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Proclamação
Especialistas relembram lutas
e conquistas que marcaram a

queda do Império no país.
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Programação
Expoville é palco para as mais belas

espécies de flores. Evento também
conta com atrações culturais.
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Casar? Mais tarde!
Brasileiros se casam cada vez mais tarde,

"

idade média para os homens é de
29 anos e, para as mulheres, 26 anos.
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DE VETERANOS

Mais de 300 pessoas desembarcaram em Jaraguá do Sul para participar do 22° Encontro
Nacional de Veteranos da FEB. Entre eles, estão 50 soldados que fizeram parte da Força Expedicionária

Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial.'Exposição de viaturas é uma das atrações.

Depois do Senado, Niura

quer comandar o PSDB
Página 7
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Justiça decide
liberar o Enem

.

Tribunal Regional Federal
do Recife suspendeu ontem
a liminar que cancelava a

prova do Enem 2010 em

todo o país. Página 19

Suspenso edital
para retirar trilhos
Dnit irá relançar licitação
para executar projeto do
contorno ferroviário, que
apresentou problemas
técnicos. Página 10
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sil entrar na guerra". A partir de
2 de julho de 1944 teve início o

embarque do primeiro escalão
da Força Expedicionária Brasi

leira, sob o comando do gene
ral João Batista Mascarenhas de

Morais, com destino a Nápoles.
De Jaraguá do Sul partiram de

zenas de homens, sendo um dos

municípios que, proporcional
mente, mais enviou soldados em

Santa Catarina. Os jaraguaenses
não hesitaram em ajudar a pátria e

auxiliar na manutenção da paz.
O Correio do Povo acompa

Ilhava a luta armada na Europa,
com algumas informações gerais
sobre a guerra. Em 22 de julho de

1944, noticiava a chegada da FEB

na Itália. Outras notícias chega
vam pelo noticiário e aos poucos
o impacto da guerra adentrava

os lares jaraguaenses. No dia 31

Lar, das Flores

de março de 1945, a manchete:
"Morre o primeiro jaraguaense -

Gumercindo Silva". No dia 26 de

maio, informava o falecimento
de Antonio Carlos Ferreira e João
Zapella e em 23 de junho os feri
mentos de Afonso Kath.

A notícia mais esperada após
o fim da guerra aconteceu em

17 de julho quando retornou o

primeiro grupo dos expedicio
nários para o Brasil. Com muita

alegria os Expedicionários foram
recebidos em Iaraguá por seus

familiares. Foram reverenciados

como heróis, principalmente, os

que pereceram nos campos de
batalha. Os expedicionários aos

poucos continuaram com suas

vidas e profissões no Brasil, mas

jamais irão esquecer o que vi

ram e sentiram na Itália e a luta

pela paz e liberdade de um povo.

A Associação Assistencial pára Idosos 'Lar
das Flores' é instituída em 13 de novembro

de �981. As reuniões para sua instalação ini-

ciaram em 23. de junho, sendo na época eleito

presidente Ewaldo Boos. Mais tarde, em 1990,

inaugura sua sede com 60 apartamentos.

o que se aprendia na escola em 1925
O Colégio São Luiz, escola paro- -

quial dirigida pelas irmãs da Divina

Providência, através do jornal de ja
neiro de 1925, comunicava aos pais
que estavam abertas as matrículas

para o internato e externato. As au

las iniciariam em 11 de fevereiro e

os alunos teriam as seguintes disci

plinas, ou matérias de estudo: por

tuguês, francês, alemão, aritmética,
geometria, álgebra, história univer

sal, história Pátria, geografia, física,
química, botânica, zoologia, canto e

música, desenho, trabalho manual,
ginástica, ensino intuitivo, doutrina

e ensino cívico.
Havia também lições de piano,

violino, bandolim e cítara, cobra-

Jaraguá do Sul e a Força Expedicionária Brasileira
este fim de semana tere

mos em Jaraguá mais um

Encontro Nacional dos
Veteranos da FEB. Vamos

relembrar o que aconteceu?

A Segunda Guerra Mundial

deflagrada em 1939 causou inú

meras modificações no mundo.
Com o confronto chegando até
nossas portas, o Brasil não teve

alternativa senão enviar solda
dos para auxiliar na luta contra

Hitler e seus aliados.
Criada a Força Expedicioná

ria Brasileira em 1942, é dado
início ao treinamento de solda
dos e voluntários que totaliza
ram um contingente de apro
ximadamente 25.300 homens.
Adotou como lema "A cobra está

fumando", em alusão ao que se

dizia à época que era "mais fácil
uma cobra furnar do que o Bra-

dos a parte e que também podiam ços diferenciados, inclusive alu

ter crianças e adolescentes da co- gavam os instrumentos musicais

munidade como alunos, com pre- . para as aulas.

Irmãs da Divina Providência e os alunos

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

18I11III:

Ferdinando Piske (20 da esq.p/direita)

Os Pracinhas da região
Antonio Carlos Ferreira.Afonso Kath, Afonso Borchardt, Agosti

nho Rocha, Alfredo Adolfo Milnitz,Augusto Braatz,Afonso Klein, Al

vino Hornburg, Alvino Borchardt, Alvino Neitzke, Amaro Martins dos

Santos, AngeloVicenzi, Arnoldo Hornburg'Avelino P. Silva, Alfredo

Behnke, Bernardo Gõdtke, Bruno Scheíbel, Bruno Boddenberg,
Carlos Frederico Vasel, Conrado Horongoso, Daniel Carlos Campi
gotto, Egon Carlos Groth, Emilio Eurico Siewert, Erwino Sell, Ervino

Neitzke, Estefano Meier, Ewaldo Schwartz, Ervino Haack, Ferdinan

do Piske, Fídelis Stinghen, Fridolino Irineu Kretzer, Gabriel Scheuet .

Germano Karger, Germano Bassani, Guilherme Emmendorfer, Gu

mercindo da Silva, Haroldo Schneíder, Harry Hadlich, Hartwig Bor

chardt, Heleodoro Veloso, Heinrich Horztmann, Helmuth Utpadel,
Henrique Marcos, João Foerster, João Rodolfo Hauk, João Zapelía,
Jorge Ersching, José Alves da Silva, José Ribeiro, José de Brito, José

Lourenço da Silva, Iovíno dos Reis, Lino Bertoli, Luiz Bassani, Luiz

Kock, Manoel Atanásio, Manoel Agostinho Dias, Oswaldo Harger,
Otacilio Soares, Paulo Rathunde, Paulo dos Santos, Romalino Sabi

no, Rudolfo Homburg,Venicio Carlini, Waldemiro Melchert, Walter

Carlos Hertel, Werner Goedtke, W1adislau Sikorski.

Desta lista 56pracinhas eram naturais de Jaraguá.

&Cassuli
\\I'/VW cassuh .adv br

us direitos, a

egócios jurfdic

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

Rua Donaldo Gehring, '135 • Fone 47 $371 7511 • Fax 47 32751820
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PONTO DE VISTA

Jorge Brognoli,
economista

DurvalMarcatto,
presidente da Acijs

OAB deJaraguá
do Sul

Enem•.•até quando?

Sabe
aquele ditado popular que diz (ironica

mente é claro) que tudo que está ruim pode
ainda ficar pior? Pois é ...parece ser o caso do
nosso Enem.:

Primeiro, este ano, milhões de estudantes se pre
pararam para a realização do Enem, e junto com eles
as suas famílias. Todos na expectativa de realização
de um Enem sem problemas, tendo em vista o fiasco

que foi o mesmo exame realizado em 2009, com o va

zamento prévio das provas, etc.

Neste ano, o Enem realizado no final de semana

que passou (dias 6 e 7/11), mais uma vez demons
trou de maneira inquestionável o despreparo dos
nossos governantes, no caso e em especial os vin
culados à área da educação (que nem é tão impor
tante assim né?).

As confusões geradas com a incompetente ges
tão deste exame, pelos responsáveis pela sua apli
cação, e aqui devemos apontar desde o presidente
da República, ministro da Educação, presidente
do INEP e outros, mais uma vez deram mostras

inequívocas de que algo urgente deve ser feito no

âmbito governamental, especialmente no que toca

à possibilidade de aproveitamento dos resultados
do Enem (desde que realizado de maneira regular),
como método de acesso às universidades.

.

Mas, como dissemos, como se não bastassem to

dos os problemas de ordem materiais ocorridos no

Enem, como por exemplo a troca de cabeçalhos de

questões, numeração sem sequenciamento, etc., a

'lambança' ainda conseguiu ficar pior.

É que tanto o presidente da República, como o

ministro da Educação, entenderam não ter havido

problema relevante na realização do Enem, tendo
o ministro da Educação, inclusive, afirmado que
as falhas em questões do Errem estão "na taxa de
tolerância".

Já o nosso presidente, distante (literalmente) do
nosso país, já que se encontrava em escala naÁfrica a

caminho da Coréia do Sul, viajou (mais uma vez lite

ralmente) quando disse que o Enem foi "um sucesso

total". De que sucesso ele estaria falando? Se alguém
conseguir responder, por favor nos informe.

Ora, ou todos nós brasileiros, em especial os estu-

.

dantes prejudicados (de maneira direta e indireta) e

o presidente da República e o ministro da Educação
não estamos falando do mesmo Enem, ou o que real
mente está ocorrendo é, mais umavez, um grave sinto
ma da alienação ética e moral que insiste em não se se

parar daqueles que, em nome da população brasileira,
possuem a responsabilidade de ditar os rumos do nosso
país, e especialmente na área da educação, tão vital para
o desenvolvimento nacional presente e futuro.

Acorda Brasil! mostra a tua cara (como já disse o

poeta Cazuza). Precisamos urgentemente que todos

aqueles que são atingidos e prejudicados pelas más
e irresponsáveis ações governamentais ergam suas

vozes e façam valer seus direitos. Neste caso, como

sabemos, só iremos ter uma revolução na educação
se esta mudança vier "de baixo", ou seja, origina
da dos anseios e lutas da população. Unamo-nos,
pois, e lutemos por um Brasil realmente justo.

SERViÇO

J\,PJ,��I
Circuito de Corrida

no João Pessoa
Mais uma etapa do lo Circuito de Corrida nos Bair

ros' realizada pela Associação de Corredores de Iara
guá do Sul, acontece hoje no bairro João Pessoa, em

um percurso de 4,3 quilômetros. A largada, às 15h, e

chegada serão na Sociedade Esportiva João Pessoa.
Os participantes podem se inscrever nas categorias:
infantil, infanto-juvenil e adulto. A inscrição pode ser

feita pelo e-mail corrídanosbairrosêgmail.com ou no

local. Informações no site www.acorjs.org.br.

Pi!.\

Amizade convoca

Assembleia Geral
A Associação Desportiva e Recreativa Amizade

convoca todos os sócios para a Assembleia Geral Or
dinária que acontece no dia 20 de novembro, na sede
social (rua Roberto Ziemann, 3.174), no bairro Ami
zade. A assembleia começa às 9h30min em primeira .

convocação com 50% dos sócios, ou às 10h em segun
da convocação, com o número de sócios que estive
rem presentes. Entre os assuntos está a definição de
valores de anuidades e orçamento para 2011.

III! � jl/!, "'r N� ���/d��, � 19.,,1�II.,

Jaraguá. inaugura
decoração natalina

Neve, um pinheiro de seis metros e um trenzinho
iluminado que ficará em funcionamento na praça
Ângelo Piazera são algumas das atrações da deco

ração natalina que integram a programação da CDL

(Câmara de Diretores Lojistas), em Jaraguá dó Sul,
que inicia na próxima terça-feira, dia 16. O evento

começa às 20h30 com apresentações do Coral da'
Scar e de São Bento do Sul na escadaria da Igreja Ma
triz São Sebastião, e segue até a praça.

� �\% �L�' �I� m) m fw,ii1� E;;'dq,� � m e is � � � ����j.J! ,WJI

Guaramirim abre
concurso de Natal

Estão abertas as inscrições para o .concurso

"Minha Casa é um Encanto de Natal", que vai pre
miar as melhores decorações de casas ou empre
sas de Guaramirim. O valor da premiação é de R$
2 mil para o primeiro lugar de cada categoria, R$ 1
mil para segundo lugar e R$ 500 para terceiro lu

gar. Inscrições até o dia 3 de dezembro pelos tele
fones (47) 3373-0247, na Prefeitura, ou 3372-0147,
na Casa da Cultura Paulino João de Bem.
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IMAGEM DO DIA

os
núcleos de produção da Scar deram início

aos ensaios para a edição 2010 do Auto de
Natal. Sob a coordenação da coreógrafa Lisa

Jaworski, os artistas preparam o espetáculo liA
Estrela de Natal", com estreia no dia 5 de dezembro., ·

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaragua do Sul I 2° vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, vila nova - CEP 89.259-300, Jaragua do Sul-SC- E
mail jgsvar2@tjsc.jus.br

Juiz de direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

ED'ITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Ordinária n° 036.09.004165-3
Autor: Fernanda Marques dos Anjos

Réu: Labelle Móveis Ltda e outro
Citando (a) (s): Labelle Móveis Ltda, Hellmut Krambeck, 1111, Alegre - CEP 89.295-000 Fone (047),
Rio Negrinho -SC.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificado(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste juizo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo
deste edital, conforme despacho a seguir transcrito: ( ... ) Considerando a consignação havida nos autos,
a qual afasta a mora no presente caso, resta substanciado o fumus boni iures da medida, sendo o

periculum in mora evidente caso o nome da autora continue inscritos nos cadastros dos organismos de

proteção ao crédito. Assim, DEFIRO a antecipação colimada para DETERMINAR a imediata exclusão
do nome da autora dos referidos cadastros.

Cumpra - se o necessário. ( ... ) ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado,
presumir- se- ao aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285,
ele art.319 do CPC). 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 dias
na forma da lei. .

Jaraquá do Sul (SC), 07 de outubro de 2010.

:Ensinar a democracia
I é fortalecer a cidadania

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br. acompanhe
a atuação dos vereadores e mande sua opinião.

, Sua participação é muito importante para nós.
I' � � ,

Câmara de Vereadores

Guaramirim
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1 CURSO SUPERIOR TRADICIONAL

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

Administração - Marketing Direito

Administração - Recursos Humanos Engenharia de Produção
---,GRUPO

UNIASSELVI
FAMEG

iências Contábeis Psicologia

.
,

ESCOLHA HORA, DIA E LOCAL ,PARA REALIZAR SUA PROVA.·

\

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

Graduação Tec. em Redes de Computadores

..�
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Carolina Tomaselli

Com
o edital de licitação

para as obras de construção
de um Cedup já lançado, a

Câmara de Vereadores de
Guaramirim autorizou o municí

pio a alienar as edificações do Par

que Municipal de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar. Mesmo depois
de terem aprovado a doação do
terreno ao governo do Estado, al

guns até intermediando a vinda'
dos recursos em Brasília, teve ve

reador que votou contra.

"A alienação é necessária para
a demolição dos galpões e a cons

trução do Centro de Educação
Profissional", diz o projeto, apro
vado na última quinta-feira, e que
volta ao plenário para última vo

tação na próxima quinta-feira, 18.

O texto estabelece que "fica ao en

cargo do arrematador a demolição

A sua batida pe

.. rfeita.
'.'. '. h·.··0,0.
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FGTS
O prazo que terminaria on

tem para moradores de Iaraguá
do Sul requererem a liberação do
FGTS foi prorrogado pela Defesa
Civil. Assim, atingidos pelas chu
vas que constam no cadastro da
Prefeitura podem dar início ao

processo até a próxima sexta - fei

ra' 19. Vários documentos e có

pias devem ser entregues no ato

do cadastro. Informações pelo
0800-6420156.

Afros
O Moconevi' (Movimen

to Conscíência Negra do Vale
do Itapocu) preparou uma

progf(im�ção especial para a

próxima semana, começando
pela homenagem promovida
pela Câmara 'de Vereadores na

. "terça-felra, às 19 horas. E que
culmina, no sábado, com a

inauguração da sede própria,
na Marechal. Haverá apresen
tações culturais e divulgação do
Ponto de Cultura. •. v

e retirada dos materiais aproveita
dos, bem como os destroços e da

limpeza do pátio".
Quer dizer, ao invés de o mu

nicípio gastar para demolir os

prédios e deixar o local em con

dições de dar início às obras,
uma empresa o fará, arcando
com todos os custos. A partir de
um parecer jurídico, os vereado
res contrários argumentaram que
não havia necessidade de passar
pela Câmara, por se tratar de bem.
móvel. Estão certos. Então, votar

contra ou a favor nessa altura do

campeonato não muda nada. E

que seja erguida a escola profissio
nalizante, que já devia estar quase
pronta, pelos anúncios. Aliás, a

equipe do O Correio registrou, há
cerca de três semanas, máquinas
trabalhando no local.

FALA Aí!

GUM

A audiência pública que a Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul promoveria esta semana ficou para a próxima quarta
feira, 17. A partir das 19 horas, autoridades públicas e

representantes de entidades debaterão o problema da falta
de vagas nas creches do município, que na gestão passada
já foi alvo de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
firmado com o Ministério Público. E que ainda que fosse
cumprido integral e imediatamente, não atenderia a toda a

demanda reprimida. Afinal, a população cresce a cada dia.

www.gumz.ootn.br

(47)3311"1"7

,
Existem ferramentas

para se tratar a questão,
evitando 'achlsmos' e

experimentalismos que
beiram o amadorismo.
OSMAR GÜNTHER, ENGENHEIRO

aVIl E ESPEC.lAlISTA EM PLANEJAMENTO
URBANO, SOBRE AS MUDANÇAS

PROMOVIDAS NO TRÂNSITO

AUDIÊNCIA II

Contabilidade

Semáforos
Com as mudanças no trânsito

promovidas pela Prefeitura, o ve

reador Jaime Negherbon (PMDB)
voltou a cobrar a sincronização
dos semáforos, que já foi alvo
de uma indicação ao Executi
vo. "Assim não adianta alterar o

sentido das ruas. O trânsito pre- -

cisa fluir", disse. O fato é que o

trânsito de Iaraguá do Sul virou
um "kinder ovo". Cada dia tem

uma surpresa diferente. Só que
nesse caso nunca é boa.

Médicos
O vereador também pede

atenção do governo municipal
quanto à falta de médicos em

postos de saúde. Informado por
munícipes, disse que o posto do
Rio Cerro está sem atendimento
há duas semanas. No Garibaldi,
não se registra a presença de clí
nico geral faz um ano. "Isso so

brecarrega o Pama 2, na Wolfang
Weege, além de obrigar os pa
cientes (do Garibaldi) se desloca
rem um quilômetro", comentou.

A família enlutada de Maria de Lourdes Paternol/i, ainda
consternados com o seu falecimento, ocorrido no dia

08/11/2010, agradece ao corpo clínico do Hospital e

Maternidade São José, aos enfermeiros da UTI, ao Dr. Hugo
Nora (oncologista), Dr. Cleber Roberto Paes (neuro cirurgião)

e Dr. Felipe Benthien (pneumologista), e a todos os seus

colegas de trabalho do Hospital São José. Convidamos para a

Missa em sua memória, no dia 19/11/2010, às 19:00h, na

Igreja Matriz São Sebastião - Centro.
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CHARGE

D D
D D

DO LEITOR

Uma questão humanitária,
não tributária

-"'la estava lá, bem ao lado
do corredor, envolta no

cheiro típico dos gran
..� des hospitais, um cheiro

que lembra assepsia e tristeza.
O .inovímento era intenso, pes
soas passavam por ela, deitada

naquela maca, e sem notá-la p�r
certo, por entender que era ape
nas mais uma; dessa forma, mal

podiam perceber sua dor, seu de

sespero, seu abandono. Com cer

to cuidado, tentei me aproximar
da pobre mulher e constatei seu

sofrimento na longa espera para
ser atendida num dos maiores

hospitais públicos do país.
Por um instante, como se fos

se um filme daqueles de cunho

documentário, me vieram inú
meras imagens de pessoas na

mesma condição, e que naquele
exato momento sofriam o desa
lento de ser obrigadas a sofrer no

corredor frio de um hospital por
um simples motivo: a insensibi
lidade do poder público com a

saúde dos pobres. Questionei,
então, onde estaria a dignida
de humana quando milhares de

.

pessoas humildes' agonizam por
falta de uma estrutura digna da
saúde pública? Quais argumen
tos tributários; econômicos, po
deriam superar o sofrimento, o

desespero de não ter assistência

digna por parte de um hospital
público nesse imenso Brasil?

Ao tomar conhecimento de

que políticos articulam a criação
de HW, n.o.YQ il!!�Qgst.9_pa�..finan- __

ciar a saúde, a CSS (Contribuição
Social para a Saúde), pude refle
tir que existe nessa iniciativa algo
muito maior do que a criação de
um novo imposto (que não pode
ser sonegado).

Não há que se falar, ou ques
tionar, de forma alguma, aspec
tos tributários, arrecadatórios, ou

argumentações de cunho econô
mico numa visão mercadológica
quando a questão é a saúde do po
bre trabalhador e sua família.

Muito mais río que ajuda hu
manitária que arrebata nossa

consciência nas tragédias no ex

terior' devemos nos consternar

e nos voltar para o que ocorre

com os doentes da rede públi
ca no nosso país. Transformar o

debate sobre a legitimidade da
CSS é privilegiar o capital, o ego
ísmo, o individualismo e a indi

ferença,-ignorando o sofrimento

daqueles que - ao contrário dos
defensores de uma "reforma tri
butária urgente" - não possuem
planos de saúde que dão acesso

aos melhores hospitais do Brasil
e a todos os tipos de tratamento

médico na esfera particular.
Cerrar fileira contra a CSS é

chancelar o sofrimento do pró
ximo, anestesiando a essência
de um Brasil mais justo, mais hu

mano, e mais atento aos que nos

corredores dos frios hospitais
públicos agonizam pela atenção
do Estado.

vergências dentro do grupo nos últimos meses.

Os países da América Latina, com o Brasil na

liderança, fizeram apelos veementes para que
as outras nações evitem medidas unilaterais nas

economias centrais que provoquem fluxos des

controlados de capitais na direção dos países em

desenvolvimento, já que estes

valorizam suas moedas e geram
riscos de bolhas especulativas.
"Não existem mais decisões uni
laterais na economia mundial, já
que é preciso considerar a reper
cussão nas outras economias",
disse o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva aos outros líderes
do G20, em uma reunião a por
tas fechadas, segundo o áudio de
seu discurso.

Se, com o acordo, os EUA

e a China vão realmente dimi
nuir os subsídios e parar de desvalorizar suas

próprias moedas, há outras questões importan
tes para o Brasil e que agora dependem do novo

governo que assume em janeiro. Dilma Rousse

ff, que participou corno convidada do G20, sabe

que para o Brasil continuar crescendo e se tornar

cada vez mais competitivo é preciso investir em

infraestrutura, educação e diminuir impostos. E
isso não depende de cúpula internacional.

EDITORIAL

G20 e o Brasil

DOLErrOR

Profissionalização, ação e resultados
eventos que se perdem sem objetivos definidos

.

e acabam noite adentro com comida e bebida à
vontade. Seja profissional com atitudes éticas.

Mude sua postura e demonstre dedicação
em conhecer efetivamente o negócio do seu

cliente, tenha na ponta do lápis a solução e não

faça parte do problema. Quem são os clientes
do seu cliente? Quem são seus concorrentes?

O que fazem, o que vendem e

como vendem? Qual o valor do
seu produto e esqueça definiti
vamente a palavra "preço" por
que em mundo comoditizado
como o de hoje é preciso vender
o benefício. Seja capaz de mos

trar em números o quanto o seu

cliente pode ganhar em qualida
de", produtividade e finalmente
em rentabilidade ao comprar da
sua empresa e de você.

'

Em resumo pare de falar que é profissional se não
�

age como tal, esqueça as desculpas de que a con

corrência não é ética, que o cliente só quer com

prar o mais barato e que bom mesmo era antiga
mente quando o cliente não era tão exigente. Bom

mesmo é se adaptar aos novos tempos e parar de
acreditar que a idade é barreira para o aprendizado,
para viver novas posturas ou de fazer algo novo. Pare

de reclamar e faça o que precisa ser feito.

"

Paulo Araújo, palestrante de motivação e vendas

Ser profissional
é antes de tudo

parar de acreditar

que só carisma e

amizade vendem.

guerra cambial, que tanto tem preocupa
do os países em desenvolvimento, pode
ter chegado a uma trégua. Os líderes do
G20 se comprometeram ontem a evitar

desvalorizações competitivas de moedas e a for
talecer a cooperação internacional para reduzir os

desequilíbrios globais. A decisão
foi divulgada no comunicado fi
nal da quinta reunião de cúpula
do' grupo, realizada na Coreia do
Sul. De acordo com o "Plano de

Ação de Seul", o G20 promete
buscar um sistema de taxas de
câmbio mais determinado pelo '

mercado, que deve "abster-se de

desvalorizações competitivas de
moedas".

O grupo de países ricos' e

emergentes também concor

dou em aplicar mecanismos

para manter os níveis de conta corrente em ca

tegorias sustentáveis, de acordo com critérios

que serão definidos por grupos de traba:lho com

apoio técnico do Fundo Monetário Internacio
nal (FMI). A reunião de cúpula de Seul do G20
tinha como principal objetivo reduzir a tensão

provocada pela guerra cambial e os desequilí
brios de contas correntes, principalmente entre

Estados Unidos e China, que acentuaram, as di-

......ergunte em um auditório lotado de vende

...,.,dores quem deseja se profissionalizar cada
vez mais? Duvido que alguém diga não..

Apesar dessa vontade explícita de ser

cada vez mais profissional, são poucos que abra

çam a causa e mergulham a fundo nesse processo.
Do Plano Real para cá tivemos conquistas im

portantes como recuperar a credibilidade da mo

eda, acabar com a hiperinflação,
mais de 26 milhões de pessoas
subiram para a classe C entre 2003
e 2008 e o país demonstra altos
níveis de crescimento, mas o mais

importante a meu ver é que a de
mocracia está definitivamente
instalada no país.

Apesar de todas essas con

quistas e com a nítida mudança
de comportamento do consumi
'dor e das empresas, ainda exis
tem em bom número profissionais de vendas

que insisÇ;��;e recusam a aprender e utilizar
novas té��principalmente as tecnologias
existentes. Com essa atitude estão se tornando

personagens jurássicos e sendo literalmente en

golidos pela nova geração que todo ano entra no

mercado de trabalho.
Ser profissional é antes de tudo parar de acre

ditar que só carisma e amizade vendem. São atri
butos importantes, mas não são garantia de cres

cimento sustentável. Significa investir menos em

.. 1.
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"O Estado quer ser respeitado"
Niura Demarchi analisa a passagem de quatro meses no Senado e projeta futuro político
JARAGUÁ DO SUL

Antes de assumir uma cadeira
no Senado Federal em julho, a

ex-vereadora Niura Demarchi
(PSDB) afirmou em entrevista
ao O Correio do Povo que sua

passagem por Brasnia seria
uma virada na carreira política.
Quatro meses depois, ela deixa a

vaga para o titular, o governador
'eleito Raimundo Colombo (DEM),
satisfeita com o resultado. Em uma

nova entrevista, Niura conta o que
fez em Brasnia e planeja o futuro
político e admite: tem interesse
em ser candidata à prefeita.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Gostaria muito de coordenar
, ..

<"'ó meu partido na regiã-o.
O PSDB precisa ser fortalecido

e começar a planejar
as próximas disputas.

:":,'�:':,"',
'

(-� .�.
�

.

'.

.
-,-

EDUARDO' MONTECINO

o . Correio do Povo: Qual o
.= �., •

balanço que a senhora faz após
quatro meses como senadora
em Brasília?

Niura Demarchi: Foi algo
extraordinário. para mim poder
representar Santa Catarina no

Congresso. O nosso Estado contri
bui muito para o país, temos o me

lhor IDH (Índice de Desenvolvi
mento Humano), maior número

.' I
' •

de trabalhadores com carteira
assinada: Tenho que agradecer ao

meu partido e à tríplice aliança
pela oportunidade.

OCP: Quais ações no Senado.
a senhoradestacaria?

ND: Fui a relatora do projeto
de lei dos' medicamentos gené
ricos veterinários, da proposta
que colocou Anita Garibalbi no

panteão dos heróis brasileiros e

também participei da aprovação,
do Plano Nacional de Cultura.

-

Outras relatorias importantes
estão relacionadas ao emprego.
A primeira é de um projeto de
lei que permite a suspensão do
contrato de trabalho em caso

i de, crises financeiras. A segunda
permite a extensão �ó seguro ,

desemprego em até 12 meses

para beneficiários do programa
que passaram por tragédias e ca

tástrofes' como as enchentes de
Santa Catarina em 2008.

OCP: A senadora apresentou
algum projeto ou foi só relatora?

ND: Sou autora da PEC (Pro
posta de Emenda Constitucional)
23, que estabelece 70% de regên
cia de classe para os professores
do ensino básico (fundamental
e médio), isto é, um benefício re

munerado para os profissionais de

educação que estão de fato dentro,
das salas de aula. Essa PEC trami
ta na Comissão de Constituição e

Justiça do Senado.
Também desenvolvi o pro

jeto de lei que inclui o Direito
Constitucional como conteúdo
de aula para o ensino médio. O
assunto poderá ser abordado
nas aulas de sociologia ou filo
sofia, .mas será obrigatório se

aprovado.
E uma das ações que mais me

empenhei no Senado foí a cria

ção ,

do
, projeto de lei �q{, Orça

mento Impositivo. A proposta é

que o Poder Executivo, em todas
as esferas, seja obrigado a cum

prir aquilo que foi estabelecido
no orçamento.

Também apresentei uma pro
posta de decreto legislativo' que
derruba a medida do ministro do
Trabalho, Carlos Lupi, que obri

ga os relógios-ponto a imprimir
o horário de entrada e saída dos
trabalhadores. Quem tem que
fiscalizar e provar é o patrão e

não o empregado.

putados federais. sa da ação da União.
e " -: �.I :. � e. • ,� -, :} •

"

. ' �

OCP: Mas o PSDB foi o último
partido a entrar na aliança. E al

gumas lideranças como o gover
nador Leonel Pavan e o prefeito'
de Criciúma, Clésio Salvare, não
entraram na cainpanha.

ND: O PSDB deu uma contri

buição muito grande na campa-
nha, inclusive o governador Pa- 'OCP: O PSDB terá candidato

van, dando prosseguimento aos a prefeito em 2012?
trabalhos do Luiz Henrique. Isso ND: Vamos participar da ma

fortaleceu a tríplice. O PSDB sai joritária em todas as cidades da
forte e vitorioso da disputa. ' região. A prioridade sempre é

indicar o candidato a prefeito e

. esse.é um desejo da sigla em Ia
,

raguá do Sul.

.:" !.

. OCP: Quais os planos da se

nadora daqui por diante?
ND: Gostaria muito de coor

denar o meu partido na. região.
O PSDB precisa ser fortalecido e

começar a planejar as próximas
disputas.

OCP: Como a senadora ava

lia' o resultado das eleições em,
Santa Catarina, com a vitória da

tríplice aliança? .

ND: Saímos vitoriosos com,

um projeto que começou há oito
.

anos, quando o Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) entrou no gover�
no. E o bom trabalho resultado
na disputa no Senado, na Câma- ,

ra dos Deputados e na Alesc. O
PSDB teve vitórias expressivas,
elegendo um senador e dois de-

OCP: O projeto da tríplice
aliança elegeu José Serra (PSDB)
em Santa Catarina. Como fica a

relação do Estado com o gover
no de DiÍma Rousseff (PT) a par
tir (te 20 lI?

ND: As urnas em Santa Catari
na mostraram que o Estado quer
ser respeitado. O governo federal
investiu pouco nos últimos anos

e por isso foram derrotados aqui.
A nova presidente precisa olhar

igual para todo o país. Santa Ca
tarina tem necessidades e preci-

OCP: A senadora tem interes
se nessa disputa?

ND: Sim: Fui vereadora, as

sessora parlamentar, secretária
de Desenvolvimento Regional e

agora senadora, Quero contri
buir com a cidade na construção
de um projeto para Iaraguá do
Sul. Temos conversado com al

gumas' lideranças sobre o tema,
mas longe. de qualquer definição.
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CAMPANHAS SOLIDÁRIAS

O NATAL PODE SER SFELIZ
Ações beneficentes visam dar às famílias carentes alimentos e presentes para comemoração do dia 25

o Natal de centenas
de crianças e famOias
carentes 'pode ser mais
feliz esse ano. Para isso
acontecer, a comunidade
precisa fazer algumas
doações.
-- er uma noite encantada,

com uma mesa farta e

presentes para as crian

ças é o desejo de muitas
'famílias carentes. Mas, para esse

sonho se transformar em reali-
dade é preciso que a população
se conscientize e ajude.

Há mais de 20 anos, os Cor
reios vêm tentando mudar o dia
25 de dezembro de muitas famí
lias do país, através do Papai Noel
dos Correios .. Em Jaraguá do Sul,
a campanha também acontece
todos os anos. Em 2009, mais de
1.550 crianças tiveram seus pedi
dos atendidos.

A campanha consiste em

atender aos pedidos das crian

ças' feitos através de cartas. De
acordo com a gerente do órgão
no município, Noeli Lúcia Pie

truza, esse ano a ação recebeu

algumas restrições. "Em 2009
recebemos mais de três mil car
tas. Muitas pediam computador,

.

vídeo-game, alguns desejos que
dificilmente são atendidos. Por

isso, fizemos uma parceria com a

Secretaria da Educação, que sele
cionou seis Centros de Educação
Infantil carentes que poderiam
enviar as cartas", explica.

Ao todo, foram selecionadas
700 cartinhas para a campanha de
2010. Elas estarão disponíveis para
adoção a partir de quarta-feira,
dia 17, na agência dos Correios do
Centro, ao lado do Terminal Urba
no. "A nossa expectativa é de que
todas as crianças sejam atendidas,
pois ano passado o número de
cartas foi bem maior. Acredito que
vamos atingir 100%", fala Noeli,
entusiasmada.

