU

- Já no campo da Enfermagem, o ,

profissional ganha novas possibili
dades de atuação no mercado do
trabalho. "Há uma tendência forte
voltada para os cuidados de pesso
as da terceira idade e atendimento

domiciliar, o que já é uma realidade
nos grandes centros', ressalta.

"As novas diretrizes propõem

que a formação na graduação pas
sasse a ter um caráter mais genera
lista, além daquelas voltadas para
as necessidades de atenção pri
mária, que é o trabalho do enfer
meiro em ambulatórios, prontos
socorros, postos de saúde e das
atividades especificas em hospi
tais. Além dá enfermagem geral, o

enfermeiro pode atuar corno au

tônomo em novas áreas tais como
assessoria e consultoria".

A Educação Física é outra gra
duação que está em destaque. E
também com foco voltado para
a saúde e a qualidade de vida

'. das pessoas, Duarte afirma que
o curso pode ser uma boa alter
nativa. "Cada vez mais a popu
lação busca melhores condições
de vida principalmente para suas
vidas", complementa,

"O Brasil é considerado o país
do futebol, mas tem despertado
interesses por outras modalidades

esportivas, como vôlei, basquete
esportes radicais. O interesse cada
vez maior por novas modalidades

esportivas e pelo próprio corpo
está fazendo com que sejam aber
tas novas vagas no mercado de tra
balho para esse profissional".

DIVULGAÇÃO

. Enfermagem também
é direcionada
para saúde e a

qualidade de vida

.DaianaConstantino

daianacêocorreiodopovccombr

• Clubes, academias.fiotéts,
empresas e spas
• Personal trainer
• Escolas da rede pública e privada
• Ginástica laboral

• PossibiHdades de atuação·?' ,

,

do enfermeiro
� �

• Atendimento domiciliar
• 'Enfermagem geral .

Enfermagem médico-cirúrgica
'. Enfermagem pediátãca

'
..

":. Enfermagem 'de resgate
,

• Saúde pública
.

,

• Enfermagem geriátrica
• Enfermagem Obstétrica,

;

,

,Enferrrlagem psiquiátrica
,

Enfermagem do trabalho
• Proflsslonaí autônomo
• Auditoria
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HORÓSCOPO
Os seus instintos estão muito

'i' aguçados, bem como o seu esta

do de alerta, por isso atente-se aos
seus pressentimentos: Bom dia para sair e
se expor, mas a paixão inspira cuidados.
Observe tudo que se passa à volta e saiba

aproveitar todas as chances.

Procure cumprir suas tarefas. O
seu sucesso pode estar vincu
lado às parcerias que fizer. No

campo afetivo, o astral é dos mais estimu

lantes, mas não convém idealizar a pessoa
amada. Não deixe de exercer sua solidarie
dade a alguém que está precisando.

I
" GÊMEOS '

�' ,� Aprenda a observar o que o seu cor
I&� ,!

po quer dizer e poderá otimizar os
seus hábitos. Quebre a rotina à noite,

mas cuidado com desconfianças e suspeitas
infundadas. É hora de ser feliz! Conquiste o que
for necessário para a sua paz interior.

CÂNCER
O prazer de fazer o que gosta deve

\ffH.�"J
marcar profundamente este dia. Vai

querer experimentar fortes emoções.
Um astral leve e descompromissado vai tomar
o romance ainda mais excitante. A Lua, em seu

paraíso astral, é sinal de sorte e satisfação.

Excelente dia para dar um trato

no visual e melhorar a imagem
que você passa aos outros. Não

insista numa relação desgastada.
Quem espera sempre alcança, por isso
você está o tempo todo na frente. Exercite
mais a sua generosidade!

Evite assinar qualquer documen
!l to sem antes ler as entrelinhas. O

/1111' ,

dia favorece as relações de amiza-
de e parentesco. Talvez seja propício come
çar um curso que ensine novas técnicas,
explorando seus dotes criativos.

LIBRA
A _Casa ,da Fortuna está ativada,
nao deixe de empregar toda a

sua energia para conseguir o que
deseja. O dinamismo é algo mui

to bom, mas é melhor ainda quando vem

acompanhado de um senso de estratégia.

ESCORPIÂO
Os holofotes vão estar sobre
você: aproveite para brilhar! Tudo
indica que estará voltado (a) para

os seus interesses. Um astral leve
e descompromissado vai dar mais cor ao

romance. Você terá um brilho mágico em

seu carisma pessoal.

eSAGITÁRIOCuidar da sua vida espiritual
será a maneira mais adequada
de conquistar a paz interior. Exce

lente astral em família, mas, no convívio a

dois, a situação pode ficar meio confusa.
Não conte seus'pensamentos a ninguém.

CAPRICÓRNIO
Conte com o apoio de gente querida.
É preciso, porém, ser mais realista
com o que ganha e gasta. O traba

lho está bem-amparado. Poderá confundir
os seus interesses no campo sentimental.
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje.

AQUÁRIO
Quem não é visto, não é lembra
do! Deixe' a apatia de lado e vá
em frente. Sua vida social esta-

rá movimentada, mas nem todos
merecem a sua confiança. A dois, evite
valorizar as aparências. Não deixe de ler o
Salmo 114 para sua confiança. .

PEIXES
É hora de ampliar os seus hori
zontes e mostrar-se aberto (a)
às mudanças e novidades que

podem surgir. Lembre-se, contudo,
de que para conquistar algo é necessário
ter um objetivo. A Lua Nova promete gran
des realizações para este dia.
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Beüa-Flor lança
site para o carnaval
A Beija-Flor lançou site para acompanhar todos pre

parativos da escola, no barracão e na quadra, para o des
file de 2011, que será em homenagem ao cantor Roberto
carlos. No www.beijafloreoreLcom.br. os internautas po
dem conferir, entre outras novidades, o vídeo de Negui
nho da Beija-Flor e da comunidade, durante a gravação
do samba para o CD oficial do carnaval 2011.

Fiuk e Fábio ,Jr.
na 1Vjuntos

Depois do sucesso como Bernardo, em "Malha

ção", Fiuk voltará à TV no especial de fim de ano da
Globo "Tal filho, tal pai". Será a primeira vez que o ator
e cantor vai contracenar com o pai, Fábio Jr. No progra
ma, Fiuk será filho de um cantor famoso, que também
quer fazer sucesso nos palcos. Alessandra Negríni e
Eri Johnson também participam do especial.

DIVIRTA-SE

Casais amantes
Marido e mulher estão jantando num restaurante fi

níssimo, quando de repente, uma loura maravilhosa se

aproxima da mesa, tasca um tremendo beijo na boca
do marido e vai-se embora, sem dizer uma palavra.

- O que é isso, Juvenal? Quem é essa mulher?
E o sujeito, constrangido: - Bem, querida ... Eu ia te

contar... É que essa é minha amante!
- Amante? Ora essa! Mas que desaforado! Quero o

divórcio imediatamente!
- Tudo bem ... Mas é ela que financia nossas férias

na Europa, as roupas que você usa, as festas que a

gente dá. ..
A esposa fica em silêncio e continua comendo. De

repente, um amigo do casal passa exibindo uma mo

rena estonteante.
- Quem essa mulher que está com o Toninho, Juvenal?
- É a amante dele!
- A nossa é muitomelhor; você não acha?

Daniel lança
álbum em 2011

,

Em turnê e divulgando
o DVD Raízes pelo país,
o cantor Daniel não para
e já pensa em gravar um
novo trabalho. Em entre

vista ao site O Fuxico, ele
revela que deve estrear
também um novo show.
"Por enquanto a perspec
tiva é para o ano que vem,
eu devo trazer um novo

álbum totalmente inédi
to no ano que vem e um

novo show que eu estreio
em abril em São Paulo."

Adriane conseguiu
perder uns 10 quilos
Três meses após o nascimento de Vittorio, Adria

ne Galisteu Já perdeu 10 quilos dos 16 que engor
dou. "Eu senti (durante a gravidez) muita preguiça,
uma vontade enorme de ficar horas sem me me

xer". Quando fez as fotos para a capa da "Boa For

ma", havia apenas 15 dias que Adriane tinha volta-
,

do aos exercícios. "Minha meta é o carnaval", diz a

rainha da Unidos da Tijuca.

.

Aguinaldo Silva
critica Chico Buarque
Aguinaldo Silva não gostou do resultado da 52°

edição do Prêmio Jabuti, o mais tradicional da lite
ratura brasllelra, realizado essa semana. Pelo Twit

ter, na manhã de ontem, o autor criticou o trabalho
feito por Chico Buarque, vencedor do segundo lugar
na categoria 'Romance do Jabuti'. "Chico Buarque
ganha. o Prêmio Jabuti de melhor romance do ano

com "Leite Derramado". A literatura brasileira anda
mesmo fraquinha, né não? ... "" escreveu o autor.

SUDOKU

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
6/11
Alfredo de Miranda

Arnidori Kiyama
André L BQig
André L. Boeng
Aquiles Ferreira
Bruna Gallina

Bruna P. Weiss

Carla B. Perin

Jeane C. G. Correa

Jociane F. Ribeiro

Josírnar Iolí

Osmar R. Junior

Pollyana L. Schneider
Rafael Klein

Rosemari Carvalho

Rosilda S. Vidal

Cristofher Bauer

Daniel Patricio

Daniela Fugel
Eliane V. Cardoso
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as na redemunicipal
No Vale, secretarias de Educação abrem agenda para vagas do próximo ano letivo
GUARAMIRIM

As inscrições do
pré-escolar ao ensino
fundamental começam
nesta segunda-feira em

Guaramirim.

corrida dos novos alunos

por uma vaga no próximo
-- ano letivo acontece entre

, 9 e 10, nas próprias uni
dades de ensino, das 7h30 às 12h
e das 13h às 17h. Já os estudantes

que continuam na rede municipal
precisam renovar as matrículas nos
dias 11, 12 e 16 de novembro, tam
bém nos mesmos horários.

De acordo com a diretora
administrativa da Secretaria de

Educação, Cristina Poltronieri, é

importante que os responsáveis
respeitem as datas agendadas
pela Prefeitura. "Só assim os pais
poderão garantir vaga e a escolha
do turno de aula mais viável para
os estudantes", alerta.

Nos centros de educação in

fantil, os cadastros devem ser con

firmados de 16 a 20 desse mês. E
o período para as novas inscrições
fica aberto entre 23 e 30 de novem
bro. Todo o processo deve ser feito
nas creches, das 7h30 às 12h e das
13h às 17h. "Cerca de 400 crian

ças estão na fila de espera e serão
essas que vão ocupar as novas {Ta
gas", adianta Cristina.

No ato das novas matrículas, os
seguintes documentos precisam ser

apresentados: cópias da certidão
de nascimento, carteirinha de vaci
na e comprovante de residência. Já
os alunos transferidos devem estar

munidos do atestado de frequência,
e os pais que querem vagas em cre

ches têm de mostrar uma declara

ção que comprove o trabalho.

"
Temos projetos para
arrecadar recursos do
governo federal para

construir creches nos bairros
Amizade e Corticeira.

ANTÔNIO PACHER flUiO

"
Osmais de 3,3mil alunos encer

ram as atividades nas 23 unidades
de ensino no dia 17 de dezembro.As
creches reabrem em 17 de janeiro, e
aulas nas escolas voltam ao normal
no dia 7 de fevereiro.

Segundo o secretário de Edu
cação,Antônio Pacher Filho, a pre
ocupação em atender as crianças
nas creches faz a administração
já programar uma maratona de
obras para 2011. "Temos projetos
para arrecadar recursos do gover
no- federal para construir creches
nos bairrosAmizade e Corticeira".

PIERO RAGAZZI

• Daiana Constantino Os alunos transferidos de outra escola devem apresentar
daianac@ocorreiodopovo.com.br atestado de frequência no ato da 'matrícula

TERMINA REFORMA DA ESCOLA VEREADOR HEITOR ANTÔNIO DA SILVA

AGENDE-SE
• MASSA�ANDUBA
• Escolas e creches

Renovação e novas matrículas
- até dia 19 de novembro

• JARAGUÁ DO SUL
• Escolas
Matrículas - 16 e 17
de novembro

.�enovação -10, 11 e

12 de novembro

• Creches
Matrículas - 8 a 18
de novembro

Renovação - 24 a 30
de novembro

• De 6 a 10 de dezembro,
confirmar as vagas para as

crianças novas cadastradas.

• CORUPÁ
.

• Escolas
Matrículas - 29 de novembro
a 3 de dezembro
Renovação - 22 a 26
de novembro

• Creches .

Datas vão ser

divulgadas em 2011

• SCHROEDER
• Escolas

Mátrículas):_ ·'22 de novembro
.

a 3 de dezembro

Renovação - até dia
...19 'de novembro "

• Creches

Inscrições - 22 de novembro
a 3 de dezembro

Renovação - até 19 de

nqvembro

, -

Alunos voltam para unidade de ensino no dia 17·
Antes de terminar o ano letivo,

os cerca de 70 alunos da escolaVe
reador Heitor Antônio da Silva, no
Barro Branco, em Guaramirim, re
tornam para a unidade de ensino,
agora reformada. Desde fevereiro,
eles estudam provisoriamente em

.

um imóvel que estava desativado
por quase dez anos no Iacu-Açú.

As obras iniciaram em janei
ro. No entanto, irregularidades
no processo de contratação da

empresa que prestou os serviços
.

iniciais impossibilitaram que os

trabalhos continuassem. Segun
do o secretário de Educação, An
tônio Pacher Filho, a burocracia
para contratar outra empreiteira
dentro dos tramites exigidos pelo
órgão público também atrasou a

finalização das tarefas.

Agora, a reforma está conclu
ída. E reinauguração do imóvel

acontece no próximo dia 17, às 10

horas, quando os estudantes vol
tam para a escola. "A escola foi toda

reparada". O telhado, forros e janelas
são novos assim como apintura das
paredes. Ao todo, o governo muni
cipal investiu R$ 87 mil.

MOCHILAS

o secretário aproveitou tam

bém para anunciar a entrega
simbólica das mochilas e quites
de materiais escolares, na escola
Gustavo Tank, na Vila Amizade,
no próximo dia 25. Mas conforme
Pacher, os cerca de 3 mil estudan
tes só poderão retirar as bolsas no
começo das aulas. "Decidimos en
tregar em 2011 para os alunos usa
rem os materiais exclusivamente
na escola". A Prefeitura investiu R$
70mil na compra do material.

EDUARDO MONTECINO

Telhado e forros foram trocados e paredes receberam pintura nova, abertura está marcada para o dia 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 6 e 7 de novembro de 2010

....,

io
. C")
N

o
W
o::
o

Berta
... .

m o v e 5

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais dependências, 1
vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 ou 50% de Entrada e

o Saldo em até 60 meses. Próximo ao Colé io Jonas Alves.

IIiJI1II1H/lDIJIJ/:mJIrnlll#mm/!1IU�NI/IIIIII1JllIJm

Terreno em frente ao DG da WEG, na rua PrefeitoWaldemar
Grubba com área total de 2.047,09m2 e com 26,00m de frente.

Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00

2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,
toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de
entrada e o restante parcelado direto com o proprietário.

-"'_

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,
pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00 à vista ou

50% de entrada e o saldo parcelado em até 60 vezes.
RESIDENCIAL ADELAIDE

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

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

da Paz. Valor: R$370.000,00.

,

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,00m2 e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,
banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. Acabamento em massa corrida,

gesso, piso cerâmico, vidros temperados, Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.
À partir de 10% de entrada + chave e arcelamento em até 60 vezes. após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

1l/IIIJIlRlUmmUl/UllJlmWItI1W/lIJIIf1/UUillUl/ I1UUllumlll/mmUlflllIIllII/IO/mllllH/UmUflllllllllll/lllIlrn!Jflmlill/ll/if/llJ!ilnUUlltul/JflIllWIIIUIIIUJUUlIII/lnlIIflI/lI1JJIWmIIllIJIIIlrIllIIIJllllllmmIIllffUmWlll/mIUUml/JillllJJ_rlUlllUlJlI!1Il/InI/!IIl '

LOCAÇÃO

11/JIlutWnll/IIIIIIDI/f/!/1/11J//JIfIJIIIUlIfItm1I1fl1U/IIII11JJl/JlllU:/IIliWlffY/JIIUIIIUmJlJUInUlJIlIlJ/mumllfl1IIfIlIll/llIUIIllIlItIII1U/I/IIIUInUIII/II1UlUmlllmIlIllUJ//IIIIIIIJIUI/IIIummUI1I/IUlfllrllJY/II1/1mll,j�

PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662
OFERTAS

CASAS:

Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02
dormitórios Valor R$350,00
coe 10004 Bairro São Luis Casa 03
dormitórios Valor R$580,00

APARTAMENTO:

Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01
suíte Valor R$600,00

Cod 11002 Apartamento Bairro Amizade
02 dormitórios Valor R$ 500,00

Cod 11012 Apartamento Bairro Cen
tenário 01 suite + 01 Valor R$ 750,00

SALAS:

Cod 12004 Sala Comercial Centro 50 m2
+ 01 BWC valor R$ 900,00.

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
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MENEGOTTI
www.parcimoveis.com.br 3371-0031
e-mait immenegotti@parcimoveis.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro 6.162·lIhaDaFigueira:22.774,82m2-R$3.500.000,OO

3

TERRENOS
6.152· Três Rios Do Sul: 370,6Sm2- R$70.000,OO
6.017· Guaramirim: 360m2• R$75.000,OO
6.145· Schroeder: 450011• R$75.000,OO

6.149- Chico De Paula: 435,OOmz. R$95.000,OO
6.166· Czarniewicz: 30.385,00- R$130.000,OO
6.093- Amizade: 450m2• R$14G.OOO,OO
6.161· Jguá Esquerdo: 400,OOm?'· R$150.000,OO
6.037- Centro: 1.474ml- R$1.050.000,OO
6.135· São Francisco: 28.000,OOm2• R$1.5GO.OOO,OO

COMPRA •. VENDE · ALUGA • ADMINISTRA. LOCAÇÃO

- Casa com uma

suíte e hidro, 2
dormitórios, sala
t.v, sala jantar,
cozinha, área

festa, área serv.,
2 vgs garagem.
R$280.000,OO

ctosed e hidro, + 2 dor., sala de t.v c/ sala jant.,
lav., esc., COZo mob., área de ser., dep., área

festa c/ bwc, gar. p/2 carros. terreno com

350m2 ( 14m x 25m). R$550,000,OO

comercial, dividida em 2

salas, 2 bwc, 1 vaga garagem.
R$179.000.-,-,O_O -j-_--'--'--'---'-"��__

CASA PARA lOCAÇÃO. CENTRO
1 suite cl closet 4 dormitórios, dep.de empregada
cf banheiro, iavabo,sala TV. sala de estar, sala de

jogos, cozinha, dispensa, bar, escritório,
churtasqueira, garagem pj 4 carros. MOBILIADA.

R 3.000,00

I 6.172· Vila Lenzi- Res. Agapê. Cf 2
Dormitóri�s, Cozinha, Sacada CL

Churrasqueira, Area De Serviço, Bwc, Box De
Estacionamento. R$170.000,OO

CASAS:
Bairro: estrada nova- rua João miguel da silva,
Si 4 - 02 qtos, 51, COZ, lav., bwc, gar. R$300,00
Bairro: Estrada Nova- Rua Clara S. Verbinen,
n035 02 qtos, si, COZ, lav., bwc, gar. R$620,00
Bairro: IJha da Figueira -Rua Domingos da
Rosa,n° 698-02 qtos, si, COZ, bwc, lave gar
R$480,00
Bairro: Ilha da Figueira -Rua Sergipe, ultima
esquerda ·01 qto, si, coz, bwc e lavo
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Antonio Pedri, n� i 4
·-03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$6S0,00.
Bairro: Jguá 99 -Rua Rll 03,n° 500 -02 qtos,
si, COZ, bwc, lave gar. R$550,OO.
Bairro: Centro: -Rua Eugenio Lessrnann, n0141
R$3.000,00
Bairro: Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel,
n° 17i - R$4.500,00
Bairro: Chico de Paula -Rua RI -1 i 2 s/n" -02
qtos, 51, COZ, bwc, lave gar. R$475,00
Bairro: Jguá Esquerda -Rua João Carlos Stein,
n° 80 ·03 mos. 51, COZ, bwc, lave gar.
R$650,00
Bairro: Jgua Esquerdo --flua Jose Mario Menel,
n" 55 ·01 suite, 02 qtos, 51, COz., bwc, lave
garagém.R$700,00
Bairro: Tifa Martins - Rua José Narloch,
n01749 -03 qtos, si, COI, bwc, lav .R$550,00
Bairro: Tifa Martins -RlIa Irineu Franzner,n"204-
02 qtos, si, COZ, bwc, lave garagem .R$450,00
Bairro: Nova Brasflia- Rua João Planicheck,
931 ·02 qtos, si, COI, bwc, lav. R$400,OO
Bairro: Baependi -Bua Preto Walclemar Grubba,
2270 -Oi suite, 02 qtos, si, COI, bwc, lave
garagem.R$970,OO
Bairro: Vila Rau -sua Maria Bertoldi Bertoli,n°
57 03 qtos, si, coz, bwc, lave garagem
.R$800,OO
Bairro: João Pessoa -Bua Manoel Francisco da
Costa,n° 4 i ° -Casa do Meio -02 qtos, 51, COZ,
bwc, lav.R$500,00
Bairro: João Pessoa -Rua Manoe! Francisco da
Costa,n" 410 -Casa do Meio -01 qto, si, coz,
bwc,lav.R$450,00
Bairro: Três Rios do Norte -Rua Rodovia
Municipal·02 qtos, 51, coz, bwc, lav.R$380,00
Bairro: Vila Nova -Rua Frederico Curt Vasel,n°
122 --03 qtos, 51, COZ, bwc, lav.. R$1.000,OO.

APARTAMENTOS:
Bairro: Centro: Rua Epilácio Pessoa, n° 111

-

-Edit. Jaraguá -02 qtos, si, coz,02 bwc, lave
gar.R$65Q,OO
Bairro: Centro -Rua Jose Picoli, n" i 04 --04
qtos, sI, caz,02 bwc, lav, sacada e

gar.R$850,00 -edit.Caríos Spézia
Bairro: amizade - rua arthur enke, 231 -

Edt.parisi - 02 qtos, 51, coz, bwc, lav, gar.
R$420,00 -

Bairro: Czerniewicz- Rua Francisco Iodt, n" 960
-01 qto, 51, COI, bwc, lave gar.R$450,00
Bairro: Czerniewicz - Rua Paula
Becjendorf,230 ·Oi suite, 02 qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada cl churrasqueira gar. R$1.000,00
Edit. 04 nhas
Bairro: Baepenc!i -Rua Willl' Bartel, n° 250
-Edif. leblon -01 suite, 02qtos, sl, COI, bwc,
lav, sacada e gar.R$700,OO -Edif. leblon
Bairro: Baependi -sua WiI1y Bartel, n° 250
-EM Leblon -01 suite, 02qtos, sí, COZ, owc,
íav, sacada e gar.R$750,OO -EM Leblon
Bairro: Baependi - Rua Reinoldo Bartel, s/n -

02 qtos, sl, coz, bwc, lave gar.R$540,00 -

Edif.?aris
Bairro: Vila Rau -Rua Imigrantes, n�304 -Edit.
Bruna Mariana 02q1os, si, COI, bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro: Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, ne 241
01 suite .ütqto, 51, COZ, bwc, lave
gar.R$5;iü,00
Bairro: Agua Verde - Rua Paulo kraemer, n"
202 -Edif. Olinda -02qtos, sl, coz, bwc, tav e

gar.R$600,00
Bairro: Tifa Martins -Rua 766, Adelaide toftol
-lot.Corupa -2qtos, si, coz, bwc, lave
gar.R$3�0,00
Bairro: Agua Verde - Rua Jorge Buhr, n° 336 •

02qtos, 51, coz.owc, lave gar.R$480,OO
Bairro: São Luis -Rua Carlos Tribbes, n"i 41 •

. 02qtos, si, coz, bwc, lav, sac e gar. R$S80,OO
Bairro: Jgua Esquerdo -Rua Aclolarata Dauri
Pradi, n° i 26 ·02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.
R$499,00
Bairro: Ilha da Figueira- Rua Sta. Julia, n° 181 -

02q1os, si, coz, bwc. lave g,ilr. R$550,00
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Angelo Benetta,
Edif. Difiori-02qtos, 02qtos, 51, COl, bwc,
lavsacada c churrasqueira e gar. R$670,00

KITINETE
Bairro: -São Luis -Rua francísco hruschka, lote
148 -são ILliz • 01 qto e coz junto, bwc.
R$250,OO
Bairro: -Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri, n°
14 Fundos -02qtos, lav, COZ, e bwc.R$350,00
Bairro: -Estrada Nova -Rua Jose PicoU, 510'-
01 qto e coz junto, bwc. R$250,OO

TERRENO:
Rua .José Theodoro ribeiro - illla da figueira -

30x60 m2 R$1 000,00
.

Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose T
Ribeiro, n° 3424 - 80m2 - R$700,OO
Sala Comercial !Iha da Figueira -Rua Jose T.
Ribeiro, n" 3968 -75m2- R$520,00

Galpão: Massaranduba -Rua Luis Kreis, n° 116
-Centro - 600m2- R$2.200,00
Casa Comercial Guaramirim - Rua Irineu Vilela
Neiga,n° 114 -Centro R$1.400,00.
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CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAO

o Residencial o Apartarnento
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônieo

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL

Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço rítness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço
Vaga de estacionamento

59m2
Área Privativa

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ"lANCAMENTO DE VENDAS
""

Faça já sua reserva

LOCA ÃO RESIDENCIAL

���
�(!j](ffi.

01 QUARTO:
u, "

;10 ._. ',_' ,1:';.'" , .• �:"

- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,OO c/ ccnoominioincluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Manacá, Centro 430,00 .

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00
02'QUARTOS:
- Apto Ilha da Figueira R$ 650,00
� Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,OO
� Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado alv, geminado Ghiç.o de Paula R$750,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$550,00
- Ed. Suntlower, N,ova Brasllia a partir de R$620,OO
- Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros À$700,OO
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00
- Ed. Ma Alice, c/ cozo mobiliada R$ 820,00
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$ 450,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 500:00

.

- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de
R$1.100,00

- Ed. Procópio, Centro R$1.200,OO
- Ed. Monte Carla, centro R$ 1000,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1.100,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200;00
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Tulipa, Centro R$780,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,OO
- Ed. Pedra Rubí, co. mobiliada R$ 950,00
- Apto Chico de Paula, c/140m2 R$ '1000,00

- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$700,00
- Sala cml Centro c/973m2 R$ 11.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
- Sala cml pi garagem de carros, Baependi R$1.1 00,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2-500,00
- Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450,00

- Galpão cl 2.515m3 Schroeder R$15.000,00
- Galpão Alv. Centro cl 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 + estacionam.

R$5.500,00
CASÂS:
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado aiv, geminado Chico de Paula R$750,OO
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$1.1 OU,OO
Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00

- Casa atv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,OO .

- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,OO
- Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00
� Casa R. Walter Marquardt R$ 1600,00
� Casa Ilha da Figueira, 03 quartos R$ 650,00
- Casa São Luis, c/3 quartos R$ 1000,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00

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

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/
aprox, 350m2. R$380,OO

--

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

R$I.000,00
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1040 - Vila Nova - Torre di Luna
Apto cl 2 quartos, banheiro, sacada com

churrasqueira, acabamento diferenciado,
garagem. R$155.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI 042 - Agua Verde - Casa com suíte el
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 pi 2 carros. R$280.000,00. Aceita

financiamento bancârio.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,OO

ReI 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,OO.

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

quartos,. 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente

localização. R$220.000,00.
Rei. 026: Barra do Rib Cerro - Casa com 2

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

Ref. 012 - Tifa Martins - casa cl 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,OO.

Rei 024 - Amizade - Sobrado cl sufte + 2

quartos, 3 banheiros, 2 vagas de garagem,
. cozinha mobiliada. R$297.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 2004 - Amizade - Terreno de

773,93m2 em rua asfaltada.

R$95.000,00.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento

Versalles II - Terreno cf 450m2.

R$110.000,00.

ReI. 2020 - Tifa Mar:ins - Terreno cf

350m2 de frente para Rua

José Narloch. R$120.000,00.

ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,00.

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

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

Ref. 2010 • Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,QOm2 R$500.000,00 TEMOS TERRENOS PRONTOS P/ CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

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
PLANTÃO DE VENDAS

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

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

• Apto no bairro Baependi, próx. a Rodoviária· Residencial Winter,
com 2 quartos e demais dependo Aluguel R$550,OO + co.nd

/

• Apto no centro, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 1149 em
cima da Via Móveis. 2 quartos e demais dependências;1 vaga de

garagem. R$550,OO + cond.
TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat . Lote ·c/
3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

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

R$ 125.000,00
• 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$350,00 + cond.

Cód. 1186-
Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

• 250m2. Tem 4
! quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2
vagas na gar.
R$ 750.000,00

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur Gunler (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. 2250 - Czerniewicz Casa de alvenaria com

aprox. 180,00m2, sendo 03 quartos, 02 salas, 02
Cód. 2755 - Vila Lalau - Casa com 155,OOm2, bwcs, garagem e demais dependências, próx.
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02 antigo Pama. R$160.000,OO - aceita apartamento,
vagas. R$278.000.00 - aceita tin.bancário estuda propostas...----���--���----..------...

Cód. 2251 - Água Verde Sobrado com 500,OOm2
de área construída, sendo 03 moradas, parte inferior,
superior e fundos, todas com surte, 02 dormitórios,
demais dependências, 03 vagas, R$300.000,OO -

aceita casa até R$ 100.000,00, estuda propostas

'Vila Baependi - Res. Ipanema - Apto em construção,
entrega prevista para maio de 2011, com 73,50m2
de área privativa, sendo 01 suíte, 02 dormit., sala de
jantar e tv, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada e

. 01 vaga de garagem. Prédio com elevador. A partir
de R$155.000,00 - financ.próprio em até 36

meses.

Cód. 2805 - Amizade - Apartamento com 99,00m2
privativos, sendo 01 suíte, 02 dormitórios, 01 vaga de

garagem e demais dependo Ficam os móveis sob
meélida na cozinha, lavanderia e bwc

'

s. ótimo estado
.

de conservacão, R$198.000.00 - aceita
. ". " .

Vila Baependi - Res. Leblon - Apto novo, pronto
para morar com 73,50m2 de área privativa, sendo
01 suíte, 02 dormit., sala de jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social, sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com elevador. R$164.000,00

Cód. 2453 - Vila Lenzi - Apartamento novo com

93,30m2 de área privativa, sendo 01 suíte.02
. dorrnit., sala de jantar e tv, demais dependo 02
vagas conjugadas de garagem. Prédio com piscina

e fitness, R$ 234.000,00 estuda propostas,
aceita terreno. '

Apartamento com

SO,OOm2 de área
privativa, -sendo 01 suíte
com doset, 01 quarto,
sala de jantar e estar.

cozinha, lavanderia, bwc.
sacada com churrasq. e
02 vagas na garagem.
Ficam os móveis sob
medida e eletros na

cozinha. lavand., bwc,
suíte, doset e sala.

R$240.000,OO - aceita
financiamento bancário

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela - Apto
com 83,00m2
privativos, sendo 01
suíte, 02 donn., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na COZ., suite
e quarto.
R$210.000,OO -

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

Cód. 1754 - Centra- Apartamento de alto
padrão, novo, com 235,OOm2 de área total

endo 03 suítes, sala em 03 ambientes, lavabo,
. demais dep. e 03 vagas na gar.. Móveis sob

medida na cozinha, 'lavandêria, banheiros,
churrasqueira e lavabo. Consulte-nos.

�__......�mm""�".......m"""�"""""��,BmI..wm....wm"""""",,,,"........wm"""""1........

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00ml com
casa de madeira para demolição, localizado em área

nobre, rua asfaltada e sem salda. loteamento
Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas,

aceita flnanciamento bancário.
I 1\ • ( •• " "

Cód.: 31Z6 - 3194 • Bom investimento.
R$400.000,OO . Com 926,OOm2-

Centro. Ótimo para prédio .•

ALUGUEL :

• Apartamento Figueira - Ilha da Figueira - suíte, 02 quartos, 02
vaga,$ de garagem R$ 800,00
,. ,,' ,,.11

• Apártamento Ed. PhoenIx - Gentio - suite, 02 quartos, cozinha
. fTlobjJjaíl�\ .

• Apartamento Novo - Vila Rau - 02 quartos. R$ 550,00
• Apartamento 6:d. Alêssio Bem.." Centro" cf suite, 02 quartos. Prédio cl
piscina. salão de festas, sauna, playground.

,
• �rtamentos NovoS'EçI. SaintMorilz - Vila Nova - Suite, 02 quartos.
• Apartamento Ed, Are,110 - Centro - $uIte, 02 quartos.

..
,

'
"

" .,�.d'. .

,
.;

{,
.

.' .

_

,,' i' 1

• APar'tamentos Ed. Dóm Hermjni� - uhà da Figueira - SU1!9, 01 quarto.
R$5aO,aO

"
-j

• Aparlamentos Ed. MÔnaco ':'Centro -02 quartos. R$650,OO
• Apílrtamentos Ed. MônaoO-,Cenb:o-01 qu�to. R$$50100
• Apartamento Ed. Momdada Sem-Nova 8msma - Sutte, 01 quarto. -
Prédio com piscina. R$700,00

• Apartamentos NOVOS - Res. leblon - Baependi - suíte, 02
Quartos, coiinha mobiliâila. "

• Apartamentos NOVOS - Vila Rau - 03 quartos. R$ 560,00
• Apartamento':; Ed, Valra - Centro.'.!. 02 quartos. R$ 600,00
• Apartamf.jnto EditAmaranthus - Centro - 01 suíte, 02 quartos, 02
vagas., semi mobiliado.

'
.

• Qurunetes - Ed. Marechal C.enter - Centro - R$350,OO
• Quilinetes - Barra do RiO Cerro - R$420,00
• Apar!:ámento - Ed. Porto Seguro - Vila Nova. - suke. 02 quartos.
R$750,00

.• Apartamento- Ed, Bella Vísta-03 quartos. R$680,OO
• Apartamento - Ed. JK - Centro - suíte, 02 quartos. R$1.500,OO
• Apartamento Novos -Ilha da fÍgueíra - 02 QuartCls. R$600,00

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DE'SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE.NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br
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Cód 602 � GALPÃO, Bairro Santo Antonio, com 750m2, Terreno com 20.000m2, I

R$ 1.200.000,00
.

I
I

Plantão: 9135-8601

1-2357
R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

I Cód 39 _ CASA, Bairro Nova Brasilia, com
Cód, 158 - CASA ALVENARIA, Bairro

11
__

152m2, ,4_ dormitórios s_endO
1

s,_Uite,_co_m_ _centenari��,��7l�,O 2��'$21�����,r��s, Terrenopiscina. Prox. Arena. R$ 2.000,00.
_

Cód 38 - APARTAMENTO, Bairro Ilha da Figueira.
com 60m, com 2 quartos, sacada com

churrasqueira. Prox. Farmacia Figueira.
R$485,OO.

�;����
-e
BarraSul
A imobiliária da Barra -

REF 608· Sala Comecial com 150 mts Em frenle
Supermercado Breilhaupt· Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 . Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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reendimentos Imobiliários Ltda. 5
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( PéÍr�imóveis
------

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
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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

-_·_·_·_-----------·--1
I,
I
I
I

I

I
I
I

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

Re1. 1020 - Baependi - Edit. Miami - Apto cl 2
quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase

de acabamento. R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro .. Edifício Par! OtlA

Centhury .. Fia! cl suite, banheiro e garagem.
R$106.000,OO.

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
cl suíte + 2 Quartos, 2 banheiros, sacada cf
churrasqueira. garagem. R$178.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 1015 - Amizade - Residencial Cannes -

Apto 2 quartos, banheiro, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$115.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

�"-- --- ._---� -_.,_,_ .�."._��.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lncorporação: Comercialização:

�-,."
i' 5

itaivan LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

472107-0500
www.leier.imb.br

I -M Ó li E I S

47 3275- 5000

www.girolla.co�.br
473055-3412

www.itaivan.com.br
.

,
...•.. , ........•...... , .. - , . ........................................-.'.. _ , , , .••..•.. " -. " ""'" "
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, Incorporação:

II
IMÓVEIS

-

,

L'EIER
EMPREENDIMç:NTOS IMOBILIÁRIOS

472107-0500
www.leier.imb.br

FENPAR'
EMPREENDIMENTOS

47 3370- 0300
'

www.fenpar.com.br

.

47 3275- 5000

wWw.girolla.com.�r

'MOIU.'"''''
47 3055-3412

www.itaivan.com.br
-,------------,------_._-,
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LEIER�
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Localização: Vila Nov.a Localizaçã�: Czerniewicz
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3008 - APTO NOVO CENTRAL - ED.
MUNIQUE cf área total de 137,48m2 -

suíte +2 qtos. R$245.000,00. .

.!.
.....

..,�""-;.' ."'" .,' .'"

.' 3002 • ED. ANA PAOLA • APTO CENTRAL

cf área privativa de 117m2 - Suíte + 2

qtos, 2_vagas de garagem. R$� 80.000.00
.

�" ". " ...

. 3005· APTO CENTRAL no Res. Amaran-

3001 _ CENTRO _ RES. FLOR DE .LÓTUS (em
3050 - CENTRO - �D. DONA WAL - Ap·

.

thus cf área privativa de 183,53m2 - Suíte'

construção) cf 1 - 2 ou 3 qtos. Valores sob IQS. cf 1 qto ou suíte + 2 qtos. Valores master + 2 qtos, 2 vagas de garagem .

.

"i''''''''':''Jl;'' ,.�gn�u,I�\�\,��t[�Q�"��I�gtt;, "'''W,\;'i'\{�\,,,r�(,�' "'""""'i",��,�\�,,�\�;��;�!:�:,:\�!r,o�;"�;���'''*�l,�\"':,,,�")ii��\'��L' '"" o,, .'j\'��"��I���· nlü\��Q,Q!';wl��,i8�,i�2gl:°�.o,,"\"'%''''';\'':''';\\;;
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Ref 6697 - Amizade - Casa AJv-c/
96.50m2 � suite - 02 dorm - estar/jantar
- gar r- churr - ficam moveis e eletrodo
mésticos - R$215.000,OO

ita,ivan
,
I

IMOBILIÁRIA
)

�,
O>
"O

e
.c

.3
::I
·0

� Ref 6679 - Centro - Corupá - Casa em
� AJvenaria c/600.00m2 - com terreno de
� 9.490,OOm2 - pode ser vendido tudo ou
.E apenas a casa e parté do terreno.
õ
.S:
'O>
ti
o
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-�
E.
�
o
"ti
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�
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�
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o
a.
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e
o

�
ui Ref 4871- Centro � Edificio1ardim de.�
:c Monet - Apto c/ 244,OOm2 - 04 suites -

'à 01 cf closet - estar intimo - sala estar/jart-
.

-�
.

tar - 03 vagas gar - área festas - piscina -

E todo mobiliado - R$1.200.000,00 - Aceita
.s proposta de imóveis de menor valor
O>
s:

:e

�
O>

-�
o
1(tI
Z

f·"

I
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Ref 4817 - Edificio Porto Belo - Apto c/
141.86m2 - 02 dorm ., saía- coz - bwc -

.

lav - gar - sacada - R$160.000,00

.,'

! .

Ref 4768 - Amizade - Resid Matheus -

suite - 02 dorm - sala/copa - coz - bwc
sacada c/ churr - gar p/ 02 carros - ficám
moveis embutidos - R$240.000,OO

Ref 6717 - Vila Rau - Casa de AJv - suíte
-

- 02 dorm - churr - garagem p/ 02 carros
- alarme - portão eletrônico - prep. de
água quente - R$ 350.000,00

Ref 6686 - Amizade - Sobrado em AJv c/
218.56m2 � suíte c/ closet - 02 dorm - es

paço goumert - deck madeira - 02 vagas
gar -Analisa propostas e aceita imóvel de
menor valor como parte de pagamento.

Ref 6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
- Casa Geminada de esquina c/ 89,33m2

. - 03 dorm - bwc - lav - sala estar/jantar :
escrit - gar - R$l48�OOO,OO

Ref 2056 - Amizade - Terreno com

629.00m2 - R$90.000,00 - Entrada mais
parcelas direto com a imobiliaria

Ref 4872 - Ed. Joverli - Nova BrasOia ., .

suite - 02 dorm. - estar/copa/cozinha
- Bw social - dep. empregada - área
de serviços - sacada - 02 vagas na'
garagem - R$165.000,00.

Ref 6590 - Nereu Ramos - casa Alv c/
114.00m2 - suíte:'" 2 dorm - estar/jantar -

ehurr - gar - massa corrida - roda teto em

gesso - luminárias - janelas em bíindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

Ref 4811 - Amizade - Resid Amizade -

Apto c/ 58,35m2 - 02 dorm - sala estar/
jantar - vaga gar - H$110.000,00

Ref 6680 - Terreno ideal para prédio 20 x

80 - i.600m2 - com uma casa de i56.00m2
- Próximo á Arena

(47l3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6706 - Barra do Rio Cerro - casa

de madeira - 03 dorm. - sala estar/
jantar - coz - BWC - lavanderia -

churr - garagem - R$ 120:000,00.

Ref 6655 - Três Rios do Norte - 01
Geminado - 03 dorm - Coz - Sala de Estar
- vaga de garagem - R$ 128.000,00

..

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv, em
construção - 03 dorm. - COZo - sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$ 142.000,00

Ref 6707 - Estrada Nova - Cond. Jardim
das Flores - Casa - 02 dorm - sala e

coz conjugada - área de serviÇo - ficam
imóveis sob medida na coz e BWC - R$
120.000,00

Ref 6709 - Schroeder - Centro - casa de
alv. - 02 dorm - BWC - sala estar /jantat
- cozinha - lavanderia - R$ 130.000,00.

Ref 6712 - Vila Rau - Casa alv - 03 dorm
- sala - copa - área de serviço - varanda
- R$ 79.000,00

Ref 6695 - Amizade - Casa alv - 03
suites c/ closet - home theather - churr
- living - playground - pise coberta c/
cascata - 02 vagas na garagem - ficam
móveis embutidos - R$ 820.000,00

- �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.� A-540 - Vieiras - Apto - 3 dorm, sala,
;� coz, bwc, lav, garagem -: R$500,OO
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� A-566 - Centro - Apto - '2 dorm,
� sala, coz, saco cf churr, lav, garagem -

� R$770,OO + cond. f'

i
IV
::l

.�
o
Im
Z

Projeto Arquitet6nicõ:

. ,

A-567 - Vila Lalau - Apto - 1 suite,
2 dorm, sala, coz, bwc, lav, churr,
garagem - R$1100,OO

A-581- Amizade·- Apto -lsuite,
2-dorm, sala, coz, bwc, lav, sacada
cf churr, 2 vagas de garagem -

R$ll00,OO :I- cond,

ALUGUEL
� ...

_ A-536 - Czemiewicz - Apto NOVOS'
.

- t.dorm, sala e cozo Conj. Bwc,.lav -

R$400,OO + cond.

A-559 - Ilha da Figueira - Apto
- 1 suite, 1 dorm, sala, coz, bwc,
lav, sacada cf churr, garagem -

R$660,OÓ + cond ..

Residencial
Bettoni

Resldencial
Terra .Flora

06 Aptos c/61 ,35m2
cada

02 dormitórios
Sala estar/jantar. ._
Sacada com
churrasqueira

, 01 vaga de
garagem

02 dormitórios
Sala de estar/jantar

.

Sacada com
churrasqueira
01- ou 02 vagas

garagem
Salão de Festas

Bairro: Amizade Bairro: Vila Lalau
Entrega

Março/2013

:j!

Iii
"
iI
:1

'1 Construtora:
. ;1
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·COMP.RA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

PRÉ lANÇAMENTO

-�--! APARTAMENTOS:
!

.

1- Tetos rebaixados em gesso
1-
l-Infraestrutura para ar-condicionado
1 tipo split

1-Medidores indMduais de água, luz
!egás.
�
i
_ Dutos para aquecedor de passagens. Berri - apto '165,13m2, cf 01 suite, 02
a gás dorm.,5ala de estar/jantar, cozo mobilia-

I da, 02 bwc, sacada, 02 vagas de garagem.
OTlMA LOCAUZAÇÃO. R$43O.ooo,OO'
UllU1AÇÃO DE AN. BANCÁRIo E FGTS

- Suite + i Donn. 83,47m2 Privativos
1 Yagá de pragem

----I

I
�

v�__

� I
I I

I I
I � �

.

I AM�;:v;;1295 - Ed Juliana Chris
VILA NOVA - REF 1244 - RES. NOR- I tina

- apto 84,05m2, cf 01 suite, Dl,
MANDIA - apto 81,67, cl 01 suite, � dorm, bwc, coz.,

sala de estarljantar,saca ÁGUA VERDE - REF 1255 - RES. BRU-
02 dorm., sacada cl churrasqueira. � cl churrasqueira, área de serviço e' ga-: NAMARIANA - apto 70m2, cl 02 dorm.

R$150.000,00 � ragem. R$146.500,00 e sacada. R$127;OOO,OO

--'--"-=Tr-�
..,=,

"'� w �� w••��__�::""'.:�::=.,.
",*=""".mmm-����X(.

. � )
!

"

- Suite + 2 Donn. 103,00m2 PrivatiVos .

2 vagas de garagem

I
,I

�.
( -

I
! ÁGUA VERDE - REF 1304 - RES.

I NOSTRA - apto 69m2, cl 02 dorm.,
! sacada cf churrasqueira. R$115.ooo,00

b='��m.w =-=�_=.==_u=-���

VILA LALAU - REF 2793 - casa alv.
150m2 e terreno de 460m2, cl 01
suite, 02 dorm., sala de jantar, coz.,
lavabo, bwc, garagem. R$278.000,OO

VILA NOVA - REF 2883 - sobrado em
construçao alv. 104 m2 e terreno de.
364m2, cf 01 suite, 02 dorm., sala de
estar e jantar, coz., lavand", despensa e

garagem. R$280.000,00

�
,
l

!
i
�
� .

.

I JARAGUÁ ESQUERDO -'REF 2888 - casa

i alv. 100m2 e terreno.de 400m2, cl 03
; dorm., sala de estar e jantar, coz., 02 bwc,
; lavand. e garagem. R$ 205.000,00

. I
.

=' ;._

I
l-
I SCHROEDER - CENTRO - REF 2882 -

i 'casa alv. 70m2 e terreno de 559,5m2,
� cl 03 dorm., sala, coz., bwc, possui
I mais uma casa nos fundos!cl 02 dorm.
'I .

. R$130.000,OO

9

$
(
�

�
.{
(

<
�

, �
�
�
�

<, t

5

f
�
,

(

�
5
�

.

(

?

\.

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Classimais o CORREIO DO povo · Fim de semama, 6 e 7 de novembro de 2010,

"

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIG.UE: 3372,.1616
,

,

Plantão: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

EDIF. JAESER II ..CZERNIEWlCZ
Contém 126m2 de área privativa, sendo

1 suíte, 2 dormitórios, sala de TV, sala de
jantar, cozinha planejada, banheiro so
cial, sacada c/ churrasqueira, lavanderia
e 1vaga de garagem. Acabamento com
piso porcelanato, gesso e granito,
R$190.000,00,· FINANCIÁVEL

Localizado próximo a Marisol. '

Apartamentos com 2 e 3 dormitórios,
-sacada cf churrasqueira e demais

dependo A partir de R$ 95.900,00 -'

Entrada + Saldo parcelado

RESIO. GRAN RAMA
-CENTRO

Localizado prox. a Marcatto Chápeus.
.. Possui área de 94m2 privativos,
sendo 1 suíte, 2 quartos e demais
dependências. R$ 200.000,00

Apartamento
com área
privativa de

160m2, contendo
3 suítes (sendo

1 masterc/
hidro), ampla
sala em dois
ambientes,
lavabo,

sacada com

churrasqueira,
cozinha, área

de serviço com banheiro e 3 vagas de
, garagem. Edifício conta com

EspacoGourmet, Piscina, Academia, ,

2.apª'rtÇlmentos por andar e
looalizacão privilegiada no Centro

da cidade. Consulte-nos!
f'\

T Loçalizadona Rua Anqelo
Schiochet - ao lado do Mauro

<cuias. Contendo 79m2 privativos, 2 quar
tos, ampla sala de estar/jantar, sacada, coz
inhamobiliada, bwc social, área de serviço,

1 vaga de garagem e 1 box de depósito. ,

Apartamento amplo com 149m2, sendo
'l suíte master, 2 dormitórios,

lavabo,cozinha mobiliada, banheiro .

,
'

social, sala de estar�antar, sacada com
churrasqueira, tavanderiae 2 vagas de

, garagem. (sol damanhã). Consulte·nos!