Qualquer pessoa pode es

colher uma carta, desde que se

comprometa em atender ao pe
dido da criança que escolheu.
"Nós lemos todos os desejos e

são todos acessíveis. Por isso, a

pessqa tem que ter comprome
timento para que aquela criança

, não fique sem o seu brinquedo".
Em 2009, em todo o país, fo

ram postadas quase dois milhões
de cartas ao Papai Noel. Desse to

tal, por meio da campanha, foram

entregues 413.602 presentes. A de
manda pelo Papai Noel dos Cor
reios vem crescendo anualmente.
Em 2009 foi registrado o maior
índice de crescimento no recebi
mento de cartas (89%), quase o

dobro do número de 2008.
'

FOTOS ARQUIVO OCP

• D�bQra Kellner .

deborak@ocorréiódopovo.com.br

,

Campanha recebe milhões de cartas emtodo (>
,

país, esse ano 700 estão disponíveis em Jaraguá

OCP E IGREJA MATRIZ EM PARCERIA PARA AJUDAR FAMíLIAS

Alimentos também
são bem-vindos ..

Um Natal feliz não é feito devem receber uma cesta no Na

apenas de brinquedos. Para mui- tal. "É importante tornar esse mo

tas pessoas, ter comida à mesa mento feliz para todos", explica.
"

c é 'a principal preocupação. ,'Foi Qualquer pessoa pode parti
,

. 'pensando nisso' que' o jornal O cipar da iniciativa. Bastá levar até
Correio do Povo criou, a campa - a sede do jornal (Avenida Prefeito

.. 'nha Noite' Muito Feliz, onde o Waldemar Grubba, 1400) alimen

objetivo é, ar
I· cadar alimentos é tos, não perecíveis eu brinquedos

. também, brinq dos para doar, em bom estado. Ou as doações
"

às famílias 'carentes.' "podem ser entregues na Paróquia
,

A ação acontece em parceria "São Sebastião, na Avenida Mare-
"

com a Paróquia São Sebastião. A chal Deodoro da Fonseca, no Cen

'igreja.Irtatriz vái fazer a distribui: troo No jornal O Correio do Povo
,

ção da� doações. De' acordo com as doações seguem até o dia 30 de
, coordenadora de' serviços de pro: novembro. Já na igrejá' podem ser'

moção, humana da igreja, Maria feitas durante o ano todo,'porem
, ,.,Lurdes, Píccolícerca de 150 famí- 'para que sejam enviadas para o

lias 'do município são 'acompa�' , Natal" devem ser entregues até o"
nhadas durante todo o ano e agora dia 15 de dezembro.

,

"

�. h,

Cerca de 150 famílias vão ser beneficiadas através da campanha

btll'
(47) 3371-8850

vendas - assistência técnica
, programa para cupom fiscal e NF-e

Realize o desejo
de uma crianca

�

Os Correios já receberam
vários pedidos inusitados. Um

ano, um garoto abriu mão do seu

presente e pediu uma cadeira de
rodas para o vizinho. Outra vez,
um menino do Espírito Santo
disse que queria encontrar o pai.
"Corno esse ano fizemos essa se

leção primeiramente, os pedidos
ficaram mais restritos entre rou

pas, brinquedos e objetos pesso
ais", resume Noeli.

Quem pretende ajudar pode
adotar uma carta nos Correios
entre os dias 17 de novembro a

5 de dezembro. A data para a en

trega das doações ainda não foi
definida. Porém, o encerramento
nacional da campanha é no dia
20 .de dezembro. Todos os pre-,
sentes devem ser entregues nas.
casas das crianças até essa data.

"
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AProclamação
da República foi

um golpe militar que ocorreu

no dia 15 de novembro de 1889,
como reação imediata à nome

ação de Gaspar da Silveira Marins como

chefe de gabinete de governo", resume o

doutor em História e professor da UFSC

(Universidade Federal de Santa Catari

na), Paulo Pinheiro Machado. O espe
cialista destaca ainda que o episódio
ocorreu em meio a um forte desgaste en

tre o Império e os grandes proprietários
rurais, descontentes com a criação da Lei
Áurea de 1888 (libertação dos escravos).

De acordo com Pinheiro, as principais
mudanças do Brasil pós-proclamação da

República foram a separação formal en

tre a Igreja e o Estado, a secularização dos

cemitérios, que passaram a ser adminis
trados pelos municípios, a instituição do
ensino laico (desvinculado da educação
religiosa) e do casamento civil. "Houve
um processo de descentralização política,
consolidado pela Constituição de 1891, de

criação de uma federação, sendo que os

Estados membros possuíam alto grau de
autonomia. No plano eleitoral, foi insti
tuído o voto universal. Nem tão universal
assim, já que era só masculino e apenas
aos alfabetizados, ou seja, uma minoria da

população na época", acrescenta.

O que fica nas entrelinhas dessas pági
nas da história brasileira são as cenas de

guerras e conflitos. "Os livros escolares
são muito resumidos. Pouco tratam de
conflitos de grandes proporções que ocor

reram nos Estados mais periféricos como o

movimento de Canudos, do Contestado,
os conflitos em torno das Salvações de
Hermes da Fonseca, a Guerra Federalista e

as lutas sociais urbanas", salienta.
A realidade política em que esta-.

mos inseridos é herança dos fatos desta

época, ainda de acordo com o especia-
, lista. "O sistema político em vigor, com

todos os méritos e problemas, é resul
tado de uma longa experiência política
que intercalou longos períodos de di
tadura. Existe um clima de legalidade,
de garantia de direitos que é resultado
dessas lutas", conclui.
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"
o sistema político em

vigor, com todos os

méritos e problemas, é
resultado de uma-longa

experiência política
que intercalou longos
períodos de ditadura. .

"
DIVULGAÇÃO

-

Brasil comemora no próximo dia 1 S, os 121 anos de �epública. Abolição da escravatura foi uma das principais motivações para o golpe

15 DE NOVEMBRO

Proclamação da República:
o que mudou neste Brasil?
Especialistas relembram lutas e conquistas que marcaram a queda do Império no país
JARAGUÁ DO SUL

Mais do que um feriado
prolongado, o próximo dia
15 é uma data histórica e

marcada por grandes lutas.
Um acontecimento que reflete
diretamente no que o Brasil'é hoje.

., Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Quatro perguntas para a historiadora Silvia Kita:
o Correio do Povo: O

que buscavam os republi
canos?

Silvia Kita: Lutavam por
liberdade econômica, avan

ços sociais, maior participa
ção nas decisões políticas e

criticavam a falta de autono

mia das províncias, que hoje
são os Estados. Com o Brasil

República, conquistamos li
berdade religiosa, desenvolvi
mento urbano e social.

.

OCP: O que "era" Jara
guá do Sul nesta época?

SK: Em 1889, Jaraguá do OCP: Como as transfor-
Sul estava entre intrigas de mações que o Brasil sofreu
Joinville e Paraty (Araquari) ao longo da história inter
além das disputas políticas ferem no que o país é hoje?
entre Jourdan e o Superinten- SK: O Brasil sempre foi
dente de Joinville. Somente um país pacífico em busca

após a Proclamação da Repú- de suas conquistas. Poucas

blica, Emílio Carlos Jourdan foram as lutas armadas que
adquiriu as terras da Colônia efetivamente tiveram um

Jaraguá e efetivou a coloniza- objetivo concreto e que o 'al:-
I i ii. çã!(j)�<dessastp>mplrierla:dcesuiU� naaançaram. u n � � � hH 4'·

OCP: Existem relatos de
moradores da região que
lutaram pela Proclamação
da 'República?

,

SK: Na região de Joinville,
havia diversos simpatizan
tes da causa republicana. As

províncias não tinham auto

nomia e a administração era

precária, assim, os municí

pios mais populosos e com

classe empresarial forte luja
vam por melhorias e simpa
tizavam' sim, com o regime
republicano.

Sofremos com as trans

formações, tivemos mo

mentos de angústias sociais,
econômicas e políticas. Hoje
somos um país que não ad
mité ditadura, pois já sofre
mos muito, mas que necessi
ta de um poder democrático

na amplitude da palavra. A
democracia se faz com' res

peito às entidades estabele

cidas,
.

aos preceitos legais,
com responsabilidade e mo

ralidade. Temos ainda em al

gumas regiões resquícios de
coronelismo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Suspenso edital do
contorno ferroviário
Licitação apresentou problemas e deverá ser relançada
JARAGUÁ DO SUL

Um novo problema impede
o andamento do projeto do
contorno ferroviário em

Jaraguá e Guaramirim.

passado e, por enquanto, não
tem data para ser relançado.

De acordo com a assessoria
de imprensa do órgão, o cancela
mento do edital aconteceu por
que previa apenas a participação
de empresas, e não de consór

cios, o que foi questionado pelas
concorrentes. A partir do lan

çamento, serão 90 dias entre a

apresentação das propostas e a

escolha da empresa que irá revi
sar e elaborar o novo projeto de

engenharia.
O projeto, que prevê a retira

da dos trilhos do perímetro ur

bano dos dois municípios, está

orçado em R$ 1.593.788,35 e o

prazo de execução é de 360 dias.

Segundo o Dnit, a demora na

publicação do edital - que esta

va prevista para outubro do, ano

passado - teria ocorrido porque
foi necessário rever o orçamen
to para elaboração do projeto e,
em seguida, aguardar a liberação
dos recursos através do Ministé
rio dos Transportes.

Já as obras, que acontecem

em uma extensão de 23 quilô
metros, devem custar mais de'
R$ 100 milhões. De acordo com

o Dnit, os recursos estão garanti
dos através do PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento).

!
'I ,..

� ;

om quase um ano de
atraso, o Dnit (Depar
tamento Nacional de

..._ Infraestrutura de Trans
portes) publicou o edital de li

citação para inscrição das em

presas interessadas em fazer
a revisão do material, que co

meçou a ser elaborado há dez
anos. No entanto, o processo
licitatório foi suspenso no mês

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Retirada dos trilhos do trem é um assunto que se arrasta há mais de dez anos no Vale do Itapocu

PREFEITURA ESTUDA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO DA UNHA FÉRREA APÓS AS OBRAS

Projeto iniclou em 2000, mas �ou
o projeto do contorno ferro- qual o material precisará pas- Francisco do Sul no ano passa

viário foi iniciado em 2000 pela sar por revisão. O órgão garan- do. Na gestão de Moacir Bertol
Prefeitura de Iaraguá do Sul e te que as obras não irão inter- di, chegou-se a estudar as pos
embargado em 2003 pelo TCU ferir na duplicação da BR-280, síveis utilizações para a linha
(Tribunal de Contas da União), prevista para começar no ano férrea após a" implantação do

após denúncias de irregulari- que vem. contorno. Urna das propostas
dades na licitação. Com isso, a Diferente do que ocorre no avaliadas é a instalação de um

Justiça determinou que a res- município, os trilhos do trem VLT (Veículo Leve sobre Tri

ponsabilidade pela obra fosse começaram a ser retirados das lhos), o que agilizaria o sistema

repassada ao Dnit, razão pela áreas urbanas Joinville e São de transport'e coletivo.

�
Detento engole drogas para
traficar dentro do preSídio

JARAGuÁ DO SUL
Um detento do Presídio

Regional foi parar no hospital
na tarde 'de quinta-feira, de

pois de ingerir 13 buchas de
maconha. Silvio Kochella, 37

anos, foi levado ao Hospital
São José, onde tomou medi

cação para expelir a droga, e

em seguida foi levado nova

mente à unidade, onde res

ponde por tráfico.
O chefe de segurança, Sid

nei Andretta, comenta que a di
retoria desconfiou do compor-

tamento do detento, que havia
retornado de uma saída tem

porária de sete dias na quarta
feira. Kochella acabou confes-

. sando que engoliu a droga para
depois expeli-la e repassá-la
aos outros presidiários.

Segundo Andretta, esta foi
a primeira vez que a diretoria
da unidade flagra a entrada de

drogas no local pela ingestão..

Há alguns meses, uma mulher
tentou entrar com drogas es

condidas no órgão genital, mas

foi descoberta durante a revista.

Bf'), ..",,·r}"i rJ1}UIU/J

Acidente mata mulher de 50 anos
Uma mulher de 50 anos morreu em um acidente com dois cami

nhões no km 56 da BR-280, em Guaramirim, na noite de quinta-feira.
Terezínha Lenger Baumgaertel era carona de uma Yamaha Fazer 250
com placas de Barra do Sul, que colidiu contra duas carretas com pla
cas de Guaramirim. O piloto, João Alcides Kist, '52 anos, sofreu feri
mentos e permanecia internado em um quarto do Hospital São José
até o fechamento desta edição. Os motoristas dos caminhões, Alberto
Brando Kilik, �1, e Alexsandro Patrício Pinzeger, 24, não se feriram. A
PRF (Polícia Rodoviária Federal) não divulgou as causas do acidente.

�: (]

Princípio de incêndio no Garibaldi
Os Bombeiros Voluntários de Jaraguá atenderam um princípio de

incêndio na Estrada Garibaldil São Pedro, por volta das llh de ontem.

Segundo a corporação, uma panela foi esquecida no fogão e, com

isso, parte do teto da cozinha pegou fogo. Os moradores conseguiram
controlar o fogo antes da chegada da equipe de combate a incêndio.

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 1/11 às 16h o Sr,

Agostinho Jankoski com idade de 54 .

anos, o sepultamento foi realizado
dia 2/11, às 16 horas, saindo o

féretro da capela mortuária Maria

Leier, seguindo após para o cemitério
municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 11/110 Sr, Bertolino
Afonso Berns com idade de 93 anos,
o sepultamento foi realizado dia

12/11, às 10h30, saindo o féretro da

Igreja Nossa Senhora Aparecida, no

bairro Ilha da Figueira, seguindo após
para o cemitério municipal do Centro.

• Faleceu dia 7/11 às llh45 o Sr.
Luis Feder com idade de 90 anos,
o sepultamento foi realizado dia

8/11, às 16 horas, saindo o féretro
da capela mortuária Sr. Bom Jesus,
seguindo após para o cemitério

municipal de Guaramirím.

• Faleceu dia 1/11 às 19h o Sr.

Aristeu Posting com idade de 44

anos, o sepultamento foi realizado
dia 2/11, às 16h30, saindo o féretro
da igreja católica nossa sen hora

aparecida, bairro Ilha da Figueira,
seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 8/11 a Sra. Paulina
Verbinenn Prust com idade de 90

anos, o sepultamento foi realizado
dia 9/11, às 16 horas, saindo o

féretro da capela mortuária
Maria Leier, seguindo após
para o cemitério municipal
de Guaramlrtrn.

• Faleceu dia 11/11 a Sra. Terezinha

Lenfers com idade de 50 anos,
o sepultamento foi realizado dia

12/11, às 15h30, saindo o féretro
da capela mortuária Sr Bom Jesus
em Guaramirim, seguindo após
para o cemitério municipal de

Jaraguá do Sul.

• Faleceu dia 1/11 às 19h30 a sra

Leonarda Braun com idade de 73

anos, o sepultamento foi realizado dia

2/11, às 16 horas, saindo o féretro da

capela mortuária cristo bom pastor
no Rio Cerro II, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade. �

• Faleceu dia 8/11 a Sra. Valdemar
da Silva com idade de 64 anos,
o sepultamento foi realizado dia

9/11, às 16 horas, saindo o féretro
da igreja católica São João Batista,
bairro Vila Freitas, em Guaramirim,
seguindo após para o cemitério

municipal de Guaramirim.

• Faleceu dia 11/11 o Sr. Wigando
Sievers com idade de 79 anos,
o sepultamento foi realizado dia

12/11, às 17 horas, saindo o féretro
da igreja cristo, centro, schroeoer,
seguindo após para o cemitério'
municipal de Schroeder.

• Faleceu dia 2/11 às 19h40 o Sr.
Giovani Pereira da Silva com idade

Êle 18 anos, o sepultamento foi
. realizado dia 3/11, às 17 horas,
saindo o féretro da igreja católica

sagrado coração de Jesus, bairro
estrada nova, seguindo após para o

cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 10/11 a Sra. Maria

José Ferreira com idade de 99 anos,
o sepultamento foi realizado dia

11/11, às 16h30, saindo o féretro
da capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 11/10 às 10h20 o Sr.

Flavio Janio Mohr com idade de 50

anos, o sepultamento foi realizado
dia 12/10, às 15 horas, saindo o

féretro da capela mortuária Maria

Leier, seguindo após para o cemitério

municipal do Centro.

• Faleceu dia 11/11 o Sr. Marcelino
Selhorst com idade de 56 anos,
o sepultamento foi realizado dia

12/11, às 9 horas, saindo o féretro
da Capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 12/10 às 18h30 a

Sra. Hertha Klemann Amdt com

idade de 81anos, o sepultamento
foi realizado dia 13/10, às 16 horas,
saindo o féretro da Comunidade da

Paz, em Rio da Luz Vitória, seguindo
após para o cemitério da Igreja da

Paz em Rio da Luz Vitória,

• Faleceu dia 7/11 a Sra. Vanilde
Fanter Scheuer com idade de 58

/ anos, o sepultamento foi realizado
dia 8/11, às 16 horas, saindo o

féretro da capela mortuária da vila

lenzi, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dias têm nuvens e sol também
Praias apostam na meteorologia como garantia de movimento adicional no feriadão

JARAGUÁ DO SUL

Quem resolver curtir
ao ar livre os três
dias consecutivos
de folga proporcionada
pelo feriado da
Proclamação da
República ,vai se

deparar com diversas
facetas do tempo.

.._ egundo o Ciram (Centro

.....
de Informações de Re
cursos Ambientais e, de

_." Hidrometeorologia de'
Santa Catarina), o fim de sema

na será marcado pela influência
da circulação marítima na faixa
leste do Estado. Isso significa que
haverá nebulosidade variável
com condição de chuva isolada,
em suma, durante as noites e no

amanhecer.
Para as praias catarinenses,

a meteorologia indica períodos
prolongados de sol, principal
mente, neste sábado. No Nor

te, as temperaturas seguem em

elevação. As máximas ficam na

altura dos 26°. Em contraparti
da, enquanto o sol descansar, os

termômetros demonstram declí
nios acentuados e elas ficam em

torno dos 15°C.

Se você pretende aproveitar o

clima no litoral, saiba que as ex

pectativas dos setores de turismo
são positivas. Um dos motivos
da animação atende pelo nome

de clima. O outro, segundo Sel
ma Soares, diretora da pasta, em

Barra Velha, é a proximidade da

temporada de verão. "Temos
uma perspectiva muito boa, pois
no feriado de Finados a movi

mentação foi fantástica", diz.

Temos uma

perspectiva muito
boa, pois no

feriado de Finados
a movimentação

foi fantástica.
SelMA SOARES,

OIRHORA DE TURISMO
l)E BARRA VELHA

"
Como forma de incentivar a

procura de turistas pelo balneá
rio, o Ginásio de Esportes Alfre
do Borba recebe um festival de

pagode, sertanejo universitário
e música eletrônica. Os ingressos
antecipados custam R$ 10. Hoje
e amanhã, as bandas sobem ao

palco às 22h. Na segunda-feira, a

festa começa antes, às lOh.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIE;RO RAGAZZI

Fim de semana terá aberturas de sol e, com o astro-rei brilhando, temperaturas entram em elevação no litoral

o que abre e o
.. que fecha no feriado

• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - sem expediente
• Centros de Educação Infantil - sem expediente
• Biblioteca Pública Rui Barbosa - sem expediente
• Samae - sem expediente. Plantão 24 horas pela

tel�fone (47) ,2106-9100'

- Havan - atende das iOh às 22h • Delegacia de Polícia Civil - sem expediente'.
Plantão de atendimento em Guaramirim.

• Comércio - sem expediente '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos dias, quem -

estiver no Centro da cidade
e resolver passar em frente
ao Museu da paz poderá
perceber que a atmosfera
da instituição passou por
algumas mudanças.
.......ermanentemente, o local

...,�á representa um refúgio
destinado à preservação da

memória, mas desde ontem

à tarde e até segunda-feira, o edifí
cio deixa de reunir apenas artigos
visuais e escritos e se torna também
um local para coletar as histórias de

quem sentiu na pele o dia a dia da

Segunda Guerra Mundial.
É no museu, anexo à Fundação

Cultural, que serão recepcionados
os mais de 300 inscritos para parti
cipar do 22° Encontro Nacional de
Veteranos da FEB - entre eles, de-

-

vem estar presentes cerca de 50 ve

teranos que fizeram parte da Força
Expedicionária Brasileira enviada à

Itália, para juntar-se aos americanos
e lutar contra os países que compu
nham o grupo formado por Alema

nha, Itália e Japão, porvolta de 1944.

Depois de receber o material

preparado para o evento, os ��te
ranos deverão dar algo em troca
- um relato oral da experiência de

vida, tanto antes da Guerra quanto
durante a viagem e os conflitos. O
acervo ficará disponível na íntegra
no 'Arquivo Histórico Municipal, e

-

partes serão selecionadas pela equi
pe de coleta para, posteriormente,
fazer parte de um documentário.

1
�
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"Vamos ver os recursos para isso e

inscrever o documentário em um

projeto. O Brasil precisa conhecer
sua história - vemos que as pessoas
sabem mais sobre os outros países
do que sobre o seu próprio", ressalta
a responsável pela ação educativa
do FEB-Museu da Paz, Andréia Ca
valheiro Lopes.

.,

AUTOMOVEIS
HISTÓRICOS

E também no Museu que fica
rão

-

expostas cerca de 30 viaturas
utilizadas na Itália durante a Segun
da Guerra e em outros conflitos dos

quais o Brasil participou. Elas che

garam à cidade na tarde de ontem

para oVI Encontro Brasileiro deVia
turas Militares Antigas, que aconte

ce paralelamente ao evento. Antes

de ir embora, os carros deixam o

museu apenas para participar do
desfile cívico que acontece na Ave
nida Getúlio Vargas na manhã do
dia 15 de novembro, segunda-feira.

A programação tem início na

manhã de hoje, çOIÍl uma soleni
dade na Scar (Sociedade Cultu
ra Artística de Iaraguá do Sul) e a

presença de Túlio Cherem, co

mandante militar do Sul e líder do

segundo maior exército das Amé
ricas. No desfile, estarão presentes
entidades como a Banda do 62°

...

Batalhão de Infantaria e um avião
Bandeirante Patrulha, utilizado

pela Marinha Brasileira, que fará
Um sobrevoo durante o desfile.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

-E CONTRO

A presença da históriaviva
Veteranos da Segunda Guerra Mundial se encontram para relembrar batalha

"
o Brasil precisa conhecer

sua história. Vemos que as

pessoas sabem mais sobre
os outros países do que

sobre o seu próprio.
ANDRÉIA lOPES, RESPONSÁVEL

PELA AÇÃO EDUCATIVA DO
MUSEU DA PAZ

,, EDUARDO MONTECINO

\ I
\

As viaturas militares antigas chegaram à cidade ontem, e devem permanecer expostas no Museu da Paz

_ PROGRAMAÇÃO 'DO 22° ENCONtRO NACIONAL DE VETERANOS
DA FORÇA EXPEDICIONÁfllA BRASILEIRA

HOJE
• 9h - Solenidade de abertura com momento ecumênico,

leitura da agenda e momento cultural
• 12h - Almoço no Espaço Panorâmico da Scar Tarde livre

- tour pelos pontos turísticos de Jaraguá (por adesão)
• 18h30 - Noite de Gala na Scar, com Cerimônia de

Homenagem aos Veteranos da FEB e apresentação da

Banda do 62° Batalhão de Infantaria de Joinville
• 20h - Jantar temático - Itália. Apresentação cultural

com o Coral do Círculo Italiano

Jaraguá e 'Formulação da Carta de Jaraguá, Na ocasião"
também será definida a sede do 23° Encontro

• 12h - Almoço no Espaço Panorâmico da Scar
• 16h - Visita ao Monumento em Corupá e ao Seminário

Sagrado Coração de Jesus
• 17h � Café colonial e apresentação cultural.

DOMINGO
• 9h - Palestra e debates. Apresentação de um vídeo de

""

15 DE NOVEMBRO, SEGUNDA--FEIRA
• 9h - sessão cívica em frente ao monumento da FEB
• 10h - Desfile, na Avenida Getúlio Vargas, dos veteranos

da FEB, 62° Batalhão de Infantaria, FAB, viaturas

militares antigas e entidades convidadas•
• 12h - Almoço de encerramento no Parque Malwee

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 13 de novembro de 2010 Variedades 13

SUPERANDO A DISTÂNGI

Grupo de garotas lança trabalho
São sete músicas próprias e gravadas ao vivo que estão compiladas no 'Whores of Babilônia'
GUARAMIRIM

Nesse domingo, as quatro
meninas da banda Acid
louise sobem ao palco
pela terceira vez.

Depois
de realizar shows

no Curupira e na Esta

ção Ferroviária, da cida -

.

de de Guaramirim, em

junho desse ano, agora elas ga-
nham a cena no Bovary Snooker
Pub, em Joinville.

É nessa noite que as garotas
lançam o primeiro Ep, intitulado
"Whores of Babilônia". O mate

rial é composto por sete músicas

próprias e gravadas no London
Pub, de Jaraguá do Sul, em junho
deste ano. "No disco tem com

posições atuais e antigas. As le
tras falam de tudo, sobre filmes,
experiências, fantasias, histórias

que inspiram", adianta a vocalis-
, tá, Natália Trentini.

A partir das 19h, o público
pode chegar à casa de espetá
culos. Os ingressos custam R$
5 e mais um quilo de alimento
não perecível. "Estamos ansiosas

porque afinal é o nosso primeiro
show em uma cidade com um

público maior". A banda recebeu
o convite para tocar em Ioinville

depois das duas primeiras apre
sentações feitas em Guaramirim.

Conforme a baterista Ana Ca
rolina Magalhães, a produção do
EP é independente, por conta da

própria banda. Já a capa foi pro
duzida pelo artista Alex Cherry,
da Califórnia, e a fotografia da

contra-capa é da Steh Poffo, que
registrou os primeiros shows. Os
outros detalhes artísticos fica
ram com a baterista.

O som da banda Acid Louise

pode ser conferido www.myspa
ce.com/acidlouise. Outras infor

mações e agenda das mocinhas
estão disponíveis também www.

twitter.com/ acidlouise.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo�com.br

o QUE É- UM EP?
EP (Extended Play) pode

ser chamado, de mini-ál
bum. É uma gravação muito

longa para ser compactada e

curta. para ser classificada
como álbum. Um EP tem

.

entre quatro e oito faixas;
com duração de 15 a 35 mi- I

nutos, podendo ser grava
dos em vinil ou CD.

MAIS SOBRE A BANDA

Como driblam a distância para ensaiar?
Natália: "A Nina (guitarrista) bola algum som, manda para

todas, e cada uma se encarrega de fazer a sua parte. Os ensaios
acontecem apenas quando temos algum show marcado. Preci
samos desembolsar muito dinheiro e dedicar tempo. Quando
temos apresentação, a Nina e a Carol (baterista) vem para Iara
guá, ficam mais ou menos uma semana e ensaiamos todos os

dias para nos preparar bem".

E a relação entre as meninas?
Natália: "É uma relação de amizade. Nossa maior conexão

é a banda, mas vamos além disso. Conheço a família de todas
elas e tenho um carinho muito especial por todos. É a relação
de uma grande família".

Carol: "Quatro mulheres de TPM não são fáceis, mas nos

entendemos muito bem. Apesar de termos gostos e, lógico,
personalidades totalmente diferentes, nos gostamos muito".

Sobre as músicas ...

Natália: "Investimos forte no trabalho autoral. De todo nosso

repertório, 90% é de música própria. A composição é feita pela
Nina (Marina) e nós damos vida para o material. É engraçado
porque o que ela produz, parece que fala sobre mim também, são
letras bem pessoais, mas sinto que poderia ter escrito aquilo tam
bém. Nosso estilo musical passeia por várias linhas do rock".

FOTOS PIERO RAGAZZI

Acid Louise surgiu em 2008 e desde então as meninas driblam a distância para manter a banda ativa

MENINAS MORAM EM (IDADES E ESTADOS DIFERENTES

Quando a música
•

aproXima
No ano de 2006, Andressa,

de Jaraguá, Ana Carolina, de
Curitiba, e Marina, de São Pau

lo, se conheceram pela internet
numa comunidade do orkut da
banda The Donnas, da Califór
nia, que é formada só por garo
tas. Logo de cara surgiu a von

tade de criar uma banda. Foi
então que Andressa convidou
Natália, de Guararnirim, para
ser a vocalista da Acid Louise.

"Elas precisavam de alguém
para cantar. Eu já conhecia aAn
dressa e nós tínhamos montado
uma banda que não deu certo",
'conta Natália. "Foi aí que come

cei a conversar com a Marina e a

Ana Carolina pela internet".

Carol: "Não sabemos muito
em que se encaixa nosso estilo.
Tem gente que fala que é alter
nativo, tem gente que fala que é

punk. Eu prefiro puxar pro lado
rock/punk".

Marina: "Geralmente tudo
dá para fazer uma música, é só
olhar em volta. Ou ter muita
criatividade. Não preciso viver

Em 2007, a banda The Don
nas fez uma turnê pelo Brasil.
Nessa oportunidade, a bate
rista, a baixista e a guitarrista
se conheceram pessoalmente.
Elas curtiram juntas durante
toda a turnê pelo país. Mas,
só foi em abril de 2009 que as

quatro meninas se reuniram

para o primeiro ensaio em

conjunto, em Jaraguá do Sul.
"Nós gravamos um demo

caseiro, com quatro músicas".
Passado mais de um ano, a

banda voltou a se encontrar.
Em junho de 2010, a Acid Lou
ise realizou os dois primeiros
shows e agora está prestes a

abrir a terceira apresentação.

uma situação para escrever so

bre ela. Mas em geral, falo sobre
a vida, a minha".

Por que Acíd Louise?
Natália: "Isso saiu da cabeça

da Marina. É bem feminino e ao

mesmo tempo forte e sugesti
vo. Sei que Louise é vocalista da
bandaVeruca Salt e Acid é ácido".

PERFIL
NATÁLIA TRENTINI
• Vocalista
• 20 anos

• Guaramirim, SC
• Cursa Jornalismo,
no Bom Jesus/
lelusc, em Joinville

• Peculiaridade: "Odiava violão, e achava

impossível aprender a tocar. Descobri que
sabia cantar sem querer".

ANA CAROLINA
MAGALHÃES
• Baterista
• 19 anos

• Curitiba, PR
• Desde 2006,
toca em bandas

• Pecuílaridade: "Toco bateria, mas

comecei tocando violão com 11 anos.

Decidi mudar porque achava mais legal
ver mulheres tocando bateria. As pessoas
reparam mais e elogiam mais".

MARINA PRADO
.

• Guitarrista e

compositora
• 20 anos

ii
• São Paulo, SP
• Peculiaridade: "Se
eu ver um filme na tv e

achar que vale uma música, eu faço. Sou
assim com qualquer coisa, não preciso ter

um momento para me inspirar".

ANDRESSA COELHO
• Baixista
• 22 anos

• Jaraguá do Sul, SC
• Peculiaridade:

Sempre paciente.
Ela também toca bateria.
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CLIC DO LEITOR

o Ricoéum
gatinho muito
brincalhão e

saudável. Mas
ele não tem uma

família. Para
adotar esse lindo

gatinho, entre
em contato com

Deonir, no telefone
(47) 9995-9007.

CRÔNICA
..

TERÇA�FEIRA . QWARTAJFEIRA QUINTA-F�IRA 'i5EXTA�FEIRA'
Luiz CarlosAmorim,' Patrícia Moraes; Ke"y Erdmann,

escritQr e editor jornalista jorh,alista
Charles Zimmermann,

�scfitQr

Cantadas literárias
o seu ensaio IiE a história começa", o

escritor israelense Amós Oz discorre
sobre o ato de começar a contar uma

história, e usa belos exemplos para
ilustrar suas ideias a respeito do ato de cria

ção. "Começar a contar uma história é como

passar uma cantada numa pessoa inteira
mente desconhecida, num restaurante", Por

tanto, o início sempre inau

gura uma relação. Se ela terá
êxito, dependerá da arte em

conduzir esse diálogo. Diá

logo que Oz chama de "con
trato", Cada escritor deve dar
conta de propor um contrato

convincente, já nas primei
ras linhas, ou o seu suposto
leitor não irá, com ele de guia, à viagem literá-:
ria insinuada. Pois então, eu mesmo acho que
as primeiras palavras de um livro devem ser

como um anzol, que crava na mão do leitor e

só se despede na última página. Com poucas
palavras o escritor tem o dever de seduzir des
caradamente o leitor, para que frase a frase,
parágrafo à parágrafo, ambos caminhem jun
tos neste ardiloso terreno chamado literatura.

"Selecionei alguns inícios de romances

que realizam com muita perícia o papel de
anzol, começando por liA plataforma", do
francês Michel Hoellebecq: "Meu pai mor

reu há um ano. Não acredito na teoria de

que a gente se torna realmente adulto com a

morte dos pais; acho que jamais nos torna

mos realmente adultos".
O próprio Amós Oz também tem um

bom anzol no seu "Pantera no porão": "Mui
tas vezes na vida já fui chamado de traidor."
Mas não podemos esquecer do russo Liev

Tolstói, em Anna Karênina: "Todas as famí
lias felizes são iguais. As infelizes o são cada

uma a sua maneira". E o que
dizer então do começo de
"Rituais" do holandês Cees
Nooteboom: "No dia que
Inni Wintrop atentou con

tra a própria vida, uma ação
da Philips valia R$ 149,60."
E da abstração de Samuel
Beckett em 1i0 inominável":

"Onde agora? Quando agora? Quem agora?",
E como é bom relembrar do começo de

"Cem anos de solidão" do Gabriel García Már

quez: "Muitos anos depois, diante do pelotão
de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía
havia de recordar aquela tarde remota em que
seu pai o levou para conhecer o gelo",

Pois então, o Marquéz reescreveu este

parágrafo inicial dezesseis vezes, até que
se deu por satisfeito com o que vocês leram
acima. Como viram, começar uma história
com maestria é tão importante quanto sa

ber terminá-la. Então encerro aqui com o

início de liA retomada", de Alain Robbe-Gril
let: ''Aqui, então, retomo e resumo".

j
!.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
"

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

21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
, O Último Mestre do Ar (Dub) (15h10, 17h10

- todos os dias)
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (19h, 21h

,
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Homens em Fúria (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Red (Leg) (14h20, 17h, 19h3, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h30,

19h, 21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 630
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, 15h50

- todos os dias)
• Jogos Mortais: O Final (Leg) (18h10, 20h10,

22h10 - todos os dias)

;1

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

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
, Red (Leg) (14h20, 17h, 19h20,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
, A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h30, 15h40

- todos os dias)
, Atividade Paranormal 2 (Leg) (17h50, 19h40,

21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
, Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30,

22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
, Garfield (Dub) (13h45, 15h40, 17h30

- todos os dias)
• Jogos Mortais - O Final (Leg) (19h15, 21h15

- todos os dias)

• Cine Garten 1
: 'Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 16h40, 19h10,

21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (20h, 22h

- todos os dias)
• Eu e meu guarda-chuva (Dub) (14h, 16h, 18h

- todos os dias)

• Cine Garten 3
, Juntos pelo acaso (Leg) (14h30, 18h50

- todos os dias)
, O Solteirão (t.eg) (16h50, 21h20 - todos os dias)

OI
"

• Cine Neumarkt 4
, Jogos Mortais: O Final (Leg) (14h30, 16h50,

21h50 - todos os dias)
, Juntos Pelo Acaso (Leg) (19h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
, Muita Calma Nessa Hora (Dub) (13h50, 16h40,

18h50, 21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
, A Suprema Felicidade (Dub) (18h40, 21h20

- todos os dias)
, Eu e Meu Guarda-chuva (Dub) (14h10, 16h20

- todos os dias)

NOVELASLANÇAMENTOS
ARAGUAIA
Vitor confirma seu plano para Manuela, mas não

confirma a participação de Max. Pérola consola Ame
tista por sua paixão por Neca. Terê afirma a Pimpinela
que vai encontrar uma namorada para seu filho. Estela
toma banho de rio e lembra-se de quando ela e Solano
se beijaram. Mariquita estranha quando tenta fazer
uma receita do caderno de Antoninha e encontra escri

tos sobre a maldição. Terê afirma a Pimpinela que vai

reerguer o circo. Manuela não consegue se concentrar,
no trabalho. Amélia critica Max por pensar em seus in
teresses acima da felicidade de sua filha. Padre Emílio
fica radiante com a proposta de Terê e Pimpinela de

fazer um espetáculo de circo na igreja. Manuela deci

de ir até o frigorífico e liga para Vitor. Solano reclama
com Terê por acreditar que ela colocou o amuleto em

sua gaveta. Terê exige que Sola no leia o caderno de
Antoninha antes de tirar qualquer conclusão. Solano

explica a Fred o que supostamente aconteceu entre Vi
tor e Manuela. Solano vê o hidroavião de Vitor decolar
com Manuela e não percebe a proximidade de Estela.

apartamento de Clotilde e vê Genésio na portaria. Mabi
refaz o croqui de Rony e entrega para Ariclenes. Júlia
vai à casa de Marta buscar os netos e é convencida a

deixá-los por lá. Breno teme ser desmascarado pelo mé
dico de Rebeca. Jaqueline aparece no prédio de Clotilde
e Genésio lhe dá uma cópia da chave do apartamento
da secretária. Olga queima o boneco de Valentim e,

em choque, Cecília se lembra do seu passado. Edgar
descobre que Marcela aceitou se casar com Renato.

A obra Uma Mulher faz um retrato 'original e bem-hufnos
rado da relação entre um homem e uma mulher, ou muitos

.bornens'e muitas'"mulheres.Val desde as questões do. cotí
diano, como a casa, Q dinhéiw, as famílías, filhos, trabalho,
'cornlda, até;:que�tõe�,d,e história e ·pplftica,.pomporlOÓ um!""

complexo' mbsaico dà figura feminina. O mistério' a ser pe
cifrado é a sihgul�ridadie, dessa "�ma" rnulder que póde .. ser
várias mulheres óú vári�s facetas de uma "mesma.

.

, '

;� , '1"' ...-::' "

PASSIONE

Diogo pede para Totó se divorciar de Clara. Felícia
fica sensibilizada com o comentário de Fátima sobre

Gerson e Totó, Stela manda Agnello ir embora. Bete

decide vender parte da metalúrgica. Fred convence

Melina a não vender suas ações. Sinval conforta ste
la e eles pensam em Danilo. Mimi leva Agostina até o

quarto onde estão Berilo e Jéssica. Jéssica se desilu
de com Berilo e decide voltar para o Brasil. Bete pede
para Mauro comparecer àreunião sobre a divisão dos

lotes de venda de ações da metalúrgica. Alfredo garan
te a Kelly que vai esperá-Ia sair do abrigo para que pos
sam ficar juntos. Candê e Gemma se preocupam com

o comportamento de Felícia e Gerson. Totó confessa a

Adamo que está com ciúmes de Clara com Diogo. Cla

ra repreende Diogo por ter ido falar com Totó, Bete fica

pasma com a decisão de Melina em não querer vender
suas ações. Fred fica feliz ao ouvir Totó dizer que eles
não precisam das ações de Melina para salvar a meta

lúrgica. Berilo se desespera ao ver que suas esposas
foram embora. Jéssica e Agostina sentam-se uma ao

lado da outra no avião. Fátima pede Sinval em casa

mento. Clara se declara para Totó e os dois se beijam.

TI TI TI

Edgar pressiona Marcela a dizer se esteve com

Giancarllo e ela mente. Júlia desconfia que Lipe e Mabi

fugiram de casa e se desespera. Giancarllo confirma que
Marcela aceitou seu acordo e Stela tenta convencer o

filho a não levar o plano adiante. Marcela conta para
Bruna que se casará com Renato. Luisa sugere que
tem algo por trás da decisão de Giancarllo de manter a

Moda Brasil e deixa Edgar intrigado. Ariclenes fica ain
da mais confuso com o croqui de Rony e resolve visitar
Cecflla, Luti vê Mabi e Felipe na casa de Marta e avisa
a Valquíria. Cecília diz que não liga mais para as suas

bonecas e surpreende Ariclenes. Bruna surge na man

são de Giancàrllo e discute com ele. Jacques vai ao

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

•• " ••• , • • o ••• !o re�u'!l0 dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
��!iíiií��tt'i�itil •• i�t�!��. ����.�4 �.��.�� .� ••••• ,' i�.�.t��!l:�ll.�'t .fl�.4 l •••••• ,.
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, , Não faça na rede social nada que
você não faria em público ou que
não pudesse aparecer no Jornal
Nacional. Isso tudo faz danos à
sua reputação profissional e é

muito difícil recuperá-Ia
SILVIO CELESTINO, COACH DE EXECUTIVOS ,,_

Twitler ganha força também na busca de
oportunidades de emprego. Vqia a opinião
de especialistas sobre a ferramenta e

.

saiba como utiliza-lá. Página 6
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FOTOS DIVULGAÇÃO

OIT informou através de ralatório que o total de desempregados entre o G-20 situou-se em 70 milhões de pessoas, ou quase 8% da força de trabalho total para região

o mercado no mundo
Saúde foi setor que mais gerou emprego no primeiro semestre de 2010

��mprego global registrou,
o primeiro semestre. de

010, umarecuperaçãovolá
"'-'1n1' e global, com os setores da
indústria manufatureira e de cons

trução sendo os mais atingidos,
segundo advertiu a Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
nesta semana. A área de saúde, por
sua vez, foi a que criou o maior nú
mero de postos de trabalho.

"Em 2010, a economia global
parece ter entrado em um nova

fase onde a divergência e a vola
tilidade em inúmeros setores têm
aumentado significativamente e

a incerteza sobre a estabilidade da

recuperação continua elevada", diz
o relatório divulgado pelo órgão.

De acordo com o documento,

no primeiro semestre de 2010,
indústria e construção, espe
cialmente na Europa, perderam
mais postos de trabalho do que
qualquer dos demais setores

pesquisados. O relatório da OIT
.

revela ainda que a recuperação
progride lentamente no setor de
comércio atacadista e varejista,
assim como no de transportes, ar

mazenamento e comunicações.
O serviço financeiro, que, no

ano passado, mostrou sinais de

recuperação, viu cair o número
de empregos no terceiro trimestre
de 2009 e oscilar para cima e para
baixo trimestre a trimestre desde
então, refletindo a reestruturação
nos Estados Unidos e Grã-Bre
tanha. Já o setor agrícola, disse a

OIT, permaneceu forte em todas

ceu mais lentamente no segundo
trimestre deste ano, com a cria

ção de 134.830 empregos.
Os níveis de emprego tam

bém aumentaram nos setores
de hotelaria e restauração (1,5%
no segundo trimestre de 2010,
em comparação com 2009) e de

serviços imobiliários, aluguel e

empresariais (1,1 %).
O relatório se baseia em dados de .

13 setores trabalhistas em 51 pa
íses ricos e em desenvolvimento,
entre eles Estados Unidos, Alema
nha, Rússia, Filipinas, Brasil e Índia

Este é o segundo relatório

divulgado pela agência esta
semana sobre as tendências
mundiais de emprego antes da
reunião de cúpula do Grupo
dos 20 (G-20), que aconteceu

nesta quinta e sexta-feira, em

Seul. Na segunda-feira, a OIT
informou que o total de desem

pregados no G-20 situou-se em

70 milhões, ou quase 8% da for

ça de trabalho total, e parecia
pronto para crescer fortemente.

as regiões no primeiro semestre

de 2010 em relação a 2009, e apre
sentou alguma volatilidade a nível
mundial no primeiro trimestre
do ano (-1,1% em comparação ao

mesmo período do ano anterior),
impulsionado por uma queda de
5,9% na Ásia devido às condições
climáticas extremas.

Nem todos os setores estão

perdendo empregos, já que, além
de saúde, administração pública
e educação continuaram cres

cendo no primeiro semestre de
2010, embora em ritmo menos

acelerado. A área de educação
gerou quase 138 mil postos de
trabalho no segundo trimestre
de 2010, em comparação com o

mesmo período do ano passado,
e a administração pública cres-

"
De acordo com o

, documento, no primeiro
semestre de 2010,

indústria e construção,
especialmente na Europa,
perderam mais postos de
trabalho do que qualquer

dos demais setores

pesquisados:

"
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE CARGA! ASSISTENTE TÉCNICO tubulação para bombeamento de NR-10. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Desejável vivência na função.
DESCARGA Vivência em assistência Técnica concreto. ESMERILHADOR Vivência na' função. Conhecimento em desenho
ANALISTA CONTÁBIL na área mecânica. Desejável CALDEIREIRO E AUXILIAR ESTOFADOR MOTORISTA técnico, 3 D, Auto Cad e

Vivência na área contábil. nível superior em Mecânica com Para atuar em Guaramirim. ESTANHADOR MONTADOR/SOLDADOR Metrologia,
Desejável conhecimento em conhecimento em Construção CAMAREIRA Vivência na área. Para a Ilha da Figueira. RECEPCIONISTA DE HOTEL
análise de investimentos. Civil. Disponibilidade para COORDENADOR EMPREGADA DOMÉSTICA OPERADOR DE CALDEIRA REPOSITOR
Cursando ou completo Ciências viagens. PEDAGÓGICO ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Desejável curso e vivência na SERRADOR
Contábeis ou Administração. ATENDENTE (FARMÁCIA, HOR Desejável fluência em Inglês. MECÂNICA / ELÉTRICA função. SOLDADOR
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TI,ELETRO,PADARIA,BAZAR,A CO.MPRADOR Desejável cursando superior. OPERADOR DE CORTE SUPERVISOR DE CO$TURA
Em diversos bairros e turnos. ÇOUGUE) Desejável vivência no segmento EXPEDIDOR Desejável conhecimento Desejável vivência em todas as

AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR DE PADEIRO E têxtil. _FARMACÊUTICO em metrologia e leitura e máquinas de costura e liderança.
AUXILIAR MECÂNICO CONFEITEIRO CAIXA FISCAL DE LOJA interpretação de desenho. Para TECELÃO
Conserto e manutenção de ' ALMOXARIFE COZINHEIRO/COZINHEIRO FRESADOR MECÂNICO / atuar na Ilha da Figueira. TÉCNICO ELETRÔNICO
máquinas a gasolina e elétrica. AJUDANTE DE PÁTIO LíDER TORNEIRO MECÂNICO OPERADOR DE MÁQUINA Vivência 'em assistência técnica
AUXILIAR DE LAVANDERIA Para limpeza e organização do COSTUREIRA �áriaS vagas abertas. Para atuar na Ilha da Figueira. de equipamentos eletrônicos para
Para o bairro Ilha da Figueira pátio, gramado, cuidado com CONSULTOR DE GERENTE DE TECELAGEM . OPERADOR DE MAQ. automação industrial.
ANALJSTA FISCAL flores. Para Guaramirim. IMPLANTAÇÃO ivência na tecelagem. SERIGRAFIA TÉCNICO ELETROTÉCNICA
Vivência na área fiscal, ASSISTENTE DE SUPORTE Vivência em implantação e INSTALADOR TÉCNIOO PRENSISTA DE BORRACHA Cursando ou completo, para
disponibilidade de viagens. ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO treinamento de sistema Fiscal, Vivência em instalação de PROGRAMADOR TRAINNE atuar com vendas Técnicas.
Possuir CRC. - CENTRAL TELEFÔNICÀ Tributário e Contábil.

"\

alarmes; câmeras, portões Conhecimento em VENDEDOR DE VEíCULOS_
ASSISTENTE FISCAL AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DESENHISTA eletrônicos, telefones. desenvolvimento de Software, ZELADORA
Vivência em lançamentos de Manutenção preventiva, corretiva Vivência em Auto Cad. IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO ferramenta de desenvolvimento Para diversos bairros.

documentos fiscais, cálculos de e preditiva. Para a Vila Lenzi. ENCANADOR JARDIN�IRO Visual Studio, linguagem VB. Net WEB DESIGNER

impostos, emissão de relatórios AUXILIAR DE BOMBA 'E ELETRICISTA DE LAVADOR. DE AUTOMÓVEIS' e banco de dados MYSQL e SQL' Vivência em programação,
e guias de impostos entre outros. BOMBISTA MANUTENÇÃO MARCENEIRO Server. desenvolvimento e criação de
Para escritório de contabilidade. Atuará com montagem de Vivência na área. Desejável "MECÂNICO DE ÔNIBUS PROJETISTA MECÂNICO Web Sites.
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A regra de ouro da inovação
Estudo mostra que o essencial para as empresas é ser bom no que realmente importa, não em tudo

....ual o segredo que permite a algumas compa
.

as lançar continuamente produtos e serviços
ue além de inovadores são lucrativos e sucessos

.........de mercado? Ser bom no que importa, não em

tu o. É o que aponta a sexta edição do estudo The Glo
bal Innovation 1000, da consultoria americana Booz &

Company; que analisa as mil empresas de capital aberto
ao redor do mundo que mais investiram em pesquisa e

desenvolvimento em 2009. Ao contrário do que o senso

comum poderia supor, o volume de investimentos em

P&D não é a garantia para uma estratégia vencedora de

inovação. O que realmente importa, segundo a pesqui
sa, é alinhar uma combinação de talento, conhecimen
to, ferramentas e processos, voltados a inovar, com as

diretrizes gerais do plano de negócios da companhia.
Dentro deste contexto, a função dos líderes em inovação
não é somente escolher a série correta de competências a

perseguir, mas também decidir quais as que não impor
tam tanto para atingir um desempenho acima da média.

.
Visão do todo

As '10 mais inovadoras
k

o estudo da Booz & Company também pediu a 450 líde
res em mais de 400 empresas de dez setores para nomear as

empresas que eles consideram mais inovadoras. As respostas
levam aApple à primeira posição do ranking, com 79% dos vo

tos, seguida pelo Google, com 49%, e a 3M, com 20%. A Apple
ilustra bem o argumento de que não é apenas a quantidade
investida em P&D que determina o sucesso de inovação, mas

sim como ela é usada. A empresa de Steve Iobs investe apenas
3,1 % de seu faturamento em P&D, menos do que a metade do

que a média de seu setor.

Estratégias para [novar
o estudo da Booz & Company revelou também que pratica

mente todas as empresas seguem pelo,uma de três estratégias
bãsícas para inovar: engajar os atuais e potenciais consumidores
na criação de novos produtos e serviços, observar cuidadosa
mente os concorrentes e as tendências de mercado, e investir em
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o Twitter na divul acão
.

.3

de currículos�
Sé está todo mundo conectado, por que não divulgar

um currículo, em apenas 140 caracteres?

esde que o Twitter caiu
nas graças dos brasileiros,
o microblog é utilizado

__'-para comentar e acompa-
nhar os mais variados assuntos: o

trânsito, a vida das celebridades e

as últimas notícias de economia,
política e esportes, por exemplo.
E, se está todo mundo conectado
nessa rede, por que' não divulgar
também um currículo, em apenas
140 caracteres?

"A internet muda hábitos e

comportamentos de maneira rá

pida e expressiva. Portanto, quem
procura emprego precisa se atua
lizar, e as redes sociais podem ser

utilizadas como um complemento
no processo de recolocação pro
fissional", alerta Marcelo Abrileri,
presidente da Curriculum.com.

Sérgio Lima, diretor de mídia
e planejamento da agência de

marketing digital AD.Brazil, vê o

Twitter como uma grande oportu
nidade para os bons profissionais
demonstrarem que estão dispo- Segundo o especialista, uma

níveis no mercado. E compara atitude proativa, criativa, capri
o microblog a um comercial de chosa e profissional em si já des

Tv,que milhões de pessoas podem perta interesse e demonstra a

ver. "Quando você posta algo, toda energia e o dinamismo deste can

a sua rede de relacionamentos didato, o que o faz ganhar pontos
tem acesso e, com isso, os conta- perante os empregadores. A dica
tos podem fazer propostas ou até para quem quer utilizar as redes
mesmo indicar outros empresá- sociais para espalhar seu currícu - .

rios que. estejam precisando de lo, segundo Lima, é manter um

alguém no seu segmento". bom relacionamento com outros

Abrileri explica que o Twitter
_ profissionais da área, se comu

pode ser um caminho para um nicar de forma clara e, principal
site em que o currículo esteja ca- mente, postar informações que
dastrado. Basta dar o endereço sejam relevantes. '�s pessoas ba

para que as pessoas possam aces- seiam-se no que você escreve para
sar o currículo completo. O execu- formar uma opinião a seu respei
tivo dá um exemplo de como se to. Por isso, antes de escrever qual
apresentar no Twltter: "Gerente de quer coisa, pense nos efeitos quê
RH formado pela PUC, com gran- as palavras podem ter', alerta,

" As pessoas baseiam-se no que você escreve

para formar uma opinião a seu respeito.
Por isso, antes de escrever qualquer coisa,

pense nos efeitos que as palavras podem ter
MAR(fElO ABRllERI, PRESIDENTE DA (URRICUlUM.COM.

de experiência em empresa multi
nacional e inglês fluente, busca re

colocação (e o link da página onde
está o currículo completo)".

"Quem sabe alguns amigos
não 'retuitam' este post e este cur

rículo não alcança lugares nunca

antes imaginados; não é mesmo?",
questiona Abrileri.

.

"
Não faça na rede
social nada que

você não faria em

público ou que não

pudesse aparecer
no Jornal Nacional.
Isso tudo faz danos

à sua reputação
profissional e é muito

difícil recuperá-Ia
SilVIO CELESTINO,

COACH DE EXECUTIVOS.

"

"

Contrata-seEMPREGO
Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO
DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato
.

com rh@ocorreiodopovo.com.br

JORNALISTA
Freelancer para

cadernos comerciais.
Tr: 2106-1919

cf Marcelo

EDUARDO MONTECINO

Ferramenta funciona como vitrine para quem busca oportunidades

Interessados favor enviar
curriculum para:

aureo@clicheriablumenau .com,br
ou pelo Fone: 47 9980 ..4529

Arte Finalista
Para trabalhar na Aliança Embalag$ns

(Guar�mirim)
.

C�nhec'imento em:

llustrator, CorelDraw,
Photoshop.
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Rock in Rio volta ao Brasil em 2011
Com investimento de R$ 130 milhões, aArtplan, que promove o evento, espera reunir um público recorde em seis dias

pós 10 anos, o Rock in Rio retor

na ao Brasil, com uma propos
ta mais abrangente do que ser

o maior festival de música do

país. Marcado para setembro de 2011, o

evento apresentará mais de 100 artistas

nas instalações do Parque Olímpico no

Rio de Janeiro. Com investimento de R$
130 milhões, a Artplan, que promove o

evento, espera reunir um público recorde
em seis dias de shows e atividades.

Na nova edição, o projeto conta

rá com dois palcos (Sunset e Mundo),
espaço para desfiles de moda, parque
de diversões (com roda gigante, tobo

gã, tirolesa) e shopping center com 30

lojas. Serão quatro shows por dia, mais
cinco DJs tocando na arena dedicada à
música eletrônica. Seguindo a tradição
do Rock in Rio, haverá dias dedicados a

alguns gêneros, como metal e pop. Até
o jazz ganhará destaque, com a monta

gem da Rock Street, uma faixa dentro
do espaço de 150 mil m2 em que artistas
tocarão durante o evento.

"Nós nos inspiramos em Nova Or
leans (nos Estados Unidos) para proje
tar esse espaço e o público que estiver
circulando poderá assistir aos shows",

FOTOS DIVULGAÇÃO
garante Roberta Medina, que está à
frente do festival. Foi seu pai, o em

presário Roberto Medina, quem criou
e organizou o primeiro Rock in Rio,
em 1985. "Embora eu fosse muito

pequena e estivesse dormindo quan
do o Rock in Rio foi aberto, eu nunca

, mais deixei de participar dos outros",
,UI contou em evento de lançamento da

nova versão.

Após a edição brasileira em 2001,
quando tocaram REM, Oasis e Britney
Spears, o festival acabou se interna

cionalizando, promovendo shows em
. Portugal e Espanha. Lá fora, a preo
cupação com meio ambiente ganhou
ênfase, a ponto de fazer com que o

Rock in Rio 2011 tenha como objeti
vo ser um festival com menor emis
são de gases de efeito estufa. "Vamos

compensar as emissões", afirma Ro
berta Medina, que prometeu divulgar
detalhes do plano até dezembro.

Sem antecipar grandes atrações
internacionais para o evento, a orga
nização do festival começa a vender

ingressos antecipados já no dia 19 de

novembro, com preço de R$ 190 (in
teira) e R$ 85 (meia).Maior evento musical do país volta a acontecer no Rio de Janeiro, depois de 10 anos de espera

- •• 1

Campanha publicitária
A largada para a campanha

publicitária começou no último

domingo com a primeira fase,
batizada de Voltei. O hotsite do
festival também já está no ar, A in
ternet é um instrumento vital para
a divulgação do Rock in Rio, com

concursos para ganhar ingressos,
depoimentos de quem já foi a uma

das edições e até pesquisas para
escolha de algumas das atrações:
A organização, que já vem traba
lhando fortemente com mídias

sociais, espera que seus seguidores

pulem dos atuais 100 mil para um

milhão até a abertura do festival.
Embora a Artplan ainda não

tenha divulgado o nome dos ar

tistas que tocarão no Rock in Rio

2011, o vídeo de apresentação traz

artistas como Roberto Frejat, Ivete

Sangalo, Marcelo D2, Dinho Ouro

Preto, Evandro Mesquita, Sandra de
Sá, Geraldo Flausina, Pity; George
Israel e Bd Motta cantando o jingle
do festival. Roberta Medina indicou

que eles poderiam fazer parte do
line up do festival.

;

CARAGUA AUTO ELITE

CONTRATA

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS ZERO - INTERNO

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS ZERO - EXTERNO

• VENDEDOR AUTOMÓVEIS USADOS

curriculum para: rh@caraguaaütoelite.com.br
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EDUCAÇÃO

Unerj e PUC abrem ap
A Unerj (Centro Universitário

de Iaraguá do Sul) - e a PUC/PR
(Pontifícia Universidade Católica
do Paraná) - abriram o cronogra
ma de apresentações dos traba
lhos finais dos cursos de Adminis

tração. Nesse ano, está prevista a

formação de 122 acadêmicos, de

quatro turmas, orientados por 30
educadores.

De acordo com o professor
Gelásio Carlini, "esse é um evento

de grande importância do curso

de Administração onde todos os

acadêmicos estarão envolvidos na

participação das apresentações".
Desde 1986, cerca de 1.650 pro
fissionais já receberam o diploma
das graduações de Administração.

As apresentações iniciaram na

semana passada. Agora, as próxi
mas bancas estão marcadas para
terça-feira (16) e quarta-feira (17),
na própria instituição de ensino.
Antes de defender seus projetos,
os alunos passaram pela sex-

.

ta fase, que é o estágio I. "Nessa

disciplina, o acadêmico define o

tema da pesquisa. Ele defende sua

proposta de melhorias em gestões
e sugestões de melhorias na orga-

resulta no trabalho final que a

academia ou população pode usar

futuramente".
São três os professores respon

sáveis de estágio, sendo um para
cada linha de formação sendo:
Gelásio Carlini, responsável de

Administração-Linha de Forma

ção Gestão Empresarial; Fabiane

Aparecida Medeiros Maiochi, res

ponsável de Administração-Linha
de Formação em Marketing e FIá
via Knihs, responsável de Admi

nistração-Linha de Formação em

Comércio Exterior.
Sobre o mercado de trabalho,

Carlini ressalta que a instituição
focaliza os ensinamentos para a

preparação do estudante após sua

formação. "O acadêmico deve sair

preparado para assumir desafios
no mercado", salienta. "O estágio
expõe o aluno às condições de um

ambiente organizacional, permi
tindo aquisições de competências
profissionais, bem como a sua

formação como ser humano inte

gral", complementa.

.Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br
.

cas
�

Nesse ano, 122 alunos de-Administração devem receber o diploma
nização ou na sociedade", explica
o professor. _"

A parceria entre Unerj e PUC
irá contribuir muito para a

formação do acadêmico e

para o mercado e economia
regional. Pois as duas

entidades têm diferenciais
das instituições na região,

por ser reconhecidas e

com qualidade no ensino,
associadas aos professores

com conhecimento
acadêmico e de mercado,
empresa Consult Júnior
para a cemplementação

profissional e um processo
de estágio forte

GELÁSIO CARLlNI

"
Na sétima fase, se aperfeiçoa

a parte teórica para executar o

projeto. Por fim, na oitava fase, o

aluno coleta os dados necessários,
faz entrevistas, observações, infor

mações para analisar o conteúdo,
já com base na teoria que apren
deu ao longo do curso. "Isso tudo

Defesa de
..
bancas começou esta semana e tem continuidade nos dias 16 e 17 deste mês

• SAIBA MAIS SOBR'E O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
• ,O admini gerencia as. .

etápas:b� ! qi:,�é pr�d6 '.

comercialização de bens ou serviços.
oferecidos por uma empresa. O
administrador é responsável pelo bom
funcionamento de uma empresa, uma

vez que é ele quem traça os objetivos e

cuida para que estes sejam atingidos.
. � 1

J .

conceitos e métodos originados da

economia, psicologia, sociologia,
matemática e do direito.

,

1 'ii

'. Um profissional de

admínlstração pode trabalhar
em diversos setores com

gerenciamento, comércio exterior,
contabilidade, recursos humanos, "

marketing, controle d� prod

• Atualmente, Ó mercado abre urrr'
'

grande espaço para os profissionais
autônomos, com ênfase no

setor financeiro: contabilidade e

.Licenciatura em Letras - Português

.Licenciatura em Matemática

.Licenciatura em Pedagogia
omplementação em Pedagogia
edagogia - Complementação em Educação Especial

r�o Tecnológica em Comércio Exterior

.Graduação Tecnológica em Gestão.Amblentat
i .Graduação Tecnológica em Gestão Comercial
I

.Graduação Tecnológica em Gestão Financeira

.Graduação Tecnológica em Gestão Pública

.Bacharelado em Administração
Bacharelado em Ciências Contábeis

. Bacharelado em Serviço Social

.Bacharelado em Teologia
. Licenciatura em Artes Visuais

.Licenciatura em Ciências Biológicas

.Licenciatura em Geografia

.Licenciatura em História

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Na terça-feira, estudantes de Administração abriram o

cronograma de apresentações das bancas do curso desse ano

AULA UMA VEZ POR SEMANA
- ,

I'NSCRIÇOES ATE 16/11 .

(R$ 30,OO)

www.UNIASSELVI.com.br I
0800 642 5000

, .Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos

.Graduàção Tecnológica em Gestão de Turismo

.Graduação Tecnológica em Logística .

.Graduação Tecnológica em Marketing
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Convém selecionar melhor suas

amizades. Podem ocorrer brigas des

necessárias, seja de sua parte ou da parte
deles. O sonho, a inspiração e o romance ga
nham mais espaço nesta noite. Uma onda de

dúvida ou incerteza é o que vai pegar.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Amor e trabalho vão disputar sua

atenção. Talvez seja preciso sacrifi-

car um dos dois para que o outro pos
sa crescer. No amor, evite valorizar as aparên
cias. Seu astral não está tão firme, pode pintar
problema com mentira ou mal-entendido.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Evite sobrecarga de tarefas. Mostre-

se consciente de suas limitações e

estará a um passo de superá-Ias. Lua e Ne

tuno favorecem as reconciliações, trazendo

mais harmonia ao romance. A voz da razão,
às vezes, pode não ser a melhor opção.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Nem tudo será como quer, mas con

trole seu humor. Este não é o momen-

to de contar com a sorte, portanto, fuja
de especulações. No campo sentimental, é tem

po de liberar suas fantasias. Procure seu equilí
brio interior e reforce seu lado místico .:

O astral revela um conflito entre os

seus anseios mais íntimos e o que
os outros esperam que faça. A noite

promete ser muito envolvente, só não vale ide
alizar demais a pessoa amada. Reserve um

tempo para estar com você de forma honesta.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Emoções poderão afetar a saúde.

ti' Alguns desentendimentos ainda

podem marcar as relações pessoais
neste sábado. Cuidado com uma disputa pelo
controle e comando da relação a dois. É pro
vável que tenha que enfrentar algumas situa

ções conflitantes.

LIBRA

(23/9 a 22/10) .

Há possibilidade de pecar pelo ex

cesso de confiança, por isso evite

contrair dívidas. No amor, um desejo
maior de sair da rotina e se aventurar pode
revelar sua carência emocional! Tente não im

por a sua vontade aos outros. .

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Terá necessidade de se recolher e cur

tir uma relação com a própria alma,
pois isso pode ser mais proveitoso do

que fazer uma exposição social indevida. Tente

esquecer o que passou. Saúde geral boa, somente

atente-se para não desperdiçar energia.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O dia revela a possibilidade de ter

surpresas desagradáveis, seja por

algum mal-entendido ou perda de informa

ções. Não faltará inspiração no romance, mas

não se esqueça do que é real. Problema de

grana pode ser uma pedra no sapato.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Não conte com aquele dinheiro que

estão lhe devendo, ele ainda pode
de - morar a chegar. À noite, o desejo de ficar

juntinho de quem ama vai falar alto e você
não hesitará em se envolver. Se nada aconte

cer conforme planejou, não se aborreça.

r_.,,""""'." AQUÁRIO
e

21/1 a 18/2)
Você pode dar sinais de insatisfa-

ção com as circunstâncias atuais,
mas no momento não está em condições de
fazer exigências. Astral confuso na área afeti

va, adie suas decisões. Astral meio amarrado,
daí a dificuldade em realizar o que quer.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Um fato inesperado poderá adiar

viagem ou passeio. Dê mais atenção
aos seus pressentimentos. A dois, o astral re

vela um certo retraimento, é fundamental res

peitar esse momento. Não se arrisque, faça
tudo com a suavidade que seu signo lhe dá.
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Príncipe William·
marca casamento

Depois de oito anos de namoro e duas separa

ções, o Príncipe William e Kate Middleton finalmen
te vão se casar" segundo informaram várias fontes
à revista, Us Weekly. "O noivado será anunciado
em 2011," disse uma fonte. "Ele disse a Kate que
ela 'era a mulher de sua vida, mas que não estava

pronto para se casar. William garantiu que se casa

ria com Kate se ela pudesse esperar alguns anos e

agora chegou o momento", declarou.

Winits vai estrelar
musical após parto

De férias desde o final de A Vida Alheia, da Globo,
e grávida de cinco meses, Danielle Winits não quer
pensar em trabalho neste momento, masjá tem pia
nos para voltar aos palcos assim que o bebê nascer.

Ela vai protagonizar mais um musical nos teatros.
"Meu projeto é para o ano que vem que é o Xanadú,
que é um filme e já teve sua versão no teatro como

musical em montagem na Broadway".

DIVIRTA-SE

Na escola
A garotinha chega da escola em prantos.
- Mamãe, mamãe.
- O que foi, minha filha?
- Hoje ... Na escola ... Me puseram de castigo.
- De castigo? Por quê?
- Por uma coisa ... Que eu não fiz ...

- Mas isso é um absurdo! Vamos lá, vou falar já
com a diretora.

E pega a mão da menina e arrasta-a para fora
da casa. Na rua, vendo a filha um pouco mais cal

ma, pergunta:
- E o que foi que você não fez, minha filha?
- A lição de casa ... Buáááá ...

J í. l .... l t

Fiorella
deixa Vídeo

Show
Florella Mattheis não faz mais

parte do time de apresentadores do

programa Vídeo Show, da Globo. A

apresentadora deixou a atração por
que teria manifestado o desejo de
investir na carreira de atriz, em total
acordo com a direção do programa.
Não haverá uma substituta para o

posto de Fiorella. Ana Furtado, An

dré Marques e Geovanna Tominaga
seguem no comando do programa.

EriJohnson
raspa ·cabelo

Eri Johnson raspou o cabelo pela primeira vez na

sua carreira para interpretar um empresário picareta
no especial de fim de ano "Tal filho, tal pai", que será
exibido na Globo. O programa será estrelado por Fábio
Jr. e seu filho, o também cantor e ator Fiuk. A ideia de

aparecer careca na TV foi do diretor do especial, Mário
Márcio Bandarra. "Ele queria fazer algo diferente. Aí
eu topei. Mas ficou muito feio? Ah, mas eu não ligo,
gosto de sair dos tipos tradicionais", disse.

Alexandre Borges
. em nova novela

Alexandre Borges é um dos mais cotados para
viver o protagonista masculino de Fina Estampa,
novela de Aguinaldo Silva que irá ao ar no final de

2011, às 21h. Alexandre será casado com a grande
vilã da história, que pode ser interpretada por Chris
tiane Torloni. O personagem vai se envolver com a

protagonista, vivida por Lília Cabral, disputando seu

amor com o papel do ator português Paulo Rocha.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um 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.

.. , I· �... "). t t' I,.' J ! �
.

: ; � t : i ' •

13/11
Alcir dos Santos

Alécio Piovezan

Andrea L. Sporrer
.