Lindo imóvel estilo Contemporâneo'
Moderno, com pé direito duplo e

acabamento de alto padrão. Localizado
no bairro Czerniewicz, Condomínio

Champagnat, possui ambientes mobiliados
sobmedida e área de festas integrada a

piscina.Terreno com área de 400m2 e área
construída de 250m2. Consulte·nos!

EXCELENTECASA - sAo Luis
Localizada próximo ao Caie, no bairr'ó São
Luis. O terreno contém 405m2 e a casa .

160m2 de área construída, Possili 1 suite. 3
dormitórios,banheiro, salà de tv, sala C!� estar,
jantar, cozinha môbiliada, área de serviço;;;,

área de festas cl churrasqueira e 2vagas se', "

garagem. R$ 340.000,00

Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, sala de
estar / jantar, escritório, banheiro social,
cozinha sob medida,'área de festas com
churrasqueira e banheiro, espaço para
plscina, área de serviço, 2 vagas de

garagem'e portão eletrônico.
Terreno com 385m2 e área construida

de,1pOm�. R$;295.000,OO
,

;:..' ...
-'

CASANOCHICO DEPAULA
Amplo terreno com área de 450m2 e casa com

220m2 de área construída. Contendo 1 suíte, 2
dorms, sala de estar, sala de jantar, cOZ., 2 bwcs,
ampla área de festas com churrasqueira e fogão
a lenha. espaço para piscina, pomar de frutas.

depósito, 2 vagas de-qaraqern e portão eletrônico,
(Aceita imóvel de menor valor como parte de

pagamento). Próximo aCarinlioso

FINAN

CASANOVA
OPORTUNIDADE

Casa de aív., contendo 80m2 de área
construída, Contendo 2 quartos, sala de estar/
jantar, cozinha, bwc social, área de serviço,

jardim e 1 vaga de garagem. Localizada no Lot
Duwe, com asfalto e toda infra-estrutura,

ERRENO· RES. PAINEIRAS
Loteamento asfaJtado, terrenos planos
(pronto para construir), com toda a infra�

estruturade energia elétrica, água encanada
e esgoto sanitário. Térrenos com área
aproximada de 350m2• R$ 55.000,00

TERRI:NO - NOVA BRASILIA
Otima locálizacão na Rua José

Emmendoerter, uso residencial e
comercial. Terreno com área de 880m2,'.
sendo,22 metros de frente. Ideal para

Edifício! R$ 295.000,00

TERRENO - SÃo LUIS
(PROX.ADAULATÊX11L)

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

RS 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cidade.

Apartamentos·
por Andar

CQ(I(l toue;

Elet)aootes -'I()rres
-.

.'
. '.-."

\'-::-:

, :,',

',' �
.

, "

.'

..

;" ....

.
,

.... ,0,.
0"0

•

.

."'.:�

,':
;

:' ',.:.

, '

.
,. "

", -Ó::

IMÓVEIS

,

anos'

['AD.
",,,rTO

pamr:t2Qª
www·pamplonaempreendtmentos.com.br

lilralll ...
SPEDITO

Imôveis
-

47 3055-3300
Empreendimentos !mobiliários

.

47 3372-1616 47 327_5-5000

De acordo cam-a !ei r,"4591 í64, informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter de sugestão, Os m6veis, assim cema algunsmateriais de acabamento representados nas' ilustrações e p!anlaS, não constitue� parte integrante do conlr.ilO_ O imóvel serà entregue conforme indicado � memorial

descrit�vo,podendo havermodificações no projeto arquitetônico e projetos complemenlllres�U[!! prévioaviso.

t

é

{

<:
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i

Casa de Alvenaria c/ 2 dorms,
semimobiliada, 1 vaga garagem

R$160.000,oo ,.,'

,1,'
�'!ff: ido

800066-b - Ilha da Figueira
Geminaqo c12doms+1 suíte. 1 vaga garagem

,

R$140.QOO,OO· ,

2, e 3, do,rms(su.íte)
na Vila Nova""

.

',,:.'

(

a partir de R$-17·�..O.OOJO'O
Entrada +flnanclamento

,

I

800202 - Barra Rio Molha

Apto alto padrão cf3dorms +1suíte,,

mobiliado
R$290.000,OO

800208 • Amizade

Apto cf 3dorms, sala estar/jantar e
cozinha ínteg.,1 vaga garagem.
R$110.000,OO(lib. financ.)

100204 - Vila Lenzi

apartamento, cf 2dorms,
semimobilíado,1 vaga garagem

R$115.000',OO (hb, firianc.) _

1139 • Centro
- Flat no Hotel Merêure
Gá no pool de locação)

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

100019 - Czerniewicz
Flat no Hotel, Saint
todo mobíliado

R$125.000,OO (estuda proposta)

1185 ',Baependi
apartamento c/2dorms.

::. sacada cf churrasqueira, 1 vaga garagem
a partir de R$114.000,OO

'

800002 - Centro :: 80027 • Barra Rio Cerro
apartamento, cf 2dorms"

mobiliado
R$,137.000,OO (!ib. financ.)

100059 • Rio Molha

apartamento cf 3dorms., sernimob.,
piso lamin�qG, rebaixo em g�s.so·

.
R$20O:ÔOí),OO{libAinanc.f-

800014 - Vila Lenzi

apartamento cf 2dorms.
sacada cf churrasqueira
R$f70.000,OO(lib. financ.)

Apto cf2dorms.+1suite, 1 vaga
garágem

R$190.0'OO,OO (estuda proposta)

Apto sol.da manhã cf 3dorms, 1,
__ ,

vaga garagem
R$128.000,OO (estuda proposta)

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

R$ 180.000,OO{lIb, fina�c.)

I
�

,�
j
II

. J
�

�
,j 'Terrenos ptarios a partir de 324m2

� a partir de R$52,OOO,OO
.� .'.

�r�'�'��'��'"�====�======��;,..
1

"

,
.

!� ,* s�o ln a uaramlrim)
',' casa de alvenarià. cf 2dorms. cozinha sala de

estar.cozinha � sala de jantar c6njwgétda
-

"'�, ;,,,", R$12S.00&jeO-(:lib. financ.) .'.'

100056 » Schroeder I
casa de alvenaria or tdorrn. terreno de esquina cf

600m2
R$113.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�Of47�917�
PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

- GARDEN FLOWERS. Apart cf óti
mo acabamento,' piso pórcelanato,
gesso, totalmente mobiliado,sacada
cf churrasqueira. Prédio com sau

na, home.theater, ácademia, sala de
jogos, piscina e amplo salão de íes-:
tas, 2 vag,as de garagem+depóstto.

R$430.000,00 - COD-640 .

Excelente sobrado geminado, oon-'
tendo 1 suíte mais 2 dormitórios, com
2 vagas de garagem, área com chur
rasqueira, lavabo e depósito. espera
parasplit R$1�7.800,OO. COD499

Casa alvenaria com edicula para
0.3 carros, garagem, playground,

portão eletronico, toda murada, co- .

zinha sob medida. firenze 11- R$179
,

MIL - .COD 644

'-'

._

" .' ��O����_,
.APA'RTAMENtOS CENTRO - Apartamento saia,'

CENTRO (próxim()�Macol Mate- :. sacada, 2 quartos, banheiro"
rial de Construção).. Apartamento cozinha, área de serviços, gara-
sala e cozinha Integrados, 1 . gemo Aluguel.R$600,00. .

.

quarto, banheiro, área de ser- �::-:. ;- CENTRO - Sala comerciai nova,
v.iços, garagem. Claro, arejado. • SALAS COMERCIAIS . frente da rua marina frutuoso, .

Aluguel R$400,00. pé direito alto, 65m2• Aluguel .:
.'

MARCATTO CE'NTER - de 47m2 á R$2.500,OO, sem condomínio.'
CENTRO - (Ed. San Rapháel, pró- 355m2, consulte-nos!
ximo a Doce Mel), apartamento
1 quarto e sala separados, .

cozinha. ,Aluguel R$390,00.

• t,

banheiro e copa rnobüados.
'

Possibilidade de negociar rnobí
; lias. Aluguel R$·1.500.,OO.

f,
I.

CENTRO (Ed. San Rophael, .

CENTRO (elT1 frente ao Colégio próximo a doce mel), sala
Jaraguá), Excelente sala comer- comercial 35m2, com banheiro.
cial (decorado por arquiteto),

.

aluguel R$590,00.
dividida em recepção + 3 salas,

Ótima 'caSa residencial. 1 sufte+
3dorm, escmório, bwc social,

lavabo, 2 salas amplas e integradas,
coz, e chur. piso inferior possui

pequena edícula, piscina e área para
festas. ótima vista para a cidade.

R$650'MIL - COO 599

Res. Terra Brasilis, Area de 105m
2, sufte+01dorm, 01 vagas de
garagem. R$ 165 MiI- Pode ser

.

Rnanciado - COO 616
Excelente terreno para ponto comer
éial ou prédio, com 63m2• COO 590

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imobiliária Engetec
CRECI1.1 05·�

Plantão: 8448-9724

8805-726318448-97238�12�.4712 8447-9319

TERRENOS'
• REF246 - Vila lenzi - Terreno com 1.280m2• R$600.000,oo
• REF247 - Três Rios do Norte - Terreno com 340.80m2,. R$75.000,OO

, • REF248 � Três Riôs do Norte - Ierreno com 739m2• R$80.000,oo'
• REF249 - Rio Cerro II - Parque aquático contendo 1 casa de alvenaria com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e porão, 3 piscinas toboáçua, 3 piscinas infantil, 2 piscinas 6x15, 1

piscina 24x14, galpaó com + ou - 209m2 de área construída, plantação de pinus, eucalipto e

palmeira real. R$2.000.000,OO
• REF245 - Terreno no Rio molha com 5.000m2 . R$ 495.000,00
• REF239 _ Guaramirim _' Bairro: Escolinha - Ierreno todo plano com 364.50m2. �$60.000,OO

REF233 " Centr!) "

Apto com 1 suite
+ 2 quartos +
dep. emprgada,
sala estar, sacada
com churrasqueira,

3 vagas de

garagem.
R$700.000,OO

)
/

REF236 " Rio da Luz - Casa com 4

quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, 1 sala com bwc, 1 garagem.
R$160.000,OO

REF226 - Estrada Nova - apto com
2 quartos, sala, cozinha, bwc e

área de serviço. R$100.tlOO,OO

REF175 " Baependi " Casa alv. cf 1
suíte + 3 quartos, sala tv, sala

jantar, 2 bwcs, lavanderia, cozinha,
garagem para 2 carros, área de
festa cf chur., portão eletrônico,

toda laje, R$260.000,OO

REF252 - Barra do Rio Cerro -

Ponto comercial - ficam araras,
todo estoque de roupas,

sapatos, bijuterias e lingeries.

.

Nada mais prazeroso que
transformar sonhos em realidade,

REF223 - Barra Velha" Casa 3
pisos + sala comercial.

R$1.200,OOQ,OO

REF228 - Czerniewicz - Apto com 1
suíte -+ 2 quartos, sala 2 ambientes.
cozínha mobíliada, 2 bwcs mobilíados.
área de festa compléta e 1 vaga de

garagem.

HPrüh_j,US
írnóvels

ORla"MOI�
Fone/Fax

(47) 3373-2135

Rua' Pe Pedro Francken, 217 J Centro I Jaraguá do Sul • se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-Apartamentos com 54,76m2 e 67,53m2'
- 2 dormitórios
- Sacada com churrasqueira

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 6 e 7 de novembro de 2010 Glassimais 15

- Cozinha, salas de estar e jantar integradas
• Espera para ar-condicionado e TV a cabo
- Banheiro e área de serviço

73

•Garagem privativa
• Playground com 243,54m2
•Área verde e de lazer com 1.900,67m2

• Salão de festas com 206m2
-Área total do empreendimento: 33.833,68m2
• Rua 25 de Julho, s/n° - Vila Nova

E DA E B
<:OliStIlVTOltA

Rua Padre Pedro Francken, 217 • Centro - Jaraguá do Sul ...-",u� AZlfJ!..Qt

www.erbeconstrutora:com.br

! _- �
._

-

-
-

101'(' 'd,'HUUn,. 1!IUltlll.ll 0),•. l�dnUHn!h .. i"!UI tliluDCIf.Hi nhtllll:ih� lhíJl. "t.I.�� LI. •• U. IlJlU,
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. APARTAMENTOS

Ref.0163)Res. Santorini - Apto no Três Rio,s do Sul Com
2 dorm, Bwc, COZ, , Sala de estar e jantar, Area de serv cl
sacada, Sacada cl churr 1 vaga de estaco coberta. Area -útil
69m2 R$ 100.000,00 somente a vista. Entrega pi Dez.2010.

ef.0122)Res. Paoletto - cl elevador
no Centro aptos na planta sendo cl
suíte + � dorm, suíte + 1 dorm, e
2 dorm, pequena entrada e pare.

em até 120 meses. Aceita imovel de
menor valor cl parte de pagamento

Ref.0153)Res. Villa Rica - Aptos na

planta na Vila Nova cl suíte+ 1 dorm,
suíte+2 dorm, e demais dependên
cias, 2 vagas de garagem a partir de

R$1�5.000,00.

Ref.033)Res.Santa Luzia - Na Vila
Lenzi c/t suíte + 2.dorm e demais
�ep. 2 sacadas sendo 1 cl chúrr.
Area útil 88,64m2 R$156.000,00.

.

Ref.0132)Res. Tarumã - bairro
Barra do Rio Cerro,apto cl 2 dorm,
coz, área de serviço, sala de estar e
jantar, Bwc, 1 vaga. Area 79,83 m2

R$140.000,00.

Ret071 )Res. Neuman- Apto na Vila
Lalau sendo suíte+1dorm, demais

dep. 1vaga, Área útil65 m2 a partir de
R$135.000,OO. Entrada e saldo em até

24X ou saldo cl financ. bancário.

Ret094)Res. Akira - Aptos na

planta na Vila Lenzi cl suite+ 2 dorm,
suite+1dorll), ou c/2 dorm, demais

dep. 1 vaga, a pàrtir de R$.103.500,00
.Entrada + pare. 48X direto cl constru

tor ou saldo cl fine. Bancário.

'Ret0160)Res. Juliana Chris- .

tina - Amizade - aptos na planta cl
elevador, sendo suíte + 2 dorm ou
suíte + 1 dorm e demais dep. opção
de 2 vagas de garagem. a partir de
R$154.106,49. Entrada + pare. ou

saldo com financ. bancaria.

,Ref.025)Res. Jardim Eu
ropa- Apto no Baependi

sendo 2 dorm, demais dep.
condomínio cl piscina,

playground, área de festa
R$110.000,00.

, Ref.0185) Res. Agapé - Apto na

Vila Lezi cl 2 dorm, Sala de estar e
jantar, Sacada cl churr, bwc, coz,
lavanderia, 1 vaga, área 71,50 ri12

R$150.000,00 a.v.

Ref.088)Res. Aquarela - Apto
novo no Centro sendo suíte+2

dorm, demais dep. Área de 88.80
m2 R$175.000,00 aceita financ.

Bancário com FGTS.

Ref.0195)Res. Vieiras - Apto no

Nova Brasília sendo suíte+2dorm,
.

sala de estar ç jantar, ampla
sacada cl churr. Area de serviço cl
sacada área útil 99,45m2, 1 vaga,

R$180.000,00

Ret076)Res. Monte Vermont - Apto
todo mobiliado no Amizade cl suíte
+ 1 dorm, demais dep, área 100
m2 R$295.000,00.Aceita financ.

bancário cl FGTS.

Ret0182)Res. Miliáh - Aptos na

planta na Vila Lalau cl suite+ 2 dorm,
suite+1dorm, ou cl 2 dorm, demais
dep. 1 vaga, a partir de R$.95.000,00
.Entrada + pare. 48X direto cl constru

tor ou saldo cl fine. Bancário.

Ref.0111 )Ed. Ernesto Krogel -
Apto em Schroeder na planta cl
2dorm e demais dep. Area útil de
67m2 R$120.000,00.Entrada +
pare. Direto cl construtor ou

financ. Bancário.

Ret0164)Linda Casa na Vila Lenzi
-Próximo a escola, creche, mercado,
farmácia, posto de gasolina, Sendo

- suíte+2dorm, (coz e bwc mobili
ados), demais dep. área const.114
m2 • R$260.000,00 Aceita finane.

bancário cl FGTS.

Ref.0108)Casa no São Luis -

Sendo 3 dorm, demais dep.
Próximo ao Caic. R$145.000,
Aceita financ. bancario cl

FGTS.
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MANN
COMPRA • VENDE

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

REF- 2308 - Agua verde - apto- 2 darm., bwc social,
area de serviço, sacada c/churrasqueíra, 1 vaga de

garagem. R$98.000,00

REF: 1831 - Chico de Paula - 4 Dormit, 2
bwc, garagem Q(2 carros, casa em alvenaria,
terreno com a.500 m2, rua asfaltada.

Valor R$260 000.00

REF: 4161 - João Pessoa - 3 dorrnltortos.j
bwc, 1 vaga de garagem. Valor R$130,OOO.OO.
ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO.

REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2
dorm, 1 bwc, 2 vagas de garagem, casa com

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

REF: 4141 - AMIZADE - 2 dorm, 1 suite, 1
banheiro, 1 vaga de garagem, sala estar/

jantar (geminado - metragem e valores para
cada um). (R$230,OOO.OO)

,

REF: 3873 - 2dorm., 1 suite, 3 bwc, 2 vagas
de garagem, area de festa, com laminado e

porcelanato. R$267.000,OO

. imoveisemjc r�gua .com.br:
181 - DB � ma �
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)
Plantão: 8464-4021 e 9934-0687

VENDA LOCAÇÃO

. F»a.ra. ver ,es'tes e muitos outros NEGÓCI()S, acesse:

www.imobiliariabeta.com.br

Apartamento no Centro. 2
dorm e demais depndências.

• Apartamento na Vila Nova, 2 • Apartamento novo no Jaraguá
dorm (1 suíte) e demais Esquerdo, 3 dorm (1 suíte) e
dependências, sacada com demais dependências. R$780,OO.
chuarrasqueira e 1 vaga de

- Apartamento novo no Jaraguá
garagem, prédio com elevador.

Esquerdo, 3 dorm e demais
R$850,OO. (Negociável) dependências, sacada com
- Loft no Centro, 1 dorm e demais dlurrasqueira e 1 vaga de garagem.
dependências. R$480,OO. R$700,OO.
- Apartamento no Centro, 2 dorm • Apartamento novo na Vila
e demais dependências, 1 vaga Nova, 3 dorm (1 suíte) e demais
de garagem. R$500,OO. dependências. Prédio com

(negociável) piscina e elevador. R$1.300,OO.
• Apartamento novo na Ilha da (Negociável).

Figueira, 2 dorm e demais • Apartamento no Centro, 2
dependências, R$720,OO. dormsemi mobiliado. R$800,OO.
• Apartamento na Ilha da Figueira, • Apartamento no Centro, 4
3 dorm (1 suíte) e demais dorm. R$850,OO.

.,.". dependências, �rédio com • Apartamento no Jaraguáelevador. R$750,OO. Esquerdo, 2 dorm. R$550,OO.Ref: 0754 • Apartamento novo no

Água Verde, 2 dorm e demais (Negociável)

dependências, sacada com - Casa no Rio da Luz, 2 dorm

churrasqueira, 1 vaga de R$450,OO.
garagem. R$550,OO.

- Casa no Garibaldi, 2 dorm.
- Apartamento no Água Verde, 2 R$450,OO.
dorm e demais dependências.

- Casa no Água Verde, 4 dorm
R$550,OO. (1 suíte) e demais

- Apartamento no Rau semi dependências, semi-mobiliada.
mobiliado, 1 dorm e demais R$1000,OO. (Negociável)
dependências. R$480,OO. - Apartamento na Barra, 3 dorm
- Apartamento no Rau semi (1 suíte) e demais
mobiliado, 2 dorm e demais dependências. R$750,OO.
dependências. R$550,OO.

- Apartamento no Centro, 3 dorm
• Apartamento novo no Jaraguá (1 suíte) e demais
Esquerdo, 2 dorm e demais dependências. R$1.100,OO.
dependências. R$600,OO. (Negociável)

R$190.000,00

Terreno no Flrenze com

350m2,

R$86.000,00
com

R$130.000,00
Ref�1(l36

Terreno em TrêsRios do Sul com
325ni, Prox a escolinha no rodeio.

Ref: 105Q

Terreno no Água Verde
com 360m2•

R$182.000 00

Terreno no Rio da Luz,
Loteamento Duwe com 324m2 ..

Terreno no Rau com

900m2.

R$142.000,00

Terreno em Três Rios do
Norte com 325m2.

R$54.000,00R$142.000,00
Ref: 1133

Terreno no Jaraguá
� Esquerdo cpm 900 m2•

R$248.000,00

Ref; 1135

Terreno 'em Barra Velha
com 316 m2•

Re.f!1D95 .

�ef: 1195 Terreno na Barra do
Rio Cerro com 306.90m2.
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�RICARDO

o (47) 8808-5'378
t::5 (47) 8835-6617
Z (47) 8861-2228

:3 (47) 8861-1753
CL (47) 8861-2276

m E"Ji,,, 5v COMPRA - VENDA · ALUGA· ADMINIST-RA . VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Sala comercial com 527m2 29 vagas de
estacionamento. Consulte-nos.

• Vila Lalau Kit com: Quarto! sala! cozinha
conjugados 1 banheiro, lavanderia, garagem
descoberta. R$300,OO - Luz! água separados

Próx. ao posto de saúde Vila Lalau.

• Apartamento no bairro Baependi -

apartamento com 2 quartos e demais

dependências; R$420 + taxas

• Apartamento no bairro Vila Nova
2 quartos, 'i vaga de garagem, churrasqueira, e

demais dependências; R$600,OO

• Casa no bairro Três Rios do Norte casa com

3 dormitórios e demais dependências R$550,OO

• Chico de Paula Apartamento com: 2 quartos,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAIXA
CriiJ.dllo
'mllll#11611o

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

Fone: 3370-6480

Cód. 0244 • Casa Figueira de alv. c/4
dormitórios, BWC, 2 salas, cozinha,

lav, garagem pi 2 carros, murada + 1 CM.0237 • Terreno Três Rios do Norte

IJIIIIIIIIIIIIIIII edícula e/40m2 el BWC. R$135.000,OO c/337m2• R$55.000,OO

1liJJllflI/IIIIIIH!/lIlDIIIII/!/III1H1II1I1/m/lIl1l/mlllll/!III11/1I1IPIUIPI/iJIJ/HiIlI/I!lJJil#JI1liJJlUmI/IOUff/IIIHIIIIII//mUI/II/I/IIII1/III1III1III///flIIIlDIllIIlIiIOIlfl/I/IIIII1I1/flmm1/IIIUII/PIiIY/lJ11Jiul/m/l_mmlllllwl/IIU/IIIIIII1P1WIIIUIIUIIIIUIIIIIIIU/lII11I1I1I///IIII1/IIII1I//flIll/H/ullnIOU/lII/I1I/IUI//1liJJ/Uillml/llll1J/mmmu//III1I1I/!l1IlI/tmIlPm//RII////IIIIIIIIIIIII/llullmllljflllll/1lilllffIJlI/lII/lllffi�/illlllll/j'IIDIIJIIJIJiIIW/1
1

DELL
PRADI
IMÓVEIS
f'

Residencial Jardim
das Bromélias

Localizaao no Boirro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
a cabo com caixas individuais

subterrôneos. Trotamento de esgoto e

toda infra-estrutura poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I
.

Coso cem 2 quartos, solo e

cozinho integrada, um bwc,
área de serviço, garogem

coberto e murado.

Imóvel Localizado no

loteamento Pradi I .

-

Apartamento com 2 quartos, solo e'
cozinho integrado, um bwc, óreo de

serviço, garagem coberto e murado.

Edson Müller
Corretor de Imóveis

(47) 9112-1700

(47)3372-1700
CRECIISC N°. 8530 Jara9w!tc!oSul,-SCCep:89.252-190

www.n.UJUercorretor..(;om.br

�ód.2018Três Rios do Sul·
paramento 2 quartos, sala/

pa, cozinha, lavanderia, bwc,
nrasqueira sacada garagem -

R$ 100 mil elescr...

,

Cód,1075 - Chico de Paula-
2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem ..
Financiável CEF

R$140 mil

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

árvores fruí.

R$ 220 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

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

garagem, bwc

R$130 mil

ód.1036 - AMlZADE
oteamento Itacolomí -

. R$ 85 mil c/escr.