AneUa li Rux

Fernanda Signoretti
#' .Jane 6r1:md

�evil1o Bahr

Revelino G. da Silva

'Sônia R. Kroegel
. Iatíane Todt

Zilda Haffeman Sell

14/11
Ademilso da Silva I

Alvine Gaedke

Ángari Wilker
.

Antonio M. Ferreira

Antonio R de Andrade'

Cibele de G. Leite

Claudemiro Beninca

Clementina Baumann

Devanir Signorelli
Dionei W. da Silva

Edgar Hornburg
Glaucia Mayer
Henrique Kuster

Iracema Peggau
, Isabel F. Meurer

.Isolina Lechinski

Ivone da S. Coradini
.

Julio Lutínpergher
Maria A. H. Heleodoro

" Marlise Muller

Nathan Ft Correa

Nelson Krehnké

Odila da Silva

Oswaldo Steil<?n
Rangêl!';:; da Rosa

s Rosãne ScHutze
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LAZER

Cheiro bom e beleza rara

FOTOS DIVULGAÇÃO

Festa das Flores de Joinville oferece muitas novidades para os visitantes

A maior concentração
de flores por metro

quadrado. Assim
pode ser definida a

72ª Festa das Flores.

Essa é a mais tradicional festa
de Joinville e a mais antiga do gê
nero na América Latina, que este

ano está repleta de novidades.
O evento, que tem como tema a

biodiversidade, vai até terça - fei
ra' no Cornplexo da Expoville.

O diferencial da festa este ano

é a exposição interativa sobre a

mata atlântica, onde 08 visitantes

poderão' apreciar a mata atlânti
ca intocada, refletir sobre os efei
tos da degradação causada pela
intervenção do homem e conhe
cer projetos de empresas na área
de preservação.

Além disso, há uma variedade
enorme de espécies na 2a Exposição
Internacional de Orquídeas. E as

flores, este ano, prometem encan

tar ainda mais os visitantes dentro e

fora do Complexo da Expoville.
Outro diferencial desta edi

ção é- que, além da exposição, da
Feira Jardim, Casa e Lazer, dos
concursos de flores, bonsais e

jardins, e das palestras para es-

f'

Festival de Teatro
em Brusque terá

-

.

grupos de Jaraguá
o teatro vai invadir a cidade de

Brusque a partir desta terça-feira,
com os espetáculos do 15° Festival
Catarinense de Teatro (Fecate). As

apresentações de vinte peças catari
nenses e dois espetáculos nacionais
ocorrem entre os dias 16 a 21 de no

vembro em diversos pontos da cida
de. E dois grupos de Iaraguá do Sul
estarão presentes no evento.

No dia 18, o Grupo Gats

apresenta o espetáculo O Pati
nho Feio, no Teatro Azambuja.
E no dia 19, a CiaAlma Livre es

treia com Tem Xente Uma Féis,
no Teatro do Cônsul.

Os ingressos para os espetá
culos do 15° Fecate estão dispo
níveis na Fundação Cultural de

Brusque. Os interessados devem
trocar os ingressos por 1 litro de
leite (caixinha) ou 1kg de alimen
to não perecível, menos sal. Os
alimentos serão doados para ins

tituições de caridade de Brusque.

pecialistas e amadores, a festa
contará com uma extensa pro
gramação cultural (confira no

box) e uma praça de alimentação
maior, repleta de opções. Tudo

para bater, mais uma vez, o re

corde de público do evento, que
no ano passado recebeu cerca de
200 mil pessoas.

o diferencial da festa este
ano é a exposição interativa

sobre a mata atlântica,
onde os visitantes poderão
apreciar a mata intocada.

Além de visitar o evento, quem
tiver interesse ainda poderá com

prar vários tipos de plantas que
estão sendo comercializadas. Os
valores variam entre R$ 5 e R$ 250.

O acesso para a Festa das Flores é

gratuito. O horário de visitação é
das 9 horas às 22 horas. O Comple
xo da Expoville fica às margens da

BR-101, no bairro Glória.

SERViÇO
O QUÊ: 728 Festa das Flores

QUANDO: Até 16 de novembro,
das 9h às 22h

ONDE: Complexo da Expoville
Quanto: Gratuito

Flores dominam o Complexo da Expoville e mais de 200 mil

pessoas devem passar pelo local até terça-feira

PROGRAMAÇÃO
• Hoje - Premiação do

10° Concurso de Bonsai.
• Amanhã - Apresentação da

Cia. Jovem da Escola do Teatro

Bolshoi no Brasil, às 19 horas.
• Segunda - Banda Reino Fungi

será uma das atrações a subir
ao palco da festa, às 19h.

Terça - Entrega da premiação
do Concurso de Jardins e

divulgação das flores campeãs.

DIVULGAÇÃO

Folianópolis agita a capital
com shows neste feriadão

Carnaval, axé e trio elétrico
em plena primavera, no mês de
novembro? Isso mesmo! O Fo

lianópolis, maior carnaval fora
de época do sul do país, chega
a sua quinta edição. O evento,

que começou ontem e vai até

amanhã, conta com seis bandas
no trio elétrico, na Passarela

Nego Quirido.
Neste sábado a folia fica por

conta de Asa de Águia e Banda
Eva e, para fechar uma das mais

esperadas micaretas do Brasil,
Ivete Sangalo e -Iornate agitam
a galera no domingo. Além das

atrações principais, para-os foli
ões com fôlego e que não preten
dem voltar para casa tão cedo,
camarotes especiais oferecem

programações extras que se ini
ciam assim que encerra a passa
gem dos trios.

A Arena Folianópolís inclui

estacionamento, posto de atendi

Fest� está na quinta ,�diçãQ � r�ijJ\Q A� méli"QfeS,r)orn�s.da música baiana. . .. JW�,1Jt9. m.�<;l�co, praça de alimenta-

ção, guichê de achados e perdidos
e informações, guarda-volume,
arquibancada, camarotes e o cir
cuito do trio elétrico. A Passarela

Nego Quirido fica no centro de

Florianópolis, logo após entrar na

Ilha, na Avenida Governador Gus
tavo Richard, 5.000.

A rede hoteleira de Florianó

polis sente a movimentação do
evento. Cerca de cinco mil turis

tas desembarcaram na cidade.
E são esperadas mais de 20 mil

pessoas, em cada dia, na Passare

la do Samba Nego Quirido, para
'

curtir os maiores cachês da mu

sica baiana.
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em metros quadrados de área construída Sim) isso é o básico. Mas a Fenpar vai além
do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibilidade com rovação.
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento, .

INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas totalmente

equipadas e decoradas,

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

PRATICIDADE DE MORAR NO CENTRO COM A TRANQUlUDADE DE UM BAIRRO
Excelente localização em área central
Dois elevadores de últirr.a geração (rrl8nos rurdo e mais segurança)
Medição de água e gás individual
12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FEUCIDADE EM CADA METRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema Reiki (possibilrta abertura total da sua área) iii"

I-

Eleaons_
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesse
Infraestrutura para ar condicionado jipe split
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 6Ox60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

. '

...
- ....I�VAÇÃO EM CADA DETALHE

Detalhes em pastilha porceianizada
Ajardinamento completo
Portão e porteiro eletrônico

Amplo haJl de entrada mobiliado e decorado
Deck Spa decorado

Fitness equipado
Playground equipado
Esquadrias em alumlnio branco

Banheiro de serviço térreo

�

; .

FLEXJBIUDADE QUE VOCÊ NUNCA VlU
Plantas flexrveis. Você escolhe como vai flcat".
1 ou 2 vagas de garagem com possibilidade de vagas adicionais

472107 0500
Av. -Mdrechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br
LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

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

'ii suíte + 2 qtos. R$245.000,00.

- ---

-- -

.5
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� Ref 6679 - Centro - Corupá - Casa em

� Alvenaria c/600.00m2 - com terreno de
a 9.490,OOm2 - pode ser vendido tudo ou

.s apenas a casa e parte do terreno.
õ
's
'Ql

C.
5l
's
m "'"E
�
o

·m
o-

�
s
(ii
...

�
(/)

E
Ql

"O
o
C.

�
o

�
ui Ref 4871 - Centro - Edificio Jardim de

.�
:õ Monet - Apto c/ 244,OOm2 - 04 suites -

'5. 01 c/ closet - estar.intimo - sala estar/lan-
(/)

.� tar - 03 vagas gar - .área festas - piscina -

E todo mobiliado - R$1.200.000,OO - Aceita
Ql

SQl proposta de imóveis de menor valor
f'

s:

:2
s
(/)
Ql
Ql
=>
'QD

.2,
o

.m
Z

Ref 4880 - Garden Flowers Residence -

Centro - apto - suíte - 02 dorm - sacada
c/ churr - garagem - ficam móveis sob
medida e eletros - R$390.QOO,00.

,
.• �,': '.!;-:.'p;

,

.:
r

,,:.:-�: �'�,_
;

\_'...••_ .'-.".�.�;',:.:_�.'.:.,_.';;;�".,�•••
:

, �,)J ��< /���: '.� ':':: �,�

,
..

Ref 4768 - Amizade - Resid Matheus -

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

Ref 4883 - Ed. Vancouver - Centro -

apto - �uite - 01 dorm. - sala estar/
jantar - escritório - coz -Iav - churr - 02
vagas de garagem - móveis embutidos -

R$350.000,00.

Ref 6686 - Amizade - Sobrado em Alv c/
218.56m2 - suite 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$148.000,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 -

suíte - 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 -

churr - gar - massa corrida - roda teto em
.

gesso - luminárias - janelas em blindex -

esquadrias em alumínio - R$178.000,00

Ref 2297 - Jaraguá Esquerdo - terreno
15x38 - R$145.000,00.

.:.. ',:..

.... ,

,-"

Ref 6680 - Terreno ideal para prédio 20 x

80 - 1.600m2 - com uma casa de 156.00m2
- Próximo á Arena

(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitáêio 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/
jan1;qr - BWC - garagem - R$142.000,qO'

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 6697 - Amizade - Casa Alv c/
96.50m2 - suite - 02 dorm - estar/jantar
- gar - churr - ficam moveis e eletrodo
mésticos - R$215.000,00

Ref 6709 - Schroeder - Centro - casa de
alv. - 02 dorm - BWC - sala estar /jantar
- cozinha - lavanderia � R$130.000,OO.

Ref 6712 -:- Vila Rau - Casa alv - 03 dorm
. ;;:-�I��':"�ê0Pâ - .áréa de·seryiço.. - varanda

"':R$79:000 OO"�;;'· �.

.

'.

i:·�. ;�; . �.
,

't" _!".' ',:
'.

,

. .....

.

Ref 6722 - Vila Nova - casa alv - 01 suite
c/ sacada - 02 dorm cf sacada - escritório
c/ sacada - sala estar/lantar - 02 BWC -

cozinha e lavanderia mobiliadas - piscina
- área de festas - R$440.000,00

�------------ ------------- -_._---------- --- -_.-----
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - se-

�
o
N
Q)

"O
o
s:

�
E
Q)

5l
(/)

�
c.

oS
ô

os:
'Q)

C.
o
(/)

o�
E
51
o

1(0
o-

�
s
iii
...

�
(/)

E
Q)

"O
o
C.

�
o

�
ui
(O

.se
15
'::l
C.
(/)
(O

os:
E
Q)

s
Q)
s:

:e
s
:ll
Q)

.�
o

1(0
Z

(.
••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. I

8 Classimais o CORREIO DO povo · Fim de semana" 13 e 14 de outubro de 2010

",

//
/

�/
/-,

.

/

i:

....,

.�
.....

. ,...

'õ
• ,Q) •.

,e)

itaivan
IMOBILIÁR.IA

'2-,

�
�
Q)
-c

e
.o
:::l

!í
o

E .

Q)
o

�
o.

.� A-540 - Vieiras - Apto - 3 dorm, sala,
:� coz, bwc, lav, garagem - R$500,OO
l5.
o
UI

.�
E
5l .

o
Im

�'
S
m
�

�
Si
E '

Q)
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. � A-582 - Amizade - Apto - 1 suite,

.� 2 dorm, sala, coz, bwc, sacada Cf'
� churr, lav, 2 vagas de garagem -

� R$1100,OO + cond.
1

i
Q)

.�
o
Im
Z

B-648 - Amizade- Sobrado parte tér
rea - 3 dorm, sala, coz, bwc, lav, churr,
garagem - R$770,OO

A-581- Amizade - 2 dorm, sala, coz,
bwc, lav, garagem - R$450,OO +

cond.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - se

ALUGUEL

A-536 - Czemiewicz - Apto NOVOS
- 1 dorm, sala e cozo Conj. Bwc, lav -

R$400,OO + cond.

A-587 - Centro - Loft - domi- ..

torio, sala, cozinha e lavanderia
integrado, 1 banheiro, garagem. -

R$700,OO + cond.,

Projeto Arquitetônico:

Residencial
'"

. Bettoni
-r,

Residencial
Terra Florae

06 Aptos c/61,35m2
cada

O� dormitórios
Sala estar/jantar

Sacada com

churrasqueira
01 vága dé

garagem

02 dormitórios
Sala de estar/jantar

Sacada com

churrasqueira
.

01 ou 02 vagas
.

"00 garàgem
Salão de Festas

Bairro: Amizade . Bairro: Vila Lalau
Entrega

"

". Março/2013

()lill, I
i

_ .........._-_...1
SP'

"'"''''''''''''',-
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

I
I
I
I
I

I
I

I
Acesse nosso site; I

I
.www.vivendaimoveis.coml.I

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, n9 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda á seXta: 8h3� às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

-....
�

JOÃo PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao a Iv. 136 m2 e terreno de
407m2, c/01 suite, 02 dorm., sala de es

tar e jantar, coz., lavand .. , despensa e 02

vagas de garagem. R$220.000,OO

9
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1865'
atendimento@megaempreendimentos.com

próx a Caraguá veículos. Terreno com

900m2, sendo 30 metros de frente. Área
construída de 200m2• ConsuHe-nos!

) Localizado na Rua Angelo
.

Schiochet - ao lado do Mauro
ulos. Contendo 79m2 privativos, 2 quar

.

tos, ampla sala de estar/jantar, sacada, coz-

inha mobiliada, bwc social, área de serviço,
1 vaga de garagem e 1 box de depósito.

RESID� 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

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

. Apartamento amplo com 149m2, sendo
1 suíte master, 2 dormitórios,

lavabo,cozinha mobiliada,.banheiro
social, sala de estarnantar, sacada com

churrasqueira, lavanderia e 2 vagas de

garagem. (sol da manhã). ConsuHe-nos!

Casa de alv., contendo 80m2 de área
construída Contendo 2 quartos, sala de estar/
,

jantar, cozinha, bwc social, área de.servíco,
jardim e 1 vaga de garagem. Localizada no Lot.

Duwe, com asfalto e toda infra-estrutura.

Lindo imóvel estilo Contemporâneo
Moderno, com pé direito duplo e

.

acabamento de alto padrão. Localizado
no bairro Czerniewicz, Condomínio

Champagnat, possui ambientes mobiliados
sob medida e área de festas integrada a

piscina.Terreno com área de 400m2 e área
construída de ,250m2• Consulte-nos!

Contendo 1 suíte, 2 dormitórios, sala de
estar f jantar, escritório, banheiro social,
cozinha sob medida, área de festas com

churrasqueira e banheiro, espaço para
piscina, área de serviço, 2 vagas de

garagem e portão eletrônico.
Terreno com 385m2 e área construída

de 160m2• R$ 295.000,00

EDIF. JAESER 11- 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

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 garagem e portão eletrônico.

(Aceita imóvel de menor valor como parte de

pagamento). Próximo a Carinhoso

EXCELENTE CASA· sAo Luis
Localizada próximo ao Caie, no bairro São

Luis. O terreno contém 405m2 e a casa

160m2 de área construída, Possui 1 suíte. 3
dormitórios, banheiro, sala de tv, sala de estar,

jantar, cozinha mobiliada, área de serviço,
área de festas cf churrasqueira e 2 vagas de

garagem. R$ �:49.000,OO

TERRENO - SÃO'WIS
(PROX.A DAULATÊXTIl-)

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

R$ 90.000,00

RRENO - RES. PAINEIRAS
Loteamento asfaltado, terrenos planos

(pronto para construir), com toda a infra
estrutura de energia elétrica, água encanada

e esgoto sanitário. Terrenos com área
aproximada de 350m2• R$ 55.000,00

TERRENO - NOVA BRASILIA
.

ótima localização na Rua José
Emmendoerfer, uso residencial e

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

Edifício! R$ 295.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamentos
por fmdar

CQ(l(l t()rre)

R. Joáo Pkom

1ili11�1.llíl&Til••J .��IJ.A\I�_lt%if'Em

_SPEDITO
Imôveis

47 3055-3300

rilrall.
IMÓVEIS

47 3275-5000
Empreendimentos Imobiliários

www�pampfonaempreenãmentos..com.br 47 3372-1616
De acordo com a lei r,"4591í64. informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter 6e sugestão. Os m6veis. assim CC'l1<l alguns materiais de acabemento representados nas ilustrações e plantas. niío censthuem parte int�rante do contrato. O imóvel será entregue conforme i�dicado no memorial
descritivo. podendo haver modificações no projeto 8rquitstômco e pm.ietos complementares S6m pr!Ívio a�isl.).
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3 dormitórios

na Figueira
(Guaramirim)

li'BERADO PI
FINANCIAMENTOI

R$ 135.000,00
Ponto para morar!

r

800211 - Três Rios do Sul
Casa alvenaria cf2dorms+1 suite,

área festa, 2 vagas garagem
R$223.000,OO

,\
Apto cf 3dorms, sala estar/jantar e

cozinha integ,,1 vaga garagem.
R$110.000,OO(lib. financ.)

800208 - Amizade 1139 - Centro
Flat no Hotel Mercure
(já no pool de locação) .

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

100019 - Czerniewicz
Flat no Hotel Saint

todo mobiliado
R$125.000,OO (estuda proposta)

100204 - Vila Lenzi

apartamento, cl 2dorms,
semimobilíado. 1 vaga garagem

R$115.000,OO (lib. flnanc.)

80009 - Nova Brasflia

Apto cf,2dorms.+1sutte·, 1 vaga.
garagem'

.

R$ 18Q.OOO,OO(lib. financ.)

800002 - Centro

Apto c/2dorms.+1suite, 1 vaga
garagem

R$190.000,OO (estuda proposta)

100059 - Rio Molha

apartamento c/3dormsc, semímob.,'
piso laminado. rebaixo em gesso

R$200.000,OO(lib. financ.)

800005 - Nova Brasília

Apto sol da manhã cf 3dorms, 1

vaga garagem
�$128.000,OO (estuda proposta)

80027 - Barra Rio Cerro
apartamento, cf 2dorms,

mobílíado
R$137.000,OO (lib. financ.)

800010 - Rio da Luz

Terrenos planos a partir de 324mZ
a partir de R$52.000,OO

(entrada+parcelas)

8000'11 - Amizade
Terrenos planos a partir de 350m2'

, a partir de R$92.000,pO
(entrada+parcelas)

800012 - Três Rios do Norte

Terrenos.a partir de 325mz
a partir de R$54.000,OO

(entrada+parcelas)
.

800157 - Centro
Casa de alvenaria cf 4dorms

grandes, 2 bwc, 5 vagas garagem
R$350.000,OO (estuda proposta)

100067 -Ilha da Figueira
Sobrado geminado c/ 3dorms+

1suíte, área festa cl churrasqueira
R$190.000,OO(lib. financ.)

Apto cf1dorms+ tsuíte, 1 vaga garagem
a partir de R$154.106,OO

800066-b - Ilha da Figueira
Geminado cf2doms+1 suíte. 1 vaga garagem

R$140.000,OO

100210· Vila Nova 100017 .;. Centro

apartamento (sol da manhã) cf3dorms+1 suite cf
sacada, 2 vagas garagem, em construção

R$260.000,OO (estuda proposta)

1185 - Baependi
apartamento c/2dorms.

sacada cf churrasquelra;t vaga garagem
a partir de R$f14.000,OO

'"

800014 - Vila Lenzi

apartamento cf 2dorms.
sacada c/ Churrasqueira
R$170.000,OO(lib. financ.)

1 00057 � Escolírt:ha (Guaramirim)' . .'

.�. :.1 ... -..·'}·-\..._•• r'.

casa de <;tlv.enaria._q,t 2dgrrp$,. çQ�!nha sála de
estar,cozinha e sala de jantar conjugada

R$125.000,OO (lih. Financ.)

1122 - Nereu Ramos
Casa alvenaria, nova, cf 2dorms.+ tsuíte, sala e

cozinha integrada, captação água da chuva
R$145.000,OO (Uh. financ.)

R$ 3.000,00 entrada + financiamento CAIXA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�AOf47J917.oo64
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

- GARDEN FLOWE�S. Apart cf óti
mo acabamento, piso porcelanato,

gesso, totalmente mobiliado,sacada.
cf churrasqueira. Prédio com- sau
na, home theater, academia, sala de
jogos, piscina e amplo�salão de fes
tas, 2 vagas de,garagerri+de�óstto.

- R$430.pOO,00 - COO-640 ,

Apartamento cf suíte + 2
dorm., área de serviços, demais

dependenclas, garagem.
R$130 mil - COO 655

Apartamento cf2dorm, mobiliado,
sacada cf churrasqueira. Pode ser
Rnanciado. R$118 mil- COO 653

Aat no ed san seoastan mOQiliado
- R$139 MIL - COO 656: '. c�

banheiro e copa mobiliados.'
. PossibHidade de negoêiar mobí

lias. Aluguel R$1.500,OO.

CENTRO - Sala comercial nova,
.

. frente' da rua marina frutuoso,
pé direito alto, 65m2. Aluguel
,R$2.500,00, sem condomínio.

CENTRO (Ed. "San Rophael,
próximo a doce mel), sala
comercial 35m2, com banheiro.
aluguel R$590,00. Excelente terreno para ponto comer

ciai ou prédio, com 63m2• COO 590

·APARTAMENTOS .

CENTRO. (próximo Macol Mªté-'
rial de Construção). Apartamento
sala e cozinha Integrados, 1
quarto, banheiro, área de ser

viços, garagem. Claro; arejado.
Aluguel R$400,00. c.

CENTRO - Apartamento sala,
sacada, 2 quartos, banheiro,
·cozinha, área de serviços, gara
gem. Aluguel R$600,00.

• SALAS COMERCIAIS

MARCATTO CENTER - de 47m2 á
CENTRO - (Ed. San Raphael, pró- 355m2, consulte-nos!
ximo a Doce Mel), apartamento
1 quarto e sala separados,
cozinha. Aluguel R$420,00.

CENTRO (em frente ao Colégio
Jaraguá), Excelente sala comer
ciai (decorado por arquiteto),
dividida em recepção + 3 salas,

Casa de alvenaria geminada, com
80 m2, contendo 2 dormtt., sala,

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garàgem. R$135 MIL - COO 615

(

>
(
t

(
)

I, -

j
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Imobiliária Engetec
·(47) 3370-0919

,

CREca 1.18�J PLANTÃO: 8448-9724 I 8806-7263 I 8448·9723 I 8412-471218447-9319
,

Rua Padre Pedro Franckell, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - SC I wwvv.enge,t�c,i�o.veis.com.b�' f ',:': ':

ESTAREMOS PARTICIPANDO DO SALÃO DO IMÓVEL NOS DIAS 20 E 21
DE NOVEMBRO DAS 10 HORAS ÁS20 HORAS NA ARENA JARAGUÁ •

."
'

Nada- mais prazeroso que
transformar. sonhos em realidade,

,� ,

,lptQS�;cornQllluartos. salá, cctZlnlíà.
; l8,cidij:Oni churrasqueira. bwc,

'

,,.,Y�II�I'aí central da g�.,JIOrtAo '

,letr:OnlCQ e .aragem. Entrada a

cómblnar. saldo financiado pela;CEF
..p.

-

�.
.

�'
.

, ".
-

,

- - -

-'
'�, ...... �. .. /

.

�:
.
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·Apartamentos com 54,76m2 e 67,53m2 .

• 2 dormitórios
• Sacada com churrasqueira

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 13 e 14 de Glassimais 152010

.....

• Cozinha, salas de estar e jantar integradas
• Espera para ar-condicionado e TV a cabo
• Banheiro e área de serviço

• 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

VENDAS
.47 3055.3009 8424.5050

Rua Padre Pedro Francken, 217 - Centro .. Jaraguá do Sul UM NOME A ZELAR.

www.erbeconstrutora.com.br

-'I.,. ... Ii.. , • • •
i I
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, APARTAMENTOS'

- Ref.0116)Res. Gama - Água Verde -

Aptos na planta cf 2 dorm. e demais
dep. a partir de R$ 98.000,00

Entrada de R$ 20.000,00 e saldo por
financ. Minha Casa Minha Vida.

\ 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 - cf elevador
no Centro aptos na planta sendo cf
suíte + 2 dorm, suíte + 1 dorm, e
2 dorm, pequena entrada e parco

em até 120 meses. Aceita imovel de
menor valor cf parte de pagamento

Ref.0153)Res. Villa Rica - Aptos na

planta na Vila Nova cf suíte + 1 dorm,
suíte + 2 dorm, e demais dependên

cias, 2 vagas de garagem a partir de
R$125.000,00.

Ref.033)Res.Santa luzia - Na Vila
lenzi c/t suíte + 2 dorm e demais

�ep. 2 sacadas sendo 1 cf churr.
Area útil 88,64m2 R$156.000,00.

Ref.071 )Res. Neuman- Apto na Vila
lalau sendo suíte+1dorm, demais

dep. 1 vaga, Área útil 65 m2 a partir de
R$135.000,00. Entrada e saldo em até

24X ou saldo cf financ. bancário.

Ref.0�4)Res. Akira - Aptos na

planta na Vila �nzi c! suite+2 dorm,
suite + 1 dorm, QU cf 2 derm, demais dep.

- 1 vaga, a partir de R$.105.900,00 .En
trada + parcela e saldo cf finco Bancário

ou ainda parcelas direto cf construtor.

Ref.0160)Res. Juliana Chris
tina - Amizade - aptos na planta cf
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 + parco ou

saldo com financ. bancario.

Ref.025)Res. Jardim Êu
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 cf 2 dorm, Sala de estar e

jantar, Sacada cf churr, bwc, coz,
lavanderia, 1 vaga, área 71,50 m2

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.069)Apto na planta no Czerniewicz
cf 1 suíte, 2 dorm, bwc, coz, sala de

estar e jantar sacada cf churrasqueira,
área de serviço, área 105 m2 R$

135.000,00. Entr. De R$ 50.000,00 +
36X direto cf construtor.

Ref.0180)Res. Hilamar - Apto cf el
evador na Ilha da figueira, suíte + 2
dorm, sala, copa, coz, sacada, churr,
bwc, área de servo 1 vaga. área 91 m2

R$175.000,OO.

Ref.0182)Res. Miliáh - Aptos na

planta na Vila lalau cf suite+2 dorm,
suite+ 1 dorm, ou cf 2 dorm, demais

dep. 1 �aga, a partir de R$.95.000,OO
.Entrada + parco 48X direto cf constru

tor ou saldo cf finco Bancário.

Ref.0111 )Ed. Ernesto Krogel
Apto em Schroeder na planta cf

2dorm e demais dep. Area útil de
67m� R$120.000,OO.Entrada +

parco Direto cf construtor ou
_ financ. Bancário.

Ref.0203)Casa.. na Estrad
Nova - Com 3 dormitórios,
sala, cozinha, bwc, área de

.

serviço, vaga área útil 84m2
R$ 140.000,00.

Ref.0204)Casa no Amizade
- Com Súíte + 2 dorm, sala
de estar e jantar, coz, bwc,
lavanderia, área deserviço

1 vaga de garagem. Area
const. 142,67m2 área terr.

318m2 R$265.000,00.
-

Ref.0205)Terreno com ótima localização no bairro
Jaraguá Esquerdo, loteamento Constantino Pradi II,

área de 15X30, 450m2 R$11 0.000,00.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Centenário - Proximo - apto 2
dormitórios, Bwc social, sala de jantar/estar, area de

o,sacada c/ churrasqueira, 1 vaga. Valor à consultar

REF- 2308 � Agua verde - apto- 2 dorm., bwc social,
area de serviço, sacada c/churrasqueira, 1 vaga de

garagem. R$98.000,00

--;)
I

c:n
L{')
L{')
N

c..:>
u.J
a::
c..:>

,

IMOBILIARIA

MANN
COMPRA •. VENDE

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

REF: 1831 - Chico de Paula - 4 Dormit, 2
bwc, garagem Q(2 carros, casa em alvenaria,

terreno com ;:t.500 m2, rua asfaltada.
Valor R$260 000.00

REF- 3732- Baependi- apto- Suite, 2 dormit., -

sacada c/churrasq. A partir de R$140.000,00,
ENTREGA PARA MARÇO 2011

REF: 4161 - João Pessoa - 3 dormitarias, 1
bwc, 1 vaga de garagem. Valor R$130,000.00.
ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO.

A
REF: 3873 - 2dorm., 1 suite, 3 bwc, 2 vagas
de garagem, area de festa, com laminado e

porcelanato. R$267.000,00
REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2 dorm, 1 bWG, 2 vagas de garagem, casa com

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

REF- 3921- CENTRO - APTOS 2 E
3 DORM. "OTIMO PADRAO"

. i11loveisemiaragua.com.br:·
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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( ) 1
P'lantão: 8464-4021 e 9934-0687

VENDA LOCAÇÃO
.

.

P�ir'a 'Vl&:lr IJEJsb!$:; e rnuitl(.lS ,(:)utr()s �'II�E(;()CI()S ;ac'r�!�S'E�:
. '. I,

www.imobiliariabeta.com.br

Apartamento na Vila Nova, 2
dorm (1 suíte) e demais
dependências, sacada com

chuarrasqueira e 1 vaga de
garagem, prédio com elevador.
R$850,OO. (Negociável)
Loft no Centro, 1 dorm e demais
dependências. R$480,OO.

Apartamento no Centro, 2 dorm e

demais dependências, 1 vaga de

garagem. R$500,OO. (negociável)
Apartamento novo na Ilha da

Figuei'ra, 2 dorm e demais
dependências, R$720,00.

Apartamento na Ilha da Figueira,
3 dorm (1 suíte) e demais

dependências, Prédio com

elevador. R$750,OO.

Apartamento novo no Agua
Verde, 2 dorm e demais
dependências, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de

garagem. R$550,00.

Apartamento no Agua Verde, 2
dorm e demais dependências.
R$550,00.

ApartamÉmto no Rau semi
mobiliado, 1 dorm e demais
dependências. R$480,00.

Apartamento no Rau semi
mobiliado, 2 dorm e demais
dependências. R$550,00.

Apartamento novo no Jaraguá
Esquerdo, 2 dorm e demais

.

dependências. R$600,00.

Apartamento no Centro, 2
dorm e demais dependências.

R$190.000,OO

Esquerdo, 3 dorm (1 suíte) e

demais dependências.
R$780,00.

Apartamento novo no Jaraguá
Esquerdo, 3 dorm e demais
dependêndas, sacada com

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
R$700,00.

Apartamento novo na Vila
Nova, 3 dorm (1 suíte) e demais

dependências. Prédio com

piscina e elevador. R$1.200,00.

Apartamento no Centro, 2
dorm. semi mobiliado.
R$800,OO.

Apartamento no Centro, 4
dorm. R$850,00.
Apartamento no Jaraguá
Esquerdo, 2 dorm. R$550,00.
(Negociável)
Casa no Rio da Luz, 2 dorm
R$450,00. (Negociável)
Casa no Garibaldi, 2 dorm.
R$450,00. (Negociável)
Casa no Agua Verde, 4.dorm (1
suíte) e demais dependências,
semi-mobiliada. Aquecimento
solar. R$1000,00. (Negociável)
Apartamento na Barra, 3 dorm
(1 suíte) e demais
dependências. R$750,OO.

Apartamento no Centro, 3 dorm
(1 suíte) e demais

dependências. R$1.100,OO.
(Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I

l/f1I

I
I'

o (47) 8808-5378 �
t� (47) 8835-6617

I

Z (47) 8861-2228

:3 (47) 8861-1753
Q. (47) 8861-2276�RICARDO

rn COMPRA • VENDA • ALUGA_· ADMINISTRA • VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Sala comercial com 527m2 29 vagas de
estacionamento. Consulte-nos.

• Vila lalau Kit com: Quarto! sala j cozinha

conjugados 1 banheiro, lavanderia, garagem
descoberta. R$300,00 - Luz! 'água separados

Próx. ao posto de saúde Vila Lalau.

• Apartamento no bairro 8aependi -

apartamento com 2 quartos e demais

dependências; R$420 + taxas

I!"""'"
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I Cód 333 • Casa com: 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de

I garagem e demais dependências.• R$130.006,OO Pode

L__ . ._._ _fina��!.!!��!.!:�Am!!�� . .

• Apartamento no bairro Vila Nova
2 quartos, 1 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

• Chi�o de Paula Apartamento com: 2 quartos,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua: José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Fone: 3370-6480
.

Cão. 0244 • Casa Figueira de alv. ç/4
dormitório$, BWC, 2 salas, cozinha,

lav, garagem p/2 carros, murada + 1 CQd.t1237 - Terreno Três Rios do Norte

������!!�======��!!!!
edícula cl 40ll'F cl BWC. R$135.1100,OO c/337m2• R$55.000,00

·DELL
PRADI
IMÓVEIS

Residencial Jardim
das Bromélias

loculizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, rua com

'

asfalto, ligação de energia, telefo�ia e tv
a cabo com caixas individuais

subtenüneas. Tratam.ento de esgoto e

todo infra-estruturo paro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I
.

I Cosa com 2 quartos, sala e

: cozinha integrada, um bwc,
m

área de serviço, garagem
coberto e murado.

I_DfI01JIIIldJI/JUJiII,1JiJBII1WllJJJlI1lJJIIIdJ/lllJIIII1IIPIldJIlID__WIIII_llIlIXllI1llll1f1'lIiIJllI1lJJIIIdJllmlilUU_D1II_mIllllUnJlll1fi1nmlmlllifl_UliDflO1JlWm

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinha integrado, um bwc, área de

serviço, garagem coberto e murado.

Jmóvellocalizado no

loteamento Pradi I

:ód.201BTrês Rios do Sul -

,partamento 2 quartos, salaI

pa, cozinha, lavanderia, bwc,
masquera sacada garagem"

R$ 100 mil c/escr...