SCHROEDf:;R ." Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +1· 11.000,00
m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar elc .. Valor

R$110mil

o . a a Iguelra, com
2 quarto, sala, cozinha, bwc, alvenaria com 2.quarto, sala,
lavanderia, garagem. Terreno cozinha, bwc, lavanderia,

com 370m2. garagem. (escr.lerreno)
Valor R$ 200 mil Valor R$ 160 mil

BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,
COM LOTES A PARTIR DE 6 MIL M2 • VALOR· R$50,00 1M2
Casas Bairro ÁrealTerreno· Construção· Valor
1002 Baependi 300m2 350m2 500mll
1046 SFS/ltaguaçú 600m2 600m23pav, 550 mil
1048 Centro 532m2 150m2 800m"
1065 VilaNova(2casás) 1500m1 350mi!
1066 Praia Barra do Sul aprox.90ma 135mil

Cód. 1 049 - Nova Brasília - 2

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,
garagem 4 carros.preço sob

consulta. 95mil
255mil
150mil
110mil
125mil
150mil

a Rau, com 1 quarto, sala,
:ozinha, bwc, lavanderia,
agem, Terreno com 374m2,

R$ 85 mil
local
1 quadrado mar 70m2/Suite+2q
quadra domar
N.Brasilia Suíte+1q
Floresta 2 quartos
Cond. 3quarlos
Próx, R. Procópio3 quartos

Apartamentos
2002 SFSIUbatuba
2019 Baln.Camboriú

--------���������--------�
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2012 Entrega2010

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2016 Vila Lenzi

periência no mercado de construções."Oe1xe todas as preocupações e os 2�!� ����r�e
�sgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,

2 1

lquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' Terreno
FINANCIAMOS PELO SISTEMA 13040 Centro(prox,Kohlbach)
{SFH).minha CASA minha VIDAl Chácara

4041 SFSfRibeira 172.0oom2
4003 Pedra Branca 90.000m2
4005 Rio Cerro li 25.000m2
4006 Mass.fRibGustavo 201.000m2

-----------------------'4007 São BonifácIo' 242.000m'

Área
3.000m'.j./· 650mil

250mil
300mll
220.mll
1Sflmil
150mil

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos
-Serviços de terraplenagem, .'

. t- �

d I I
. t)'ElLAG.I\J$llNAmovtmen açao e se o, va as, canais .... ,,;, .",'�,.

• (Prox.Palhoça)

CORRESPONDENTE

(47)3375-0505
9153-1112/9135-4977

MOBILIÁRIA

RESENÇ�
TERRENOS ALUGA-SE

Área de 60.000m21 perímetro
urbano, SOOm do asfalto - BR
280. Ideal para lotéamento.
Corupá. R$ 380.000,00.

Apto 2 quartos, 1 bw, sala,cozinha,
lavanderia, sacada e 1 vaga de

garagem. COND. RES. ARVOREDO .

Corupá. R$ $5.000,00. Entrada RS
10.000,00 + Financiamento bancário.

1!Iii/Iii.I!oi._
Terreno 40.000m2 desmatado, localiz. na
SR· 280, 6Km do centro de Corupá. Cj
casa (4 qts, 2bw e demais depend.) +

lanchonete.

Chácara 21.765m2, desmatada, casa
de madeira, lagoa. Schroeder •

Itoupava Sul. Troca pI casa Jguá do
Sul. R$ 185.000,00"

Chacara cl 137.500m2, 15 mil pés de

banana, 90% desmatadà. Estr. Pedra D'
Amojar ··Corupá. R$120.000,00.

Chácara 102.000m2 com casa,
nascente, área pI reflorestamento.

Corupá-SC. R$100.000,OO.
CASAS
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OPORTUNIDADE

REF 0144 • Apartamento na Barra do Rio
Cerro - Contendo 2 dormitórios, sala, copa
cozinha, BWC, lavanderia, sacada com

churrasqueira. Área útil de 66 m2.
ENTRE.GA PARA MARÇO DE 2011.

R$105.000,00. Entrada R$10.000,00 +
parcelas de R$ 500,00(corrigidas pelo

CUB e aldo ela CEF.

3376·5050 Plantão 965 r -9028 - 9973-9002
R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro

locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 • Rua Arduino
PerinLContendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanlJeria, garagem,
churrasqueira. Area de 95 m2:

R$135.000,00 pode ser

financiada

REF 0147· Terreno no Bairro Ilha da
Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral).C/
Frente 15 m x 31 m Fundos. Área tetal de
465 m2. (aceita aulomovel no negocio).

R$65.000,00

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

sana- com 1.900m2 sendo 19,00 de frente
100,00 de comprimento. R$250.000,00

REF 0143- Terreno no Bairro Agua Verde
Rua Berto!do EnkeTerreno 15x28, área lotai

de 420 rn2• R$110.000,00
REF IMB17- Terreno no Bairro Nova Brasília· Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo

17,50 x 40· área total de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ ESQUEROO • Residencial Terra Brasilis . Apto. 404
Apto com sufte + dois Quartos, ampla sala estar e jantar,
cozinha fechada, lavanderia, bwc social, sacada com

churrasqueira, uma vaga de garagem. O apto tem piso laminado
de madeira, rebaixo em gesso, massa corrida, preparação para
.ar condicionado sistema split. Área interna do apto. 104,88m2.
Área total (lo apto. 129,09m2. R$205.000 00.

_,,__,,_._._._._._.__ ._,,_._._._._.__._._,, ,,_,,__ ,,_._._.-,,__._ ,,_.__ ._._.__ .__"_,,_._.__._,,_,,_._._,,__ . .!..._._,, ,, ._.__ ,,.o.._._,, --'-"-'-'''--''-''-'-'''T'''-'''---'--''-''--'-''--'-'--'-''-'-''_. ._.,,__.__ ._,,__ ._.__ .. ,,__.,,_ . ..1

AMIZAOE - RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$180.000,OO Aptos com suite + 2 darmo, sala, cozinha
lavanderia, bwc social, sacada c/ churrasqueira e 1 vaga

de garagem PRONTOS PARA MORAR.

TRÊS RIOS DO SUl- Casa alvenaria com suíte, mais dois dormitórios, bwc
social, sala estar/jantar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, churrasqueira
e garagem. R$220.000,OO.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00m2 Metragem do terreno:
409,50m2 - R$320.000,OO.

0lifii'(�'ihiiW"'H;"I"·I·mf�." .7J11�11I�11�.ir'f�IfIlIP'I�1wlll!��.1111!1�llf••��'JII�.I��1�lliJ.�'1lfIItJIJI���w'llw;f!!'$1Iil .. _ .rul!Y\.!.,i/I:·.�WJi)';'�
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2. . ......................•........•...•....•...•...•...••..•. R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 ....................•.............................. R$700.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 ••.•••.•••..•..••••••••••••• : •••••••••••••.•••..••••••••••••..• R$280.000,00
033 - Trás Rios do Nort�, terreno com 325,00m2 : R$54.000,00
046 - Amizade terreno com 489,48mz R$117.470,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105, 75m2 R$200.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 '

, R$160.000,OO
086 - Amizade, terreno com 505,00m2 r•.•••..••...••..••..•...•..... R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 .••.......•..•.•••..•..•...•...••••.•••.•.•.....•• R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.100,00m2 , R$ 1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m ........................•........•...•.....................•.... R$300.000,OO

��������������������������������� .1�-NMw�motárea�11.47�OO�(�mo����ri� ..........•.............•....................• R�OO�OO�O
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m2 ..................•........•......................... R$28.000,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 , R$500.000,OO
156- Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2 R$150.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2..•••..•....••...•..•••.••...•...••.•.••.•••.••....•...•••.•••.. R$200.000,OO
169 - Ribeirão Cavalo - terreno com 330,00m2......•.....•••.•.•....•....••••..••....•....•...•..••.... R$58.000,OO
174 - Ribeirão Cavalo - terreno com 423,OOm2 R$65.000,00
177 - Nereu Ramos, terreno com 536,OOm2 .•.........•.••••...•......•.•..•••..........•.••.••...•.... R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique} R$92.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique) R$ 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

._ ,_
. 'í;m"''''-,.",.�:;s....".�.",

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,OOm2 e terreno com 900,00m2••••..••..••.•..•.•.••...•...••.•.••••• R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,OOm2 e terreno c/329,00m2 aceita smo.............•................ R$220.000,00
040 - São Luis, casa de alvenaria com 110.00m2 e terreno com 392,OOm2 , ...........•.•.... R$140.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. com 108,00m2 e edícula com 40,OOm2. (aceita terreno cf parte de pagamento) R$170.000,OO
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. '120,OOm2 e terreno com 453,60m;!. (aceita apto de menor valor) R$170.000,00
091 - Czerniewicz - casa de alvenaria com 182,00m2 e terreno com 600,OOm2 , R$160.000,OO
117 - Nereu Ramos, casa de alv. 89,75m2 e édicula de 40,OOm2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. bane.) R$115.000,OO
129 - Ribeirão Grande do Norte, casa de alv. c/80,OOm2 e terreno c/607,50m2 .•..••............•.•.•••..•••... R$90.000,00
i 31 - Nemu Ramos - casa de alvenaria com 102,OOm2 e terreno com 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,OO
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 126,00m2 e terreno com 324,00m2(aceita financiamento bancário) R$100.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm2 R$250.000,OO
150 - João Pessoa - casa de alv. com aprox. 280,OOm< mais galpão. Terr. cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor vaIar) R$430.000,OO
i88 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2.033,45m2 " ......• R$150.000,OO

VILA NOVA - Residencial Grand life
Prédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
suãe + 2 Quartos, banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
garagem. Apto. com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em

gesso. R$230.000,OO. Entrega em fevereiro 2011

VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
mais dois dormitórios, bwc social, sala,
cozinha, lavanderia, churrasqueira e

garagem. R$175.000,OO.

'CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TEL. 3370-6�24 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

162 - Tifa Martins, casa de alvenaria
com i30,00m< e terreno com
322,OOm2. Aceita troca por outro
imóvel R$20D.DOO,OD

035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de
aprox. 68,OOm2. Terreno de 443,50m2. 107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno
(aceita fin. bane.) R$106.000,OO com 78.000,OOm2 R$2.000.000,OO

IfJJIfr·""i"�I'�J/ilfl·i�HI!"I�f!I··'mi IIWillllll#�lwlll"�'lli'!UIp�Ji'liHfm"Hl·"m'·'m!Ii·f,M'iftWtl'm 1'1/Iii!!II�'l·· ,:,'Im',,;,/j; 'i! ,iff!âI0i�W#i�üill'#aIJI"�&$$lf�",tllli1i�'i:!o/tfl�I;'H'$jIlulJWi�III'!.�JíWI$$ul�W'$II�$!ff,�jlil;i.f!lJl,líiJ,S' �,,!11r !Jm âl!l.� ,}/I'.lill!illlíi ,1111,m: . " ·llí.. mli/11 ,,1111,.1, "lm,#lmu".•. il/p",I .. , �. lllülYlli,' 1m . #1,"::11 fllilllil'

021- Schroeder, sitiO com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ••.••••••.........•••••.•.•••.•
'

•.•••••..•.• R$i50.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. . R$550.000.00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, c/ área de 175.000,OOm2. aceita imóvel de menor valor R$430.000,OO
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,OO
044 - Nereu Ramos, c/ área de 72.000,00m2, c/ casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno com 147.000,OOm2", .........•••••..............•.•....•... R$450.000,OO
163 - Guaramirim - c/ casa de alvenaria, área de testa, pastagem, lagoas c/ área de 126.600,OOm2. R$640.000,OO

053 - Czerniewicz-casa com

285,00m2 e terreno com 392,00m7..
(aceita troca por imóvel ou carro)

R$260.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de
alvenaria com 7S,55m2 e 91,64m2
(valor por geminado) R$127.000,OO APllRrAMe�TOS '. .

092 - Centro apartamento com 95,33m2.. ..

TERRENOS
AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

nO 43 com área de 346m2. R$128.600,00.
AMIZADE. LOTEAMENTO ITACOLOMIII. Lote nO
38 com área total de 355,25m2. R$95.000,OO

AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote
nO 26 com área total 358,90m2. R$132.000,OO.

ÁGUA VERDE. R$11 0.000,00.
AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$82.000,OO.
AMIZADE. LOTEAMENTO JARDIM DAS
ACÁCIAS. Lote nO 30 com área total de

333,50m2. R$65.000,OO.
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• 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

334m2 -

R$ 73.000,00

Ref 091 - Rio da Luz -

Terreno com 412,50m2
- R$ 39.000,00

GUARAMIRIM - CORTICEIRA GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM . BANANAL DO SULGUARAMIRIM - PONTA COMPRIDA

Cod. 176-Casa
Alvenaria 90m2, c/
2 quartos,sala,coz.

bwc, Garagem,Terreno
41 6m2- plano e

escriturado,Valor
R$90.000,OO,

somente avista,aceita
financiamento.

Cod.168 - Cosa alvenaria cl
4 quartos,l c/dose.c/ suíte e

hidromassagem, sala grande,cl
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 Jaraguá.

Cod.l7'i. - Terreno rural cl área
150.000,00m2,(60 morgos) cl
casa de madeira, arrozeiras,
bananal produzindo,lagoas
de peixe, escriturado, Valor
R$600.000,00, avista ou ne-

gociaveis.

Cod.174 • Casa Madeira· casa
em madeira c/1 quarto,cozinha,
Bwc, Varanda. Terrreno cl área
de 378m2 Volor R$ 40.000,00 .

Aceito-se Carro até 10.000,OÓ,
ou uma entrada e o restante

parcelado corrigido.

GUARAMIRIM • AMIZADE GUARAMIRIM - AVAl PRAIA BARRA DO SULGUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA

Cod. 164 - Casa em

alvenaria de 100m2 c/2
quartos, sala, cozinha,

Bwc, lavanderia, garagem.
Terreno c/ 531,97 rn?

- Valor R$125.000,OO -

Venha conferir

Cod. 173-Casa
Alvenaria 150m2,c/ 3
quartos, 2 salas,2 cozo

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 . Casa olvenorio-
tijolo maciço avista,no 2°Piso c/ Casa em alvenaria cl laje
churrasqueira,balcão de pia em endinada, cl 2 quartos,salal
mármore, e janeloes de vidro. cozinha,bwc,garagem pi 2 carros

Terreno 380m2 Valor R$160.000,00 Terreno cl 450m2 todo murado,
Aceita proposta,como terreno, escriturado,a 250 metros da praia,
Caminhonete em bom estado, e a 300metros do centro.
como porte de pagamento. Valor R$ 80.000,00.

www.osnicorrelordeimoveis.com.br

Terreno com àrea de 65.567m2 - localizado
na Rod. BR 280 - Km 50 em Guaramirim 1

:
Terreno com área de 417,00m com casa construída,
localizado na Rua João Franzner 666 - bairro São luis.

Residencial Vasel - aptos com 2 e 3 dorm�órios com suoo, localizado
na Rua Frederico Curt Vasel. Forma de pgto: entrada de R$1 0.000,00,

parcelas mensais de R$400,OO mais reforços.

Terreno com área de 118.567m2 -localizado
na estrada Bananal do Sul- Guaraminm

Terreno com área de 9.900,OOm2Ioealizado 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

E"ifio Jlfltenas

Apartamento Mobiliado no Centro Para Locação
Condominio Fechado

- Suite com Hidro e Closet - Piscina e area de festas
- Duas Vagas de garagem - Aquecimento a gas

R$ 1.500,00 + Condominio

Fone: 3376-0015
APARTAMENTO DE ÀLTO PADRÃO

Fique por dentro de tudo
ii _.

que acontece na reqico

@ocorreiodopovo
f.

FIll.a.ME J

" ,

............. _..."'.. ".fII.lolo"�
, t
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CARROS - Compra-se - Carros já finan
ciados quitam-se e regulariza-se perante o
banco, cartório e financeira. Tr: (47) 9120-
0262.

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

COMPRO - SE torno e fresa e ferramentas
para essas máquinas. Tr: (47) 9186-5783

COMPRA - SE Saveiro ou Fiat strada, aci
ma do ano 2000, com ar, Tr: 3370-9508 ou
9975-7365

o CORllElO DO POVO · Fim de semana, 6 e 7 novembro de'�Ol Ô

Sérgio

EMPILHADEIRA - vende- se marca Yale,
motor 6cc, GNV, capacidade 4,5 ton,
R$23.000,00 Tr: 3373-2350 ou 9933-0183
Paulo

COMPUTADOR - vende-se completo com
Windows XP e monitor LG 550, valor
R$300,00. Tr: 9929-8488

tos, uma suíte, três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidro e sacada,
duas vagas de g}ragem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende - se 130m2, quatro quar
tos, uma suíte, três banheiros, sacada com
churrasqueira, suíte com hidro e sacada,
duas vagas de garagem Tr: 9602-3904

GUITARRA JENNIFER - vende-se, toda preta, BAEPENDI- aluga - se apartamento e pontouma pedalera e dois cabos de cinco MST, comercial na Rua Max Wilhelm 837, prédioem perfeito estado, R$350,00 Tr: 3370- azul, Tr: 3371-6021
5989

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se próximaIMPRESSORA - vende-se, semi nova, laser, . Weg li, com uma suíte três quartos e demaisJet HP Collor cp 1215, R$400,qO Tr: 3273- cômodos R$115.000,00+ financiamento.7669 Aceita-se carro Tr.9137 -5573

JOGO DE JANTAR - vende-se estilo colonial,COMPRA - SE corsa hat, ano 2000 a 2003, mesa de oito cadeiras e oratória, R$990,00na cor prata ou branca com ar, pagamento Tr: 3371-6021avista, Tr: 3376-1060
LANTERNAS TRASEIRAS - vende-se (tricoCOMPRA- SE cama para bebe Tr: 3370- lar) do Omega, novas por R$150,00 o par1064
Tr: 3372-3922 ou 9616-6379

iml_�1

ALUGA-SE
PiÇARRAS - aluga-se, casa de 140m2, dois
quartos, cozinha, sala, banheiro, garagem
com churrasqueira, próximo ao hotel can
deias, R$300,00 Tr: 3370-5603 ou 9973-
5780

11.1I1.1I1�11 PROCURA-SE

PROCURO - carro para assumir financia
mento Tr: 8473-9240.

MÁQUINA DE ESCREVER - vende-se facit
antiga, R$50,00 Tr: 3273-5233

MÁQUINA DE SORVETE - vende -se Tr: (47)
9632-3925

MONITOR- vende- se LCD 15", R$150,00
Tr: 9922-8011 ou 3275-1410

QUADRO - vende - se de Jaragua do Sul de
1945 pintado a óleo interessados Tr: 3275-
2091

SOM AUTOMOTIVO - vende-se marca Pio
neer modelo DEH-P3. 100, R$100,00 Tr:
3373-1900/ Sérgio

NOTEBOOK - vende-se Infoway E151 O, P4,
um GB RAM, 120 GB HD, leitor OVO, wire
less, defeito no teclado, mas pode-se usá-lo
R$650,00. Tr: 9917-3771PROCURO - apartamento ou casa para

alugar no centro de Jaraguá, direto com o PNEUS - vende-se aro 15, para caminhoneteproprietário. pela metade do preço Tr: 3372-0665
Interessados ligar Tr: (47) 3346 2750/ TV" - vende - se 20" com controle em per-99233390

feito estado, R$220,00 Tr: 8443-3633 ou
3372-0777

TV -, vende - se 20" com controle e monitor
LCD 15' LG, ambos R$410,00 Tr: 8443-
3633

VENDE -SE uma esteira elétrica e uma mesaAPARELHO AUDITIVO - vende -se impor- de corte Tr: 3372-3910 Adilson ou Terezi-tado (semi - novo) R$2.500,00 jogo, Tr: hn a.8408-9110 ou 3055-3756

BICICLETA - vende-se ergométrica simples
R$50,00 Tr: 3273-5233

BICICLETA - vende -se Husquarna antiga
Tr: 3370-1064

BALCÃO DE COZINHA - vende-se com cuba
de rnamoríte R$220,00 Tr: 3371-6021

COMPUTADOR LG - vende-se, com grava
dor de CO e OVO, por R$400,00 Tr: 3273-
7946

COLCHÕES MAGNÉTICOS - vende-se com
15 anos de garantia, linha de colchões mag
néticos com Massageador e infravermelho
longo Tr: (47) 3252-0810 oú 9957-2450/

� APARTAM�NTOS
CENTRO - vende -se próximo ao hospital
são José com dois quartos, sala de visi
ta com sacada, interfone com elevador,
98.000,00 Tr: 3371-6069 ou 9137-5573

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

FLAT - aluga - se para uma pessoa, quarto,
banheiro, sala de estar e jantar, cozinha e la
vanderia, 40m2- semi mobiliado. R$550,00,
na Rua Erwino Menegotti, 1.500 metros da
Unerj. Tr: 8404-7840/ Áurea

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

"11�1I111í1IMmMm

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

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

ITAJUBÁ - vende - se casa de alvenaria,
com 3 quartos mobiliada, distante 200 me
tros da praia R$125.000,00 Tr: 3371-6069
CREC111.831

JOÃO PESSOA - Vende - se Casa de alve
naria, dois quartos, salacoznha. Banheiro,
escritório, área de serviço garagem e área
de festas. Imóvel reformado, não aceito fi
nanciamento. R$130.000,00. Tr: Vinicius
(47) 9117-9824.

RIO DA LUZ - vende - se casa com 02
dormitórios, 01 Banheiro R$80.000,00 Tr:
3370-6370

GUARAMIRIM - vende -se no bairro es
colinha casa de alvenaria com 55m2, dois
dormitórios, sala de estar, cozinha e sala de
jantar conjugada, BWC social, área de ser
viço, terreno com 64 m2, R$125.000,00
liberada para financi ento Tr: (47) 8877-
6695 William.

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

RAU - vende - se, casa de alvenaria, pró
ximo ao brasão, com lage, três quartos,
garagem, para dois carros e churrasqueira,
R$84.000,00 não aceito financiamento Tr:
9603-0331

TIFA MARTINS - vende -se casa de alve
naria, suíte mais dois quartos com 130m2,
terreno com 322m2, toda murada, portão
eletrônico, parabólica, ar Split, ótimo esta
do, rua tranqüila, acesso rápido ao centro e
faculdade, R$220.000,00 Tr: 3273-0953 ou
9102-6731.

,," CHÁCARAS

,:�/II�lIIllllnU/1I111

TERRENOS
MASSARANDUBA - vende - se terreno
com 22,500 mil m2, próprio para chácara,
R$45,000.00 aceito proposta Tr: 3379-
5214 ou 8823-7807

RIO CERRO - vende - se terreno industrial,
medindo 1.587 m2, próximo ao nanet ma
lhas, R$95,000,00 Tr: 3371-6069

CZERNIEWICZ - vende - se, Rua do Pama,
com 435 m2, por R$75 mil (negociável). Tr:
84213179 ou 84110871.

CZERNIEWICZ - vende - se próximo a ca
narinho, 702 m2, R$250.000,00 Tr: 9654-
8938

CZERNIEWICZ - vende - se, com 435m2,
com escritura por R$65.000,00, Tr: 8421-
3178/3370-1821

MASSARANDUBA - vende � se, localizada JARAGUÁ 99 - vende - se terreno com
na estrada ribeirão da lagoa, com área de 25 364,33m2. R$65.000,00 Tr: 3370-6370mil m2, Tr: 8481-3059 ou 3725-3052

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

JARAGUÁ 99- vende- se terreno com 3 mil
m2, Tr: 3371-7103

JOÃO PESSOA - vende - se casa terreno
15x30, meia água em cima de material,
R$30.000,00, Tr: 8868-4837

RIÓ CERRO " - vende -se 50 mil m2, ILHA DA FIGUEIRA - vende - se terreno com
dois lagoas de peixe, duas nascente, 842m2 (com casa velha de dois pisos) Rua
R$120.000,00 Tr: 3376-0726 Antonio Ribeiro, Tr: (11) 5560-1193

�..... LOCAÇÕES
NEREU RAMOS - vende - se, terreno indus
trial 4.118 m2, R$135.000,00 parcelado Tr:
3371-6069 CRECI1180031

RIO CERRO " - vende - se, terreno in
dustrial, 1600 m2, de frente para a BR,BARRA DO SUL- Aluga - se casa para tem- R$150.000,00 negociável Tr: 9137-5573porada. Tr. 3376-1553 ou 9903-0545
SCHROEDER - vende - se, no centro próxi-GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá do Sul, mo a prefeitura, 481 m2, R$70.000.00, acei-850m2; Tr: 3370-1608 to carro na troca, Tr: 9962-3664

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau - Aluga
- se (14 x 9 MT) boa localização, acesso
asfalto, Pé direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se - R$800,00 -

9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto grande
mobiliado ou sem mobília, R$300,00 com
água luz e gás, próximo a prefeitura nova Tr:
9199-0024. Ou 9963-5544.

CLlNICA MEDICA - aluga - se, espaço em
consultório (psicologia, nutricionista) Tr:
3273-2119 ou 9975-7708

11""",,,,1"1'1"1'1 SALASwm_

COMERCIAIS
MINI - MERCADO - vende - se, em pleno
funcionamento, valor a ser cornolnado Tr:
9112-3947

MERCADO - aluga - se completo, com
SCHROEDER - Vende - se, nova, 60m2, 'clientela, balcões, Tr: 3372 2348. Helena
dois quartos, sala cozinha e banheiro,
R$115.00,00. TR: 9136-0049 LANCHONETE - Vende - se ou aluga-se no

bairro vila nova Tr: 8811-0114

SANTO ANTONIO - vende - se terreno próxi
mo, Ao colégio, 400m2 todo plaino, com en
canamento de água e esgoto e luz, rua asfal
tada, R$32.000,00 Tr: 9603-0331/ Iracema

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

TERRENO - vende - se, 5.500 m2. sendo 93
m. de frente para a Rua Joaquim Francisco
de Paulo, altura do nr. 2.422. Próximo do
centro. temos consulta de viabilidade. Aceita
parte do pagamento em imóvel e/ou veículo
de menor valor. Tr: 9929.8265 e 9973.3581.

TRES RIOS DO NORTE - vende -se terreno
medindo 13.870m2, área industrial de frente
para a principal, R$100.000,00 Tr: 9137-.

5573

TRES RIO DO NORTE - vende - se, 1.900
m2. Frente para a Rua José Martins, pró
ximo ao loteamento residencial Paineiras,
Terreno plaino, bom para construir Merca
do, galpão ou para desmembrar em quatro
lotes (projeto de desmembramento pronto)
Valor R$165.000,00. Tr: 9929.8265 ou
9973.3581.

SCHROEDER - Vende. - se, alvenaria, dois VIEIRAS - vende -se área de 8.448m2, pró-quartos e demais cômodos, R$90.000,00 LOJA - vende - se completa de roupa infantil ximo antiga bebidas kienen Tr: 9602-3904Tr: 9183-8081/3373-0098 Tr: 8413-3988/ SimoneCENTRO - aluga- se 120m2, quatro quar-
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Horário de atendimento:

Segunda a Sexta . Das 8h . 12h e 13h30 . 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
.a Ia airnoveis.corn

EMPREENDIMENTOS:
-7 pavimentos, apenas 12

apartamentos
- Apartamentos com suíte com

Closet, mais 02 dormitórios
- Garagens .Privativas

- Hidrômetro Individual
- Elevador Coletivo

- Preparação para Ar- Split

APARTAMENTOS
- O 1 Suíte com closet, mais 02
dormitórios
- Sala de jantar/ estar
- Ampla sacada com churrasqueira
- Cozinha
-Área de Serviço
-Bwc Social
-Apenas 02 apartamentos por
andar·
-02 'vagas de garagem com opção de
O 1 vaga extra.

Ref. 2416, IBIZA
Residence, Centro,

Aptos TIPO 1: 3 suítes
(sendo 1 com closet
e sacada), sala de

jantar e estar, sacada
cf churraq. lavabo,
cozinha, área de

serviço, 2 vagas de
garagem. tipo 2: 1

suíte cf closet e saca
da + 2 demi-suítes,
sala de jantar e estar,

�����IIIIII::III���� "
sacada cf churrasq,
lavabo, cozinha, área
de serviço, garagem.
2 COBERTURAS DU- I_�.·
PLEXo Apenas 2 apar
tamentos por andar,
aquecimento de água
a gás, ar-split, apro
veitamento de água
da chuva, medidores
individuais de água e
isolamento acústico.

R$325.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

umâF
privilegiada no CENTRO dê<'
Jaraguá do Sul, em rua ampla'
e tranqüila, seus apartamentos
confortaveis proporcionam um.

maior grau de satisfação _

. pará seus moradores..

Um dos mais 'RENOMADOS
CONDOMfNIOS RESIDENCIAIS
DACIDADE sendo uma ótima

. localização para você que
preza o conforto, lazer

e segurança de sua família.

'1 Suíte + 2Q oU 1 Suíte + 1Q. ,1 Suíte + 2Q. (120m2)
"Entrada do condomínio
o �'.�'

'-' ,', ,

I, Casa com 1 suíte com closet + 2 quartos: Apto. c/1 suíte + 2 quartos,2 VG. Suite cf sacada, Casa de alto padrão.

� Wc social, ampla sala de estar e jantar. . W
r

d
.

bT d "1 2Qtos, escritorio,1WC+ 30, sendo 1 suíte master,

I Varanda com 'churrasqueira, 2 vagas de garagem cobertas.
CS e area e serviço mo lia os, ! sacada,' área 'de festas, sacada em todos os

I Tubulação paraágua quente (espera para gás e solar), evoluções em gesso, piscina,6°andar: churrasqueira + WC" quartos.

�$�jy�:���ci°· Área, 211,91 m2
..... ".h ��: 4�:OOO,OO A�: 1 !6m� c.����O· .. 1�j�:���.�.. """",,�O�O�,�O�O�������:����: ::�7� .g����o

.��

-�.'Sala comercial com 2 Wcs!mezanino,
-

.

estacionamento particular.
"

'. �R$2.400,00 " CENTRO
"

ÁU:149m2
'

Sala comercial com 2 Wcs,
1 deposito peq�e�o, biciéletario,

De acordo com a lei n? 4591/64,. informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial'descrítlvo. " - Valores sujeito à alterações sem aviso prévio.
,--"_.',,..__._"'....._--_.._._-�'..--_._---�_.. _--'_ .._--�-'...'-'_.._--'-_ .._---'-_....'_ .. '�.. .�-_._-----_ .._-"----�----,,._�
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www.bartelimoveis.com.br •
. f\lr 'rr f , �.bartelimoveis.com._br •. ' www.bartelimoveis.com.br·
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'I'

, ,

L'C'HAl E
Imobiíiár'ia APARTAMENTOS

Apartamento npo 2 com Suíte,
cozinha, área de serviço, estar/jantar
e uma vaga de garagem (segunda "

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

" S.? O
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01'com suíte e dOis
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueíra e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo - R$ 36.505;16-
(Entrada negociável mais parcelas).

Apartamentos TIPO 02 com dois dor
mitórios, bwc social, sala de estar/jantar, �
cozinha, área de serviço, sacada com

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

75,60 m2 privativo - $107.714,64
(Entrada negociável mais parcelas);

Sala�eomercial no térreo com 56
m2 mais vaga de gafágem, com
"acabamentos pronta para uso-

'RS1 5. . ,00
(Entrad,a negociável mais parcelas);

r'>
•

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

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

privativo - R$134.431,44
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 02 com dois dormi

tórios, bwc social, sala de estar/jantar, ,

cozinha, área de serviço, sacada com chur

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

privativo - R$118.707,60
(Entrada negociável mais parcelas);

Terreno na rua Teodoro Acípio Fagundes, ao lado do n° ,

320, Água Verde com 371,�5 m2 - R$59.000,OO
" (Entrada negociável mais parcelas); _
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ii l-1ooo - CASAAlVENARIA IlHA DA AGUEIRA - Com 02 quartos. sala,
1 cozinha e área de serviço com móveis planejado, área de festas com
[ banheiro,churrasqueira, garagem, toda murada com portão eletrônico.
i R$1.200,00 •

.

.

\\ l-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02 quar-
1 tos, sala de esIar, copa amPla, lavabo, bwc social, lavanderia e cozinha
r mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz
\� l-1002 - CASA AlVENARIA -VILA RAU - Com 02 quartos, sala, cozi

.

I! ntla; área de serViço, 01 vaga de garagem. toda murada R$ 530,00
1\ l-1003- CASA MADEIRA - VILA �OVA - Com 04 quartos, sala e copa
ill, conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
.,.

vaga de garagem.R$ 1.000,00
l-1 004,- SOBRADO - CENTRO parte superior com 01 suite com
banheira, 03 quartos, banheiro social, 02 salas com sacada, em
baixo,escrttólio + 02 salas, cozinha, área de serviço, churrasqueira,
02 vagas de garagem, fundos com edícula, toda murada com portão
eletrônico.R$2.ooo,00

, l-1005- CASA AlVENARIA - ESTRADA NOVA - Com 02.QUartos, sala
. e cozinha conjugadas, na cozinha tem móveis, 01 bwc, 01 vaga de
garagem. R$ 600,00
l-1006 - CASA DE AlVENARIA -ILHA DA AGUEIRA - CASAS NOVAS
- Com 03 SUites, + 01 bwc social, sala; cozinha, área de serviço, sálão

t de fes1aS com churrasqueira, 02 vagas de garagem.�o eletrônico.
!; R$ 1.000,00 .

ii l-1 012 - CASA PARA ANS COMERCIAIS - GENTRO�om 05 salas, 02
; bwc's, fren1e toda de vidro, tem aproximadàmente 160m2. 'R$2,300;00
ili l-1013 - CASA COMERCIAl- CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,

.

I �2 salas, çozinha, área de serv!ço; dependencia de empregada, com
l Jardim. Tem duas entradas SOCIaiS. R$3,500.00.
� l-1015 - CASA DE AlVENARIA - RIO MOlHA com 01 suite, 02 quartos,
salas de esIar, sala de jantar, sala de TIl, escritório, cozinfia, lavanderia;
área de festas, piscina, garagem para 04 carros. R$1 .. 660,00
l-1 018 - CASA COMERCIAl- NOVA BRASlllA - Casa com 01 suite, 03
quartos,P,a. cozinha, 05 bwC' s, dep. de empregada, salão de fes1aS,
07 vagas de garagem, portão eIetronico, alarme. R$4.500,OO
l-2ooo - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com móveis.
R$550,OO
l-2001 - APARTAMENTO -ILHA DA RGUEIRA - Cóm 02 quar:tos, sala e
coinh conjugadas, área de serviço,sacada com churrasqueira, 01 vaga
de garagem. R$660,OO
l-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - C/ ,01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.R$480,00
l-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala. cózinha,

.
área de serviço, vaga de garagem, R$600,OO

.

l-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 suite + 02
quartoS, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de garagem. R$700,00
l-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e fundos, .

01 vaga de garagem.R$ 8SO,00 Cond. Aprox. 130,00
l-2006 - QUmNETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc. R$250,00
l-2oo7 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suite + 02 quartos (
tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as c9f1inas
das dependencias) cozinha.com móveis embutidos, área de serviço,
sacada com Churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02 vagas de
garagem. R$1 ,SOO,OO
l-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - C/ 03 quartos, sala com
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$500,OO
l-2009 - APARTAMEfilTO CAlÇADÃO - CENTRO Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço aberta, 01 bwc, 01 vaga de garagem.
R$500,OO .

l-2010 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, Sala, cozinha,
área de serviço, bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem.
R$ 5ao,00 Cond. aproximado R$ ao,oo
l-2011 - APARTAMENTO - VILA lAlAU - Com 02 quartos, sala e

cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de
garagem.R$ 450,00 Cooo. Aprox. ao,oo

M l-2012 - APARTAMENTO -IlHA DA RGUEIRA - Com 02
�! quartos,sala,cozinha, 01 bwc, área de serviço, sacada com churras
:ti queira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00 Cond. Aprox. 80,00
m l-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 quarto, sala e
t cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 450,00
(1l-2015 - APARTAMENTO - RAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, área
',> de serviço, sacada, 01 bwc, 01 vaga de garagem.R$ 550,00
l-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$ 580,00
l-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - C/ 02 quartos, sala, cozinha, área

==.,.........,.,...�-,..,,-....,.........,..._,..._......,-..,.,.,.._,.,......,- de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem. R$630,OO
l-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - C/ suite, 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$900,00
l-2036 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de Garagem, salão de feSlas coletivo,
com portão eletrônico. R$ 5SO,00 Cond. Aprox. 80,00
l-3001 - SALA COMERCIAl- CENTRO com aproximadamente 40 m2
com bwc. R$500,OO
l-3002 - SALA COMERCIAl- CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeiranle. R$2.aoO,00
l-3004 - SAlA COMERCIAl CENTRO - Com aproximadamente 115m2
com banheiro. R$1.300,00
l-3003 - SALA COMERCIAl- VILA NOVA - Com aproximadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na fren1e.R$ 1.000,00
l-3007 - SALA COMERCIAl- CENTRO - Área com 813m2 e 09 vagas
de garagem. R$ 11.000,00
l-3011 - AV. GETUUO VARGAS - EM CIMA DA OTlCA HERTEl Com
aproximadamente 45m2, R$400,OO
l-3014 - SALA COMERCIAl- CENTRO - C/ 280m2. R$2.400,00

----_....
"'
•. l-3016 - SAlA COMERCIAl TERREA - CENTRO - Com aprox. 50m2,

bws, com estacionamento. R$600,OO
l-3017 - SAlA COMERCIAl- JARAGUÁ ESQUEROO - Com aproxima
damente 80m2 e 02 bwc's - frente com estacionamento para até 05
carros. R$ 950,00' .

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 fundàs.
R$600,00 '

-tJ)

- -.,-.-,�.
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• Limpeza e Segurança para' eventos, • Portaria .

.
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�:.'.• Limpeza de pisos, vidros efachadas... ". limpeza pós-obra
'. • Serviços gerais de limpeza
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. � Construção Civil em geral
" 'rr·
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\

.0 FINAL DO ANO ESTÁ CHEGANDO!'
h

•
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-

.: Segurança durante o período de férias coletivas.

Limpeza geral.de sua empresa nu resídênela. .
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Orçamento sem compromisso,
. .

-
' -

.
.

. ,

.', :,:.,' ','.:.' SETSERViÇOS'ESPECIA�L>OS LTOA
.

. Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com,
'

,

,"
"

I

. ,

.-

R.· José lVIenegotti,'157 I Nova Brasília] Jaraguádo Sul, r-

...... _, - __ __ - - - ,.._-; __ - __ �_o_�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1�<IlI''''''III'i!-1IIIftIIiI!
aa .... _ a. M\\1Jil\111'iN"N" ....

·

I r a •• 1N ii JiaS"i!_I\_�I """' ...,..,.__� ...... ......_-...."

" �, -

Seu imóvel está aqui,
HABITAT

1 I
,

. CASAS:
H652 Casa de madeira com 02quartos.
Bairro Jarguá 99. R�330,OO
H662 Casa de madeira com 02quartos.
Bairro Jaraguá 99. R$350,OO· próx.
Malwee.
H654 Casa de alvenaria com 02quartos.
Bairro Três Rios do Norte. R$450;00
H659 Casa de alvenaria com 03quartos.
Bairro Nereu Ramos. R$460,OO.
H660 Casa de madeira com 03quartos.
Bairro Agua Verde. R�560,00 - próx.
Chopp e Clob.
H663 Casa de madeira com 04 quartos.
Bairro Ilha da Figueira. R$700,OO· próx.
Posto PérQla.
H661 Casa de madeira com 04 quartos.
Bairro Vila Nova. R$1.000,OO· próx.
Pref�itura de Jaraguá.

APTOS:
H547 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$500,00 + Cond.
H548 Apto com 03quartos. Bairro Víla
Nova.R$550,OO + cond.
H544 Apto com O�quartos. Bairro Nova
Brasilia, prox. Angeloni Centro.
R$580,OO.
H541 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$590,OO + Cond
H549 Apto com 03quartos. Beírro Nova
Brasilia. R$600,OO + Cond.
H546 Apto ÉXCELENTE PADRÃO com

01 suite com hidra e doset + 02quartos,
sala estar, jantar e sala de tv, cozinha,
área serviço. churrasqueira, 02sacadas, .

WC social, lavabo, 01vaga de garagem,.
área total de 219m2• TODO MOBILIADO.
Predio com 02 elevadores, piscina, érea
de festas. R$1.600,OO + Cond. + ou -

R$300,00.

ALUGUEL COMERCIAL:
H7t5 Sala comercial com 56m2• Bairro
Santa Luzia. R$378,OO.
H701 Sala comercial com 90m2• Bairro
Centro.'R$490,OO + Cqnd. + IPTU:
H723 Sala comercial com 70m2• Bairro
Centro. R$490,OO + Cond. + IPTU,
H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasília. R$500,OQ
H717 Sala·comer.cial com 32m2 + WC.
Bairro Cenfro. R$67Q,OO + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Bra.sília. R$600.00.
H716 Casa comercial em alvenaria com
05salas e demais dependencias. Bairro
Centro EM GUARAMIRIM.. R$1.50Q,OO
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco - Bairro Centro.
R$1.600,OO.
H71.9 CASA,COMERCIAL,com
04quartos, sala grande, cozinha grande,
01BWC. Bakro Centro.R$1.600iOO

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de aívenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro, coznha,
sala, copa. área de serviço e 01 vaga de
garagem. Rua Mario Jabruske � Bairro
Nereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em' construção com 300m2•
LoteamentoMiranda, Com terreno de

,

825m2, excelente para çomerclo.
"

H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila
Nova, com 314m2, terreno com 530m2,
com piscina e garagem para 04 carros.
H122 Casa de 106m2 no Bairro
Czemiewicz com 01 quarto mais su�e.
Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$22Q.OOO,OO

VENDA DE TERRENO.S:
1:1329 Terreno com 196.913,45m2• Bairro
Ilha da Fiqueira. :' .

- '.

H324 Chácara com 47.5QOm2• Tlfa dos \

MonosValor R$95.000,00.

Venda d.e Châcaras:
H318 Chacara com 28,OOOm2, com casa

de 120m2, com rancho hordenhadeira
automática. 3 km do centro de
massarandeba. R$260.000.00. aceita
imóvel como parte de pagamento

Lotes de esqulnas no
Amizade, na Tifa Schubert.

-

- ....

o CORREIO DO POVO • Fim de sernama
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Aptos com 01suite + 01quarto com 75,OOm2 e aptos com 01suite + 02quartos com 89m2• Rua Dom
Bosco, 111 Bairro Vila Lalau.I

i
• ", ...�...........,..._... , ............,.'"""""""' ......�..,....._"...._._w;..... ......., ... ...,.. .. ,

.. .No.""""' .•__......J

�i H205S Apto com

�I- dois dormitórios,
'1 banheiro e cozinha
I' mobiliada, duas
�i sacadas. Valor

R$150.000,OO.
Bairro Amizade.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515, 12m2•
Para quem gosta de viver com
requinte e segurança. H202Apto com 01suíte com closed + 02quartos. salafantar, estar,

Iv, lavabo. churrasqueira, área de serviço, sacada fechada, BWC

�.

D·IA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

"

<'

I'

I

(
(
í

f
I It:_

-/ (

(
(

ti

(

)
>
('
(
;>-
>

�
,

<
r
,

(.

?

(
"
!
r

I.
r

f

;J'

<i
( "

�
(c'
(
l.

M� 42 Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semama,6 e 7 de novembro de 2010

,',
.

Para investir, reformar, sair dó aluguel,
.. '.

•
• .. " �

•

, 'f,

,>�.",' ,-.,.:"" � construr.ou comprarum.imóvel. �
"

Faça,·.,tJrt1':e�,��ijr�io ;de:'�i�6v�t�rA�em,ilar�'�I' J:;1- 'k. •

.
.

.\

"

,

_ ..

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

__�� •

;, 4

.

_' ....
'" ... ,1 � • �

"

.,J• .r. ..' ',. ,�. .....

• ...

'i .,.._ .;.�::••2 .4.- J,.\ �.'
... f:,

--i-' .....

• I
..(

..
�... <t, ... ""_ ,',

..........

•

c L

o consórcio de imóveis é uma excelente opção para você

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair do.aluquel, Você escolhe um
.

.

.

o
ü·
z

valor de crédito e um prego para pagar as parcelas que

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.

..
'

.. Mude de-vida, faça o seu consórcio.Ademilar.
'. :..r

-4': .•
'

"

- , ......
�

FALE COM O
ESPECIALISTA

ADEMILAR'; ��'��6��
, . ,

consórcio de imóveis UM FUTURO MELHOR.

� .�:.�
,
,-

�:�L-"f: .�'j:

,
'

.

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

RUA BERTHAWeEGe NOS25 SALA 81�
EM fRENTAA ENTRADAPARAo

PARQUEMAl.WEE
FONE :3316-2206

RUA28 DE AGOSTO Nct1469, SALA
108" EM fRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO•.

FONE :3313-4783

J
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LEIER
-"

Av. -Marechal Deodoro' da fonse�éa� 1698

www.leier.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Ilha da Figueira
PRÓXIMO AO CENTRO.

l286 - Ed. Difiori, apartamento,
302 último andar de frente com sol
da manhã. Rua Angelo Benatta, (
lateral da Reinaldo Bogo )Com 2
"quarto, banheiro, sacada com

churrasqueira, vaga de garagem,
saía, cozinha, 1 área d� serviço,
Area privativa 61 m2. Area Total
89m2. .
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Praia da Saudade
l333 - Excelente casa de"
veraneio a aproximadamente 50
metros da areia, Localízada na

Praia da Saudade, no Município
.de Penha � se. A casa possui 5
dormitórios sendo 3 suítes,
sacadas com excelente vista
para o mar, 2 banheiros,
cozinha, área de serviço,
excelente espaço çourmet e

vaga de garagem para 2 carros.
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PEUGEOT 207 PASSrO
lAL FLEX -, COMPLETO

�co IDO 00ll'O�lSlr4COfMllRilB5IL1l1LJi.6fE.Ml
IDltEA"l1ftUJ�if e:.:OCI!.JJ� ll:iíIE II)jfIRlBÇ�.jQJc�

.
�1EG1!.JJllA:�DE #iJl...li1UlIfMli" 1P"#t�A-ClHlOQtUllE3i
!NAaJ;lleeo�itl:JLllI!..O" lfl'E.l1AcMlUlurrulNlÇÕ!tr5í"
.EMl!.»lnr7�js.,

�:---
r

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

A PARTIR DE R$ 34.200ÀVISTA
COMPLETOl5 PORTAS, COM DIREÇÃO
HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS, E MUITp MAIS.

LENHA PEUGEOT 307
MODELO 2011

24, '/P'.lAJRlC.Et/AS, lM!EiNJ�:S Ft�i
E 6Srrwro OE ElNflrlR>ADA_

, I PEUGEOTASS!STANCE P E UG EOT RECOMENDATOTAL www.peugeot.com.br
Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 - exceto para os veículos Peugeot 207 modelo X-Line, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e para veículos de vendas diretas e de
vendasWEB e taxo de 0% paro a Linha Peugeot 307 HB e Sedan. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda ó vista a partir de RS 36.900,00. Preço público promocional sugerido
para venda à vista o partir de RS 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido paro
vendo à vista a partir de RS 39.990,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de RS 37.290,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L
16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 Preço público sugerida paro venda à vista a partir de RS 52.800,00. Simulação no Modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o

preço público sugerido poro venda à vista a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrado de R$ 34.320,00 (65%) à vista mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 840,77, com vencimento do
1 a (primeira) parcelo paro 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% c.rn. O CET (Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. para Pessoa Física (o custo do IOF
adicional de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total do veículo a prazo de R$ 54A98,48. Sujeito a aprovação' de crédito. As condiçães acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem prévio
aviso. Estoque Nacional dos Concessionórias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pínturo sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades;
Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prazo de vigência do promoção paro pedidos firmes fechados: entre 4/11/2010 e 30/11/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo
para outras promoçães. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários

R it
-

I-
-

d t
"""

itPeu!1)eot participantes ou ligue paro 0800 7032424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue paro 0800 7719090, e SAC - Serviço de
-AtêndimentoaoClientedoBancoPeugeot08007715575.Acessoàspessoascomdeficiênciaauditivaoudefala:08007711772. espet e a SIna izaçao e ransi o.

S�rasbourg .

10m
.

dGU (ft7i 333't-415oo
Rio dG ('47] :!'522-Oi'86íJarag,uá do Sul (47) 3274-1900

R. Reino�do Roui 414
ltaJoí! (47) 3344-7000
BrruS'qu:e (47) 3355-4500

De Segundo o Sexto das 8h às 19h Sábados dos 9fr às 1311\
PE CEOT
MOTION & EMOTION ,
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SIENA FIRE FLEX PRETO 2010

Classimais 3

3370-7500
íc;ULOS Rua Walter Marquardt,. 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Tuxas compartilhadas com o mercado
-

Carros com procedência Transparência no negociuçã.o

Nós garantimos o preço .

I .

Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045
I

I .
* Entrada Clube Atlético Baependi It_ .._ .. _ .. _ .. _ .._._.�._ .. _.�.�._ .._ .._._ .._._ .. _. __ ..��._ .. _ .._ .._._._._._ .._.�.._ .._._..__ .. _ .._._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.
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(bNSTR�ÇÃO E INCORPORAÇÃO

'0 Residencial'

!
lrealsec I

E:i',l�tJ}l,EE.ND;MF}·�r()5�p,,�CtEJ.lI, Ij!,,FI,IOf,

IIVENDAS EXCLUSIVAS

II,·=-ill'"J��a"�(,��"l ! � n�.""=l5 I
� ii c='�, ;)1. iJ J !ft'�, II ii IEmpr�end�e�t;s'-i�obífi�'�;�t�� 5 I

I

I

I
I
I

o Apartament_o
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás '

Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

2 quartos
Sala de estar e jantar

-

Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço
Vaga de estacionamentoSalão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença

.

R E 5 IDE N C ·1 A L 59m2
Área Privativa

II
�

ESTACOES
.»

�(!ID�Q[I]ffi) cau�
r'--�-"-'----'--'--"'-'-'---"-"�-'-'''�''�'-''---�"��-'-'-'I
I I

I

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

I <ml��'
�@]@�

PRÉ ...LANCAMENTO DE VENDAS
:>

Faça já sua reserva

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

- Ed. Procópio; Centro R$I.200,00
- Ed. Monte Carla, centro R$ 1000,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1,100,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1 ,200,00
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$I.200,OO
_ Ed, Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Tulipa, Centro R$780,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,00 .

- Ed. Pedra Rubí, co. mobiliada R$ 950,00
- Apto Chico de Paula, c/140m2 R$ 1000,00

GALPÕES
_ Galpão c/2.515m3 Schroeder R$15.000,OO
- Galpão Alv, Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro cf300 m2 + estacionam.

R$5.500,00

01 QUARTO
R$ 430;00

01 QUARTO:
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lolão da

Vila) R$470,00 c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Manacá, Centro 430,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R'$ 500,00.
- Ed. ,Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00

- Ed. Meneg'otti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova Brasilia 85m2 R$700,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$ 11.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
- Sala cml p/ garagem de carros, Baependi R$1 ,100,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
- Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450,00

- Ed. Erica, Centro R$ 500,00
02QUARTOS:
- Apto Ilha da Figueira R$ 650,00
_ Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,OO
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00

,- Apto Schroeder - Centro R$600,00
_ Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,00 CASAS:
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00 - Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Ed. Maguilú, Centro R$550,00 _ Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00
_ Eo. Sunflower, Nova Brasilia a partir de R$620,00 _ Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,OO
� Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros R$700,OO - Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
._ Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,OO - Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$I.1 00,00
• Ed. Ast�al: Ilha da Fi9u�i�a R$ 580,00 \ - Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OB
� Ed. petuma, Nova Brasüía R$ 600,00 �a aív Centro, próx, Marcatto, R$2,000,00
� Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00 - Sobrado cf 03 Suites, Iltla da Figueira R$1.000,00
� Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00 _ Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00
_ Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00 _ Casa R. Walter-Marquardt R$ 1600,00
� Ed, Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00 '

TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao laçlo da prefeitura.

R$300,OO cada,
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/
aprox 350m2. R$380,OO

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

R$1.000,00

- Casa Ilha da Figueira, 03 quartos R$ 650,00
- Ed. Ma Alice, cl COZo mobiliada R$ 820,00
� Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$ 450,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 500,00

- Casa São Luis, c/3 quartos R$ 1000,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00

• I" f. \ . "',.. ,

--�----��--------------�------���--,-�--�---'-_.���_.�---�-��.,..--��-� � - - -- �
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GOl1.0 ANO:2007
VAlOR:l0,000 +

24X 677,00

FOX lO ANO:
2008 VALOR:
10,000 +
24X 980
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a série imita

I
t
I

Modelo vem com itens exclusivos
.

.

.

e tem preço de R$ 40.990

A Renault lançou uma série
limitada do Symbol, a
Connection, que já está

disponível nas concessionárias
e será comercializada até

março de 2011.

Produzido para atingir um
público que gostava do antigo
Clio sedan e antenados
na tecnologia, o Symbol
Connection foi feito a partir
da versão de acabamento

Expression, equipada com

motor 1:6 8V Flex de 95 CV, e incorpora itens

de acabamento exclusivos.

Já no interior, o modelo recebeu
detalhes cromados nos alto-falantes,

\

no freio de mão, nos difusores de
ar e no display do computador de
bordo. De itens de série, o Symbol
Connection conta com CD-MP3

com Bluetooth e entrada USB, com
comandos satélite na coluna de

direção, ar-condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricos.

Além disso, a linha Symbol no
pacote Expression também traz

volante e banco do motorista com

ajuste de altura, desembaçador do
vidro traseiro, alarme, travamento
automático das portas e airbag duplo.

Com preço de R$ 40.990, a Renault

planeja vender 2000 unidades do

Symbol Connection em seis meses .

. \
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HP VEíCULOS, MARCA DE CONFIANÇA.

.MARCA DE CONFIANÇA.

Abeda de Segunda a Sexfa",feira
dos 8:30hs. às 12:00hs.
e das 13:3Ohs. às 18:30hs.
Sábados até a$ 12:GOhs.

JAIÃGÜfÕÕ'süi""TcENiRÕ�"'�'--"-'�'-'-'�
Av. Marechal Deodoro da ,Fonseca, 1014
3372.0048 I 3370.8622
hpcari@yahoo.colli.br
www"hpjs.com.br

VEíCULOS

"'Imagem; de cunho meramente ilustrativas. "'Fln saldo financiado sujeito a aprovação cadastral. ·Ofertas válidas enquanto durar o estoque.
, ;,., ....
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Dê uma
ESPIADINHA
no seu próximo carro!

. -, ,

o CORREIO 00 povo · Fim de semana, 6 e Zde outubro de 2Ü'1 O
. \

2009. Cinza, Flex, Ar-condicionado DigItai, Direção
Hidráulica, Vidras, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

2003, Vermelho, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espélhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo, Rodas
de Liga-leve, Alarme, Cd Player.

Aproveite
o seu

13° salário

2006, Preta, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Freios ABS, Air bag II, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Bancos em Couro, Cambio
Automático.

2009, Vermelho, Bv, Flex Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros -e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

"

�
.,
e

2009, Prata, Flex, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar
quente, Travas Elétricas, Alarme, Cd Player.

2003, Dourado, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Air Bag II, Cd Player,
Desembaçador Traseiro, Câmbio Automático.

2002, Cinza, 4 Portas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Vidros Elétricos.

,
.

. �

.� ••••• _ •• �.a.h�.D� ••• '4
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Nissan Frontier LE 4x4 Automática 5 marchas, Motor Turbo Diesellntercooler 2010/2011, pintura sólida, à vista R$ 121.290,00, com 60% de entrada R$ 72.774,00 e saldo em 24 meses de R$ 2.062,79. Financiamento na modalidade Leasing
pelo RCI Banque. Nissan Sentra 2.0 Mecânico, Motor Flex, com pintura sólida, 2010/2011, à vista R$ 54.990,00 com 60% de entrada R$ 32.994,00 e saldo em 24 meses de R'$ 972,64, taxa 0%, taxas e IOF inclusos. Nissan Tiida 1.8 S_Mecânico
Motor Flex 201012011 com pintura sólida à vista R$ 48.990,00, com 60% de entrada R$ 29.394,00 e saldo em 36 vezes de R$ 581,26, taxa 0%, taxas e IOF inclusos pelo Banco Credi Nissan. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro
pelo Banco Credi Nissan. Financiamento e Investimento na Modalidade CDC pelo RCI Brasil. Nissan Frontier XE 4X2 Mecânica 6 marchas, Motor Turbo Diese12010/2011 com pintura sólida à vista R$ 79.990,00. Nissan Frontier XE 4X4 Mecânica
6 marchas, Motor Turbo Diesel 2010/2011 com pintura sólida à vista R$ 86.990,00. Fotos meramente ilustrativas. Promoção váli�a até 30 de novembro de 2010 ou enquanto durarem os estoques. Preços e condições sujeitos a reajustes sem prévio aviso.

�
PROGRAMA �\.direção especial �

NI AN
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CITROEN.
"

CITROEN C4 GLX
1.6 FLEX 2011
PorR$

.99

MAIS COMPLETO
PORQUE TEM:

• freiosABS
• Painel digital
• Rodas de �9a-leve 16 ti

• Ai�ag duplo
• Votante com regulagem de altura
e profundidade

• 2 anos de garantia3

'No trânsito somos todos pedestr
.

.

I�� CITROEN C3 GLX
1.4 FLEX 2011 CITROEN

C4 PALLAS GLX
2.0 FLEX 2011
PorR$

59.990'

PorR$

36.990

RODAS DE LIGA-LEVE 15" ·VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS � 2 ANOS DE GARANTIA3
CONFIRA TAMBÉM AS VERSÕES C3 XTR1: C3 AUTOMATIOUE.

. POTÊNCIA 151CY �AIR-BAGS • MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA· 3 ANOS DE GARANTIA
3

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

I'.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn'

1 - Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên C4 1.6 GLX 10/11, Citroên C3 GLX 1.4 10/11 e Citroên C4 Palias 2.0 GLX mecânico

10/11.2 - CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 24 ou 36 meses e taxa 0,99% a.m para Citroên C3 (exceto para Sola ris câmbio automático). Entrada de 55% e saldo em 24

meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 e Citroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação.
3- Citroên C3 e Citroên C4 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Cltroên do Brasil e 1 pela Le Monde. Citroén C4 Palias e Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil, conforme
contrato assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra dos modelos Citroên C3 e Citroén C4 Palias Okm. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra do modelo Citroên C4
Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Imagens � a ente ilustrativas. 5 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 13/11/2010 ou enquanto durarem os estoques.

, , ., ,t'l .oill �J
II 1\ j

J * i 1 I I� �.
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OPCIONAIS:
COMPLETO+ABS+AUTO+ABG+TffO·t;COURO+COMP'
AR+DH+VTE+AQ+COMP+AUTO+RODA+FN+RE+W
COMPLETO+TETO+AQ+ABG+ coMp+éD+RODA'
OH+AC+VE+TE+ALM+AQ+COMP+RODA+LT+W

,": :
',"

. AR�OH+VTE+AL+�Q+ABG+ROOAtLT" .,,;,"_
AR+DH+VTE+Al+AQ+RODA+LOT+W
,AR+r5H;f:I,ITÊ+RÓbA+VY

C3 XTR 1.6 FlEX COMPlETO+BCO+AQ+ABG+COMP+RODA+LT+W
Fdm�J:6mX: "''''''''illI'"''''k.,,''':;;:-''B''''''''''''''''· AR;ÕH:tvttt-ALq.;ÂQ+LDTtW' "<m

GOlF 1.6 MI AR+DH+VTE+AL+AQ+CD+RODA+LOT+W
PRI�MAJ.AAXXHnEX'

. ,

DH;t-ÀQ.±W�H)T " ," ,:
SUZUKI GSX-R SRAO 1000CC

SIÓJJ V6�OLX ,:' ,

MAREAWEEKENO CITY 2.0

,306SflECT 1.8 •

SANTANAu 1.8

FI�SJÀ f:Ó"
'.

':
n i i""

2010, 39.906 36.900,;
2007 36.700 33.700

)007 3ÚQO, 31,900i
2007 34.500 31.500

,

}'ÓQ8,:)f900" 30.9.00)
2003 29.900 27.400

"

'

'",2008 ,28.60036.põ6i
2001 28.500 26.500

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG

+COURO+AQ+COMP+CD+RODA
+LDT+4X4+VV - 2009-ITAJAr

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD
+RODA+4X4 -ITAJAr - 2007

207 PASSION XS 1.6 AUTO FlEX

307'PRESENCE 1-6

PUNTO HLX 1.8

, '

':1998' 20�9ÕO "8:906,
1999 13,800 11.600

:�,J998 10�9ÕO ,8.9,ÕO!
1995 10.900 8.900

"", 19.cj�" "9 . .o0Q, ""'tJOÕi
1995 8.800 7.300

AR+DH+VTE+AUTO+ABS
+TETO+COURO+AQ+ABG+COMP
+CD+RODA+VV- 2006 -ITAJAf

.,,, .ÁlffoH-t;;YIT+ÁBS+AQ+RODAi
AR+DH+VTE+Al+AQ+RODA+LDT+W
"DH+ACtVÊ+TE+AQ+ÁBG+W'"

I' •

DH+VE+AQ+RODA+DT
" DH+:ÀC:i-VE'+TE+A(M+AQ+LTkW
DH+TE+AQ+RODA+W+PINT
"W
DH+AC+AQ+RODA+VV
W,,,"

'II'

". �,:.,

LOT

206 COUPE CABRIO
(Conversível)

AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+RODA+W

2003 -JONI

AR+DH+VTE+AL
+AQ+RODA+LDT+W,

2006-JONI

1996

Venha conferir nossos serviços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro .. Jaraquá do Sul .. se

RECARGA Ex:e
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TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro 9 mil Km rodados, em ótimo estado, com a C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto,
portas, aceito moto na negociação. Tr: 8807- revisão em dia R$ 4.200,00 Tr: 3373-1900/ 24.500,00 Tr: (48) 96137335 R$ 17.500,00. Tr: 9186-1357.3457 Fabrício

"1�WIIII'mim', CAMINHÕES
CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$ MEGANE RETH - Vende - se, ano 01, 2°

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz 17.000,00. Tr: 3372-1371/99228300 dono, completo, pneus novos. Tr: 99479765quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/ branca, pneus novos. Tr: 3370-0479Lauro
D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr:
33701478/99030877

CAÇAMBA D60 - vende - se motor e caixa
Mercedes 1113 por R$ 17.500,00 aceito
carro Tr: (47) 9196-4430

MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, '94, c/
baú, branco. Tr. 9979-6850/ 3371-6368
CAMINHÃO V.W - vende - se 7.90 S, ano 92,
branco, com carroceria, freio a ar auxiliado,
direção hidráulica, com tatôgrafo, R$
31.000,00 aceito carro de até R$ 13.000,00,
Tr: 9140-3987 ou 8859-5834

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono,
R$ 36.500,00. Tr: 8402-5923

ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados,
com IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou
3274-8077

CG - vende-se, 150, ano 08, com partidaUNO - Vende - se, quatro portas, completo. elétrica, com 11 km, 4.900,. 00, Tr: 3275-R$ 4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr: 3538 ou 9931-94109618-7945. SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
0075F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982,

motor MWM, carroceria graneleira no valor
de R$ 26.000,00 em ótimo estado. Tr:
9184.0124 ou 9988.1982 com Alzemir.

CG - vende -se 125, para trilha, ano 85 Tr:UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, 9219-8878 Douglascom ar-condicionado. R$ 17.000,00. Tr:
9979-8040 CG - vende-se 150 para trilha, Tr: 9633-2274

ou 3055-8884
SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790

Fi 000 - vende -se ou troca -se , ano' 89, SCENIC - vende-se ano 99 GNV, aceito trocaCRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr: motor MWM Tr: 3372-2823 Tr: 9176-58037812-3100 ou 9953-2627/ Samir

SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de
fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,
completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 99'75-
6766

FUSCA - vende -se ano 74 Tr: 3372-3910

MITSUBISHI - Vende - se, L200 GL 98, 4 X
4; Diesel, Cabine estendida. Completa, AR,
DH, TE. R$ 29.000,00. Tr: 9983-9046 falar
com Joise

CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú,
R$ 2.700,00. TR. 33717317/99267616
CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539 PAJERO E�PORT - Vende - se, 02, diesel,

2.8, completa, emplaca e revisada 4x4, R$
CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro46.000,00. Tr. 9115-1154 ou 3370-0402
de liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161PICASSO - Vende - se, 04, completo, R$

29.000,00. TR. 33705622 CORSA - vende - se, ano 06, baixa Km único
dono, em ótimo estado de conservação Tr:
9974-6753

11111111'11111",',/'11, CHEVROLET CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC,
semi-nova, com 6 meses de uso 5.400 km
rodados, cor preta com injeção eletrônica,
partida elétrica e com caixinha de 401 já
instalada R$ 5.500.00 Tr: 9925-9068 ou
3370-6687.

ESCORT - Vende-se, 94, europeu, R$ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, 4.700,00 avista. Tr: 8839-2879
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, DH, VE, TE, ESCORT _ Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,AL. Tr: 8823-8479.

R$ 4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300
PUNTO - vende - se com ar condicionado,
1.4, ano e modelo 2008, completo aro 15
de liga leve, som Mp3 de fabrica, 26 Km
rodados, cor preta perolisada, valor a ser
estudado, Tr: 9616-9188 ou 9975-5575/CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a FIESTA _ vende-se gl 1.0,01, com ar e trava STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com Jaques

FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
álcool em perfeito estado R$ 4.800,00 Tr: vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr: partida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157

MERCEDES CLASSE A _ vende _ se 160 R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/
3276-0850

3055-3756 ou 8408-9110
completa elegance, banco de couro, ano LeilaTWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,

R$ 5.500,000, aceita-se carro em troca 2000, na cor chumbo, R$ 16.800,00 Tr:
3275-2421 ou 9148-5790

CORSA - vende-se HATCH quatro portas,
ano 2000, único dono, com ar - alarme -

trava - kit visibili(jade. Tr: 3372-2595

HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na corASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16", ESCORT _ Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com cinza, R$ 3.800,00 Tr: 3371-8208 ou 9176-.IPVA pago, único dono. Tr. 99294800
som, R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300 4929

GOL - Vende - se, 93, 14.6, branco, R$
7.500,00, aceita-se automóvel em troca,
revisado com garantia. Tr: 3373-3311 9962-
5885

CORSA - vende-se classic, para assumir FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatrofinanciamento, ou troco por moto CB 300 Tr:
portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-68813376-3173 ou 9934-6491 TRAXX- vende- se moto emplacada, com

freio á dis'co, partida elétrica, na cor preta,
com 200 Km rodados nova, Tr: 8473-2955
Antonio ou 8417-1794

Wlllil/WI/UIUllI1/

PEUGEOT
FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo,CORSA HAT - vende-se, 1.0, 2003, completo ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-menos ar, R$ 21.000,00 Tr: 3371-9157 3444

GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$
7.500.00 Tr: 8873-1006

MONTANA - vende -se cor branca, ano FIESTA _ Vende-se, Hath, branco, 08. Tr: XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada2006, completa com ar e direção, Tr: 9621- 9143-0574 Josi para trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486 PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$ GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

8645 ou 3370-7242
35.000,00 + financiamento Tr. 3372-1371 perfeito estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850XT660 - Vende-se, ano 05, R$ 18.000,00.

Tr:9979-8040
FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06; completo,2° dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00
Tr: 9186-7223 PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W, GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, comcompleto menos direção, cor vermelho, 1.0, trava, alarme e bancos em curvin, R$

XTZ- vende-se, R$ 2.000,00 de entrada e R$ 16.500,000. Tr: 9975-3940/9902-6717. .6.900.00 Tr: 8855-9931 ou 3372-0900assumir parcelas de R$ 193,00 Tr: 3273-
0884

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel
interculer, cabine Simples, AC/DHNE/TE e
sistema de rastreamento. R$ 39.000,00. Tr:
9107-6932. KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente,

limpador e desembaçador traseiro, Tr: 9931:S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, 6391/9945-5881/3273-6572completa, R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47
84223148.

PÓlO - vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Completo, 55.000km, revisado. R$
28.000,00 único dono. Tr: 9608-5655 ou
3372-1098.

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff,
completo. TR. 9969-3914/ 3372-3008 KauêYBR - vende -se 2007 cor prata, placa

vermelha, troco por carro Tr:8473-9240 PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$
4.5.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922-YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Tr: 8300KA - Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir

estado, R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas MOTO SUNDOWN - MAX 125 SED - AZULde R$ 454,00. Tr: 3273-6417
2005 - NOVA - BAIXA QUilOMETRAGEM R$
2.300,00 - NEGOCIÁVEL Tr: COM RAFAEL -

9617-0900/2106-8166

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
8.500,00. Tr: 3276-0850

PÓlO HAT - vende - se 1.6, 2002/2003,
gasolina com kit gás, ar/ direção/ trio
elétrico, R$ 23.000,00 Tr: Daniela 9992-6524
Eduardo 9992-6475

PARATI - vende - se, ano 06, completo, R$
33, 000,00 na cor preta Tr: 8405-9689

SAVEIRO - vende - se, ano 2000, geraçãotrês, cinza básica, rodas 15, lona marítima,
protetor de caçamba, IPVA 2010 pago, sem
troca R$18.000,00 Tr: 3373-1060
SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
branco, Tr: 3275-6730

VECTRA - Vende-se GlS, completo, 2.2,
ano 99. R$ 18.500,00, aceita-se veiculo de
menor valor Com GNV. Tr: 3275-3538 9931-
9410

I·

z: RENAUT
-

.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 Tr: 3371-9157

VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de
couro, R$17.000,00 Tr: 9973-9669.

MONDEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV, em
ótimo estado, R$ 25.000,00, Tr: 979-6850 ou
3371-63. SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr:

3370-1141 ou 9113-7522
CLlO .:.. Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado, R$
17.500,00 Tr. 99786795 Raquel
CLlO - vende - se hatch autentique 2005,
cor beje, quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,
quatro pneus novo. R$ 18.000,00 Tr: 8451-
5887

PAMPA- vende-se ano 93, cor branca, R$
7.800,00, Aceita-se carro com o mesmo
valor ou menor Tr: 3370-1161 fll.//M,"','I" OUTROS

VECTRA - vende-se GT Flex 2008/2008, 2.0,
prata, completo, IPVA pago, 36.000 km,
ótimo estado, valor R$ 39.000,00, Tr: (47)
9933.0183 Si O - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas

portas. Tr: 3275-0697.ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002,
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou
9969-4208

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

VERSAllLES- vende- se Royale ano 96,
completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371-
8111 ou 9918-9808/ Rafael

�/I/lIWI/.lm MOTOCICLETAS
PALIO - Vende - se, branco, completo, ano
99, R$11.000,00. TR: 8826-6122 BIZ - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.
PALIO -. vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de BIZ - vende -se 125, ano 09, com partidaentrada, e assumir financiamento Tr: 9941- elétrica, preço a combinar Tr: 3370-10645854 Fabio

BIZ - vende - se 2003, cor verde, único dono,PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com Tr: 3371-752626 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr: 9616-
9188 ou 9975-5575 BIZ - vende-se 125 KS, ano e modelo 2008,
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/Pedalada beneficente
..... neste domingo, com saída às dez horas damanhã, da Subway,

que acontece a 2° Pedalada Beneficente. Leve sua família e um

litro de Leite Longa Vida. Além de ajudar o próximo, você vai

..... confraternizar, brincar, fazer amigos e praticar esporte. E o que
é melhor, participar do sorteio de vários brindes. Na volta da pedalada,
todos serão recepcionados com produtos Chocoleite, frutas do Super
mercado Lenzi e promoções da Subway. E ainda por cima curtir o show
de dança do Detonaxé e o pagode do grupo Levando um Lera.

Dever de casa
Num Tete-a-tete com o pro

fessor Paulo Kina's, um craque
da língua portuguesa. Segundo
ele, "Presidenta, nada! Substan
tivos e adjetivos de dois gêneros
terminados em "ente", não apre
sentam flexão de gênero femini
no, nem masculino, terminados

.

em "a". Por essemotivo não se diz

"gerenta", "clienta", "pacienta' e

mais e mais... Caso fosse correto

o uso de "a presidenta", por coe
rência, diríamos que "a presiden
ta está contenta" e o "presidente
está contento".

NAS.RODAS
• Tatiane, da DonnaAnna
Boutique, em breve, aterrissa na
urbe com seus cabides cheinhos
de grifes exclusivas. Aguardem!

• O empresárioMartin
Wernignhaus é mais uma pessoa
que deixo de chamar de amigo
e passo a chamá-lo de "irmão".
Valeu mesmo!

• Sempre afeita a circular entre

figurinos modernos, Sandra
Bitencourt corta a torta de
aniversário hoje, na sua casa,
com festa organizada pela irmã
Letícia Bitencourt.

• O empresário AndersonDutra,
daADD Pisos, commuito

.'

trabalho e eficiência já está se

destacando na região entre as

melhores lojas do.ramo de pisos
e acabamentos. Bola branca.