Cód.1044 - Barra R. Molha

·(Próx. gruta) -suites}+3 qtos,
sala, copa, cozinha, f09 lenh.

garagem, bwc

R$130 mil

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

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut.
R$ 220 mil

Cód.1075 - Chico de Paula -

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

Financiável CEF

R$140 mil

ód. 1036 -AMIZADE
. oteamento Itacolomi -

. R$ 85 'Ili! c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/-11.000,00

m2, com casa, Rancho, plantações.
com telefone, pomar etc.. Valor

R$110mil

o . a a Iguelra, com

2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2•
Valor R$ 200 mil

Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. (escr. terreno)
Valor R$ 160 mil .

a Ra�! com 1 quarto, sala, C?d.1049 - Nova Brasília - 2

:ozinha bwc lavanderia sUltes(hldr}+3 qtos, 2 bwc, copa,
, ,

. '2 sala tv, s estar, churrasq,aq solar,
agem. Terreno com 374m.

garagem 4 carros.preço sob
R$ 85 mif consulta.

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

periência no mercado de construçées:Deixe todas as preocupações e os

�sgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
iquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

flNANCIAMQ§_ PElQ..ID§I§.MA
($FH)Jllinhi_ç�.sA..minhª-VIO�

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos
-Serviços de terraplênagem,

.

t
-

d I I
. ip·'liUAGfU$,rtili4111i,movlmen açao, e so o, va as, canals .. ,�,,, IJ, � Oi" � '" ,,'

TERRENOS

Área de 60.000m2í perímetro
urbano, 500m dQ asfalto· BIl
280. Ideal para loteamento •

. Corupá. R$ 380.000;00 •

. .. '.

Ohácara 21. 765m:!. f desmatada, �asa
de madeira, lagoa. Schroeder
Itoupava Sul. Troca pI casa Jguá f;lo
Sul. R$185.000,OO.

Cháóara cf 137.500m2" 15 mil pés de
banana, 90% desmatada. Estr. Pe,dta Dl
Amolar- Corupá. R$120.000,OO.

Chácara 102.000mz com casa,
nascente, área pj reflorestamento.

Corupá·$C. R$100.000,OO.
CASAS ALUGA-SE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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02 Apartamen s

01 Suíte master
02 Suítes
Sala de estar I home theater
Sala de jantar
Lavabo 5 cial
Varanda com'churrasqueira

Cozinha (opção integração com o j
Home office (opcional)
Lavabo de servtço
Lavanderia
Sacada técnica para climatização
03 vagas de garagem
Depósito individual

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.oCOrnei9dopóvo.Gom.b� '.
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3376·5050· Plantão 965'-9028 - 9973-9002
R. Feliciano Bortolini, 1 081 � Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net
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OPORTUNIDADE

www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no
- Jaraguá 99 - Rua 'Arduino

Perini.Contendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira, Area de 95 m2,

R$135.000,OO pode ser

financiada

REF 0147- Terreno no Bairro Ilha da
Figueira � Rua Bernardc Schimidt(lateral).CI

Frente 15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m2• (aceita automovel no negocio).

R$65.000,OO

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

. Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente
100,00 de comprimento. R$250.000,OO

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

ge 420 rn2• R$110.000,OO
REF IMB17 • Terreno no Bairro NOlfa Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo

17,50 x 40 - área total de 700m2, e* casa com 60 rn2 em média. R$380.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ ESQUERDO" Resldenclal Terra BrasiHs - Apto. 404
Apto com surte + dois Quartos, ampla sala estar e jantar,
cozinha fechada, lavanderia, bwc social, sacada com

churrasqueira, uma vaga de garagem, O apto tem piso laminado TRÊS RtOS DO SUL· Casa alvenaria cOIJl surte, mais dois donnitórios, bwc
de madeira, rebaixo em gesso, massa corrida, preparação para social, sala estar/jantar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, churrasqueira
ar condicionado sistema split. Área interna do apto, 104,88m2, e garagem. R$220.000,OO.Área total elo apto. 129,09m2. R$205.000,OO.

---r-�----:-;;-�?'- -�-------------
/

AMIZADE· RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 303 - 3° andar MOBILIADO -

R$laO,OOO,OO Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozinha
lavanderia. bwc social. sacada c/ churrasqueira e 1 vaga

de garagem PRONTOS PARA MORAR.

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,OOm2 Metragem do terreno:
409:50m2 • R$320.000,OO.

.

TERRENOS
AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

na 43 com área de 346m2. R$128.600,OO.
AMIZADE. LOTEAMENTO ITACOLOMIII. Lote na
38 com área total de 355,25m2. R$95.000,OO

AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote
na 26 com área total 358,90m2. R$132.000,00,

ÁGUA VERDE. R$11 0.000,00.
AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$82.000,00,
AMIZADE. LOTEAMENTO JARDIM DAS
ACÁCIAS. Lote nO 30 com área total de

333,50m2. R$65,000,OO.
.

VILA NOVA· Residencial Grand Ufe
Prédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha. lavanderia,
suíte + 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

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.

VILA RAU • Residencial Atlantis • apto 201 Com surte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

CORRETOR.
I

DE IMOVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-529·9 www.deocarimoveis.com.br

. 053 - Czerniewicz-casa com

285,OOm2 e terreno com 392,00m2,
(aceita troca por imóvel ou carro)

R$260.000,00

034 - Carupá - geminado novo de
alvenaria' com 7a,55m2 e 91,64m2
(valor por geminado} R$127.000,OO

171 • Ribeirão Cavalo - terreno com

385,00012, R$60,000,00

002 - Neteu RallJos, terreno com 40a,00m2• • •.• "",' •• ,., ••• , •.••• " •. , •••••••••. , ••• "", •••••.••. " R$90,000,OO
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00012 ••••••.• , •. , , •• , , , • , , •••••• , , , • , , , • , • , ••••.••••• , •. R$700.000,OO
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 , , , , , • , , , , , •.•.••• , , ••• , , , ••••.••••• , ..

"

, , .• , . , , ••.•••.• , , , , , , , R$280,000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 ••.••.. , , .•. , , , .•••..•••• , •• , . , , , , , . , ..••.. , ••. , • , , , , . , • R$54.000,00
046· Amizade terreno com 489,48m2 , •. , , ••••.•••. , , , , , , •• , ••••••• , •• , • , , , . , , ••••••••• , •. , • , •••.•••.• R$117.470,00
051 - Braço RibeIrão Cavalo terreno com 8,105, 75m2, , , , •• , ••.•••.• , .. , • , ••••••.•••. , • , , , , • , , , .••.••••.• , R$200,000,OO
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2

r

••••• , , , ,', • , , ••••••• '. , • , • , , •••• , •••••• , • , , , , • , • , ••••••••• , , , , , , R$160,000,00
086 - Amizade, terreno com 505,00m2 . , , , , , . , , , • , .••.•..•. , , , , , , , •••••.••• , , , • , , . , , ••.•..•••. , •. , . , , . R$79.350,00
Oa9 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m?' , . , , , . , , , , .. , .....•. , , .. , , . , , , , .. , .. , .. , " , . R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62,100,00m2 .••.••• , , , ..• , , .•• , ..• , , . , •• , , , , , •••.••...• , , , •• , , •.••• , , R$1 ,550.000,0
099 - Corupá, terreno com 2.200.00m , .. , , , , , , , , , ..• ' . , . , , .. , , , . , , , ..•.... , . , , R$300,000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 7a.000,00m2 , • .•..••...• , , , , ., ••••.• , • , • , ,', , , , . , , , •••.• : , , • , , , . R$2,OOO,000,00
109 - Nereu Ramos, área de 1 L470,OOm2 (ótimo pi indústria) , , " , ' , , . , " , , . , , , , , , . R$400.000,00
130 • Amizade - terreno com 61.500,00m2 • , , , , •••... , , , , , , , , • , .•.••.. , •• , , , , , . , • , •..••••. , , •• , , •••.•.. R$500,OOO,00
156 -Chico de Paulo, terreno com 1,141,34m' ".,. ,'.'" ,. , .. " , .. " "." �". R$150.000.00
165 - Vila Rau, terreno com 585,OOm2,..•••.... , , , • , , , . , . , ••• , •.. , , • , , , ..••••••• , , , , , , , , • , , •••.••. , ... R$200,000,00
169-RibeirãoCavalo-terrenocom330,00m2., , ,",.,., .. , ',,,,,.,.,, , .,.", R$58,000,00
174 - Ribeirão Cavalo - terreno com 423,00m2, , ', "", ,'.,.,.,.',' ' ".",. R$65.000,00

,

177 - Nereu Ramos, terreno com 536,OOm2 , , • , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , " , •• , , , , .. , • , • R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,OOm2,(Residenclal Munique) , . " " . , , .. , , , , R$92.000,OO
236 - Amizade terreno com 375,OOm7.,(Residencial Munique) , . , , , , , .. , , .. , , , _ , , . , , , R$ 92.000,00
237· Amizade terreno com 364,OOm2,(Residencial Munique) , .. , . , , , , , , , . , , , , , . , .. _ , . . . . . , . , , . R$ 92,000,00
238 - Amízade terreno com 362,SOm2. (Residencial Munique) , .. , .. , , , , , , , , , , , . , , . , . , , , . , , , .. R$ 92,000,00

009 - Centro, casa de alvenaria com 317,00mz e terreno com900,OOm2, , . , , , , . , ..•••. , .•. , . , , , , . , , •.•. , , , , , , , R$583,OOO,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/ 200,00012 e terreno cl 329,OOrn2 aceita sitio, .. , .. , , , , , .. , , , , , , . , R$220.000,00
040 - São Luis, casa de alvenaria com 11 O,OOm< e terreno com 392.00mz , . , , . , . , , , , • , , . , , .. , , .. , R$140.000,00
057 - Nereu Ramos - 'casa de alv. com 1 Oa,OOml. e edfcula com 40,00rn2. (aceita terreno cl parte de pagamento), .. , ... R$170 .000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox, 120,00mz e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor valor) .. , .. , , R$170,OOO,OO
117 - Nereu Ramos, casa de alv, 89,75012 e édicula de 40,00m2• Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou financ. banc.). , , . , , , , R$115,000,OO
t31 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 102,00mz e terreno com 475,OOm2(aceita apto de menor valor) , . , .. , . , . , . R$220.000,OO
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria com 126.00m2 e terreno com 324,00m2(acei!a financiamento bancário) , , . , , .. , . R$100.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm2 , . , , , , , , , , , , , , . , , . , , , , , , ,R$250.000,00
150 - João Pessoa - casa de alv. com aprox. 280,00m2 mais galpão, Terl'. c/l.574.1 Oml. (aceita apto de menor valor) . , , , R$430,000,00
188 - Santo Ant�nio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2,033,4Smz ,

"

, , , , , . , , , .. , , . , , R$150.000,OO

021- Schroeder, sitio cam casa mista e terreno com 16.007,00m2 •.••.• , • , , • , , , •. , ••.••.••..• , , , • , , , •..•.. ,. R$150.000,OO
026 - Santo Antonio, com área de 475,650,00012, ." .. " ..••. ,."".", .••..••.• , .. ,., ..• '" .• , •..•.. ,., R$550,00D,OD
038 - Rio Cerro com área de 175,000,00m2 , , , , , , , • , , •.• , . , • , , , , . , •.• , •• , ••. , . , . , , . , • , . , •.•••••• , , , • , , , R$250,000,OD
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.00D,OOm2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas., , . , , , .. , , . , •..... , . , .. , , .. , . R$SOO.OOO,DO
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno com 147.000,OOm� , • , , , , , . , , , , , , .. , , . , R$450.000,00
1.63 - Guaramírim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas." cf área de 126.600,OOm2• , , . , , • ' , , •••.. , • R$640.000.00
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VILA LENZl- Sobrado de 215 m2 com 1 suíte com

doset, 2 quartos, 1 BWC1 sala de estàr COm I;:ue
iMlini1lQa, co,ziryha �. copa i�t�9raclas COf\"!

churrasqueira, I�V�bo,.lavandêr(a, 'terreno com 600m2.
TODA MOBIUAVA com m6vels 50!;{ meijida.

R$ 45$.000.00
(Pode ser financiada pela caixa)

• Ref 087 - Barra
do Rio Cerro -

Terreno com 334m2
(13,50m x 24,75m)

- R$67.000,OO
• Ref 086 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com

945m2 - R$77.000,OO

Ref 092 - Barrà do Rio
Cerro - Terreno com

334m2-
R$ 73.000,00

Ref 091 - Rio da Luz -

Terreno com 412,50m2
- R$ 39.000,00

•

osnr [_ 'H6U

GUARAMIRIM - CORTICEIRA GUARAMIRIM - PONTA COMPRIDA GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - BANANAL DO SUL

Cod. 176-Casa
Alvenaria 90m2, cf
2 quortos.solo.coz.

bwc, Garagem/Terreno
416m2- pleno e

escritu rodo / Va lar
R$90.000,00,

somente avista/aceita
financiamento.

Cod.168 - Casa alvenaria c/
4 quartos,l c/close.c/ suíte e

hidromassagem, sala grande,e/
Bwe,Cozinha,eom aquecimento de

água a gás,e tbem os Bwcs,Camara
de segurança,e cerca Elétriea,área de

serviço c/bwc, Garagem, Varanda.
Terreno 570m2 Valor R$235.000,00

- Aceita negociação ref. Apartamento
em Guaramirim ou Jaraguá.

Cod.172 - Terreno rural c/ área
150.000,00m2,(60 morgos) c/
casa de madeira, arrozeiras,
bananal produzindo.loqocs
de peixe, escriturodo; Valor'

R$600.000,00, avista ou ne-

gociaveis.

Cod.174 - Casa Madeira - casa

em madeira c/1 quarto,eozinha,
Bwe, Varanda. Terrreno el área
de 378m2 Valor R$ 40.000,00 -

Aceita-se Carro até 10.000,00,
ou uma entrada e o restante

parcelado corrigido.

GUARAMIRIM - AMIZADE GUARAMIRIM - NOVA ESPERANÇA GUARAMIRIM - AVAl
I

PRAIA BARRA DO SUL

Cod. 164 - Casa em

alvenaria de 100m2 c/2
quartos, sala, cozinha,

Bwc, lavanderia, garagem.
Terreno cl 531/97 rn?

- Valor R$125.000,00 -

Venha conferir

Cod. 173-Casa
Alvenaria 150m2 ,cl 3
quartos, 2 salas,2 cozo

2 bwc, 2 dispensa, e.

Garagem,Terreno 357m2,
todo murado, Valor

R$:400.000,00, Aceita
proposta, 50% avista, e 50%

financiado pela Caixa.

Cod. 150 - Casa alvenaria 95m2,c/
3 quartos,eopa/eozinha,bwe,
Garagem, + Sobrado 60m2- Cod.175 - Casa alvenaria-

tijolo maciço avista,rfO 2°Piso c/ Casa em alvenaria c/ laje
ehurrasqueira,balcão de pia em endinada, el 2 quartos,sala/
mármore, e janeloes de vidro. cozinhc.bwc.qoroqem pi 2 carros

Terreno 380m2 Valor R$160.000,00 Terreno el 450m2 todo murado,
Aceita proposta,eomo terreno, escriturado,a 250 metros da praia,
Caminhonete em bom estado, e a 300metros do centro.

como parte de pagamento. Valor R$ 80.000,00.

www.osnicorrelordeimoveis.com.br

Terreno com área de 2.721 ,85m2-localizado
na Rua Seme Mattar 150-Czerniewicz,

Terreno éom área de .6.487,23m2-localizado a

Rua Waldemar Grubba 3.161 (ao lado),

Terreno com área de 1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova 123-centro,

Terreno com área de 600m2-localizado a Rua
Oscar Schneider-frente ao nO 558 - Jaraguá 99,

Terreno com área de 4.550m2-localizado a

Rua Waldemar Grubba 1030,

Terreno com área de 4.550m2-localizado a

Rua Waldemar Grubba 1030,

Para mais informações contate-nos!

.11;1;0 Jltltenas

Apartàmento 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 ALTO PADRAO

Fique por dentro de tudo
que acontece na região

@ocorreiodopovo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CARROS - Compra-se - Carros já financiados
quitam-se e regulariza-se perante o banco, car
tório e financeira. Tr: (47) 9120-0262.

EMPILHADEIRA - vende- se marca Vale, motor
6cc, GNV, capacidade 4,5 ton, R$23.000,00 Tr:
3373-2350 ou 9933-0183 Paulo

COMPUTADOR - vende-se completo com Win
dows XP e monitor LG 550, valor R$300,00.Tr: 9929-8488

Colchões Magnéticos- vende-se com 15 anos
de garantia, linha de colchões magnéticos com
Massageador e infravermelho longo Tr: (47)3252-0810 ou 9957-2450/ Sérgio

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

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

COMPRA - SE casa de madeira para retirar do JOGO DE JANTAR - vende-se estilo colonial,local Tr: 3376-4801/Eli mesa de oito cadeiras e oratória, R$990,00 Tr:
3371-6021

COMPRO - SE torno e fresa e ferramentas paraessas máquinas. Tr: (47) 9186-5783 LANTERNAS TRASEIRAS - vende-se (tricolor)do Omega, novas por R$150,00 o par Tr: 3372-COMPRA - SE Saveiro ou Fiat strada, acima 3922 ou 9616-6379
do ano 2000, com ar, Tr: 3370-9508 ou 9975-
7365 MONITOR- vende - se LCD 15" R$150.000,00Tr: 9922-8011 ou 3275-1410
COMPRA - SE corsa hat, ano 2000 a 2003, na
cor prata ou branca com ar, pagamento avista, MÁQUINA DE ESCREVER - vende-se facit anti-Tr: 3376-1060

.

ga, R$50,00 Tr: 3273-5233

COMPRA- SE cama para bebe Tr: 3370-1064

lIIU//IHI//lI'illlljll////I/' A LU GA-S E
PiÇARRAS - aluga-se, casa de 140m2, dois
quartos, cozinha, sala, banheiro, garagemcom churrasqueira, próximo ao hotel candeias,R$300,00 Tr: 3370-5603 ou 9973-5780

MÁQUINA DE SORVETE - vende -se Tr: (47)9632-3925
.

QUADRO - vende - se de Jaragua do Sul de
1945 pintado a óleo interessados Tr: 3275-
2091

SOM AUTOMOTIVO - vende-se marca Pioneer
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, wireless, de
feito no teclado, mas pode-se usá-lo R$650,00.Tr: 9917-3771

PNEUS - vende-se aro 15, para caminhonete
pela metade do preço Tr: 3372-0665

PROCURO - carro para assumir financiamento TV -, vende - se 20" com controle em perfeitoTr: 8473-9240. - estado, R$220,00 Tr: 8443-3633 ou 3372-
0777

CENTRO - aluga- se 120m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com churras
queira, suíte com. hidro e sacada, duas vagasde garagem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende - se 130m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com churras
queira, suíte com hidro e sacada, duas vagasde garagem Tr: 9602-3904

FLORIANÓPOLlS- vende -se 55m2, com 2
quartos, sala, a cozinha a lavanderia e o ba
nheiro são mobiliada, com garagem fechada
R$11 0.000,00 avista Tr: 8877-6695 William

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se próxima Weg II,
com uma suíte três quartos e demais cômodos
R$115.000,00+ financiamento. Aceita-se car
ro Tr.9137-5573 '

ESTRADA NOVA - apartamento, com dois
quartos, sala, cozinha e área de serviço, vagade garagem pode ser financiado e o uso do
FGTS, entrada de 10.000,00, mais financia
mento 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 quartos,com garagem, na Av. central do kobrasol na
grande Florianópolis R$165.000,00 Tr: 9196-
4430

'I/U/i1fl/II///[q/III/I/III/; CASAS
BARRA DO SUL- troca- se casa por uma em Ja
raguá do sul ou SchroederTr: (47) 8847-9020

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

CASA - vende- se de alvenaria com 182,00m2averbada, terreno 600m2, perto de escola, posto de saúde, SESC, comércios, próximo ao cen
tro, R$182.000,00 Tr: 3370-6624 CRECI 8844

ITAJUBÁ - vende - se casa de alvenaria, com 3
PROCURO - apartamento ou casa para alugar TV" _ vende _ se 20" com controle e monitor quartos mobiliada, distante 200 metros da praia
no centro de Jaraguá, direto com o proprietário. LCD 15' LG, ambos R$41 0,00 Tr: 8443-3633 R$125.000,00 Tr: 3371-6069 CREC111.831Interessados ligar Tr: (47) 3346 2750/

TV -, vende _ se 20" com controle R$200,00 e
99233390

monitor LCD 14' LG R$200,00 Tr: 8443-3633
ou 3372-0777

�� DIVERSOS
Corta- se e poda- se árvores Tr: 9158-0019

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

BICICLETA - vende-se ergométrica simplesR$50,00 Tr: 3273-5233

BICICLETA - vende -se Husquarna antiga Tr: .

3370-1064

VENDE -SE esteira elétrica e uma mesa de cor
te Tr: 3372-3910 Adilson ou Terezinha

VENDE -SE geladeira branca 290 L, eletrolux
R$500,00 e um notebook positivo, 3G Ram,320 GHD, R$1.500,00 Tr: 9634-6151 após as
14:00hs

1,1'1'11'1,1'1'/'11/1',11

APARTAM[NTOS
BAEPENDI- aluga - se apartamento na Rua MaxVIVEIRO- vende -se de tela de 1,20 x 2,0 re-
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-6021dando com pé Tr: 3273-5233

BALCÃO DE COZINHA - vende-se com cuba de
mamorite R$220,00 Tr: 3371-6021

COMPUTADOR LG - vende-se, com gravadorde CO e OVO, por R$400,00 Tr: 3273-7946

CENTRO - vende -se próximo ao hospital são
José com dois quartos, sala de visita com sa
cada, interfone com elevador, 98.000,00 Tr:
3371-6069 ou 9137-5573

JOÃO PESSOA - Vende - se Casa de alvenaria,dois quartos, sala, cozinha. Banheiro, escritó
rio, área de serviço garagem e área de festas.
Imóvel reformado, não aceito financiamento.
R$130.000,00. Tr: Vinicius (47) 9117-9.824.

TIFA MARTINS - vende -se casa de alvenaria: com 435 m2, por R$75 mil (negociável). Tr:suíte mais dois quartos com 130m2, terreno 84213179 ou '84110871.com 322m2, toda murada, portão eletrônico,
parabólica, ar Split, ótimo estado, rua tran- CZERNIEWICZ - vende - se próximo a cana-qüíla, acesso rápido ao centro e faculdade, rinho, 702 ri12, R$250.000,00 Tr: 9654-8938R$220.000,00 Tr: 3273-0953 ou 9102-6731.

I

�:;;� CHÁCARAS
CZERNIEWICZ - vende - se, com 435m2, com
escritura por R$65.000,00, Tr: 8421-3178/
3370-1821

JARAGUÁ 99 - vende - se terreno com
364,33m2. R$65.000,00 Tr: 3370-6370

MASSARANDUBA - vende - se, localizada na JARAGUÁ 99- vende- se terreno com 3 mil m2,estrada ribeirão da lagoa, com área de 25 mil Tr: 3371-7103m2, 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 Jara
guá do Sul. TR. 9148-2677/9116-9841

JOÃO PESSOA - vende - se casa terreno 15x30,.

meia água em cima de material, R$30.000,00,Tr: 8868-4837

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se terreno com
842m2 (com casa velha de dois pisos) Rua AnRIO CERRO II - vende -se 50 mil m2, dois la- tania Ribeiro, Tr: (11) 5560-1193goas de peixe, duas nascente, R$120.000,00Tr: 3376-0726

" LOCAÇÕES
BARRA DO SUL- Aluga - se casa para temporada. Tr. 3376-1553 ou 9903-0545

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

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau - Aluga - se
(14 x 9 MT) boa localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais, .lnríustrlals,
com Habite-se - R$800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto grande mobi
liado ou sem mobília, R$300,00 com �gua 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

, I"'" SALAS�--

COMERCIAIS
MINI - MERCADO - vende - se, em pleno fun
cionamento, valor a ser combinado Tr: 9112-
3947

MERCADO - aluga - se completo, com cliente
la, balcões, Tr: 3372 2348. Helena

NEREU RAMOS - vende - se, terreno industrial
4.118 m2, R$135.000,OO parcelado Tr: 3371-
6069 CRECI1180031

RIO CERRO II - vende - se, terreno industrial,1600 m2, de frente para a BR, R$150.000,00negociável Tr: 9137-5573

SCHROEDER - vende - se, no centro próximo
a prefeitura, 481 m2, R$70.000.00, aceito carro
na troca, Tr: 9962-3664

SANTO ANTONIO - vende - se terreno próximo,Ao colégio, 400m2 todo plaino, com encana
mento de água e esgoto e luz, rua asfaltada,R$32.000,00 Tr: 9603-0331/ Iracema

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

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 me
dindo 13.870m2, área industrial de frente para a
principal, R$1 00.000,00 Tr: 9137-5573

TRES RIO DO NORTE - vende - se, 1.900 m2.
Frente para a Rua José Martins, próximo ao lo
teamento residencial Paineiras, Terreno plaino,bom para construir Mercado, galpão ou paradesmembrar em quatro lotes (projeto de des
membramento pronto) Valor R$165.000,00. Tr:
9929.8265 ou 9973.3581.

VIEIRAS - vende -se área de 8.448m2, próximoLANCHONETE - Vende - se ou aluga-se no antiga bebidas kienen Tr: 9602-3904RIO DA LUZ - vende - se casa com 02 dormitó- bairro vila nova Tr: 8811-0114rios, 01 Banheiro R$80.000,00 Tr: 3370-6370

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

LANCHONETE - oportunidade vende -se toda
equipada com clientela formada Tr: 8877-6695
William

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

BAEPENDI- aluga - se sala comercial 180m2 naSCHROEDER - Vende - se, nova, 60m2, dois Rua Max Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-quartos, sala cozinha e banheiro, R$115.00,00. 6021TR: 9136-0049

SOHROEDER - Vende - se, alvenaria, dois
quartos e demais ômodos, R$90.000,00 Tr:
9183-8081/3373-00 6----

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

RAU - vende - se, casa de .alvenaria, próximo
ao brasão, com lage, três quartos, garagem,
para dois carros e churrasqueira, R$84.0.00,00não aceito financiamento Tr: 9603-0331

I

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

RIO CERRO - vende - se terreno industrial,medindo 1.587 m2, próximo ao nanet malhas,R$95.000,00 Tr: 3371-6069

CZERNIEW)CZ - vende - se, Rua do Pama,

08S.: Apenas é necessário continuar o
trabalho e buscar novos mercados.

Tr: (47) 9983-6879 (47) 9983-6879
(47) 9983-6879 (47) 9983-6879
(47) 9983·6879 (47) 9983·6879
(47) 9983·6879 (47) 9983-6879.

Preço a Combinar
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3371-5544
.

Horário de atendimento:

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

re'ane@at antaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

EMPREENDIMENTOS:
-7 pavimentos, apenas 12

apartamentos
- Apartamento-s 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. 2381 Res. Saint Germain, Vila Nova, Aptos cf 1 surre, 2.dor
mn. bwc social, sala de estar e jantar, sacada com churrq. área

de serviço, garagem. Acabamento: rebaixamento em gesso nas

salas, piso laminado em madeira nos dormn. preparação para ar
.

. spin, hidrometro individual. Aparnr de R$162.000,Q_O

Ref. 2424, Resid. Nostra, Água Verde, com 2 dormitórios,
bwc, sala de jantar/estar, sacadacom churrasqueira, co- .'

zinha, área de serviço, garagem. A partir de R$115.000,OO

Ret. 2328, Resid.
Nova York, Centro
Aptos cf 1 suíte,

2 dormitórios,
bwc social,

sala de estar e

jantar, sacada
com churrq.

,

cozinha, área de
serviço, garagem.,

R$190.000,OO

" Ref. 2417,
Resid. Vancouver,

Centro, Apto cf
01 suite mob,02
dormitórios, sala

de janta�estar, bwc
social mob, cozinha
mob (menos eletro
domésticos) sacada
com churrq. 02 va

gas para garagem.
R$330.000,OO

Ret. 2421, Resid. Copenhagem, Czerniewicz, Apto cf
2 dormit. sendo um deles com terraço, bwc social

mob, sala de estar e jantar, sacada caril churrq,
cozinha mob, área de serviço, 1 vaga de estaciona

mento coberto. R$139.000,OO
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localizado em uma área
privilegiada no CENTRO de

Jaraguá do Sul, em rua ampla
e tranqüila, seus apartamentos
confortaveis proporcionam um

maior grau de satisfação
para seus moradores.

'

-

Um dos mais RENOMADOS
CONDOMfNIOS RESIDENCIAIS

DA CIDADE sendo uma ótima
localização para você que

preza o conforto, lazer
e segurança de sua famflia.

1 Suíte + 2Q ou 1 Suíte + 1 Q. 1 Su�te + 2Q. (120m2)
Entrada do condominio

Centro

Apto. c/1 suíte + 2 quartos, 2 VG. Suite cf sacada,

W
'

d
.

b'I' d
2Qtos, escritorio, 1 WC+

cs e area e serviço mo lia os, sacada, área de festas,
evoluções em gesso, piscina,6°andar . churrasqueira + WC.

R$: 430�000 00 AU:176m2 Centro R�R$550.000,oo, Vila Lalau

Casa de alto padrão.
3Q, sendo 1 su íte master,
sacada em todos os

quartos.
Valor: R$550.000,OO
Barra do Rio Cerro

c'
Casa com 1 suíte com closet + 2 quartos.
Wc social, ampla sala de estar e jantar.

,"" Varanda com churrasqueira, :2 vagas de garagem cobertas.

Tubulação para água quente (espera para gás e solar),
piso porcelanato.
R$: 370.000,00 . Área: 211,,91 m2

........��Ií�II' ,� Residencial Athenas..

HALL DE ENTRADA'DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 1 suíte +'

1 quarto, sala, cozinha; áWC,'lavanderia,
sacada com churrasqueira, '

1 vaga de garagem.

Sala comercial com 2 Wcs,mezanino,
estacionamento particular.
R$2.400,OO CENTR AU:149m2

, �

Casa com 1 suíte + 3Q, sala, copa. 1 suíte master, 2 suítes, 2Q, 1 Wc social mobiliado, Casa supedor com 3Q,
1 escritó�io, 3V�: Cozinha, wc e salão de festas, área de lazer sala, cozinha; área de serviço. casa inferior com 3Q,
lavanderia mobiliados. AU:, 190m2 com jardim, piscina o ofurô. ÁT: 762 Amizade 'edícula com 1 Q .

�i�;�;�;1,�\2�'1:i221; 11';+ ;',: ;mui@�a;l�iifuiiAléii'W.,�i\ld;Ji�gt9�'�j!(g.Sdií�,�tl�,��i.�gH���S�j,j;!ill1;�:!i�;gg�1º,º« i··ÜM·Mtmijji%i�ji!1*ii:,;11tMjii,'Mi\j;;};;·1.��;��QigiQi�gj §,��:�i �gt�!2;\i
De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo. •

- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio .

................�" """'''"'.,"'"'�_ " _ .. '''' ,.,.,.._..".''"�........,.."' �, � ,._._ ".� •. ,.,_,.""' , "".....,.,... ,�J.."""." ___,. "�,, �"""" ·, ._ • .,...,.�v.""""""""._·'w.,·,,· · ·· ,
··· .,...,.,.·,· """'__ . .......,. _ ......._.��"_._ .. "' _,� ,.,__ ,....,.,,.., _ �_ , .. -..�_ _,_ ,__-...".. """"" __"' '
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. Confiro el11'n05':'0 site OUifO$ o crtonidodesl 'W\I/'vV, croisoirnoveis.net

PlOO15: BAIRRO AMIZADE. Sobrado de aIv.de alto
padrão. Parte sup.:2 quart., 2 banh., 1 suíte c/dll!el
e banh.hidrom.+ 1 sola. Parte de baixo: rozinha,
lavanderia c/ móveis sob meDido, sola 1Vflanlarl
estur- Uma ampla área de lesto no estilo nísliro

c/ fogão e forno a lenha e dlUrrosq., 1 despensa é
1 banheiro + uma nnda pisdna de vinil. Partão

eIetr.. Garagem para 4 mrros. Terreno c/ 690,90m2.
�.tm,oo. '

PIOO22: Terreno com

1600,45m2. Esaiturodo,
ótimo locoJizoção. Ruo

asfaltado. OTlMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Ace�o finondàmento.

RS 450.000,00.

Pl0016 � Terreno
com 24745,34m2

,

escroorodo. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Valor R$350.000,OO:

Próximo o WEG Químico

PIOO2S - Sobrado mm

4 quartoS,2 bwc, solo TVI
� iam, CDZinha, mpo,

'" lavanderia, garagem po
1 amO. Ólimo Ioml.
prol. de mermdos,�
!ÍO$, esmIa, posto de saúde)
Á poums melros do mnIro

Teneno mm 183,112m2.
-. R$2SO.IDI,oo.

3370·1122
9117·1122

Rua 6uiJberme Dancker, 161- Sala 05 • Centro
,. Esquina com a Rua Marina Frutuoso CEP

89251-460- Jaraguá do Sul-SC
• " ..

bW '\V.lvanaJmovels.com. r
iva na@ivanaimoveis.com.br

Ref. 201Q- Apor!tJmenlOS no IxIino Vila 'NIMI, Res. &m
MidJoel, mm 1 suÍ1ll, 2 quorlos, �Ia de estor,�ta de jantar,
mzinha, mdo �dlUnosqueim, óroo de serviço, 1 ou 2'

.

wgas de gamgens. Aroo de 89, ()()m2 a 1.10, 00m2. Preço .

de R$l50.000, 00 a R$215.000, 00.

Ref: 4002 - Coso no Bairro Jomguá Esquerdo, com 1
suíte master,.l dormitório, bwc social, solo de estar,
jontqr, solo de Iv; cozinho, óreo de serviço, garagem,
pom 1 carro, órea de festa com bwc, churrasqueira,

piscina. Preço R$315.000,OO.

Ref: 2083 i;Apto. no Bairro Água Verde, Res. Nostra,
com 2 dorrnftórios, bwc, solo de estar, solo de jontor com

socado, cozính.o, órea de serviço, 1 vago estacioQomento.
.

.

'

Preço R$115.000,OO

. Refi 2084 - Apto no Centro, Res. Gron Romó, coin
1 suíte' com c1oset,' 1 dormitório, bwc social, solo de

estar, sala Oé jantar, cozinho com ,móveis; socada com

churrasqueira, área de serviço, 1 vago de garagem:
Preço R$235.000,OO

Ref: 3041 - Terreno no Bairro Borro do Rio .Molho, com

órea de 680,70m2• Preço R$195.000,OO

Ref. 1098- Coso no Amizade, com 1 suíte, 2 quartos,
bwc social mobiliado, solo de estar com teto rebaixado

Ref. 2080- Apartamento no Bairro yilp Lenzi, Con- Ref: 2082- Apto. no Bairro Vila Lolau, Res. Vitória Ref. 2077- Apto no Bairro Amizade, Res. Itacolomi, em gesso, solo de jantar, cozinha, área de serviço, área Apto no Bairro Agua Verde, com 2 quartos, bwc,
domínio Florestó, com 2 quartos, bwc,' sala de jantar, Régia, com 3 dormitórios, bwc, sola de estar, sola com 2 quartos, bwc, solo de estar, sola de jantar, ,

de festas com churrasqueira, 2 vogas de garagem, sala de estar, jantar, cozinha, área de serviço,
colinha, óreo de serviço, 1 vogo de estacionamenfo. de jantar com socado, cozinho, área de seviço, 1 cozinho, sacado com churrasqueira, área de serviço, 1 portão eletrônico, roda teto em gesso, massa corrida, socado com churrasqueira, 1 vogo de garagem. Preço

Preço R$118.000,OO vaga de garagem. Preço R$148.500,OO.
\

vogo de estacionamento. Preço R$129.000,OO alarme. Preço R$265,OOO, 00 R$137.000,OO

\�4gKl..;JJ.tLL;;L';;;MtwgJLAjJWÚ.. ÚJiJ;;b6AM}.X,.JSL4LLMAi$iWl'g;g;.,,,,,@iMhbL,.•Mi%iiM.k'Ld.4,;./n.AÚd84iQ,,X\%Ai,},iKAlR... JAJ.).".,.A,FW+4/"i4-L",!iU%4JAA-,."M&";'''''PWW.U ..iAMbHH;:;}@@d.UM&iiM&diA1hiL.k.,A . .ti&ALii4ÚiS!FH%i?%iM(.!HiQW.\·jdiAXi".·';;)j!jltii4;'kdiiM;;,;gW�
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Financiamentos

WS Imóveis agora com

consuHoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

-

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.

�.':'.t�"oteamentos Próprios
..

�. �,�;;:.... � .-

Anúncios .com validadirde 511ias' após a veiculação.

.
-

www.imobiliariaws.com.br
,

," -

vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1 @imobiliariaws.com.br.

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

r ,

··,;)-,�C.. j:if·

(47) 33�:3�4·. ;'� I 3373·0066
_, ... r "-.' _i

,
_)
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I L-1000 - CASA ALVENARIA ILHA bA'AGUÊiRA - Com 02 quartos, sala,
ii, cozinha e área de serviço com móveis planejado, área de festas com

ili banheiro,churrasqueira, garagem, toda murada com portão eletrônico,
j R$1:.200,00
iI L-10Õ1 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02 quar-
.i.. tos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e cozinha

), :) 'mobiliada -,prox. Ao posto de saúde do Czemiewicz
t· L-1 002 �CASA ALVENARIA - VILA RAU - Com 02 quar1os, sala, cozi
t nha, área de serviço, 01 vaga de garagem. toda murada. R$ 530,00
fi L-1003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa

• ; conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
i

vaga de garagem.R$ 1.000,00
L-1004 - SOBRADO - CENTRO parte superior com 01 suite com

banheira, 03 quar1os, banheiro social, 02 salas com sacada, em

baixo,escritório + 02 salas, cozinha, área de serviço, churrasqueira,
02 vagas de garagem, fundos com edícula, toda murada com portão
eletrôl)ico.R$2,OOO,00
L-1005- CASA ALVENARIA - ESTRADA NOVA - Com 02 quar1os, sala
e cozinha conjugadas, na cozinha tem móveis, 01 bwc, 01 vaga de
garagem. R$ 600,00

'

ii L-1006 - CASA DE ALVENARIA - ILHA DA AGUEIRA - CASAS NOVAS
'1 - Com 03 Suites, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço, salão
.; de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão eletrônico.
ii R$ 1.000,00
! L-1 012 - CASA PARA RNS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas, 02
1 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2. R$2.300,00
j L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quar1os, 04 bwc's,
! 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com

i jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
ii L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suite, 02 quartos,
i; salas de estar, sala de jantar, sala de Tv, escritório, cozinha, lavanderia,
j área de festas, piscina, garagem para D4 carros. R$1 .. 660,00

,

L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILIA - Casa com 01 suite, 03
quar1os, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep. de empregada, salão de festas,
07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,00

, L-2000 - VILA RAU - Apar1amento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com móveis.

, R$550,00
,

L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA AGUEIRA - Com 02 quartos, sala e
coinh conjugadas, área de serviço,sacada com churrasqueira, 01 vaga
de garagem. R$66D,OO
L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem,R$480,00
L-20D3 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quar1os, sala, cozinha,
área de serviço, vaga de garagem. R$600,00
L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 suite + 02
quar1os, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área de,
serviço, 01 vaga de garagem. R$700,00
L-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quar1os, sala e copa,
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e fundos,
Dl vaga de garagem.R$ 850,00 Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUmNffi - VIEIRAS - c/ 01 quarto, cozinha, bwc. R$250,OO
L-2007 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suíte + 02 quartos (
tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as cortinas
das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área de serviço,
sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02 vagas de
garagem. R$ 1.500,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c/ 03 quar1os, sala com

sacada, cozinha, bwc social, área �e serviço, lavanderia. R$500,OQ
L-2009 - APARTAMENTO CALÇADAO - CENTRO Com 02 quar1os,
sala, cozinha, área de serviço aberta, 01 bwc, 01 vaga de garagem.
R$500,00 '

[:2010 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, sacada com chljrrasqueira, 01 vaga de garagem.
R$ 580,00 Cond. aproximado R$ 80,00
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 Cond. Aprox. 80,00
L-2012 - APARTAMENTO -ILHA DA RGUEIRA - Com 02
quartos,sala,cozinha, 01 bwc, área de serviço, sacada com churras
queira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00 Cond. Aprox. 80,00
L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 quar1o, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 450,00
L-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 quar1os, 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$630,00
L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - c/ suite, 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira, cozinha, bwc social, lavanderia e

garagem. R$900,00
L-2036 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de Garagem, salão de festas coletivo,
com portão eletrônico. R$ 550,00 Cond. Aprox. 80,00
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO comaprQXimadamente 40 m2
com bwc. R$500,00

'

L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeiranle. R$2.800,00
L-30D4 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente 115m2
com banheiro. R$1.300,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$ 1.000,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09 vagas
de garagem. R$11.000,00
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTlCA HERTEL Com
aproximadamente 45m2. R$4DO,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$600,00 '

L-3017 - SALA COMERCIAL - JARAGUÁ ESQUERDO - 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 3D frente x 30 fundos.
R$600,00

. )
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• Limpeza e Segurança para eventos • Portaria

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas • Limpeza pós-obra
• Serviços gerais de,nriipeza

',� >"'- ,

• Construção ciX,'Ií'�ém geral; "
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,i O,,�:JNAL 'DO"ANO ESTÁ CHEGANDO!·
Seguranç'a durante' o periodo de férias coletivas.

Limpeza geral de sua empresa ou residência..

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso

.: SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

,Fône: (47) 3276-1938 I setservicos@gmaiJ.com,
R. José Menegotti,lS7 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

-- _--

-----
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- -_-._
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Seu imóvel está aqui,
HABITAT

CASAS:
H652 Casa de madeira com 02quartos.
Bairro Jarguá 99. R$330,OO
H662 Casa de madeira com 02quartos.

IBairro Jaraguá 99. R$350,OO - próx

IMalwee.H654 Casa de alvenaria com02quartos.
Bairro Três Rios do Norte. R$450,OO

IH659 Casa de ,alvenaria com 03quartos.
IBairro Nereu Ramos. R$460;OO.
H664 Casa de alvenaria com 02quartos.
Bairro Amizade. R$520,OO.
H660 Casa de madeira com 03quartos.
Bairro Agua Verde. R$560,OO - próx.
Chopp e Club.
!H663 Casa 'de madeira com 04 quartos.
Bairro Ilha da Figueira. R$700,OO· próx.
Posto Pérola.
H661 Casa de madeira com 04 quartos.
IBairro Vila Nova. R$1.000,OO· próx.
iPrefeitura de Jaraguá.

APTOS:
H547 Apto com 02quartos. Bairro.
Centro. R$500,OO + Cond.

IH548 Apto com 03quartos. Bairro Vila

INov8.R$550,OO + cond.

IH544 Apto com 03q�artos. Bairro Nova

[Brasília. prox. Angeloni Centro.

IR$580,OO.
iH541 Apto com 02quartos. Bairro

'

ICentro. R$590.00 + Cond
I ._

:H546 Apto EXCELENTE PADRAO, com

:01suite com hidro e eloset + 02quar!os,
:sala estar, jantar e sala de tv, cozinha,
:ârea serviço, churrasqueira, 02sacadas,

'

:WC social, laví'lbo" 01vaga de garagem.
iárea totalde' 219m2. TODO

.

MOBILIADO. Predio com 02
elevadores, piscIna, área de festas.
R$1.600,OO t Cond. '" ou • R$300.00.

ALUGUEL COMERCIAL: "

H715 Sala comercial com 56m�. Bairro
Santa Luzia. R$378,OO.
H701 Sala comercial com 90m2• Bairro
Centro. R$490,OO t Cond. + IPTU.
H723 Sala comercial com 70m2• Bairro
Centro. R$4�O)OO + Cohd. + IPTU.
H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasilía. R$500,OO
H717 Sala comercial com 32� + WC.
Bairro Centro. R$670,OO + IPTU.
H70i Sala Comercial. Bairro Nova
Brasília. R$600,OO.
H716 Casa comercial em alvenaria com

05salas e demais dependencias. Bairro
Centro EM GUARAMIRIM. R$1.500,OO
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco - Bairro Centro.
R$1.600,OO.,

'

VENDA DE CASAS:
H 119 Casa de alvenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
sala, copa. área de serviço e 01 vaga
de garagem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em 'construção com 300m2•
Loteamento Miranda, Com terreno de
625m2• excelente para comercio.
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
CzernieWícz com 01 quarto mais suíte.
Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$220.000,OO

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,4511'12. Bairro
Ilha da �iqueira.
H324 Chácara com 47500m2• Tifa dos
Monos.valor R$95.000,OO.

Venda de Chácaras: ,

H318 Chácara com 28.000m2, com

casa de 120m2, com rancho
10rdenhadeíra automática. 3 km do
�entro de massaranduba.
R$260.000,OO. aceita imóvel corno
Jarte de pagamento

Lotes de esquinas no

Amizade, na Tifa Schubert.

H205S Apto com

dois dormitórios,
banheiro e cozinha
mobiliada, duas
sacadas. Valor

II ���·:i:e.
H203 Villeneuve Residence
aptos com área totaJ_-de '515, 12m2•
Para quem gosta dê viver com

requinte e segurança. H202Apto com 01suíte com closed + 02quartos. sala jantar, estar,
.

Iv, lavabo. churrasqueira, área de serviço. sacada fechada. BWC

-311
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Para investir, reformar" sair do aluguel,
, construir ou comprar um imóvel .. ,

.

. .'
.

� .... �
,

Faça um "consórcio de imóveis Ademilar. ,"

",.. '. . ",
.

:'"
','

:- .� ... :�,-
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o consórcio de imóveis é uma excelente opçãepara voc"ê
.

!. ......

"

�.; "-
...

que quer programar á reforma" construção, compra da casa .Ó»;
e

,"/.--

própria, investimento ou sair do aluguel. Você escolhe um

valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que

', cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.
,

,

Mude de vida, faça a seu consórcio Ademilar.

FALE COM O
ESPECIALISTA

,

,
'

ADEMILAR
consórcio de imóveis

.

"
.

UM IMÓVEL, .�" ':)

UM NEGÓCIO, .

UM FUTURO MELHOR.

"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 BERTHA WEEGE N°525 SALA 01�
EM FRENTA A ENTRADA PARA o

PARQUE MALWEE.
fONE :3376-2206-

RUA 28 DE AGOSTO N6146', SALA
103� EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONS1RUÇÃO�

FONe: �337S4783

Casas geminadas, bairro João Pessoa. Aprox. 80m2. 02 quartos,
sala/cozinha conjugados, banheiro, lavandrria, garagem e chur
rasqueira. Acabamento com massa corrida e grantto. MI 50.411

r

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

Lot. Amizade, lote esquina com área
de 486,10m2, rua com asfalto - Reg.

Imóveis M150.966

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes
- Com escritura - financiável - Reg.

Imóveis MI 24.783.

, CONSULTE�NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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1-0500
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

Praia da Saudade
L333 - Excelente casa de
veraneio a aproximadamente 50
metros da areia, Localizada 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 gourmet e

vaga de garagem para 2 carros ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 Colégio Jonas Alves.

IJ/IIlJIJIIIlIIII/UIlII/lUmmmltUmlli/Jil!lIlJ1/1

Terreno em frente ao DG da WEG, na rua Prefeito Waldemar
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,

I Grubba com área lotai de 2.047,09m" e com 26,OOm de frente. I Ioda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de

_j
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.

, l/JI/IIllIRlIlli/JlII/iIllIIUIJII1III//lJIHJ/UJ/llllllllllUlj

1� IllUImllJl/il/JIII/IIJI/WWIflI1/IIIllIIl/I1li/lllf1/liDlll/IlIIl/!JiJlllllm':tumUHlI/WIJl/!/IJ/lIlHiIJIllI/UIUIl//111�'flllilmll!l/I/IIIU/III/IUIHjlmllUmIJllmIIliJlIIIlJJRIlIJiUI!IIJI/IIU/IIlJJl/lml!JJIIU/llllwmlll1ll1/lilm/l/!/Imll/ll/!/U/iJJ/JiI/lIllIH!lI/II//JIlJllIJlnnWUl/lillJil/!iOIllIJlllUlJiJIl/!JJIIIHmnmll/llIUUI1l/Illmllllm�
!

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,OO.

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

A partir de 10% de entrada + chave e arcelamento em até 60 vezes. após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

'tlm/UJJJ/UIIII/lIJIJi/l!OIlIIIIJlIIU/JIlmIJIllIIilUlIJJJI !
1II/IIIIIIfflIWfflmWlllllflIml/lf/lIWI/lI/II/lItIRInIIIIIUJIJiIJHUIllIllIIi/UllllflIllllmUIIIU/11I11/!11I11I1RUllllmlll/JI1I}1IUUlllmUIJiUlll!1llJIIIIIIIIIIIUIIUllltlIIIllItJJIIIIIWlI/mlill/!/I/II!IIUlII!fIl/I/WIllIllIlIr/JiIIU!lJm

LOCAÇÃO PLANTÃO lOCAÇÃO 9994-5662

-,-'-��'�_."�'.-:"'
.. ","._"�'.:'.�._"""'."''''..

�.''--''�'�''''-"-�·l

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r I

/
'

3371·0031I www.imobiliariamenegotti.com.br
; e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro
I

.

�__�....�.-.-�
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

RESiDENCIAL

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAo

realsec

o Apartamento
Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadelrantes

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

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

,
I
,

l

,.....",

ESTACOES
,III"::>

R$1.000,OO

@ire�.�
�eJ@�

PRÉ ... LANCAMENTO DE VENDAS
,;>

Faça já sua reserva

LOCA ÃO RESIDENCIAL ,-

01 QUARTO:
- Apto Dona Antonía(Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,OO
- Ed. Manacá, Centro 430,00'
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 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$520,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$I.600,OO
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$550,00
- Ed. Suntlower, Nova Brasilia a partir de R$620,00
- Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros R$700,00
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirlm R$550,OO
- Ed. Astral, Ilha da Figüeira R$ 580,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00
- Ed. Marangoní, 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 cl 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1.200,00
- Ed. Monte Carla, centro R$ 1000,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1,100,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,0{)
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
- Ed. Leblon, NOVO, prox 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$900,00
- Ed. Pedra Rubí, co. mobiliada R$ 950,00
- Apto Chico de Paula, c/140m2 R$ 1000,00

CASAS:
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00

Sobrado alv Barra, próx Parque Malwee R$830,00 '

alv Centro, -alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - Q2 quartos R$1.1 00,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,00
- Sobrado el 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,00
- 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

59m2
Área Privativa

- Ed. Menegotti Sala cl 40m2 R$500,00
.

- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova Brasilia 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 cf 372m2 R$ 6.000,00
- Sala cml pi garagem de carros, Baependi R$1.1 00,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
- Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450,00

�.ALPÕES
- Galpão cf 2.515m3 Sehroeder R$15.000,OO
- Galpão Alv. Centro el 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 + estacionam.

R$5.500,00

- 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$380,00
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786
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Em reendimentos Imobiliários Ltda.f
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

financiamento bancário.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00

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 cf suíte + 2
quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros. Excelente

localização. R$220.000,00.
ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2
quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa cf 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,OO.
ReI. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 quartos,
banheiro, garagem p/2 carr�s. R$98.000,OO.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de

773,93m2 em rua asfaltada.

R$95.000,30.

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento

Versalles 11- Terreno cf 450m2.

R$110.000,OO.

ReI. 2020 - Tifa Martins - 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,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,0� TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e Locação no Shopping Brelthaupt
Comodidade de um horário dlferencíado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.67,85

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

GIRASSOL ,

IMOVEIS (47) 3371-7931

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.

R$400,OOO,OO
Com

926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

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

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

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

Cód. 1186 - Casa (sobrado) no

bairro Amizade no Loteamento
Boulevart, com 250m2• Tem 4

cuartos, 2 suítes, 4 banheiros e

2 vagas na gar. R$750.000,OO

Cód. 2250 - Czerniewicz Casa de alvenaria com

aprox. 180,00m2, sendo 03 quartos, 02 salas, 02

Cód. 2755 - Vila lalau - Casa com 155,OOm<, bwc s, garagem e demais dependências, próx.
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02 antigo Pama. R$160.000,00 - aceita apartamento,
vagas. R$278.000,OO - aceita fin.bancário. estuda propostas.

I- ��II� ..

Cód. 2805 - Amizade - Apartamento com 99,00m'
privativos, sendo 01 suíte, 02 dormitórios, 0'1 vaga de

garagem e demais dependo Ficam os móveis sob
medida na cozinha, lavanderia e bwc

'

s, ótimo estado
de cons<;rvaçã? R$198.000p9 - aceita

Cód. 2453 - Vila Lenzi - Apartamento novo com

93,30m2 de área privativa"sendo 01 suíte. 02

dormit., 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.
----- ------1IIHIIlIII

1 Cód. 1853 - Víla Nova - Cód.1756 - Centro-

Apartamento com Ed.lsabela - Apto
80,001112 de área com 83,00m2

privativa, sendo 01 suíte privativos, sendo 01
com closet, 01 quarto, suíte, 02 dorm., bwc
sala de Jantar e estar, social e de serviço,

cozinha, lavanderia, bwc, demais dependências,
sacada com çhurrasq. e 02 vagas de garagem.
02 vagas na garagem. Ficam móveis sob
Ficam os móveis sob medida na coz., suite
medida. e eletros na Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m2 com e quarto.

cozinha, lavand., bwc, casa de madeira para demolição, localizado em área R$210.000,OO-
Cód. 2753 - Vila lalau - Apartamento com 03 suíte, doset e sala. nobre, rua asfaltada e sem salda. loteamento estuda propostas,

quartos, sala em dois ambientes, cozinha, $
lavanderia, bwc e �aragem. Semi mobiliado, sol R 240.000,00 - aceita Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas, aceita apto até

t R$145 00 00 t d t financiamento bancário aceita financiamento bancárío. R$125.0oo,OO
nasce0 e. ..,. -es u a ro�'. I III/iIIIII!.IIitmitmi IIII6I 1IfHI1II1I1i

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.

ALUGUEL

Cód. 2251 - Água Verde Sobrado com 500,OOm2
de área construída, sendo 03 moradas, parte inferior,
superior e fundos. todas com suíte, 02 dormitórios,
demais dependências, 03 vagas. R$300.000,00 -

aceita casa até R$ 100.000,00, estuda propostas
�..--------------------�

• Apart.amento figueira - Ilha da Figueira· suíte, 02 quartos, 0'2

vagas de garagem H$ 80'0,im
• Apartamento Ed. Pho�nlx.- Ç.enlro - suíte, 0'2 quartos, cozinha

mobiliada.
• Apartamentó Novo - Vila Rau,- 02 quartos. R$ 550,00
• Apartamento Ed, A!éssio Bem - Centro - cf surre, 0'2 �uartos. Prédio cf

piscina, salão de festas, sauna, playground.
, ApartllmenfOS"NOvoStd. Safnt Morllz - Vila Nova - Suíte, 02 quartos,
• Apartamento Ed. Areao � Gelrtro � suíte, 02 quartos.
• Aflartllfllentos tô. Dom Herminro� Ilha da Figueira -su1teI.Qi quarto.

R$580,OO
.. Apartamentos. Ed. Mónaco � Centro - 02 q�lartos. R$650,OO.
• Apartamentos EIl, Mônaco - Centro - 01 Quarto. R$550,00
• Apartamento Ed. Morada da Serra - Nova Brasma - Suíte, 01 quarto, -

Prédio CO�1 piscina. R$700,ÔO
.• Apartamentos NOVOS - He.s. Leblon � Bllependi - suíte, Q2

quartQs, êozfnha mobiliada.

• ApartamentoS' NOVOS - Vila Rau - 03 quartos.R$ 56D,OO
• Apartamento _ Ed. Vaíra - Centro - 02 quartos. R$ 600,00
• Apartamento Edlf.Amaranthus"" Gentro • 01 suíte, Q2 quartú$, 02

I/agas, semi mobHlado.
• Quitlnetes - Ed. Marechal Center - Ge�tro - R$350,OO
• QUllÍnetes - Barra do Rio Cerro - R$420,OO .

• Apartamento - Ed Befla Vista- 03 quartos. HS680,OO
• Apartamento...., Ed . .IK- Centro - surre, 02 quartos. R$1,500,00
• ApartllmeotD Novos -!lha da .Figueira - 02 quartos. R$600,00

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 02 vaga de

garagem. Prédio com elev�dor. R$182,OOO,OO

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DI SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimovei's.com.br

Plantão: 9135-8601

3371-2357
.

R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

i

I
I
I

!
I
I

!
I

Cód 602 - GALPÃO, Bairro Santo Antonio, com 750m2, Terreno com 20.000m2, I
R$ 1.200.000,00 I

I

CÓd. 158 - CASA ALVENARIA, Bairre
Centenario, com 140 m2, 2 dormitorios, Terreno

com 574 m2• R$190.000,OO

C6d 246 • TERRENO, Bairro Três Rios do
.

Norte, Loteamento Fossile, com 338m2.
R$53.000,OO.

�\��f'ô��(\,�

BarraSul
A imobiliária da Barra

REF 608· Sala Comecial com 150 mls Em frente
Supermercado Breithaupl· Bairro Barra do Rio Cerro

I

REF 604 . Sala Comercial • Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

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

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 1020 - Baependi - Edif Miami - Aplo cl 2

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
de acabamento. R$115.000,OO. Aceila

financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro - Edilício Parthenon

Centhury - Flat cf suite, banheiro e garagem.
R$106.000,00.

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.

IÍCUIIJI!
Empreendimentos Imobiliários ltda. �

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

,

Segunda a Sexta: 1Qh às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.881,8
I 47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R'EDE DE C01"lCESS10NÀRLLl5 PEUGEOT

PEUGEOT 207 PASSI,ON
1.4L FLEX - COMPLETO

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

A PARTIR DE R$ 37.290ÀYlSTA
BANCO DO MOTORISTA COM REGUlAGEM

DE ALTURA1 COLUNA DE DIREÇÃO COM

REGULAGEM DE ALTURA1 PARA-CHOQUES
NA COR DO VEíCULO. TELA MULTIFUNÇÕiES.
E MUIT"MAIS_

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

RRSD34.200
!

PEUGEOT 2071.4L FLEX

24 PARéElAS MENSAIS FIXAS .

E 65% DE ENTRADA.

�PROVEITE J

Strasbourg Jarag�á do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414

Itajai (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

Brusque (47) 3355-4500
.

Rio do Sul (47) 3522-0686

IAPEU IS
â,;.�� I PEUGEOT

.� ASSISTANCE P E U G E OT RECOMENDATOTAL www.peúgeot.com.br

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar-condicionado de série grótis para toda a Linha Peugeot 207- exceto para os veículos Peugeot 207 modelo x-Une, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e poro veículos de vendas diretas e de

vendas WEB e taxa de 0% para a Linha Peugeot 307 HB e Sedan. Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 36.900,00. Preço público promocional sugerido

para venda à vista a partir de RS 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 "ossíon XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para

venda 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 ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L

16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 52.800,00. Simulação na Modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o

preço público sugerido para venda à vista o partir de RS 52.800,00 para todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrado de RS 34.320,00 (65%) à visto mais 24 porcelos mensais totais fixas de RS 840,77, com vencimento da

1 Q (primeira) parcela paro 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% o.o e 0% a.m. 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 RS 54A98,48. Sujeito a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alteroções significativas no mercado financeiro, sem prévio

aviso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 50 unidades;

Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechados: entre 4/11/2010 e 30/11/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo

para outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condiçõés especiais, consulte a Rede de Concessionárias

R "t
.

I·
-

d t
-

·tPeugeot participantes ou ligue para 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue paro 0800 7719090, e SAC - Serviço de
AtendimentoaoClientedoBoncoPeugeot08007715575.Acessoàspessoascomdeficiênciaauditivaoudefala:08007711772. espel e a SI na Izaç�o e ransl o.

De Segunda 'o Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h www.strasbourg.com.br
MOTION & EMOTION

PEUGEOT

.... I III.
, i

••
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O que saber antes de comprar um carro

o momento da compra de um carro,

principalmente se este for o primeiro veículo
de sua vida será um dia de grande expectativa e

animação, entretanto, não se pode esquecer das

recomendações dos especialistas para que não
tenha dores de cabeças e problemas financeiros
relacionados ao carro futuramente. Então, se

você ainda não sabe como comprar um bom

veículo, ou melhor, não sabe quais os principais
fatores a serem avaliados, veja logo abaixo o que
é preciso saber antes de comprar um carro.

Antes de comprar seu veículo é preciso planejar
e ter em mente que você entrará em uma grande

dívida, seja empréstimo ou financiamento, sendo

que tomemos como exemplo outros milhares de

proprietários que não analisaram suas rendas.

Após comprar o carro não honrou com suas

dívidas e assim resulta no não pagamento do

financiamento, ou quando conseguem pagar não
sobra dinheiro para a gasolina e outras despesas.
Por isso, pense muito antes de comprar um

carro, veja se você terá realmente as condições
de ter um veículo. Além disso, muitos futuros

compradores se apaixonam por um determinado
modelo de caro e não avaliam as reais condições
que o mesmo lhe oferecerá, ou melhor, você
deve avaliar para qual finalidade da compra do

carro, para passeio ou viagens? Tem um bom
motor? Desempenho? Consumo de combustível,
alto ou baixo? Há espaço para seu animal de

estimação? Espaço para as crianças?
Outro fator importante que deve jamais ser

esquecido para os moradores de grandes
cidades, é o seguro de veículo. Este é essencial,
principalmente se o carro chama atenção dos
ladrões ou para possíveis acidentes. Porisso,
verifique antes o valor do seguro que pode variar

de modelo para modelo e de seguradora para

seguradora ..Antes de sair da garagem de veículos
ou até mesmo da concessionária indo em direção
à sua casa, é de extrema importância você pilotá
lo pelo menos 30 minutos antes de assinar os

papéis da compra, pois é apenas dirigindo o

veículo que você poderá verificar o desempenho,
conforto e tudo mais.

É em relação ao teste drive que você poderá
identificar os possíveis problemas que o veículo

poderá gerar, onde a principio é importante
verificar se tudo está funcionando de maneira

adequada, além de que se autorizado, leve
o veículo a um mecânico de segurança para

verificá-lo de maneira técnica. Gire cada controle,
empurre, puxe. Ligue o ar condicionado e veja
se congela ou esquenta o ar, ligue a ignição e

veja se aparece alguma luz de advertência. Inicie
o carro a frio, pois caso o vendedor tenha que
aquecer o motor antes de pilotá-lo, é pr.eciso
redobrar sua atenção, pois isso é sinalde que a

bateria está velha ou o motor de arranque não
está funcionando de maneira adequada.
Durante o teste drive pilote o veículo com o som

ligado (caso tenha), para que assim você possa
escutar possíveis ruídos, além disso, se possível
leve algum amigo ou alguém da família para
escutar os ruídos e verificar o conforto. E será

que o veículo que você está de olho vai caber
na sua garagem? Este é um item que muitos
futuros proprietários deixam de analisar, e assim
ficam desesperados, pois onde ficará o carro?
Na rua? Então, jamais deixe de medir a la.rgura e

comprimento de sua garagem.

r---.-·-··-·-·----·-·----.----
..

-·-·--·------.----.-.--.-----------.------.-----------------------.------.-.�.-
I

EM DOIS ENDERE O

I Rua Bernardo Dornbusch, 330 - �275-0045 1

I L��_i�����d
!

I
,

I
.
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I

3370-7500
JII'

'ICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

POLO 1.6 FLEX 2005
COMPLETO

SIENA HLX 1.8 COMPLETO
PRATA2006

PICK-UP CORSA 1999
COMGNV

Com lançamento previsto para novem- Mas é o motor que pode surpreender. O 1.6
bro, o crossover 3008, da Peugeot, já THP é um turbo com injeção direta que pro
teve seus preços definidos. A versão porcionam 156 cv de potência. O câmbio é

de entrada Allure custará R$79.900 e a Griffe, . automático de seis velocidades e opção se

top de linha; R$86.900. O interessante é que o quencial. A versão Griffe traz ainda teto solar
modelo francês tem um nível de equipamen- panorâmico e bancos em couro.

tos bem. generoso - são oito airbags em qual- .

quer dasversões.' Fonte: www.blogauto.com.br
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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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Série limitada "6T llne" realça a

esportividade da linha RENAULT SAND'ERO

na cor preto brilhante, e as rodas 15 polegadas
confeccionadas em liga leve, também na cor pre

ta, têm desenho exclusivo para esta série limi
tada esportiva. As maçanetas, por sua vez, são
na cor da carroceria. E, 'por falar em cor, a série
limitada "Sandero GT Line" será comercializada
em quatro diferentes opções: branco glacier,
vermelho vivo, prata etoile e preto nacré, todas
cuidadosamente pensadas para realçar ,a voca

ção esportiva do modelo.
Na traseira, o,\"Sandero GT Une" se diferencia

pela presença do aerofólio na cor preto brilhan-
A linha Sandero ganha uma dose extra de te, pelas lanternas escúrecidàs e pela ponteira

esportlvldade, com o lançamento da série limi- do escapamento cromada. Na tampa do porta-.
tada "GT tlne 1.6 16V Hi-Flex", com 112 cv de -malas, vai a identificação do veículo com uma

potência. Com a chegada dessa edição especial, faixa com a inscrição "GT Une".
a Renault reforça a sua paixão, pela esportivi- O interior também revela a essência esportiva
dade, presente em vários modelos da empresa da série limitada "Sandero GT Une". Os tons es-

e no automobilismo, com a equipe Renault FI curas predominam, com destaque para as partes
Team. f' produzidas na cor preto brilhante, que transmi-

A série limitada "Sandero GT Une" satisfaz o tem a percepção de modernidade e tecnologia.
interesse dos clientes que procuram um veículo Esses componentes estão em perfeita harmonia
com visual esportivo e moderno, sem abrir mão com detalhes cromados e tons de prata - que re-

do espaço intérno e da robustez, qualidades que mete à status e requinte -, além da presença da
fazem o Sandero se destacar em relação aos con- cor vermelho - o que dá uma "pitada" de espor-
correntes no mercado nacional.' A exemplo das tividade -, que contribui para reforçar a esporti-
demais versões da gama, a "GT Une" também vidade deste modelo exclusivo.
será comercializada com 3 anos de garantia total Os revestimentos dos bancos foram desen-

de fábrica.' volvidos pelos profissionais do Renault Design
As mudanças estéticas (internas e 'externas) América Latina (RDAL) exclusivamente para o

incorporadas na série limitada "Sandero GT "Sandero GT Une". Mesclando um tom escuro,
Une" foram concebidas pela equipe do Renault com' costuras vermelhas, o tecido dos assentos

Design América Latina (RDAL), o primeiro estú-. conta ainda com desenhos em relevo, realizados
dia de design da marca no continente america- por meio do processo de gravação a calor conhe-
no. Segundo Vincent Pedretti, Designer Chefe do cido como "Embossagem" (processo já utilizado

RDAL, a preocupação foi desenvolver um produ- pela Renault do Brasil na série limitada Mégane
to ao gosto dos consumidores brasileiros e com "Extreme").
diferenciais importantes. Os encostos de cabeça dos bancos dianteiros,

Um rápido passar de olhos é o suficiente para possuem a inscrição "GT Une" impressa na' cor Pós-vendas
se perceber que a série limitada �{Gf Une" tem vermelha, o q4e reforça a exclusividade dessa � Esta característica permitiu à Renault do Brasil
atributos que o diferenciam das demais versões série limitada. � dar ao modelo 36 meses de garantia total, limitada
do Sandero. A começar pelos faróis com rnásca- Ainda no Interlor, o quadro de instrumentos a 100 mil quilômetros, benefício que, já é utilizado
ra negra e pelos faróis de neblina com moldura recebeu atenção especial, que o deixou diferen- pelos compradores do Logan, do Symbol e do Clio.

preta, detalhes que deixaram a frente 'do veículo te do restante da linha. O conta-giros da série O baixo custo de-manutenção também vai atrair os

-com um ar mais agressivo. Ainda na dianteira, limitada "Sandero GT Line", por exemplo, teve os consumidores. As revisões programadas pela fábrica
chama a atenção o monograma estilizado com números ,mais destacados, como convém a um são sugeridas a cada 10 mil quilômetros. Outra grande
a inscrição "GT Une", entre a grade frontal e a esportivo. Os marcadores digitais de gasolina e vantagem é que os proprietários já sabem antecipada-
tampa do capô, ao lado do farol esquerdo. temperatura do líquido de arrefecimento estão mente quanto gastarão para a realização de reparos,

Nas laterais, estão expostos adesivos espor- num fundo escuro com as marcações em âmbar. graças aos programas Revisão com Preço Fechado e

tivos, fixados na parte superior das portas, avan- Nas versões Authentique, Expression e Privilêge,
-

Pacote de Preço Fechado, que reúnem os principais
çando sobre os pára-lamas. Os retrovisores são o fundo é âmbar com as marcações em preto. itens de desgaste e. manutenção do veículo.