Festival'fOlclórico
Neste sábado, das Iôh.às 17

horas, com a participação de vá
rios grupos, folclórícos, aconte
ce na Praç'a:Âfigelo- Píazera, um
concorrido Festíval Folclórico. O
Festejo �ai resgatar as tradições e

tirar você do sofá,Vai perder?
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
;;���;J���-:!:

Gozação
Pelo amor de minha santa

manzinha, que está no Céu, me
belisquem! Digam que é men

tira e só mais uma gozação dos
nossos hermanos argentinos,
eternos rivais. No bom senti

do, claro! Pasmem o jornal EI
Clarin anunciou, na quinta
feira, uma pesquisa entre os

internautas para saber quem
eles consideram a sua cantora

predileta, no Brasil. Misericór
dia! Xuxa levou quase 40 % dos
votos.Dá pra ver que eles enten-

. dem mesmo é de Tango.

o amigo Gilmar Moretti e a

artista plástica VeraTriches,
também prestigiaram a

concorrida noite em prol da
Creche Constância Piazera.

Há algo que fica imantado
à existência visível ou invisível

de um ser: são os feitos,
os pensamentos, as ideias

e as palavras que
caracterizam sua vida.

A HERANÇA DE ${MiSMO

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

.

Joaquim Rossi. Ele é outro

amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

Dica de sábado
Conhecer o novo menu do
Restaurante Madalena.

,.;

O casalWaldemar e
Marili Zallottirna noite
beneficente, no Baependi

• Dani Flohr é a

ani�ersa�iante ma,is festejada,
de hoje.Mil vivas. Meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

• No.prõxímo dia 14 de
novembro, na Sociedade
Diana, eni'Guaratnirim,

I, ,

terá festa de arromba para o

lançamento do novo DVDfida '

dupla sertaneja Téo & Edu.

Baependi. Festamemorável
,
com ªgarticipação dabandà
ApokâlyPse, NovaTendênchl e
GrupoMandala,

li'
• Hoje, todos os caminhos
têm um sentido. Adíreção

71 é a lr��Noite Mares do
Sul, na beira da piscina do

• Quem prepara os quitutes
ii para comemorar, na.segunda'!

feira, dia oito, a ídadê nova é o

jovem Christian Ribeiro.
"

• Amanhã é dia de pedalada
beneficente. Saída às dez
horas damanhã db pátiO da

Subway.

Marlise Spezia, esposa
do meu amigo Jorge
Spezia, é a gfande

,

aniversariante do
êlomingo.

Dois toques
• João eAna Luiza e prole fo

ram brínâar o aniversário dele
um, pouquinho mais para lá. A

, gente não descobriu onde.

te desta sexta-feira atende pelo
nome de Clarice Mohr. Como o

seu telefone vai tocar no Chile.:
onde mora, sem parar, a opera-

.

dora de seu celulardisponibilizou
um satélite só para ela.'Cheers!

Onde comer bem
em Jaraguá
Na pizzas Domini,

na praça de alimentação
• ',� *�. ,�. '.Mo. , ••do Angeloni.. . . ,,'

• A querida aniversarian-
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Maestro da Orquestra Filarmônica, Daniel Bortholossi fala dos caminhos
que a música erudita tem traçado em Santa Catarina e no Brasil

JARAGUÁ DO SUL

Criada há exata
uma década, a
Orquestra Filarmônica
de Jaraguà do Sul
tem se destacado
como uma das melhores
e mais atuantes
do Estado. Somente
neste ano, o grupo
percorreu diversas
cidades oferecendo à .

população o acesso

gratuito à arte.

musical éumadasmais
.

.

. ..
'

poderosas ferramentas de inclusão"

"'�entro da temporada Ca
minhos da Música, por
exemplo, os ínstrumen

_..,tistas passaram por mu-'

nicípios como Joaçaba, Blume
nau, Itajaí e também pela capital
paranaense Curitiba. Em, todos
os concertos encontraram pla
teias surpreendentes. Além dis
so, ainda contaram com a com

panhia de músicos renomados

.

como o russo Yuryi Rakevich e o

inglês John TraiU.
Sobre essa trajetória, os tu

rnos da orquestra e também da'
música clássica no país, o ma

estro e diretor-artístico, Daniel

Bortholossi, fala a seguir.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

o Correio do Povo - Neste Também esperamos ter a

ano, a Filarmônica percorreu di- continuidade do Circuito Catari
versas cidades do Estado, inclu- nense de Orquestras, que permi
sive com participação de instru- te que a Filarmônica se apresente
mentistas internacionais. Quais em um número maior de cidades
os projetos para 2011? catarinenses, levando arte para

Daniel Bortholossi - Em um público aindamaior.
2011 teremos a continuidade No ano que vem, eu também
do projeto mais importante da

.
alimento um sonho antigo, que é

orquestra, que é Caminhos da o de conseguir captar recursos de
Música 2011. Nesta nova edição, um projeto para uma temporada
procuraremos seguir uma linha em Jaraguá do Sul; commais con

similar, mas com algumas modi- certos, repertórios diferenciados

fícações, queremos incluir mais e um maior número de apresen
apresentações para crianças e tações no município. A orquestra
mais apresentações "sociais', nas está pronta, queremos tocar mais
quais o projeto já é famoso. e estamos em captação.

OCP - Qual amaior conquis
ta da orquestra durante a tem

porada de 201O?
Bortholossi - Acredito que a

palavra seja consolidação. Uma

consolidação dos integrantes para
com sua posição e importância
dentro da orquestra. Uma conso

lidação j to aos patrocinadores
que não s cansam de elogiar e

perceber os res ltados de patro
cinar um grupo desta qualidade.
E uma consolidação da qualidade .

da orquestra que sempre surpre
ende positivamente.

OCP - Toda a turnê da Filar-

mônica teve concertos gratui- OCP - Qual a principal difi
tos como meio de incentivar o culdade em manter ativa uma

público a apreciar a música or- orquestra?
questral. As plateias têm corres- Bortholossi - De uma ma-

. pondídot neira resumida, a resposta mais' .

Bortholossi - Sem dúvidas. imediata seria a de mais recur

Eu não me recordo de algum sos. Entretanto, detalhando um

concerto da orquestra que tivés- pouco, creio que a maior dífí
semos pouco público. Temos nos culdade

_

é mostrar às pessoas,
apresentado por praticamente principalmente, em postos de
todo o Estado de Santa Catari-

. decisão, como governo e empre
na e também fora dele, sempre sas, que a arte musical é uma das'
com uma acolhida excelente. As mais poderosas ferramentas de

pessoas vêm nos cumprimentar, desenvolvimento do intelecto,
surpreendidas pela qualidade, inclusão social, fatores impres
simpatia e desenvoltura dos nos- cindíveis para a formação de
sos músicos.

,
bons e dignos cidadãos.

'."�"."41'f.·'",, �." •••••• It"j , •••••• ". \.t ••• ft.'1: •• ',.f.I ••••••••• I ' •• Ii ••• ti� ••• fa a "'a. ,'� JI..f'.1I _. ••• 1I.1!t •••••••••••••••• 1I�"r
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Ultímaaudiênciapública
Prefeitura de Guaramirim planeja pavimentação de 89 ruas domunicípio
GUARAMIRIM

Neste sábado, os meraderes
da Vila Eccel se reúnem

para discutir o projeto de
pavimentação comunitária
proposto pela
administração pública.

Essa
será a última audi

ência pública do crono

grama previsto para este

ano, e acontece na escola

Urbano Teixeira da Fonseca, às

16 horas.
.

Nessa fase, a Prefeitura de
Guaramirim apresenta os pos
síveis valores, modelos de pavi
mentação, fala sobre o sentido

das ruas e como devem ser cons

truídas as calçadas, que ficam

sob a responsabilidade dos mo

radores. As seguintes viasdevem
ser contempladas: João Damásio

Machado, Silvio Schork, Arman
.
do Stringari, Angelo Eccel, Sybilla
Friedemann Lemke, Anuntiata

Eccel e Dario Pianezer.

PIERO RAGAZZI

Mais prazo para.
quitar as dívidas

. GUARAMIRIM
OS contribuintes ganharam pra

zomaiorpara acertar as contas atra

sadas com a Prefeitura de Guara

mirim. Agora, segundo o secretário

de Administração e Finanças, Rolf
Antonius Júnior, o Refis - Programa
de Recuperação Fiscal 2010 - segue
com as renegociações das dívidas

tributárias até o dia 17 de dezembro.

Com o Refis, os devedores re

cebem descontos de 90% no va

lar das multas, e ficam isentos do

pagamento dos juros. Mas, quem
optar pelo parcelamento dos débi

tos, soma os acréscimos às parce
las em até 24 meses, após o acordo .

Conforme o secretário, o programa
abrange quase todos os tributos,
com exceção do ITBI (Imposto so

bre aTransmissão de Bens Imóveis).
Alémdo acerto de contas naPre

feitura, os contribuintes notificados

pelo Fórum de Guaramirim podem
participar demais ummutirão. Nos

dias 29 e 30 de novembro e primeiro
de dezembro, a administração pú
blica sede uma sala para a Comarca
cobrar as ações ajuizadas. Informa
ções pelo telefone (47) 3373-0247.

No projeto de
pavimentação

comunitária, 89 ruas
estão inscritas.

PREFEITURA DE GUARAMIRIM

P LEST

Orientação�para gestantes'tlQ SesePalestras sobre Patrimônio Histórico �
AFundação Cultural e o Conselho Municipal de Cultura, pormeio doArquivo Histórico O Sesc promove nos próximos sábados um curso para gestantes. As palestras oferecem

EugêníoVíctor Schmõckel, promovem cursos e palestras na área de Patrimônio Histórico informações gerais sobre o processo de gestação e as mudanças-corporais e emocionais e

Documental e Imaterial. Hoje acontece das 9h às 12h e-das 14h às 17h, o curso Elaboração acontecem s�mpre das ·I4hàs 17h.Aprogramação inicia nesse sábado, dia 6, com orientação

de Projetos, ministrado pelo pesquisador JoséAugusto Rando, no MuseuMunicipal Emílio sobre alimentação na gestação e no pós-parto, além de cuidados com os dentes damãe edo

da Silva.Aprogramação continua durante todo omês, dia 12, GelsonBini fala sobre Guia de recém nascido. No dia 2Q denovembro, o assunto será as alterações psicológicas da gravidez,

Leitura, já nos dias 19 e 20 de novembro, o curso será sobre Organização de Arquivos, com amamentação, sexualidade e uso de medicamentos pela mãe e o bebê. No sábado, dia 27, a

Silvia Kita. Dias 22 e 23 de novembro, Ação Educativa emMuseus será tratado por Elisabete palestra aborda as terapias'complementares, cuidados com'o recém nascido é os benefícios

Tamanini e dia 3 de dezembro, História,Memória e Identidade, com SandraGuedes.lnscri- da atividade física nagestação, No último encontro, dia 4 de dezembro, acontece uma visita

,. ções pelo telefone (47) 13.?7,Q-l3PO ou e-mm w:qrn\íQWt;,tpJ;içQ�jw�gt;aq�sul.,Çom.br. , .. I c \ • asmaterilidades dos'Hospitais Jaraguá e São José. Informaçõespelo telefone (47) 3275-7835.

Até agora, as comunidades da
. Vila Carolina, Nova Esperança e

Vila Freitas conversaram sobre

o projeto. Mas, as próximas reu
niões ficarão para 2011. Ao todo,
89 ruas serão contempladas com
pavimentação, com os pagamen
tos divididos entre goyerno mu

nicipal e moradores.

Novos projetos
para pavimentação
são apresentados

pela Prefeitura

CUlTU
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Sis do Sebrae
A partir de agora, empresários de qua

tro setores - apicultura, calçados femininos,
'móveis de madeira e vestuário - já podem
contar com um sistema de apoio em sua

tomada de decisão. O Sebrae de Santa Cata
rina está expandindo para todo o Estado o

Sistema de Inteligência Setorial (SIS). E o

melhor: tudo de graça, basta se cadastrar.

Li;;

IOH do Brasil
No último ranking de Índice de

Desenvolvimento Humano elabora
do pela ONU, o Brasil aparece em 73°

lugar com um índice de 0,699. É, um
,

índice bastante baixo, mas o mais de-

cepcionante é que amédia da Améri
ca Latina é de 0,704, melhor portanto
que o nosso índice. Perdemos para
países como Chile, Argentina, Uru
guai, Panamá, México, Trindad e To

bago, Costa Rica e Peru. Ganhamos
por meio focinho daVenezuela, Equa
dor e Belize que estão com 0,696, 0,695
e 0.694 respectivamente .

. 'Embora a forma de cálculo tenha

passado por grandes .mudanças neste

último ano, continua englobando três

aspectos essenciais do desenvolvi
mento humano: conhecimento (medi
do por indicadores de educação), saú
de (medida pela longevidade) e padrão
de vida digno (medido pela renda) e o

fato é que' o Brasil está mal na educa

ção, na assistência médica e no sane

amen�o e isto é suficiente para deixar
nossamédia bem baixa.

.
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MercarJo R iorial

Lourival KarsteOii

Criando eventos
Os Estados nordestinos são muito bons

em criar eventos que atraiam os turistas du
rante o· ano inteiro. Claro que Santa Catari
na também está bastante ativa, mas Floria
nópolis acaba de provar que podemos fazer
mais. O Folianópolis, festa em formato de'
micareta que acontece entre os dias 12 e 14

de novembro em Florianópolis, tem anteci

pado a vinda dos turistas para Santa Catari
na. Movimento que antes se tornava intenso
somente em meados de dezembro, início da

temporada,de verão, agora já começa em no

vembro, quando os foliões vindos dos quatro
cantos do país lotam a cidade.

IPCA
Depois de passar alguns meses

com variação insignificante, o IPCA
volta a crescer e o mercado já pro
jeta uma elevação da taxa mensal .

para 5,2% em 2010. Para o próximo
ano estámantida a previsão de 5%.

Apesar de o câmbio - via importa
ções mais baratas em reais - ser um

freio para a alta dos preços, o. fato é

que o consumo aquecido está ali
mentando a inflação. Outra causa

é o fato de as principais commodi
ties estarem com seus preços em

alta no mercado internacional e
estas' cotações automaticamente
afetam os preços internos. Para
conter os preços - portanto - a

guerra cambial atual é benéfica.

LOTERIA

01 - 04 - 06 - 07 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 14
16 - 17 - 21 - 24 - 25

��;;u,,;,njl,miInJ!i!I,',!III••
lf)n"U!ltJ�:Ã() �\� I) 044"9 fi

1 ° 26.632 250.000,00
2° 32.296 22.000,00
3° 38.804 12.000,00
4° 43.052 11.000,00
5° 48.782 10.320,00

INDICADORES

":' -':'---:--,.'::'-------- -::�--_ ... ,.ç ""' •• �.
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ode 12 anos
INE

.

RealizandoUm so
Hermes conclui produção do primeiro longa-metragem de animação feito em Santa Catarina
JARAGUÁ DO SUL

Durante 12 anos, o
jaraguaense Hermes
Gustavo Gnewuch, 40
anos, viveu em função
de um sonho: produzi'r o
primeiro longa-metragem
de animação catarinense .

...... ara isso, não contou com

_"suporte tecnológico ou

financeiro. Pelo contrá

rio, ouviu muitos "nãos"

quando buscou incentivo. Mesmo
assim, conseguiu concluir o filme,
utilizando apenas um computa
dor caseiro e o software 3D Studio
Max, que aprendeu a operar. sozi
nho. "Foram 12 anos, 15 horas por
dia, sete dias na semana dedicados
ao filme. Deixei de dar atenção à
minha própria família", conta. C�-

-

sadoe pai de dois filhos, Hermes
relembra emocionado do dia em
que estava indo a um aniversário.
IIMeu filho olhou paramim e disse

surpreso: o pai também vai?A par
tir daí passei a relaxar um pouco e

me dedicar mais à família. Pensei

várias vezes em desistir, mas fui
até o fim do projeto e estou orgu
lhoso do resultado", diz.

Essa persistência resultou em

um filme de 90minutos que trata de

ternas importantes como meio am
biente, ciência e ética. 'Ecotrash; o

genoma das almas' é um alerta para
que ahumanidade cuide doplaneta
ede tudo que está a suavolta.

Agora, o produtor sonha em

ver sua história chegar a lares,
escolas e quem sabe cinemas de
todo o mundo. Até o momento,
recebeu apoio das empresas Bel
mec, Soletex, do radialista Cavalo
Veio e dos governos municipal e
estadual. Quem quiser patrocinar
o projeto ou ajuda-lo de alguma
maneira, pode entrar em contato

através dó telefone 9926 2209.

EDUARDO MONTECINO

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br Segundo Hermes, filme é resultado de 12 anos de dedicação e persistência

PREVISAo DO TEMPO

TEMPO F�RME
Sol e formação de
nevoeiros ao amanhecer �

Temperatura mais
baixa ao amanhecer,
favorecendo a formação
'de geada nas áreas
altas do Estado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

DOMINGO
MíN: 11°C
MÁX: 28°C

SEGUNDA

.�MíN: 12°C
MÁX: 28°C

TERÇA

i)MíN: 17°C
MÁX: 33°C

PRÓXIMOS DIAS

Mais duas
frentes frias

A passagem de uma nova fren
te fria, nos dias 9 e 10, deixa tempo
instável com pancadas de chuva em
todo o Estado. Depois disso, o clima
serámarcado por tempo firme com
sol. No dia 19, uma nova frente fria
deverá passar por se, voltando a

, deixar o tempo instável. Temperatu
ramais elevada durante o dia

OCEANO
, Águas superfiCiais
continuam mais frias
Na área oceânica do Pacífico Equa

torial Leste, regiãomonitoradapelo Epa
gri/Ciram, as águas superficiais tem-se
mantidomais frias do que o normal nos
últimos meses, por causa da atuação
do La Nifia. O fenômeno deve atingir o
auge entre novembro e dezembro, com
intensidademoderada a forte.

�6Ç[)â
Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

FASES DA lUA
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ANIVERSARIANTES

linha de Fundo

Julimar Pivatto

Os nomes dojogo
o primeiro confronto, na Serra Gaúcha, Lenísio foi decisivo.
Claro que o conjunto conta muito, mas as boas atuações
individuais sempre são decisivas. E na noite de ontem, o

título de craque da partida pode ser dividido entreValdin
e Tiago. O ala marcou dois gols e ainda infernizou a defesa adver
sária com seus dribles e lances geniais. O goleiro fez defesas incrí

veis, como sempre, e foi decisivo também com os pés. Outro ponto
a se considerar: a marcação da Malwee/Cimed quando o adversá
rio está com o goleiro-linha é sensacional.

GElTIG FC (122 ANOS) - Vice-líder
da Premier League da Escócia

Ajogada da partida
o placar jámostrava 2xO para os.donos da casa. A arquibancada

festejava e até cansou de fazer a "ola". Soberano, o time da Malwee/
Cimed tocava de pé em pé, procurando a melhor oportunidade.
'E os dois craques da partida participaram do lance que mostrou

como é bem treinado e entrosado este elenco: Tiago lançou da sua
área na cabeça de Chico, que estava na linha de fundo do gol ad
versário. Ele só ajeitou para a chegada de Valdin, que fuzilou, sem
chances para Lavoisier. Genial.

Resultado do arbitral
O Campeonato Catarinen

se da Divisão Principal de 2011
terá o mesmo regulamento des-
,te ano. Ou seja, continuam dez

equipes e catapulta os anseios
da diretoria do Juventus em

voltar à elite sem passar pela
Segundona. A primeira rodada
será no dia 16 de janeiro com

as seguintes partidas: Joinville
x Brusque, Metropolitano x Fi

gueirense, Imbituba x Campeão
da Divisão Especial, Criciúma x
Vice da Especial e Avaí x Chape-

.

coense. Vamos esperar então a

definição da Especial de 2011

que é isso que realmente inte
ressa ao Moleque Travesso.

ndai é no Dimas.
Os carros mais desejados com taxa de

/�

DOIS TOQUES
,

, (OR�tDA.Abertas as inscrições 'F
'

paramais 'uma etapa da Corrida
nos Bairros, dessa vez no João
Pessoa. Informações no e-mail
corridanosbairros@gmail.com.

PROPAGANDA liAUmbro fez um
trabalho demarketing durante
o jogo daMalwee..,olJtem à noite,
:groveitandQ a írn do '

"
.'

"'! �"!r
ca:

�'f I

tJPIN(i.Jogador n ltuiutaba,
Vinicius, foipego no exame
anrídopíng no jogo que
eliminou a Chapecoense da

. Série C. Será que teremos
reviravoltai ",

J
'li

"ii,

JULGAMENTO-Na Série D, o'
STJD absolveu QAniérica-AM
e sepultou as esperanças do Iec
em subir de divisão.

JUSTIFICATIVA -A entidade
entendeu que o erro foi da CBF,
que não regularizou o atleta
na data correta. O Joinville por
recorrer, mas a primeira partida
da final está confirmada.

DlmAS<8JHYUnCRI
Seu novo caminho

Itajaí
Tel: 47.3247.4100

Blumenau
Tel: 47.3231.4100

Florianópolis - Estreito
Tel: 48.3281.4100 'I

O,.!l{j. iêmta,�y.m.ç.IH,�!l$. o.'Ig:n. J3.o tnec�ico a partir de R$ 59.900,00 à vista ou 60% de entrada e saldo .e.m 60x de R$ 599.00, Tuç.�né'Grai!l1!l!B�. ,tU� ,,' o iM�II�)� Propp�'de c�i{q sujeita aprovação - Financeira Alta S.A - T� sem Inclusão do IOF. C®fjç'

1;\
\iii'
SEMUMITEDE

QUILOMETRAGEM
COM AlISISTéNCIA

TÉCNICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de novembro de 2010 Esporte 25

I F l '

.

MalweeVinga 2009
e despacha aACBF
Time desentala derrota sofrida na final do ano passado

FOTOS PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Em 20 minutos, a Malwee/
Gimed definiu a partida
de ontem contra o Carlos

Barbosa,' diante de uma

Arena Jaraguá lotada.

-�epois de abrir 3xO noprimei
ro tempo, os jaraguaenses
tiveram tranquilidade para

...."suportar a pressão da etapa
final e controlaram bem a partida,
mesmo .sofrendo um gol no início

logo após o intervalo. A vitória por
3x1 colocou a equipe novamente

na final da liga Futsal, a sexta con
secutiva. O adversário será inédito: a

surpreendente Copagril, nos dias 16
denovembro, no interiordo Paraná,
e 23, aqui em Iaraguá do Sul, ambos Valdin marcou duas vezes e foi fundamental também na marcação
começando às 21h.

Mesmo com a yantagem (ven
ceu a primeira partida por 2x1), a
Malwee foi para cima e conseguiu
abrir o placar aos 5min25 comVal

din. Depois da jogada.ensaiada na
cobrança de falta, Neto chutou e a

bola sobrou livre para o camisa 31

empurrar para as redes. Melhor na

partida, a Malwee chegou ao se

gundo logo depois de um milagre
operado pelo goleiroTiago que tirou
em cima da linha o chute à queima
roupa de Rodrigo. No contra-ata

que, Falcão recebeu de frente para
Lavoisier, driblou o goleiro e fez o

segundo. Para completar, "a melhor

jogada da partida, Valdin anotou o

terceiro aos 13min57. Falcão também deixou o dele e se distanciou ainda mais na artilharia

I' HOJE
ATENDEREMOS ATÉ

17hOO

, 432 - Baependi I E-mail: yangfashion@uol.com.br
-

3275-3290 / 3371-0058

Defesa da Malwee, comandada por Chico, foi precisa na segunda etapa . I

OT

Carlos Barbosa volta com tudo
Os gaúchos nem ficaram mui

to tempo no vestiário, resolveram
entrar bem antes do apito que rei

niciaria a partida. Foram para cima

desde o início e conseguiram um

pênalti (duvidoso) com lminôü de

jogo. Carlinhos cobrou forte e des

contou. A partir de então, o técnico
Paulo Mussalém tentou de todas

as formas furar a boa marcação da

Malwee, tanto que colocou três go-

leíros-línhas diferentes. .

No final, foi hora de come

morar. "Sempre respeitamos os

adversários, mas não é fácil jo
gar contra a gente aqui com esse

público maravilhoso nos apoian
do", disse Leco. "Foi uma partida
difícil. O time do Carlos Barbosa

é muito bom e nos criou dificul

dades, principalmente no segun
do tempo", afirmou Neto.
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luta contraadegola
Atlétíco-GôeMG brigam para se afastar do rebaixamento
DA REDAÇÃO
A 34ª rodada do Brasileirão
começa neste sábado, com
a realização de três jogos,
todos às 19h30.

campeonato.
O Atlético-MG é quem vive

situação pior. Dentro da zona de

rebaixamento, está em 17° lugar,
com, 35 pontos. Assim, precisa
desesperadamente da vitória so

bre o Santos, na Arena do Jacaré,
em Sete Lagoas (MG). A sorte

atleticana é que as chances san

tistas de título praticamente aca

baram (está oito pontos atrás do
líder Fluminense), reduzindo o

interesse do time no Brasileirão.
O Atlético-GO está fora da

o destaque. são dois times
que entram em campo na
luta para evitar o rebai

_... xamento: Atlético-GO e

Atlético-MG, que enfrentam ad
versários já desinteressados no

zona de rebaixamento, mas ain
da corre risco. O time goiano
aparece atualmente na 15a co

locação, com 36 pontos" e quer
aproveitar o fato de jogar em

casa, diante de uni rival já de
sinteressado no Brasileirão, para
conseguir a vitória neste sába
do. Mesmo porque, o Inter vai
ao Serra Dourada, em Goiânia,
já com a cabeça na preparação
para o Mundial de Clubes, no dia
14 de dezembro, em Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos.