_� ,,_ • ...._. .. ;." ...... �_".J..3 .�.._.' ..

-

',' .... ,. ... .; .......-; ...... 4 ........ �4 �.,)"t._.,f.�.':.J �"-.1 .,,� .....,,"",.I" '. ;;. .. ti.i.d J..••.�-Ul.:'" i..,...t.4�t�l�l��ià.LJ;tiU«��.l..ku�:�.�.!.�J�J.� �,;��4��-L.�·,;"���.,,r....f'�\' �.M* . .t �-ijL..r",·� . ..r-'i��... ··:< 'or" 1.' • �,;)C; 'cI: � '�l' ,�,,.; :f'<":.-'i'i;t<.-.!�'(# 1'; ��$-\-'

Sucesso comercial
e campeã de

satisfação entre os

consumidores

Lista de itens de série da série limitada

"Sandero GT Une" é ampla
Carl'! preço sugerido de tabela de R$ 42.5�90,OO, a

série limitada "Sandero GT Une" sai de fábrica com

uma extensa lista de itens de série, que integra air

bags para motorista e passageiro, ar-condicionado,
direção hidráulica e travas e vidros dianteiros elétri
cos. Além disso, o modelo conta ainda com alarme

perimétrico, alarme sonoro de advertência de luzes

acesas, faróis de neblina, computador de bordo e

rádio CD player MR3 com comando satélite na co

luna de direção. O único equipamento oferecido
como opcional é o sistema de freios ABS, com preço

sugerido de R$ 1.000,00.

Motor 1.6 16V Hi-Flex aposta na

dobradinha eficiência e robustez
Sob o capô do "Renault Sandero GT Une", está

um motor eficiente e de concepção moderna. Trata

-se do propulsor 1.6 16V Hi-Flex. Essa motorização
bicombustível é reconhecida pelo mercado por con

ciliar ótimo desempenho com baixo 'consumo de

combustível. A máquina' atinge a potência máxima
de 112 cv (álcool) e 107 cv (gasolina); a 5.750 rprn,
e torque máximo de 15,5 kgfm (álcool) e 15,1 kgfm
(gasolina), sendo que 90% desses valores já apare
cem a 2.000 rpm, o que, na prática, significa reto

madas seguras e ágeis arrancadas.

Com variedade de versões, linha Sandero
é sucesso desde o lançamento

Desde que foi lançada no mercado nacional, em

dezembro de 2007, mais de 118.000 unidades da
linha Sandero foram comercializadas. no Brasil. O

Renault Sandero é reconhecido pelos consumidores

conio referência em termos de robustez, design, es

paço interno e confiabilidade mecânica.
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Uno Mille Way Economy Flex 1.0 - 2010
Ar quente..

De R$23.500,OO por R$"')2.000;OO

•.

I
f

I
j

Civic .. 2007
Completo - Ak Bag - ABS - Camb. auto
cd player - comp. de bordo - roda de LL
De R$51.000,OO R$·g.QOO.OO

•ti

Palio Fite Flex 1.0 • 2007
Completo .

De R$27.500,OO Por R$26.500,OO

Clio SedanAuthentique 1.0 16V • 2006
Ar quente - Desemb. Traso

Dir. Hid Trava Elét.
De R$23.000,OOPor R$22.000,OO

./

www.circuitoveiculos.com

ali tire 1.0 ·2
Ar cond. ,- Ar quente -

Desemb. Limp TrasTrava e vidros Elét.
De R$21.000,OO Por R$19.500,OO

alio E 1. ·2009
Ar quente - desemb. tras. - direção hid.

limp. tras. - trava elétrica - vidros elétricos
De R$29.000,OO por R$28.000,OO

�

. euo Hatch Expression 1.0 .. 2006
Air bag - Ar quente - Dir .Hid
Trava e Vidro Elét.
De R$23.000,OO por R$22.��OO ,

•

Fi stra Sedan Flex 1.0 .. 2007
Básico
De R$25.000,OO Por R$23.500,OO

Megane Grand tour Dynamique .. 2011
Completo - ABS - Ar cond. Digital Astra Hatch Advantage .. 2005

Roda LL
.

Completo - Roda LL
. De R$28.000,OO Pm R$26.500,OO

Clio Sedan Expression 1.616
Fox 1.0 .. 2005 Air bag - Ar quente - Desemb. T
Desemb. Limp. Tras Dir. Hld - Trava e Vidro Elét
De R$25.000,OO Por R$24.000,OO de R$23.000,OO por R$22.000,

Ká Flex 1.0· 2009
Ar quente - Desemb. Limp Tras
Trava e Vidros Elét.
De R$25.500,OO por R$24.500,OO

,

Gol Power .. 2002
Ar quente - Dir Hiq - Desemb. Limp
Trava e Vidro Elét.
De R$18.500,OO PorR$17.500,OO

Fiesta Sedan Flex 1.0 .. 2008 Celta 1.0 .. 2004
Ar quente - Desemb. Tras Básico
De R$26.500,OO Por R$25.500,OO De R$19.000,OO Por R$18.

Celta Life 1.0· 2008 Meriva 1.8 ·2004
Ar quente Desemb. Limp. Tras Completo
De R$23.000,OO por R$22.000,OO De R$28.500,OO por R$27.500,OO

P i Fi !ex 1.0 .. 2008
folIarme - af, C!1uente - Desemb. Limp Tras Logan Expression 1.0 16V : 2008
Trava e Vidm 'Elét

.

Ar quente - Desemb. Traso - Unico dono
De R$23.5bO,OO Por R$22.500JOO Preço de R$25.500,OO Por R$24.500,OO

Pafi E F oc 1.4·2007
Completo - Roda LL
De R$28.000,OO Por R$27.000,OO

Ká Aex 1.6· 2009
Completo - Roda LL
De R$29.500,OO Por R$28.000,OO

Palio Fire Flex 1.0 ·2007
Básico
De R$22.500,OO Por R$21.500,OO

Siena ELX Flex 1 A·2008
Completo - Roda LL Único dono
De R$37.000,OO Por R$35.000,OO

Palio EX 1.0 • 2001
Ar quente - Desemb. Limp. Tras

Trava e Vidro Elét.
De R$17.500,OO porR$16.500,

Logan Expression 1.6 8V • 2
Completo - Único dono
De R$31.000,OO Por R$29.900,

Ká Flex 1.0 • 2009
Ar quente - Desemb. Limp. Tra�

Trava e Vidros Elét.
De R$26.000,OO Por R$25.
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Dê uma
ESPIADINHA

no seu próximo carro!

o CORREIO DO POVO -Fim de sernana, 13e i4deoutubrode2010

-

2009, Cinza, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, oompetaoor de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

2003, Vermelho, Ar-condicionado, Ôireção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo, Rodas
de Liga-leve, Alarme, Cd Player.

'TI;- .Ii"

,2006, Preta, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Freios ABS, Alr bag li" Rodas
de Liga-leve, Faróis de Nebhna, Cd Player, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Bancos em Couro, Cambio
Automático.

.

'" "'" .J. � '"

2009, Vermelho, Bv, Flex Ar-condíoonado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desemnaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis -de Neblina.

Aproveite
o seu

13° salário

'e
c
.
"

.

2009, Prata, Flex, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-
I 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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO • Fim de semana, 13 e 14 de outubro de 2010 Classimais 11

I
I
I

J
1,

J_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Glassimais o CORREIO DO POVO · Fi m de sema na, 13 e 14 de outu bro de 2010

. '

. -

,
.

' As melhores ' ...

,

"

'. opções de.
, -' .

. veículos da região:
.

"

,
"

.. '; : ... Jlocê encontra
. '. .

�
-

�. .

': ,
-. ".. ". ..

"

.' aqui no jornal .'
,

'.

r-
'

••�,<:',
'

.• ,. ',' .',' ;.' : �.< .... ':.. :.' O CORREIO 'DO: POVO .. ,'.

_

rocuran o.
,"

·or um
.

.

.. ,
,

�"
.... . ',velcu o. ..

'(0 ._

.," .

,
,

, '

. .

"

.

, .

,
_

-

..
'

., -

.
,

,

'.�

,

- ,

.
'�. �

,
.

,
-

. ,,," '

'",
-

•

"

'

-.
,

... -

-, • ... 1... .

.'

I .

r "

•

_

.' ',..,.
• 'o

�

o

'':
" ',o', , ._. ,- o, -':.. •

o'" ,:_'. '

.:
;,"

-

_
M
'-' ".,.,... o

' •

';" ";
..
'.

." ';. . '",,- .
'

• • • • •

"O
..

... 0.';.."" •
.

. ..
.

. �."
"

"

J.
'

..

,.. .

, -

.. .

, .

'"e _')_--. _',/ "
..,.

...;_ "'.�_ -,

:; i\.� '.
ti

"""; �. " •

; -;.. .

,
<

; ... • 'f"

.'
•

....: 10', " .....
.

.- �.
• •

g
�

•

�

(
'. ,-

..

•

.�� -

J

""'

';. � ••

""
� � *.

�

.. '
.

-r >�
."

- . ..,; -

- '"., .

... �.
�.' -.:'.

-

"":.
->;:..

�. ','
'�

.
'

Jt..
.

'.
'..::"

.

,.' � ,*'.: '

••
]'.

.�
";;". "0' _.' ';'-�.... ."'" • �

.

_

p '., • ',' .'-. •

� +::!'t" I:,... ",_

-

,
_

•

\ !.. ....., � �
�

I"

•

fi

:"",,'.!c
-

•. ,'t".. ,'"
"I.... �

'.,' _._,
�

_'

'0 _ � ...
-

...
'"

4

.' .� ,"""
•

4i;:_"'
�

�

,

��

-

,

" -

.
,

... � "
. '" , .;

.;'
"

.. -

."
. -: .. .._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



52gUfWJO.� [�)t]:S!.í.
melhor cornpr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



14 Classimais o CORREIO QO POVO • Fim de sema na, 13 e 14 de 'outu bro de 201 O

'I

OPCIONAIS:
COMPlffO+ABS+AlJTO+ABG+'$O+CouRÓt{oMp
COMPlHO+AB5+ABG+AUTO-t(OURO+AQ+COMP

ANO DE R$ POR R$
200i' 81.000 76.000

2010 59.100 55.200
207 PASSION XS 1.6 AUTO FlEX ,.

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG

+COURO+AQ+COMP+CD+RODA
+lDT+4X4+VV - 2009 -ITAJAí

MAREA�INEfKEND ClTJ'JO .

306 SElEa 1,8

SANTANA étl1.8
"

�R+llH+VfE+AÔ+:(OMP+AUTO+RODA+FN+RE+W ,•.. 2011 52.560 47.6,60
AR+DH+VTE+TElD+AQ+ABG-t(OMP-t(D+RODA+LDT 2009 47.900 44.000

AR+DH+VTE+Alt�Ó+RÕDA+WT+W .,." ."" 20i9:' 1�.9ÔO�.,· 4�.9ÓO
DH+AC+VE+TE+ALM+AQ+COMP+flODA+lT+W 2009 39.900' 37.300

" AR+[jHj"VTÊ+'Al+AO+ÃBG�obA+tr� 'i·m
"

tOlO ]9.90Õ� ..36.9Ó,Ôl
FITlX 1.4 AR+llH+VTE+Al+AQ+RODA+lDT+\y 2007 34.900 32.400

ASfRA?b..Mv8NT��E·: ,',," ·""IJ!"IiI!H""II!!'"'im,,'7.,,,!·AA*PHrç\ÍlttROÕA*W�:·'
.

j{i!l ",,�2Õoíj,i.Lj4:90Õm�:1}�Qpi
GOlF1.6MI AR+DH+VTE+Al+AO+CD+RDDA+tDT+W 2003 29.900 27.400
PRIS... ·M·A

...
M·A.'XX" ·,·"',.'4'·c,·l'''.EX,,',' ''''''''D'H "Afi;'W'"";'riif'" "

,·,/1"1 'j,r::,""íP': ":"2'�0"'0"8-···'2"'8''''''2'"0'"'0"''\'''6''2'OÓi� ,,'/R. + � TU " .'. 'i,:·'·:;.if.:i"I!'.2';", ...� :
". '�,' •

'

AQ+LDT 2009 25.700 23.700

AR;:DH+VTE+ABs+AQ+RODÃ':' . ;'1" , ,):.1 Q9$ , 17:§.ÕO' <1 (:i.9ÔQ,1
AR+AQ+IJ 2000 14.500 12.500

,'AR+oH+'VlÍ+A[f.ÃO+RoDÀ+iDT*W:'�
, ,

1999: l3.800. 1"1:.600,
DH+AC+VE+TE+AQ+ABG+W 1998 10.900 8.900

.ÔH:l-VE+AQ+RODA+llI "" /' b

• •

i99�:' JÔ.20ó" l$.900(
DH+AC+VE+TE+ALM+AQ+lT+W 1996 9.000 7.500

.OH*:TE1Aõ+ROOA+W;tPlN(
. ", '

J99S"'::,isOQ' JzJÔQ,;
W 1994 8.500 7.000

W., .....�
, �l993'� �6.06o::, 5�OÕÕJ

LDT 1988 4.900 3.900

AR+DH+VTE+AUTO+ABS
+TETO+COURO+AQ+ABG+COMP

+CD+RODA+VV- 2006 -ITAJA!

206 COUPE CABRIO
(Conversível)

AR+DH+VTE+Al+ABS+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+W

2003 - JONI

AR+DH+VTE+AQ
+ABG+ROOA+lDT+VV

2008 -HAJA[

1 \

Venha conferir nossos serciço«!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul • se

! (
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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

SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144

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

== CHEVROLET

CHEVET - vende-se ano 90,. cor ouro, 1.6 a
álcool em perfeito estado R$ 4.800,00 Tr:
3276-0850

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com revisão em dia R$ 4.200,00 Tr: 3373-1900/26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr: 9616-9188 Fabricio
ou 9975-5575

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luzTIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro branca, pneus novos. Tr: 3370-0479
portas, aceito moto na negociação. Tr: 8807-
3457 CG - vende-se, 150, ano 08; com partida

elétrica, com 11 km, 4.900, 00, Tr: 3275-3538'UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatro ou 9931-9410
portas, completo, Tr: 3370-7442/lauro

CG - vende -se 125, para trilha, ano 85 Tr:UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$ 9219-8878 Douglas .

4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr: 9618-
CG _ vende-se 150 para trilha, Tr: 9633-22747945.
ou 3055-8884

UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, com

liar-condicionado. R$ 17.000,00. Tr: 9979-8040 CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, r:
7812-3100 ou 9953-2627/ SamirSIENA - vende- se tetrafuel (GNV de
CG _ Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú, R$fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,

616completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766 2.700,00. TR. 33717317/99267
STllO - vende -se ano 2003, na cor branca,
completo sem teto Tr: 9181-6689

lmmUlllw,Nl1

FO R O

FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano 2003,
1.0 4 portas, cor preto, completo, AC, DH, VE,
TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin
novos, R$ 20.900.00 Tr: 8822-2556

FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e travaCORSA - vende-se classic, para assumir vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr:financiamento, ou troco por moto CB 300 Tr: 3055-3756 ou 8408-91103376-3173. ou 9934-6491

CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539

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.

Classimais 15

MITSUBISHI - Vende - se, l200 Gl 98, 4 X 4, SCENIC- vende-se ano 99 GNV, aceito troca Tr:Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, DH, TE. 9176-5803
R$ 29.000,00. Tr: 9983-9046 falar com Jolse

F1 000 - vende -se ou troca -se, ano 89, motor
MWM Tr: 3372-2823

.

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/ Jaques
MERCEDES CLASSE A - vende - se 160
completa elegance, banco de couro, ano 2000,
na cor chumbo, R$ 16.800,00 Tr: 3275-2421
ou 9148-5790

z: PEUGEOT
PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$
35.000,00 + financiamento-Tr. 3372-1371·

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W,
completo menos direção, cor vermelho, 1.Q, R$
16.500,000. Tr: 9975-3940/9902-6717.

mlll!l/mlUI1@1� VOLKSWAGENESCORT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina, R$ HONDA _ vende-se, 125 fan, ano 08, na cor PAJERO ESPORT - Vende - se, 02, diesel,
ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, 4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300 cinza, R$ 3.800,00 Ir: 3371-8208 ou 9176- 2.8, completa, emplaca e revisada 4x4, R$
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, DH, VE, TE,

4929 46.000,00. Tr. 9115-1154 ou 3370-0402
AL. Tr: 8823-8479. ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com som,

R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",
IPVA pago, único dono. Tr. 99294800

CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de
liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161

STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com PICASSO - Vende - se, 04, completo, R$ CORSA - vende-se HATCH quatro portas, anopartida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157 29.000,00. TR. 33705622
2000, único dono, com ar - alarme - trava - kit
visibilidade. Tr: 3372-2595TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha, R$

5.500,000, aceita-se carro em troca

TITAN- vende -se KS 2001, ou troca- se
por eletrodomésticos novos no valor de R$
2.400,00 mais documentos, aceito proposta Tr:
9634-6151 .

FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro TRAXX- vende- se moto emplacada, com' freio
CORSA HAT - vende-se, 1.0, 2003, completo portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881 á disco, partida elétrica, na cor preta, com 200
menos ar, R$ 21.000,00 Tr: 3371-9157

d li 8473 2955 A t
.FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo, Km roda os nova, r: - n amo ouCORSA - vende - se, ano 06, ba�a Km_único ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-3444 8417-1794dono, em ótimo estado de conservaçao Tr:

04 t d
.

d
9974-6753 FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. Tr: 9143- XR 250 - Vende-se, ,orna o, eqUipa a para

0574 Josi trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006,
completa com ar e direção, Tr: 9621-8645 ou
3370-7242

FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06, completo, 2° XT660 - Vende-se, ano 05, R$ 18.000,00.
dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00 Tr: Tr:9979-8040
9186-7223

XTZ- vende-se, R$ 2.000,00 de entrada e
KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpador

-_

assumir parcelas de R$ 193,00 Tr: 3273-0884
e desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945- YBR - vende -se 2007 cor prata, placa5881/3273-6572

vermelha, troco por carro Tr:8473-9240
S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, completa,
R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148. KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$ YAMAHA _ vende-se XJN, 600cc Okm, Tr: 7812-8.500,00. Tr: 3276-0850

3100 ou 9953-2627/ Samir
VECTRA - vende-se GlS, completo, 2.2, ano
99. R$ 18.50Q,00, aceita-se veiculo de menor
valor Com GNV. Tr: 3275-35389931-9410

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, ano 2001, IMAG, ótimo estado,
R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas de R$
454,00. Tr: 3273-6417VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano· 95, cinza, R$12.500.00 Tr: 3371-9157 . MONDEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV, emVECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de ótimo estado, R$ 25.000,00, Tr: 979-6850 oucouro, R$17.000,00 Tr: 9973-9669
3371-63.

VECTRA - vende-se GT Flex 2008/2008, 2.0, S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.prata, completo, IPVA pago, 36.000 km, ótimo Tr: 3275-0697.estado, valor R$ 39.000,00, Tr: (47) 9933.0183
VERSAlllES- vende- se Royale ano 96,
completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371-
8111 ou 9918-9808/ Rafael

ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002,
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-051-4 ou
9969-4208 .

FUSCA - vende- se ano 74 Tr: 3372-3910

z: MOTOCICLETAS
BIZ - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.

BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida. PALIO - Vende - se, branco, completo, ano 99, elétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064R$ 11.000,00. TR: 8826-6122
BIZ - vende - se 2003, cor verde, único dono,PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de Tr: 337�-7526 _entrada, e assumir financiamento Tr: 9941-

•

5854 Fabio BIZ - vende-se 125 KS, ano e modelo 2008,
9 mil Km rodados, em ótimo estado, com a

SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr:
3370-1141 ou 9113-7522

"" ..,,"

OUTROS

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

FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/
leila

GOL - Vende - se, 93, 14.6, branco, R$
7.500,00, aceita-se automóvel em troca,
revisado com garantia. Tr: 3373-3311 9962-
5885

GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$
7.500.00 Tr: 8873-1006

GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12 x
de 421,00 Tr: 9954-8466

GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em perfeito
estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850

GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, com
trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00
Tr: 8855-9931 ou 3372-0900PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo. PÓlO __ vende _ se 1.6, preto, ano 2005.TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê
Completo, 55.000km, revisado. R$ 28.000,00PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ único dono. Tr: 9608-5655 ou 3372-1098.45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922-8300

z: RENAUT
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,
CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto, 000,00 na cor preta Tr: 8405-9689
completo, air bag duplo, ótimo estado, R$ SANTANA _ vende - se, ano 95 completo,17.500,00 Tr. 99786795 Raquel branco, Tr: 3275-6730
CLlO - vende - se hatch autentique 2005, cor
beje, quatro portas, trava alarme, desembaçador
frascra, limpador traseira, quatro pneus novo.
R$ 18.000,00 Tr: 8451-5887

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ 17.500,00. Tr: 9186-1357.24.500,00 Tr: (48) 96137335 .

MEGANE RETH - Vende - se, ano 01, 2° dono,CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$ completo, pneus novos. Tr: 9947976517.000,00. Tr: 3372-1371/99228300
MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata, 36.500,00. Tr: 8402-5923completo sem ar, pneus novos revisados, cçrn

IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou 3274-8077

F4000 - 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.

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
0075

SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790

Show Ba
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Plural

eatriz Sasse

Variedades 17

478433 0306

beatrlz.sassetêterra.cem.br
twitter.comjbeatrizsasse

flickrj b e a s as s e

orkut Beatriz Sasse

DIVULGAÇÃO/SESI

illdemar Szeskoski e Gilmar de Souza Pedroso, funcionários do

'epartamento Usinagem de Eixos da WEG, que formam a dupla
�rtaneja Ego & Gilmar, representaram a WEG conquistando o

o lugar na categoria "Inédita", no "Festival Nacional Sesi Música

010". O evento foi realizado na cidade de Belo Horizonte, de 1 a

de novembro e contou com a participação de um representante
e cada estado mais o distrito federal, totalizando 27 cantores (ou
uplas). A música é premiada é de composição do próprio Gilmar
edroso em homenagem ao seu pai. Na foto ao lado, a dupla
urante a apresentação em Minas Gerais.

EDUARDO MONTECINO

Nova direção
A Voilà Concept Store que

sara tem novos proprietários,
.m também um novo estilo. São
ovas marcas com um novo con

sito e mais versatilidade. A loja
az para Jaraguá Têca, Doe Dog,
eserva, Wõllner, Empty, Dion

'chner, Lucy in the Sky e as bol
is Herchcovitch. As novidades
l estão na loja na rua Rua Emílio
adas Jourdan, 72, no Centro, ao

ido do Shopping Breithaupt.

A partir da
. esquerda:
Viviane

Rodrigues,
Tiago Piccinini,
Renata M.

Rodrigues e

Jean Carlos
Rodrtques
sócios

proprietários
da loja Voilà
Concept 5tore,
na quinta
feira, durante
coquetel de

lançamento
das coleções
da temporada'
Verão
2010-2011

Diferente
do que foi

publicado na

Blush! e na

página Plural
de quinta-feira
do OCP, Paulo

David da Silva é
o nome correto

do Paulico,
entrevistado
da Blush! de

novembro

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De 2ª a 6ª' feira

Das 9h às 12h e 14h às 18h30
Sábado das 8h3Q à§ 1��30

l'
,

432 - Baependi I E-mail: yangfashion@uol.com.br

JUMP
. Festa HOUSE BEATS com OJs Luiza
'Bernardi e Rafa Nicolodi. lnqressos
antecipados para elas R$ 10 e eles
BS 15,no O Boticário (s,hopping),

Mime (matriz e Reinoldo).,
,

.

"'�

MOV.ING;UP (.Schroeâér)
Festa dO�S01'teiros com Femafido

Uma & Banda, Garotas 8 segwido's;
'DJs Fran I(istner, Adrish Pl Jonas t,
E.ddy Amarq;nttó e performãnc� d�

Clogo Bóys e Girls. Btlheterla:
*, R$ ] 5 eles e elas (após às 23h30,

, até esse horário free).'
,

4 ,

SOCIEDADE. ALVORADA
Bailenejo t.:Jniversitário Com show
da Banda Indexão e Léo Lima ê

Bànda .. ProD10çãó .da turma ADM
1,6 da Unia-sselvi/,Fâmeg:' Ingressos

I �nt�cipados com a �l,.Irrrjra e RS lf�

dial
MOVING UP (Schroeder)

Festa da Espuma com Mamonas
Assassinas Cover, sertanejo Allan
Diaz e DJs Cah Siiveira, Adrian P,
Eddy Amaranto e Marcelo Luis.

Bilheteria: RS 10 elas (após
às 23h30, até esse horário

grátis) e RS 15 eles.

LONDON PUB

Sertanejo com Ander & Fael.
Ingressos na hora RS 15 eles e RS

5 elas.

KANTAN
Festival de Sushi.

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

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON· 3373-1673

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

JUMP CLUB· 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UP MUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMN'IA· 8479-66461 momma.com.br

.,

BANANA JOE (São -Chico)
Festa Blue Wavé's com DJs Flém,
,,AI€x;.3i1va, SqbrinaTorné, Bi90 e H '

sertanejo.com KJicolas & Michel;

\

SOCIEDADE DIANA (Guaramirim)
Mega show de lançamento dó -

novo OVD de Téo & Edu. E mais
João Victor & Lennon, Ojs Ricardo

Marques, Rafa Nicolodi, Diego
Feller e Jhonz Muller. Ingressos:

RS 20 eles e RS 10 elas .:

SOCIEDADE BOTAFOGO
Baile Com Grupo Garotaço, mais

Chiquito & Bordoneio em oito
horas de festa com início às 20

horas. Ingressos antecipados a RS
13 (ganha uma cerveja). Venda

na Flash Video Locadora, Bar do
Botafogo e Posto Mime (matriz).

, . " ,. ..
.

J�.:.

.<'
[í
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"Você pode
Dle explicar
maís unta vez?"
É essa indagação que muitos pacientes
fazem aos médicos ao fim da consulta
JARAGUÁ DO SUL

Um mal estar, uma gripe
ou qualquer problema de
saúde forte o bastante

para causar preocupação.

.....II;!se pode ser um dos moti

vos para alguém procurar a

ajuda de um médico - a in

.....ltenção, além de encontrar a

cura, é claro, é entender exatamente

o que está acontecendo com o cor

po. O problema é que muitas vezes

os pacientes deixam o consultório

ainda mais confusos do que esta

vam quando chegaram.
Isso acontece porque muitos

especialistas - apesar de a maioria

ter passado por uma inegável evo

lução no trato com os pacientes
durante as últimas décadas - ainda

sentem dificuldade para conseguir
traduzir os termos técnicos e, mais

ainda, para escrevê-los de forma le

zfvel nas receitas. "Esse ainda é wn
0& f'

problema sério no meio médico, já
que pode originar confusões poten
cialmente prejudiciais aos pacien
tes", confirma o ortopedista e trau

matologista Rogério Luiz da Silva,
também presidente da Associação
Médica de Iaraguá do Sul. Segundo
Rogério, o problema ocorre não só

por um relaxamento do especia-

lista, já que muitas vezes há uma

necessidade de o médico escrever

rápido ao mesmo tempo em que

precisa colocar no papel quase tudo

o que faz ou fala para o paciente. A

melhor opção, nos casos em que o

profissional reconhece o problema
de caligrafia, seria usar um receituá

rio informatizado, para evitar erros.

Ainda assim, a mudança de

sistema depende do perfil de cada

médico. IIÉ um direito do paciente
ter uma receita legíveL Mas, no meu

consultório, mesmo que o sistema

seja informatizado há 15 anos, gosto
de escrever as receitas junto com o

paciente, pois incluem explicações
sobre o tratamento", opina o gíneco
logístaAntonío Lima Beleza Filho.

Quando a escrita falha é o far-

.

macêutico quem acaba tendo que
"decifrar os códigos". Viviane Fodi,
que trabalha na área há 13 anos, já
teve que ligar para o especialista
para descobrir o que estava na re

ceita. "Entender o nome é impos
sível, o que ajuda é que acabamos

nos acostumando com a letra de

cada médico e fica mais fácil. Aos

poucos, inclusive com a informa

tização, acho que a situação está

melhorando", afirma a farmacêu

tica' otimista.

-•.Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br .

PIERO RAGAZZI

'falando'grego

Não tenho boas experiências.
Muitos deles chegam, perguntam
o que você sente, sequer olham

direito e já começam a escrever a

receita, sem nem explicar nada.

Acho queaquestão de letràilegível já
aconteceu com todo mundo,mas a

gentenãoprecisaentender-quem
temque sabero queestáescrito éo

fannacêutico.Nãovejoproblema.
\

ROSICLÉIA MEIRA, 21 ANOS,
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

MÁRIO NEVES, 25 ANOS,
VENDEDOR

.

Muitas vezes, o farmacêutico precisa fazer um esforço extra para decifrar a caligrafia dos médicos

vocabulário com todos os pacientes indis
criminadamente. Certa vez, informei' à fa

rnília de um paciente que ele estava com '

uma infecção no osso. Depois, vieram re-

. clamar que eu não tinha dito que ele esta

va com osteomielite, que é o nome técnico

para a infecção", lembra o presidente. Por

maior que seja o esforço, a sensibilidade

do médico nem sempre é o bastante para

agradar todos. os pacientes, que natural

mente exigem explicações diferentes.

'Oi,

Na questão das receitas mé�i�as, a le

gibilidade é regulamentãda pelo Conse

lho Regional de Medicina - em relação
ao .línguajar no trato com o paciente,
no entanto, não há nenhuma orien

tação além da consciência do próprio
especialista. O que não pode, segundo
o presidente da Associação Médica, é

o paciente sair do consultório sem ter

certeza das informações que recebeu.

IINão é possível o médico usar o mesmo

Muitasvezes, é incompreensíveL
Já perdi as contas de quantas vezes

eu vi, em uma farmácia, vários
farmacêuticos juntos para tentar

entender a letrado médico.

ARI RUSCZAK, S8 ANOS,
COMERCIANTE

Jápasseipor isso, de não entender

nada. Quando vou à farmácia

nem sei o que vou comprar, é o

farmacêutico que explica e me diz

como é quepreciso tomar.

LUANA ALVES, 22 ANOS,
OPERADORA DE CAIXA

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Nunca tive problemas quanto à

linguagem, mas não posso dizer o

mesmo das receitas. Na farmácia,
os atendentesprecisampedir
ajudapara para decifrar.

CÉLIA ROSA, 36 ANOS,
INSTRUTORA DE AUTO-ESCOLA

_________� I
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Justiça mandaliberar o Enem
Presidente do TRF alegou que suspensão da prova traria muitos transtornos aos alunos

RECIFE

O TRF (Tribunal, Regional
Federal) da 5ª Região" no

Recife, suspendeu ontem
a liminar que cançelava
a prova do Enem 2010
em todo o país.

ação atendeu ao pedi
do do Inep (Instituto
Nacional de Estudos e

'Pesquisas Educacio-

nais) e foi acompanhada pelo
próprio ministro da Educação,
Fernando Haddad.

Duas das consequências ime
diatas da derrubada da liminar é a

divulgação do gabarito das provas
e a abertura do site para os prejudi
cados com o cabeçalho invertido no

cartão-resposta de todas as provas.
Em sua decisão, o presidente

do IRF, desembargador Luiz Al
berto Gurgel de Faria, ressaltou

que a suspensão da prova traria
transtornos aos organizadores e

aos mais de 3 milhões de estudan
tes de todo o Brasil que fizeram o

Enem no último fim de semana.

Caso fosse mantida a suspen
são do exame, segundo o ma

gistrado, seriam prejudicados os

cronogranias de realização dos
vestibulares das universidades e

institutos federais, configurando
"grave lesão à ordem administrati-

,

va". Todas as instituições de ensino

superior públicas federais' usarão,
de alguma forma, a nota do Enem

para selecionar ingressantes.
Para o magistrado, a realização

de uma nova prova causaria ainda
prejuízo da ordem de R$ 180 mi
lhões aos cofres públicos. "A de
cisão da Justiça Federal do Ceará,
louvada em eventual irregularida
de nas provas de menos de 0,05%
dos candidatos, equivalente adois
mil estudantes, finda por prejudi
car a todos os demais, afrontando
o princípio da proporcionalidade",
escreveu o desembargador.

"
Presidente do

TRF afirma que
suspensão da
prova traria

transtorno aos

organizadores
e estudantes de

todo o país.

"
o Enem havia sido suspenso

na segunda-feira, dia 8, depois de,
uma decisão da Justiça Federal do
Ceará. A juíza da 7a Vara, Karla de
Almeida Miranda Maia, avaliou

que a realização de uma nova pro
va apenas para candidatos que se

consideram prejudicados poderia
beneficiar o grupo de estudantes.

AGÊNCIA BRASIL

Mais de 3 milhões de estudantes fizeram a prova do ElJem, cerca de dois mil receberam material com erro

VICE-PRESIDENTE SOfREU UM INFARTO NA TARDE DE QUINTA�FEIRA

Alencar é transferido para semi-intensiva
o vice-presidente da Repú

blica' José Alencar, recebeu alta
da UTI e foi transferido na ma

nhã de ontem para uma unida
de semi-intensiva do Hospital
Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo o último boletim mé

dico, o estado de saúde de Alen
car encontra-se estável do pon
to de vista cardíaco.

O cardiologista Roberto Kalil,
que atendeu Alencar após o vice
ter sofrido um infarto na quinta
feira, confirmou que conversou

por telefone com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na noi
te de quinta-feira. O presidente
demonstrou preocupação com o

estado de saúde do vice, mas Ka
lil disse que o tranquilizou, afir
mando que o estado de Alencar
não é tão grave.

I l' , .I' 1\ • _ .�. °1 "" �,� '"

Este foi o primeiro infarto do

vice-presidente, que não preci
sou ser entubado, nem sedado
e está consciente. José Alencar
tem dois stents (tubo de me

tal utilizado para aliviar o fluxo

sanguíneo). Um foi colocado
há seis anos e outro este ano. 'O
vice-presidente do país foi in-
ternado pela última vez no dia
25 de outubro, com infecção na

"

� " ,� .' ".� ·,_, .. ;"1,t�·.�:,it\l�it·�t��'t{'t}:t't"l·tt·"cl .. t�f�

Alencar passou mal por volta
das 18h. Os médicos detectaram
o infarto e realizaram um catete

rismo, que não mostrou obstru

ções arteriais importantes.

AGÊNCIA BRASIL

parede do intestino. No dia 29,
ele reiniciou o tratamento de

quimioterapia contra um câncer
na região abdominal. No dia 8 de

novembro, os médicos de Alen
car verificaram uma redução dos
tumores e o vice voltou a ingerir
alimentos. Ele já foi submetido a

15 cirurgias por causa do câncer.
Em julho deste ano, Alencar foi

hospitalizado para realizar outro

cateterismo. Em setembro, foi in
ternado por conta de um quadro
infeccioso e, em outra ocasião,
por um edema agudo de pulmão.

Segundo o último
boletim médico,

o estado de
saúde de Alencar

encontra-se estável
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Aircross

Cítroén para divulgar o seu novo modelo de carro está organi
zando uma expedição pelo Brasil a bordo do Citroén Aircross.
Uma equipe de 10 expedicionários e mais 3 especialistas estão

viajando pelo país e passarão por 10 cidades + Distrito Federal.
Esta expedição se transformará num reality show que será transmitido

pelo canal por assinatura Multishow. Em Santa Catarina, segunda-feira,
eles aterrissam na cidade de Jaraguá do Sul - escolhida por ter uma das

lojas mais modernas e totalmente padronizada conforme exige a Ci
troén 110 mundo. Na terça-feira eles estarão na loja, e a Le Monde convi
da a todos para conhecê-los e tomar um cafezinho esperto.

Foguete
Pois é, com tantos casamen

tos na parada, cada um mais belo
do que o outro, os bem casados
resolveram embolar o meio de
campo para brindarem as suas

bodas com festa de arromba. As

sim, em janeiro, virá uma Boda
de Ouro que promete sacudir o

high do high e o top do top com

uma festa para 300 convidados.
Quem viver verá!

Buxixo
Nas rodas das comadres corre

uma notícia que uma autoridade
da cidade está na lista negra de um

órgão nacional ... O motivo é lamen
tável! Se a notícia vier à tona, a so

ciedade jaraguaense vai abaixo, pois
ele faz o gênero de homem muito
sério. Que coisa horrorosa! Em Ia
raguá, tudo se sabe... Enquanto isso
vou tomar meu Nitrix Zero bem ge
lado para levantar o astral.

Níver do Capivara
o irreverente Edson Henke, o popularíssimo "Capivara

Monstro", é o grande aniversariante deste sábado. Parabéns,
amigo! Que Deus te ilumine sempre e que você continue sen

do essa pessoa simples e com esse coração do tamanho dos
seus poderosos músculos. Mil vivas! Vamos quebrar tudo!

I
r

!
I
!

I
(

.

NAS RODAS
• A guerra das caçarolas, na área,
continua. Assinado pelos donos
do Restaurante Arriba, vem

projetos novos por aí e que tem

tudo para virar um dos novos

pontos de parada dos paladares
de fino trato. Aguarde!
• Programa imperdível: O Studio
Vida, dia 21 de novembro, às 20

horas, estará apresentando na

Scar com seus dançarinos um

show de tango. A orquestra da
Scar acompanhará o espetáculo.
Agendem!
• Acesse o site www.

moagoncalves.com.br e confira
as fotos da reinauguração da

lojaVoilà agora comandada pela
extrovertidaVivi Rodrigues. Confira
também os melhores flashes da
London Pub, quinta-feira.

r
I

,.,- -

���);,Ríl
�.�f

.;i) f�:
: Ginástica é moda
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca i

I 819 - centro. Jaraguá do Sul I

I .__ _ ""'� ... _ ._, , _ _J

Dica de
sábado

Curtir hoje a noite, na

Sociedade Diana, em Gua
ramirim, a festa de lança
menta do DVD da dupla

sertaneja Téo & Edu.

Onde
comer bem
No restaurante típico
da Malwee. O melhor

do sul do mundo.

Bazar
No dia três de dezem

bro, às 19 horas, acontece

o coquetel de abertura do
tradicional Bazar Karlache
Malhas. A partir do dia 4
até dia 11 de dezembro, a

loja anexa à empresa ficará
aberta ao público com pre
ços diretos de fábrica.

--_ -- --_ ..... - - -- - -----
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Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 14/11/201 O ou enquanto durarem os estoques). Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat ETJl) a partir de R$ 54,900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa, 50% de entrada e Saldo em 24 parcelas de R$
1,203,25, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF!, valor total a prazo de R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 09/11/201 O a partir de 0,41 % am. e 5,03% a.a., através do Programa
Ford Credit. Ford Focus Hatch 1,612011 (cat. OAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% am e 0,00% aa, 50% de entrada e Saldo em 12 parcelas de R$ 2,229,29, na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo
tarífas, custos e impostos (IOF!, valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Total (CET!- calculado na data de 09/11/2010 a partir de 0,78% a.m. e 9,77% aa, através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor, Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e a data da

co��ção. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit,são opera,c!onalizados pel? Banco Bradesco Financiame�� S,A. Confira .o�tras c?ndiçóes de financiamento nos CARTÃO FORD UNICARD SOLICITE JÁ O SEUdlstnbuldores Ford. As ofe�s apr�sentadas correspond�m somente as ,co�es solid�s dess�s ve,IGulos. Valores pa� cor_es metal�cas e/ou espeCiaiS mediante consulta na revenda. Acumuleaté R$ 10.000 em desconto� na compra de seu Ford Zer�.
Imagens somente para fins IlustratiVOS. As ofertas anunCiadas nasts anuncIo substituem e invalidam todas as publlcaçoes antenores, ,. Capitais e regiões metropolitanaso4()Q4.1960 I Demais localtdades: 0800 7281960.

Faça revisões em seu veículo regularmente.••
VIVA O NOVO

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3929

Seguros Ford
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Os brasileiros estão se

casando cada vez mais
tarde e, no ano passado,
pela primeira vez desde
2002, o país registrou
uma interrupção na curva
de aumento na taxa de
matrimônios oficializados.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 13 de novembro de 2010

cartório. Nos últimos 10 anos - em

parte por um maior acesso à Justi
ça � com a ajuda dos casamentos
comunitários e coletivos - essa

proporção de formalização vinha
se acentuando.

A idade média par, o

sexo masculino casar é
de 29 anos e, para o

feminino, 26 anos.

PREVISÃO DO TEMPO

f�1 c: 'II 11,:1W�' rl IU/j,.}!1 @ I"U/.I�"

Casamento vai ficando para depois
Em 2009, segundo o IBGE, a taxa de matrimônios oficíalizados caiu pela primeira vez

IDADE AVANÇA

s conclusões estão na

pesquisa Estatísticas do
Registro Civil, que o Ins- Em 2009/ 935.116 casamen

tituto Brasileiro de Geo- tos foram realizados no país. No
grafia e Estatística (IBGE) divulgou ranking dos matrimônios por Es
ontem. O estudo é feito com base tado, o Acre chegou à primeira
na coleta de informações nos car- posição, com a realização de 11/7
tórios de registro civil, nas varas registros para cada mil habitantes
cíveis e de família e nos tabelíona- (com mais de 15 anos). Já Sergipe
tos de notas espalhados pelo país. registrou apenas 4/6/ o menor índi
Um dos destaques do trabalho é a ce entre as unidades da federação.
quebra na sequência de aumento No Brasil, há em comum o fato de
de casamentos desde o ano 2000. a maioria dos homens ser um pou
A pesquisa sobre matrimônio é co mais velha do que as mulheres
realizada pelo IBGE desde 1974 no casamento. No entanto, ambos
e vinha demonstrando, até 1999/ decidem pela oficialização cada
uma queda no número total dos ,

vez mais tarde. A idade média para
"arranjos formais",' como são cha- o sexo masculino é de 29 anos e,
madas as uniões oficializadas em para o feminino, 26 anos.

Outra tendência identificada pelos pes-
quisadores é a de queda no casamento
de mulheres mais jovens e uma ligeira
elevação entre as mais velhas. Na com

paração dos anos de 2004 e 2009/ houve
uma redução de 2/1 pontos na taxa de
nupcialidade (casamentos por mil habi-

tantes) entre as jovens de 15 a 19 anos. Si
multaneamente/ foi registrado um aumen

to de 4/3 pontos nas uniões formais no grupo
de mulheres com idade entre 30 a 34 anos. Os nú

meros consolidam um quadro que pode ser alentador
para o público feminino: dos 25 aos 65 anos, a quantida
de de casamentos tem crescido ano a ano, desde 2004.

" PARA OS HOMENS
Há uma tendência de mudança

na sociedade. O preconceito está
acabando. Isso tem muito a ver

com o grau de escolarização da
mulher, que opta por se casar

mais tarde quando já está com o

trabalho estabilizado.
ADAlTON AMADEU BASTOS, GERENTE

DAS PESQUISAS DQ REGISTRO CIVIL

A série também mostra que o número de matri
mônios também cresce entre os homens acima de 25
anos. Nas faixas de idade mais elevadas, a proporção
de homens que se casam é ainda maior: depois dos
65 anos, a taxa de mulheres que se casam é de apenas
0/7 por cada mil habitantes, enquanto a dos homens
é de 3/4. Além disso, há tendência de aumento para
os homens e de redução entre as mulheres, çomo de
monstra a série histórica. Uma das causas é a maior
mortalidade entre os homens. idosos. o que reduz
as chances de uma, mulher encontrar um parceiro.

"
"

S,Ot E Cli�J\lA,
Presença de sol e .

condições de chuva
isolada, espeCialmente no

litoral, entre o período
da noite e início do
dia. Temperatura
em elevação.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

r'"
I

I

\

SOL
Atto n[vel de
ultravioleta

Amanhã, um índice ultravio
leta nível8 (de 1 a 14) poderá ser
registrado na faixa inferior do Es
tado, incluindo a região Central e o

Sul. Já as outras regiões ficam entre
.

9 e'IO, incluindo o Vale do Itapocu
- o índice é considerado "muito

.

alto". O ultravioletadeve ficar cada
vez mais forte, chegando a 11 em

Santa Catarina na segunda- feira.

I'
/.

,/
/'

i

SEVOC�VAl p�."

&1\\11101\\(1
Ctluvas ao Ibngo •

'

.

do dia, com alguns
'''' ',' li dO'" mais secas" '

peno'l) ".

As temperaturas ficam
• 50c e 92.°C com ,

"'ent�e 'I", ',�", "
, ;

-

o térmica mllllma
sensaça 12.0C O sol

ChegandO a
,

.

_ "

,
' ;,,', '

,,' 1', 'J/J.." a'manHa;" �
I

deve VOIUl', "I

,J/tRlUJUÂ' no SUL
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-., À
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Esta semana, a temperatura do Oce
ano - no litoral catarinense - não chegou
a alcançar níveis rfunto altos. Em Santa
Catarina, a temperafura.médía registra
da ficou entre 2.00c e 23°C. Nas regiões
mais ao Norte do Brasil, em compen
sação/ a temperatura do �ar chegou a

28°C. A tendência é que � temperatura
aumente com a chegada do verão.

FASES DA lUA�··60d
Ensolarado flarcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado

--
Trovoada
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Mercado Regional

Lourival Kàrsten

de taxas de câmbio mais deter
minado pelo mercado".Após
dois dias de discussões, as 20
maiores economias do planeta
alertaram que políticas econô,

.

mícas'não coordenadas podem
ter consequências desastrosas

para todos. Por este motivo, o

G20 se comprometeu a "fortale
cer a cooperação multilateral

para reduzir os desequilíbrios
excessivos na economia mun

dial". O grupo de países ricos
e emergentes também con

cordou em aplicar mecanis
mos para manter os níveis de
conta corrente em categorias
sustentáveis, de acordo com

critérios que serão definidos

por' grupos de trabalho com

apoio técnico do Fundo Mo
netário Internacional (FMI).

..... s líderes do G20 reuni
dos em Seul, na Coreia
do Sul, se comprome

....... teram a evitar desva-

lorizações competitivas de
moedas e a recomendar que
os países "se abstenham" de
tomar esse tipo de medida,
uma das origens da chamada

"guerra cambial". A decisão
consta do comunicado final
da quinta reunião de cúpula
do grupo divulgado ontem e

foi comemorada pela comi
tiva brasileira. Outro ponto
acordado foi o fortalecimento
da cooperação internacional

para reduzir os desequilíbrios
globais. No "Plano de Ação de

Seul", incluído no comunica

do, o G20 destaca que se mo

vimentará para um "sistema

Bolsa Famnia UE desacelera Sustentabilidade e economia
Mudanças

nO'SBT
Em Iaraguá existe um total O crescimento da econo-'

de 1.266 famílias cadastradas mia da Europa perdeu força no

no programa Bolsa Família, dos terceiro trimestre, informou

quais 1.109 são identificados e ontem a' agência oficial de es

o restante provavelmente nem ' tatísticas da União Europeia,
mora mais por aqui. Consideran- a Eurostat. O Produto Interno

do o Índice de Desenvolvimento Bruto (PIB) dos 16 países que
Social do município, trata-se de utilizam o euro como moeda
um número bem alto. cresceu 0,4% de julho a setem-

bro frente aos três meses ante

riores, após uma alta de 1,0%
no segundo trimestre. Nos 27

países que compõem a União

Europeia, a alta do PIB também
desacelerou, passando de 1,0%
no segundo trimestre para 0,4%
no terceiro.Na comparação
com o mesmo período de 2009,
o PIB da zona do euro teve alta
de 1,9%, enquanto o da União

Europeia cresceu 2,1 %.

de energia por conta do uso de
claraboias. O trabalho, que está
sendo feito em parceria com o

Instituto E, do empresário Oskar
Metsavaht, já aumentou em

mais de 50% a parcela de lixo
encaminhado para a reciclagem, ,

crescendo de 14 toneladas para
quase 23 toneladas por mês. Que
os resultados sirvam de inspira
ção para todos.

O Shopping Leblon, no Rio
de Janeiro, calcula que reduzirá
em cerca de 30% as contas de

água e de luz após a consolida

ção das práticas sustentáveis que
foram implantadas nos últimos
meses. As ações fazem parte da

campanha Atitude Sustentável
e vão desde a separação do lixo

por tipo de resíduo até o reuso da

água, passando pela economia

Se o Grupo Silvio Santos ti

ver que vender o Sistema Bra
sileiro de Televisão (SBT) para
cobrir o empréstimo que fez
no Fundo Garantidor de Cré
dito (FGC), a concessão pú
blica da emissora poderá ser

devolvida à União ou vendida
a outros empresários; de acor

do com o valor de mercado.

Atualmente, a concessão de
um canal de televisão em São
Paulo é a mais cara do país.
Na última terça-feira, o Banco

Panàmericano anunciou que
recebeu empréstimo de R$ 2,5
bilhões do FGC para restabele
cer o equilíbrio patrimonial da

instituição, dando como ga
rantia as empresas do Grupo
Silvio Santos, como o próprio
banco, a empresa de cosméti-
cos Iequíti, a Liderança Capi
talização, o Baú Financeira e a

emissora de televisão SBT.

Países
Entre os 27 países da União

Europeia, a maior expansão do
PIB foi registrada na Finlândia,
de 1,3%, seguida pela Repúbli
ca Tcheca, com alta de 1,1%. Já a

economia grega teve a maior con
tração, de - 1,1%. Também mostra

ram dados negativos a Romênia

(-0,7%), e a Holanda (-0,1%) ..

INDICADORES
ComérCIO·
aquecido

LOTERIA

SORTEIO N° 2445
01 - 05 - 32 - 53 - 71

12.NOVEMBRO.201D
',7

12.NOVEMBRO.2010

BOVESPA

POUPANÇA

03 - 07 - 08 - 09 - 10
11-12-13-15-17
18 - 19 - 21 - 23 - 25Recursos

do Seitec
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.I!,}" ,I '

, LotERIA FEDERAL: ", '
....

E.XTRACÃO "'0 04500 DÓLAR COMERCIAL (6M R$)
"IIIf'UIiíI·i11Ii,;;Ji;iiJ1Ij, lU,!,. /,« .ii lIIlIi

·
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/

LAR TURISMO (EM R$)

1}220
.....

..
1,7240

ull!/,oiiIIJiIliJ!fun [flilll!1tIifif/;IiJ1,."",fDiilifJj.'iiJJlI_-.Ji!!,iil.ilif,,$dj� .fihI1 ° 78.043 250.000,00
2° 20.558 22.000,00
3° 38.675 12.000,00
4° 75.602 11.000,00
5° 22.913 10.320,00
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A região acaba de receber re

passe de mais de R$ 2,8 milhões

para projetos de turismo, esporte
e cultura.

-----��=�=����-�----�---------- ---
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" Pelo equilíbrio técnico, jogos
decisivos e finais de rodada

"deveriam ser no mesmo horário.
TITE, TÉCNICO DO CORINTHIANS, RECLAMANDO DO FATO DO
FLUMINENSE ENTRAR EM CAMPO NO DOMINGO JA SABENDO

DO RESULTADO ENTRE CORINTHIANS E CRUZEIRO.

linha de Fundo

ulimar Pivatto

"-ormtlrlanºJ22�u�p2p!2� o melhor jogo
do ano até agora. Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Curio
samente, o ponto forte das duas equipes está no mesmo setor: o

.._meio-campo. De um lado, Elias, Iucíleí e Bruno César, e de outro
Montillo (foto), Fabrício e Gilberto. No gol, dois grandes goleiros, mas

apesar da boa fase de Júlio César, Fábio tem mais experiência. No siste
ma defensivo, também há igualdade, com leve vantagem corintiana pela
esquerda (Roberto Carlos) e cruzeirense pela direita (Jonathan). No ata
que é que vejo a maior diferença. Esse é o ponto fraco do Cruzeiro, que
terá pela frente nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno.

Eventos em Guaramirim
A secretaria de esportes de Guaramirim está com as atividades a

todo vapor, organizando eventos para os mais variados gostos. Tan
to que vem faltando espaço para comportar tantos jogos. Por isso, foi
aprovado na Câmara de Vereadores um convênio com a Secretaria
de Desenvolvimento Regional para utilizar o ginásio de esportes da
Escola Almirante Tamandaré. Além das competições, as escolinhas e

equipes de base da cidade também precisam de lugar para treinar.

...........................................................•.................................................................................

Promoção: camisa do campeão
Já recebi vários e- mails com

palpites de torcedores para
concorrer à camisa do campeão
brasileiro deste ano, uma par
ceria de O Correio do Povo com

a Maluta Calçados e Esportes.
Você também pode mandar o

seu até o meio-dia de 3 de de
zembro de 2010, dizendo quem
você acha que serão os quatro
primeiros colocados do campe
onato. Quem tiver maior índice

de acerto, leva o presente. Em
caso de empate, faremos sor

teio. Vale apenas uma resposta
por e-mail e, quando enviar, fa
vor colocar seu nome completo
e telefone para contato. O en

dereço da promoção é julimar@
ocorreiodopovo.com.br. Boa
sorte a todos.

ANIVERSARIANTES

.�Oa
TACUAREMBÓ FC

(12 ANOS) -

Terminou em 13º no

último campeonato
uruguaio

A. RIO NEGRO C.
(97 ANOS)

Recém-promovido à

primeira divisão no

Amazonas

.OOMINOO
CANTO DO RIO FC
(97 ANOS) - Foi

apenas o 18º colocado
na Terceirona
Carioca 2010

G. 15 DE NOVEMBRO
(99 ANOS) - O 15 de

Campo Bom está
com o departamento

de futebol parado

•:
EC XV DE NOVEMBRO

(86 ANOS) -Conhecido
como XV de Jaú, está

na Série A3 do Paulista

Al MERREIKH
(83 ANOS) -Atual
vice campeão da
Primeira Divisão

do Sudão

EC XV DE NOVEMBRO
(97 ANOS)

Time de Piracicaba
Que está na Série -

A3 do Paulista

IBIS SC (72 ANOS) -

Clube pernambucano
Que fez fama por ser

"o pior do mundo"
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WWW.LEMONDE.COM.BR

VENHA DESCOBRIR O CARRO

QUE ESTÁ REDESCOBRINDO O BRASIL.

Expedição Citroên AIRCROSS: a mais emocionante expedição de aventura feita no Brasil. Ela irá

percorrer 8 mil km durante 30 dias, com 10 jovens expedicionários. a bordo do novo Citroén AIRCROSS,

redescobrindo o Brasil além da metrópole. E tudo vai virar um reality no canal M'ultis�ow, no programa
OUTROS LUGARES, a partir de 16 de novembro.

E está chegando o dia; na próxima terça-feira, a expedição vai estar em Jaraguá do Sul. Venha até a

Le Monde Citroén a partir das' 8h, conheça os. expedicionários, faça um test-drive e participe dessa

aventura. A loja fica na Avenida Waldemar Grubba, 1909, bairro Vila Lalau. Esperamos por você.

I
Acompanhe essa grande aventura pelo site

www.expedlcaoaircross.com.br

REVISÃO
GRATISiii FABRICA

I NO BRASIl.
'

L�"•..._ .. _,_._ _ _ . _.

voei: FAZ As 3 PRIMEIRAS
REVISÕES E NAO PAGA NADA

cRÉATIVe 'lECHNOLOG1E
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Acertando OS últimos de hes
Malwee assistiu ontem ao vídeo da Copagril e alerta de Ferretti é para os bons chutadores

JARAGUÁ DO SUL aqui", comentou o ala Valdin. Fer
retti também vê essa possibilidade
com bastante otimismo. "Se não

conseguir, vamos trazer a decisão
dentro de casa, mas já fizemos isso
duas vezes nesta Liga", lembrou se

referindo aos confrontos contra

Krona/Joinville e Carlos Barbosa.
Ferretti também comentou

sobre a ascensão da Copagril nos

últimos anos da Liga Futsal. De
acordo com ele, existe uma fór
mula que dá certo em todas as

equipes que as colocam em prá
tica. "Uma boa, estrutura, a par
tir de um bom patrocinador, um

bom grupo, uma boa comissão
técnica e com tempo para traba
lhar" explanou.

A Malwee/Gimed realiza
hoje o último treino em

solo catarinense antes
da prlmeíra partida da
decisão da Liga Futsal.

manhã a equipe viaja
para Toledo (PR), onde
fica hospedada até terça
feira, dia do duelo contra

a Copagril, em Marechal Candi
do Rondon. O treino de hoje, que
acontece pela parte da manhã em

Corupá, define os últimos deta
lhes para o confronto decisivo.

Fernando Ferretti utiliza ima

gens do adversário para traçar a

sua tática de jogo. E ontem foi dia
de vídeo-aula do professor. Apesar
de não falar detalhes da estratégia,
Ferretti revela que o maior cuida
do será neutralizar as jogadas in
dividuais dos jogadores paranaen
ses. "Temos de estar atentos com

o ataque voltado para a individu

alidade, com muito bons jogado
res, razão pela qual devemos estar

focados em uma defesa específica
para isso", explicou.

Os jogadores vão para o Pa-
f'

raná com o objetivo de ampliar a

vantagem que já é da Malwee. "O

que vai valer é a garra e a determi

nação. Vamos fazer um bom re

sultado lá para ter mais vantagens

INGRESSOS
'Final - MalweejCimed x Copagril
Dia: 23/11/10 - 21h
Local: Arena Jaraguá
Valor: R$ 15 (inferior), R$ 10

(superior) e R$ 5 (meia).
Locais: Postos Mime, Girolla
Imóveis e Falcão Sports.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Equipe treinou ontem
no ginásio das Duas

Rodas e hoje encerra

a preparação antes da

viagem em Corupá

FlADUTRA, AVAí E UNIDOS/NOVA GERAÇÃO DISPUTAM AS VAGAS QUE RESTAM

laca OCP define mais dois semifinalistas
.;)

EDUARDO MONTECINO

JARAGuÁ DO SUL
Após a classificação de Pi-

. rapora e Aliança pelo Grupo B,
acontece neste fim de semana a

definição da Chave A, da Taça O
Correio do Povo, ou Terceira Di
visão. As outras duas vagas são

disputadas por três equipes:
Fladutra, Avaí e Unidos/Nova

Geração.
A rodada decisiva acontece

hoje, com jogos no estádio da
Vila Lalau. Na primeira partida
União/Vila Lenzi e Iaraguá ape
nas cumprem tabela, às 14h. Na

partida das 16h, Unidos/Nova

Geração e Fladutra brigam dire
tamente por uma vaga.

Fladutra e Avaí (que folga na

rodada) estão empatados com

sete pontos, enquanto que o

Unidos/Nova Geração tem seis.

do terceiro lugar, também será
em uma partida. O vencedor er

guerá a Taça O Correio do Povo .

A competição é disputada so

mente na categoria titular.
A Segunda Divisão teve os

jogos de volta da semifinal
transferidos para o próximo fim
de semana, 20 e 21, por causa

do

feriad�-
o de Proclamação da

República. Atlético Indepen
dente encara a -tla Rau, depois

.

do empate em 2x2 na ida, e o

Guarany precisa reverter a van

tagem do Néki, que vem de uma

vitória por 4xO.

O Unidos precisa de uma vitó
ria simples para 'se classificar.
Se empatar, perde a vaga no sal
do de gols para o Avaí. O empa
te também favorece o Fladutra,
que se classifica até se goleado
por cinco gols de diferença.

A semifinal será disputa
da em sistema de cruzamento

olímpico (primeiro colocado do

Grupo A contra o segundo do
B, e vice-versa), em jogo único
A decisão, tanto do título como

Avaí (branco) precisa
vencer, União

(vermelholapenas
cumpre tabela
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Fo máxima no

duelo de gigantes
Corinthians e Cruzeiro se enfrentam de olho no líder
DA REDAÇÃO
Depois do empate entre
Geará em Botafogo, a 35ª
rodada do Campeonato
Brasileiro tem sequência
neste sábado com a

realização de três partidas .

....os três confrontos são con

siderados decisivos para
cinco das seis equipes que

.....entrarão em campo a par
tir das 19h30 (de Brasília). O único

que joga sem qualquer preocupa
ção é o Santos.

O primeiro duelo encarado
como uma "decisão" acontece

no estádio do Pacaembu, em São
Paulo. Ambos com 60 pontos, um

atrás do líder Fluminense, Corin
thians e Cruzeiro se enfrentam
e apenas a vitória é imaginada
pelos clubes. Um empate será
desastroso para os dois, já que a

equipe carioca joga em casa no

domingo contra o Goiás, que está.
na penúltima colocação, e pode
ria abrir três pontos de vantagem
na primeira colocação.

Em campo, Corinthians e Cru
zeiro terão as suas forças máximas.
O clube paulista conta com Ronal
do - em seu sexto jogo consecutivo
desde que voltou de lesão muscu

lar -, Roberto Carlos, Bruno Cé

sar, Elias e Iucileí (os dois últimos
convocados à seleção brasileira de
Mano Menezes). O time mineiro
confia na habilidade do meia ar

gentino Montillo e no oportunis
mo do atacante Thiago Ribeiro.

Outro confronto decisivo
será realizado na Arena do Ja
caré, em Sete Lagoas (MG). Mas
será na parte de baixo da tabela
de classificação, com o objetivo
de fugir do rebaixamento à Série
B Atlético Mineiro e Flamengo,
tradicionais clubes do país, que
rem evitar o vexame da queda e

só pensam nos três pontos. E na

Baixada Santista, o despreocupa
do Santos entra em campo para
enfrentar um motivado Grêmio.
Com a melhor campanha no

returno do Brasileirão, o time

gaúcho está na perseguição ao

quarto colocado do campeonato,
o Botafogo, que hoje estaria clas
sificado à Libertadores caso um

clube brasileiro não conquiste o

título da Copa Sul-Americana.
, � ,
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DIVULGAÇÃOjNIKEFUTEBOL

'. (

• I,
.' .

_,�

Ronaldo está confirmado no ataque corintiano hoje contra o Cruzeiro

Flu recebe o
vice-lanterna
no Engenhão

dade no time de Muricy Ramalho

pode ser o atacante Fred, que
treinou entre os titulares ontem.

. O Atlético-PR, que está bem per
to da Libertadores, pode chegar ao

G4 se vencer o lanterna Prudente
naArena da Baixada. Outros que so

nham com a competição continen
tal são o São Paulo, que pega oVasco
no Rio de Janeiro, e o Palmeiras, que
vai até Goiânia enfrentar o desespe
rado Atlético-GO. Outros dois jogos
envolvem times que brigam para
não cair. O despreocupado Inter re

cebe o Avaí no Beira-Rio e, em Cam

pinas, Guarani e Vitória buscam se

distanciar do rebaixamento.

Além da liderança do campe
onato, o Fluminense vai entrar

em campo no domingo já saben
do o resultado do confronto entre

seus dois principaisrivaís: Corin
thians e Cruzeiro. O adversário
será o vice-lanterna Goiás que,
além de brigar contra o rebaixa

mento, chega motivado depois
da classíficação para a semifinal
da Copa Sul-Americana. A novi-

,
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CLASSIFICAÇÃO 3S"RODADA
Ceará 2x2 Botafogo
SÁBADO
19h30 - Corinthians x Cruzeiro
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 - Fluminense x Goiás
19h30 - Atlético-PR x Prudente

Palmeiras

11° Vasco

12° Ceará
13° Flamengo
14° Vitória
15° Atlético-GO

3S"RODADA
SÁBADO (20j11)
19h30 - Flamengo x Guarani
19h30 - Prudente x Ceará
19h30 - Grêmio x Atlético-PR
DOMINGO (21jll)
17h - São Paulo x Fluminense
17h - Palmeiras x Atlético-MG
17h - Botafogo x Internacional
17h - Vitória x Corinthians

• 19h30 - Cruzeiro x Vasco

• 19h30 - Goiás x Santos
19h30 - Avaí x Atlético-GO

Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Séne B

JOGOS PELO BRASil
• BRASILEIRÃO SÉRIE B

·36aRODADA

SÁBADO
17h - Ponte Preta x Icasa

17h - Brasiliense x Náutico

17h - Coritiba x Figueirense
2ih - Bahia x Portuguesa
2ih - América-RN x Guaratinguetá
2ih -ASA x Paraná

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL

4a RODADA QUADRANGULAR
DOMINGO

\ i7h - AtI. Tubarão x Marcílio Dias

i7h30 - 'XII de Outubro x Concórdia

CLASSIFICAÇÃO QUADRANGULAR: Marcílio
Dias 7, Concórdia 6, AtI. Tubarão 5, 'XII de

Outubro i.

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
• FINAL-JOGO DE IDA

SÁBADO
i7h -Ituiutaba x ABC

• DIVISÃO DE ACESSO
• 6a RODADA QUADRANGULAR
SÁBADO
i6h - Caxias x Inter de Lages
DOMINGO

i6h - Caçador x Guarani

CLASSIFICA.çÃO QUADRANGULAR: Guarani

12, Caxias ia, Caçador S e Inter de Lages 2.

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• FINAL - JOGO DE VOLTA
DOMINGO

i8h - Guarâny-CE x

América-AM (1xi)*

*América-AM perdeu três pontos, ontem,
no STJD e o campeonato está paralisado.

Quatro pilotos brigam pelo
tftulo da temporada na F1

DA REDAÇÃO
O GP dos Emirados Árabes

Unidos, em Abu Dhabi, marca

o fim de uma das disputas mais

equilibradas da história da FI,
como poucas vezes a categoria
acompanhou. Quatro pilotos che

garão a Abu Dhabi com chances
de conquistar o título. Fernando

Alonso, com 246 pontos, Mark

Webber, 238, Sebastian Vettel,
231, e Lewis Hamilton, 222, são os

candidatos. A dupla de Red Buli,
que busca uma conquista inédita,
conta com a promessa da equipe
de uma disputa sem preferências.

Alonso garante o título se

chegar até em segundo lugar. Já

Webber precisa ser campeão e

torcer para o espanhol termi

ne, no máximo, terceiro. Vettel
leva o caneco se vencer e Alon
so ficar no máximo em quin
to, independente da colocação
do companheiro de escuderia.
Para Hamilton o quadro é mais

preocupante. O inglês só fatura
o bicampeonato se Alonso não

pontuar, Vettel for no máximo
terceiro e Webber for sexto, além
de ter de chegar em primeiro.

Os treinos classificatórios do
último GP do ano começam hoje
às llh (de Brasília). Amanhã no

mesmo horário inicia a definição
do campeão da temporada.

Fernando
Alonsoéo
único que
depende
apenas de
si para ser

campeão
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FOX 1.0
Total FJex 2011

GOL G4 1.0'
rotai Flex 2011

NovoGoll.0
ToIal Aex 2011

Voyage 1.0
Total Flex 2011

Jltom�11 vdlldalltf 13/11/2010 ou enqulnto durarem o. Gltoquu nOI Concelllontrlos Volklwl••n pira velculol báslcol com pintura .óllda. Frate Inclu.o. Gal Geraçlo 4 1.0 Totll Flex. 2 portai. Ino modelo 10/11. cód. SW1UA. """ prero promociclNJ ií
vllta a partir d, R$U.9tO,OO. Novo 0011.0 Total FI.�} 4 pOrtol, Ino modelo 10/11, c6d. SU11C4, com preço promoelonal • vI.ta • partir d. 11$28.490,00. Vidro. 8 travil elétrlcal,rítls plr. o Novo G0I1.0 111.6 (picote reter6t1C1a P14+f'09) ou.r�
por 11$990,00 (picote ref.r6ncll PHil lomlnle pira vll/culo. que pOQulm ar·condlclonldo. Ol.rtu nlo cumulatlvu. ClT pI,. tlta oporaçlo: 16,06" a.a. Promoçlo "GPS em tod... linha zero qull6metro" válido enquanto durarem CI§� ou at4&
25/10/2010. Modtlo GPS: Nlvl,ldor GPS Port.6til H·BuJttr (HBN-4UOP). Qualquer p.reunlu,1 dI desconto Inula a prellnta promoçto. Foto. meramont. ilustrativas. www.vw.comJlr.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confirmça

4732746000

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região.
"'
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