DIVULGAÇÃO/BRUNO CANTINI

Grêmio está
de olho· na
Libertadores

No outro jogo deste sába-

'do, o rebaixamento não está
em questão. Dono da melhor

campanha do segundo turno do

Brasileirão, o Grêmio conseguiu
uma arrancada impressionante
e entrou na briga pela classi

ficação para a Libertadores.
O time gaúcho está em nono

lugar, com 50 pontos, apenas
quatro atrás do Botafogo, que
hoje ficaria com a última vaq?
na competição continental.

Sem perder o embalo, na luta
para continuar vivo na luta pela
Libertadores, o Grêmio prome
te sufocar o Ceará neste sábado,
contando com o apoio do seu tor-'
cedor, que deve lotar o Olímpico,
em Porto Alegre. Do outro lado,
porém, o time cearense confia
na tática da marcação forte e da .'

velocidade nos contra-ataques
para surpreender e conseguir pu-
lar dos 44 para os 47 pontos. Obina é esperança de gols do Galo para sair da situação incômoda

ALONSO PRECISA VENCER NO BRASIL E WEBBER FICAR EM QUINTO

GP do Brasil pode definir campeão
O Grande Prêmio do Brasil, o caneco ainda no Brasil. Para

que acontece amanhã, às 14h, isso, ele precisa vencer a corri
no Autódromo de Interlagos da e torcer para 'Mark Webber
em São Paulo, pode definir o ficar de quinto para baixo. We

campeão do Mundial de Pilo- eber também depende de si e '

tos. No total, cinco deles se- para ser campeão e, para tal, ele
guem na luta pelo título, nesta precisa vencer os dois GPs que
que é a temporada mais equili- faltam (Brasil e Abu Dhabi). Os
brada dos últimos anos. demais postulantes, Lewis Ha-

Porém, apenas Fernando milton, Sebastian Vettel e Ien
Alonso tem a chance de erguer son Button têm que vencer a

0'- �'�." .�.- p

_-, � ., •...... ! ,r.,.. .. ,. ", " .. ,,,i

corrida de amanhã e torcer

para que �nso e Webber
não subam n�dio de ma
neira nenhulna para levar a
decisão a Abu Dhabi. ,

Os pilotos brasileiros Fe

lipe Massa e Rubens Barri
chello não têm mais chances
na temporada 2010. Hoje, às
14h, acontecem os treinos
classificatórios.

CLASSIFICAÇÃO 34aRODADA
SÁBADO
19h30 - Atlético-MG x Santos
19h30 - Grêmio x Ceará
19h30 - AtIético-GO x Intemacional
DOMINGO
17h - São Paulo x Corinthians
17h - Prudente x Goiás
17h - Vitória x Cruzeiro
17h -Avaíx Botafogo
19h30 - Palmeiras x Guarani
19h30 - Flamengo x Atlético-PR

> ,%'
1
19h30 - Fluminense x Vasco

o '.

3S"RODADA

QUARTA-FEIRA
21h50 - Ceará x Botafogo
SÁBADO
19h30 - Corinthians xCruzeiro
19h30 - Santos x Grêmio
19h30 - Atlético-MG x Flamengo
DOMINGO
17h - Vasco x São Paulo
17h - Guarani x Vitória
17h -Internacional x Avaí
17h - Atlético-GO x Palmeiras
19h30 - Palmeiras x Goiás
19h30 - Atlético-PR x Prudente

lifiIIU!II��'PImtI.l�!fl'ii!l'NlI4."II!iIJ!lII�I@��lrifmJ1§j�JIL�;'l�ih��fi�,I!.�dIIJfiitr#l,.
,81à'" 'i ta!lf&':/Zo"'" 'silj!l?<�e dá' í,j1[, ,�, ,�fL" "" .... P?l" .,1lIL"Õ, �Jt "

Reberxados para Serre B

JOGOS PELO BRASil
DOMINGO

17h - América-AM X Guarany-CE
• BRASILEIRÃO SÉRIE B

·34a RODADA

SÁBADO
17h - Ponte Preta x Portuguesa
17h - São Caetano x Sport
17h - Brasiliense x Bahia
17h - Náutico x lcasa
21h - Figueirense x Duque de Caxias

21h - Bragantino x Santo André
21h - ASA x Vila Nova

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL

2aRODADAQUADRANGULAR
DOMINGO
17h - AtI. Tubarão x Concórdia
18h30 - Marcílio Dias x x:v de Outubro

CLASSIFICAÇÃO QU�DRANGULAR:
Concórdia 3, AtI. Tubarão 2, x:v de Outubro
le Marcílio Dias 1.• BRASILEIRÃO SÉRIE C

• SEMIFINAL
JOGOS DE VOLTA DIVISÃO DE ACESSO

5a RODADA QUADRANGULAR
SÁBADO
16h - Guarani x Caxias

DOMINGO

16h -Inter de Lages x Caçador
CLASSIRCAÇÃO QUADRANGULAR: Caxias
lO, Guarani 9, Caçador 2 e Inter de Lages i

SÁBADO
17h - ABC x Salgueiro (1xl)
DOMINGO

10h -Ituiutaba x Criciúma (1xl)

• BRASILEIRÃO SÉRIE O
• FINAL-JOGO DE IDA

Néki e Guarany iniciam duelo
por vaga na final da Segundona

JARAGUÁ DO SUL
O jogo de ida da semifinal da

Segunda Divisão entre Néki e

Guarany acontece neste sábado,
às 16h; no Cláudio Tomazelli, em
Schroeder. A expectativa para a

partida é de equílíbrió, uma .vez
que na primeira fase as duas

equipes tiveram a mesma cam

panha: quatro vitórias, um em

pate e uma derrota.
Do lado do Bugre o que deve

desequilibrar é o atacante Julio'
Benevida, que já balançou as

redes 21 vezes. Enquanto que
o time de Schroeder tem como

'ponte forte a regularidade. Gua
ranye Néki se encontram tam

bém nos aspirantes, ,às 14h, no
mesmo campo. No outro jogo da

categoria, o Roma bateu a Conti
Elétrica por 1xO na terça-feira.

pora (l4h) pelo Grupo B e Fla
dutra disputa a liderança com

Avaí (l6h), no A. No Campo do
João Pessoa, o Botafogo pega o

,

Aliança (14h), pelo B, e o Unidos/
Nova Geração mede forças com

Jaraguá (l6h), no A.
EDUARDO MONTECINO

"
��\

'I

TERCEIRONA

Pela Taça O Correio do Povo,
acontece .a quarta rodada neste

sábado. No Campo do Flamen

go, o Amizade enfrenta o Pira-
.

Jl�Li:·��,J/LU� •• �H� ::.�� : �.

Néki aposta na regularidade para
abrir vantagem sobre o Guarany

,� , . . ' .

• . I ; - - • I .... � ... �.., ' \
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Segurança

Rádio-relógio com bomba
fere adolescente de 14 anos

o CORREIO DO POVO • Sábado, 6 de novembro de 2010

PIERO RAGAZZI

Assalto aconteceu perto do meio dia. Expediente foi normal à tarde

ASS l.TO

Ladrão invade
lotérica e leva
R$ 3míl do caixa
Suspeito fingiu ser cliente e rendeu
funcionária quando ela fechava local
SCHROEOER

A lotérica Roma,
localizada no Centro de
Schroeder, foi assaltada
por um homem que
tingiu ser cliente. O caso

aconteceu por volta do
meio-dia de ontem.

egundo a Polícia Militar, o

......
assaltante comprou bilhe-
tes de loteria e permaneceu

_."no local mesmo depois- de
ser atendido. Perto do meio-dia,
quando os clientes já haviam ido
embora e a funcionária começava
a fechar o estabelecimento, o sus

peito anunciou o assalto.
De acordo com o depoimen

to, o bandido fez menção de que
iria puxar uma arma. Ele levou o

dinheiro que estava no caixa e fu

giu a pé. Um boletim de ocorrên
cia foi registrado na Delegacia de
Schroeder na tarde de ontem e,
conforme a Polícia Civil, o ladrão
teria levado cerca de R$ 3 mil.

A PM fez buscas pela região,

mas o acusado não havia sido en
contrado até o fechamento desta

edição. Conforme descrição feita
pela funcionária, o suspeito era

moreno e usava calça jeans, além
de camisa e boné pretos. A repor
tagem procurou os responsáveis
pela lotérica para falar sobre o

assunto, mas eles preferiram não
.

se manifestar.

poço GRANDE
.

Este não foi o único assalto

registrado ontem na região. Perto
das 13h, um bar na Estrada Poço
Grande, bairro Poço Grande, em
Guaramirim, foi invadido por
dois homens armados de revól
veres. Eles levaram R$ 200 do cai
xa e maços de cigarro e fugiram'
em uma motocicleta. Segundo a

proprietária, de 46 anos, os ho
mens eram morenos, um baixo e

o outro mais alto. Até o final da
tarde de ontem, os suspeitos não
haviam sido encontrados.

• Oaiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

�llE .

.Piloto e carona .

ficam feridos
Um motociclista e um

,

carona fica m feridos du-
r .

cidênte entre

'carro e motocicleta .na rua

Marechal Castelo Branco, i

Centro de Schroeder, por
. volta do meio-dia de ontem.
O piloto, Paulo" César Mo
rais, 36

.�

foi levado ao

Qspif. 1"p,�lQ he,�t
cóptero na a PolíciaMf- ,.I

,

litar. Segundo os Bombeiros
Voluntários, ele 'teve fràtura
no tórax e suspeita de. fra
tura na perna direita e per
manecia em observação até
o.fechamento desta edição. '

Já o caÍon�, que também
sofreu escoriações, foi aten
dido pelo Sarou.

MARIA DA PENHA

cos e empurrões, causan

do ferimentos na cabeça.
Dois vizinhos, ao tentarem
impedir as agressões, en

traram em luta corporal
com o acusado e sofreram
lesões leves. O suspeito foi
conduzido à Delegacia da
Comarca e a vítima foi le-

.

vada ao pronto-socorro' do
Hospital São José.

POMEROOE
Uma bomba caseira instala

da em um rádio-relógio explodiu
dentro de uma casa no bairro
Ribeirão Claro, em Pomerode·na

quinta-feira. A explosão feriu um
adolescente de 14 anos que ma

nuseava o aparelho .

Segundo informações da Polí-

27

cia Militar, o rádio foi encontrado
no lado de fora da casa, dentro de

.

uma caixa e aparentava ser novo.

Quando o adolescente ligou 0-
aparelho, aconteceu a explosão,
que o deixou com ferimentos pela
mão e pelo corpo. A PM informou
ainda não saber quem realizou e o

quemotivou o crime.

Vara Criminal faz força-tarefa
para devolver objetos furtados

JARAGUÁ DO SUL
A Vara Criminal de Jaraguá

do Sul está realizando uma

força-tarefa para a devolução
de . objetos apreendidos. Por

isso, que teve objetos furtados
no período de 2006 a 201'0, e

possui nota fiscal ou boletim
de . ocorrência dos itens, pode
se dirigir ao Fórum para fazer
o reconhecimento e receber
de volta o bem roubado. Entre

as apreensões estão bicicletas,
televisores, aparelhos de som,

celulares, notebooks, câmeras

digitais, entre outros.
O comparecimento junto ao

Cartório da Vara Criminal deve
ser feito até o dia 26 de novem

bro' de segunda a sexta-feira, das
12h às 19h. O Fórum fica na Gui
lherme Cristiano Wackerhagen
87, bairro Vila Nova, ao lado da

Delegacia da Comarca.
ARQUIVOOCP

Fórum fica na rua GuilhermeWackerhagen, no bairro Vila Nova

CONFIDENCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA 1 PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaragua do Sul 1 2" Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova - CEP 89.259-300,

Jaragua do Sul- SC E-mail jgsvar2@jsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano R�fael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária n° 036.05.009056-4
Autor: Banco Finasa SIA
Réu Leonir Vaz
Citando (a) (s): Leonir Vaz. CPF 039.883.109-21, Rua 60- Joaquim Francisco de Paula, 3.082, Chico
de Paulo - CEP 89.254-710, Fone (047), Jaragua do Sul-SC.

Descrição do(s) BEM (NS): O veiculo Honda CG 150, modelo Titan KS, ano 2005, cor azul, á gaso
lina, Chassi: 9C2CK08105R026864. Valor do Débito: R$ 9.197.00, Data do calculo: 10/11/2006. Por
intermédio do presente a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sábio,
Fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, Tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S), para que: a) proceda o depósito do valor do débito e seus acréscimos legais, conforme
cálculo colaborado na forma do art. 3D, § 20, do Decreto - lei n° 911/69, com alterações pela lei n°

10.931/04, no prazo de 5 dias (cinco) dias: b) conteste o feito, se assim o quiser, em 15 (quinze) dias
(art. 3D, parágrafos 3D e 40) contados no transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: a) Incor
rendo o pagamento, ou não sendo contestada a ação no prazo legal, presumir- se- ao aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285. c/c o art. 319. do CPC). b) Cinco
dias após executada a liminar, consolidar- se- ao a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no

patrimônio do credor fiduciários, cabendo ás repartições competentes, quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus
da propriedade fiduciária (art. 3D § 10 do mesmo decreto lei). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será fixado no local de costume e

publicado 1 vez (es), com.intervalo de O dia na forma da lei.

Jaragua do Sul (SC), 13 de Abril de 2010
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FOX 1.0
Total FIex 2011

GOL G4 1.0
Total Flex 2011

Você leva
Ar-condicionado

Voy-age 1.0
Total Flex 2011

�\líÍlr__Wii'iJ11l'JZll'JJi)���QlI;���tmIilliÀ$'«AI�"*,,,"...uoom._ c:RmlIPIJt!4msSli1ll11b.lillIItJI!in"'Imb.Gl:!Il�41U�IIIlIilllll".:tI)QctM.._�l.Qr';u.t!Ódl$Wll.L����'wiRIIillJllll'l!iJt<lll!1I$18l9lllllIlOl.l'llWC�llIJl)l'Il:IWlllflW,41�óIIlQJlllw:IWll>mt�IlállI.�,<::AIJII��mQ1liImlllI"l4ifitaoillll!llfll'l cilt!�4!lQJjlQl_�liIlwIi..trlll!.iiIiiel��sI)iltll!QlI!IQ)(<I>G.llI1l1.Q)",l!..$�re�IMI�)w�RIIJT��IIII!11111J)�\(IIÍllIdbll;'lI<ie��1I11mad1ll_��QlIfmIJ�ctlEItJ!:llll"l_�,t6ijlU.aoill SIlQrn<lqitQl'Gl!$lIJI'l!twb�IIIlIml_�I�'lIliIülbell�c8;u:_��sC!ltllalili;
7Jjj1J:l.ll!l»1DJ.IWtu$IIllcm!lt:�cm!ltIlllJtáltlI��).�Iquur�I<III!�anWa.iIII��'�"'Il!:>lIt!Mllt:i� .-.r;omb<

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conlinnçu

4732746000

Líder de vendas da região. IIMIICO"I'$WI'GIII

. ,
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Existem inúmeros exemplos de pro- mais difíceis. Esses músicos merecem

jetos que têm a música por base e são tanto nosso aplauso quanto qualquer'
desenvolvidos plenamente e com uma músico profissional. OCP - A música clássica tem sido
eficácia comprovada, mas somente Agora vou falar das razões não tão . uma maneira bastante produtiva de in

quando se consegue acessar alguém. boas. O músico, como qualquer profis-. clusão social, com resultados positivos
mais sensível nos postos de decisão.

.

sional, tira seu sustento de sua arte. Se espalhados pelo Brasil inteiro. Entretan
Essa qualidade permite que os gover- uma sociedade não lhe dá condições sul. to, a profissionalização ainda é um em

nos e empresas responsáveis percebam ficientes para sobreviver, existem dois ca- pecilho. Por quê? Faltam orquestras ou

que alocar recursos para a manutenção minhos: se mudar para outra .cidade, que incentivos a essa arte?
de um projeto orquestral tem resulta- tenha um meio musical mais desenvolvi- Bortholossi - Eu arriscaria dizer que a

dos que terão um impacto enorme na do, ou ter uma profissão paralela. música clássica é uma das principais for-
sociedade no médio e longo prazo, na Exatamente por isso, que nós da Díre- mas de inclusão social, hoje, no planeta.
qualidade de vida, na diminuição da ção Artística e Executiva da Filarmônica, Detalhando um pouco, para um projeto de

violência, do tráfico de drogas, além de nos empenhamos tanto para conseguir orquestra realmente dar certo, ele precisa
permitir à população o acesso à arte. mais projetos que permitammais apresen- necessariamente de três elementos base:

Recentemente tive acesso a dados tações para nossos músicos. Desta forma, - Educação Musical de qualidade -

que mostram que o recurso que se inves- eles conseguem os recursos necessários aqui eu incluo professores altamente es

te no sistema prisional e centros de cor- paramanter seus instrumentos, seus estu- pecializados, instrumentos de qualidade
reção é, pelo menos, mil vezes maior do dos e, em muitos casos, suas famílias. Ter e boa infraestrutura de ensino.

que o que seria investido em bons pro- mais recursos e tocar mais também nos - Orquestra Jovem - é nela que os alu

jetos para evitar que o jovem tome esse 'permite manter o músico em Jaraguá do nos vão aprender e ter a prática suficiente
caminho. Projetos como o da Filarmôni-' Sul por mais tempo, aproveitando seu po- para desenvolver .a técnica de sua arte e

ca se prestam exatamente a esse papel. tencial em prol da sociedade. chegar ao profissionalismo.
- Orquestra Profissional - O jovem

precisa vislumbrar que chegará ao pro
fissionalismo e poderá viver de sua arte,
senão ele acabará abandonando e per
seguindo outra carreira que tenha mais

oportunidades .

Assim, . com esses . elementos, se faz
um projeto de sucesso. Sem quaisquer
umas dessas bases, o projeto não con

segue se sustentar. Sempre precisamos
romper essa barreira para conseguir im
plementar um projeto, pois tudo isso exi

ge investimento. Mas uma vez rompida,
o investimento se dilui e os resultados

aparecem. Neste ponto, as comunidades
que conseguem não param mais, Essa é
a dificuldade, pois recursos existem para
esse fim.

OCP - A orquestra completa dez anos de
existência em 2010. O que mudou nesse
período?
.' Bortholossi - No começo, tínhamos
uma reunião de estudantes de música,
músicos amadores, de certa forma, isola
dos do meio musical em geral. Tudo isso
constituía uma base, mas, pelo isolamen
to.não se tinha acesso à qualidade do en
sino musical, que é a chave para o desen - .

volvimento de um projeto de orquestra.
Com um projeto centrado na educação,
batalhamos para dar aos nossos alunos
uma educação musical de qualidade,
como a vinda de professores de qualida
de para o nosso plantel.

Hoje temos um grupo mais maduro,
com uma formação sólida e a vontade
de melhorar cada vez mais. A qualidade
da orquestra, às vezes, é mais do que sur
preendente. Recentemente tocamos com
o Yuryi Rakevich, um dos principais mú
sicos da OSESP (Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo), a melhor orquestra
do Brasil, e talvez da América Latina, Em
depoimento,Yuyi nos disse que para ele foi
uma grande surpresa encontrar em Jaraguá
do Sul uma orquestra de um nível superior,
que dificilmente se encontra em São Paulo,
quantomais no restante do Brasil.

Também posso afirmar que, nesses

dez anos, a Filarmônica foi a principal
responsável por colocar Jaraguá do Sul
no mapa da música erudita no Brasil, to
cando commaestros e solistas de renome
e bem representando nossa cidade pelo
Brasil afora. Sem falar que hoje temos na
cidade um respeitado Festival de Músi
ca, que sem a Filarmônica em Iaraguá do
Sul, não existiria.

OCP - Amaioria dos instrumentistas
da Filarmônica não tem a música como
única profissão. Por quê?

Bortholossi - Por razões diversas, e al
gumas, muito-boas. A nossa Filarmônica
se orgulha de ter em seu quadro alguns
músicos que são amadores, possuem ou-

.

tra profissão, porém cultivam a música
em suas vidas com tal paixão e dedicação
que têm nível para tocar nossas obras

OCP - Como você avalia o cenário da
música clássica no Estado de Santa Ca
tarina? E no Brasil?

Bortholossi - A música clássica no

. Brasil como' um todo está crescendo e

em Santa Catarina não é diferente. Com a

melhoria do país como um todo, começa
mos a resolver os problemas básicos que
nos afligiam, e então começamos a pres
tar atenção na qualidade de vida. Como
música clássica está diretamente ligada a

isso, a tendência é de crescimento.
Infelizmente Santa Catarina está um

pouco atrás, pois não temos nenhuma

orquestra profissional, ao contrário de
Estados vizinhos, que têm várias. Feliz
mente é somente uma questão de inves
timento. Agora é o momento.

OCP .;:As obras orquestrais estão no

dia a dia das pessoas, porém, elas ainda
parecem perder espaço para as músicas
com apelo mais popular. Por quê?

Bortholossi - Essa é uma questão um
pouco complexa e dá muita margem à
discussão. Alguns afirmam que o públi
co quer consumir essa música Iigeira..a
música comercial, e por isso ela é produ
zida e consumida em larga escala. Mas

outros, e eu me incluo nesse rol, afirmam
que existem interesses comerciais muito
fortes em vender esse tipo demúsica, que
muda a cada estação, a chamada indús
tria cultural, que obtém lucros assom

brosos sustentadapor rádios, televisão e

programas de auditório. Se analisarmos
assim, a música clássica, a música artís

tica, acaba sempre remando contra a COf
rente e ficameio que fora desse circuito.

Entretanto, por outro lado, não creio

que a arte musical pretenda competir e

concorrer com esse tipo de música, pois o

enfoque é outro. Nosso enfoque é trabalhar
a educação, cultura e elementos duradou
ros para a comunidade e não o simples
comércio. Exatamente por esse motivo,
e� acredito estar no papel dos governos e

empresas responsáveis permitir o acesso·

de bens culturais à população, pois o único
elemento quemotiva a indústria cultural é
o lucro. E o nosso é á educação, cultura e

qualidade de vida para todos.

OCP - Jaraguá do Sul abriga uma das
melhores ôrquestras do Estado e tam

bém um festival de música erudita. No
entanto, a cidade não possui nomes de

destaque na cena brasileira. O que fal
ta para a região se tornar um celeiro de
bons instrumentistas?

Bortholossi - O investimento e a perse
verança emum projeto como o daFilarmô
nica. As ações existem,' mas como atuam

de forma extremamente isolada perdem o

foco. Um Festival não tem sentido em exis
tir sem um projeto orquestral que mante

nha os músicos trabalhando o ano todo,
que permita que a população sinta os efei
tos de um desenvolvimento artístico.

O celeiro somente acontece com a edu

cação consistente e periódica e os meios

para que o músico permaneça na região
e semeie seu conhecimento para mais e

mais pessoas. Mas, para isso ele precisa
ser incentivado a permanecer, precisa
existir trabalho a ser feito e remuneração
para tal. E isso somente acontece com

um investimento consistente e duradou
rona educação dos nossos jovens e in
vestimento em um bom projeto orques
tral. Caso contrário, ele vai deixar a região
em busca de melhores oportunidades.
Como eu disse anteriormente,' existem
recursos especialmente para esse fim,
somente é necessária a aplicação dos mes
mos em prol da comunidade.
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"
Existem inúmeros

exemplos de
projetos que têm a

música por base e
são desenvolvidos
plenamente e

com uma eficácia'
comprovada.

"

Hoje temos um
grupo maismaduro,
com uma formação
sólida e a vontade
de melhorar cada

vez mais ..

"

"
A música clássica
no Brasil como um
todo está crescendo
e em Santa Catarina
não é diferente.

" /

"
Nosso enfoque
é trabalhar a

educação, cultura
e elementos.

duradouros para a

comunidade e não o
simples comércio.
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