
Encontro Literatura
Paulo Chiodini e outros líderes

empresariais falam dos desafios
do mercado para 2011.
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Lorival Demathê é o mais cotado para vaga e conta com simpatia também do DEM.·

ACORDO ELEITORAL GAR�NTIRIA ESPAÇO AO PMDB.
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Constância Kressin, 52 anos, será uma das participantes da 3a Marcha do Silêncio, que acontece na manhã deste domingo em

memória às vítimas de trânsito. Ela perdeu a filha Adriana Fabiane Kressin, 18 anos, em um acidente na Ilha da Figueira, em 2006.
De 10 de janeiro a 31 de outubro deste ano, a Polícia Militar registrou 3.250 acidentes e 13'mortes e� Jaraguá do Sul. Páginas 6 e 7
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Disputa da semi
na TaçaOCP
Briga por uma vaga na final
do campeonato começa
a ser disputada domingo,
com duelo entre dois clubes
tradicionais e outros dois
novatos. Página 25

Zeca é transferido·
para penitenciária.
Decisão da Vara Criminal
alega que Penitenciária
Industrial de Joinville é a

.

única da região que dispõe
de ambulatório. Página 27
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Silvia Kita
o caminho até a capital do Estado

II/1II- om o título "Estrada Ia
raguá - Florianópolis", o

jornal Correio do Povo de
..._ 28 de fevereiro de 1925
comentava que o governo do
Estado através da Diretoria de
Obras e Viação estava abrindo
concorrência pública para con

servação da estrada que ligava
a capital a Jaraguá. Ou seja, os

.

municípios .não precisariam
mais dispor de seus parcos re

cursos para conservar estradas

estaduais, que ligavam um mu

nicípio ao outro.

Os municípios por muito

tempo vinham reclamando da
. falta de assistência financeira do

governo do Estado na conserva-

cão de estradas intermunicipais,
o que dificultava o transporte de

mercadorias, de pessoas, a comu

nicação entre as cidades, além
dos perigos existentes para os que
realizavam o percurso. Muitos co

lonos se empregavam como zela-
.

dores de estrada para manter as

mesmas em bom estado de con

servação e permitir a passagem.
A referida estrada tinha o se

guinte traçado: Biguaçu, Tijucas,
Nova Trento, Brusque, Gaspar,
Blumenau, Pomerode e Jaraguá.
Um caminho muito diferente do

que atualmente realizamos. A
estrada era de terra e em muitos
locais estreita para a passagem
de mais de um veículo.

Novo
Escrivão
de paz

Devido a ter sido afastado, o es

crivão de paz de Iaraguá, Venâncio
da Silva Porto, pelo juiz de Direito,
foi nomeado substituto Edgard
Schneider, que assumia em 18 de

agosto de 1925.

Na foto da FamHia Roeder, temos
a Igreja Evangélica Cristo Bom
Pastor de Rio Cerro II, na década
de 20. A estrada se apresenta
estreita e pouco conservada

u
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memento histórico: o reconhe-
cimento pelo trabalhe desem

pephado Relas expédicíonãrios
brasileiros" na Segupda Guerra
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Em visita à fábrica, de' quedas, hârntõnícas e gaitas
ÂngelO Píazera, localizada de boca. O empresárioJiavia
no' Rio Molha,

,'.
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Torneiro
'Cassuli

W'W\N,(�,assu!i. adv br
Ferdí Singendong comunicava

em 1925, através de anúncios em

alemão e português, que sua oficina
de serralheria havia recebido mo

derno tomo, podendo fornecer tra

balhos de fino acabamento. E que
também em curto prazo receberia
encomendas de s Ida a oxigênio.

Expedicionários no desfile militar de 15 de novembro
de 2010, no encerramento do 22° Encontro Nacional

dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira
Cassuli Advogados Assoela
Rua Donaldo Gehring,J35 • 170
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EDITORIAL

Trânsito e· educacão
�

ais de 3.200 acidentes, 1.140 pes
soas feridas e 13 mortos de 10 de

janeiro deste ano a 31 de outu

bro. Esses são os números que
fazem de Jaraguá do Sul uma das líderes em

acidentes do país, considerando o número
de habitantes. Para chamar a

atenção para essa preocupan
te estatística, acontece neste

domingo a 3a Marcha do Si
lêncio. O dia 21 de novembro
é instituído pela ONU (Orga
nização das Nações Unidas)
como '0 Dia Mundial em Me

mória das Vítimas de Trânsito.
É importante que a sociedade veja esse

assunto com a seriedade que ele merece,
atrás dos números alarmantes estão vidas

perdidas e um gigante prejuízo econômico.
Para mudar este panorama, é necessário
oferecer mais infraestrutura e investir em

conscientização, visto que, conforme dados

da Polícia Militar, mais de 90% dos' acidentes
são causados por falha humana.

Nas últimas décadas, diversas medidas fo
ram tomadas no país com o objetivo de dimi
nuir a violência nas estradas, o endurecimento
do Código Brasileiro de Trânsito é uma delas. A

Lei Seca, logo da sua implanta
ção, foi responsável pela dimi

nuição de 20% dos acidentes,
comprovando que o hábito de
associar bebida e volante é ex

tremamente perigoso. Porém,
com o tempo os motoristas

passaram a desrespeitar tam

bém essa norma, repetindo um padrão de

comportamento já incrustado na sociedade
brasileira. Não restam dúvidas que as tristes
estatísticas do trânsito estão diretamente rela
cionadas com a falta de educação. Investir em

projetos de conscientização é, então, ajudar a

salvar vidas e a fazer das ruas um local menos

selvagem para circular.

CHARGE

-===:::: vou �t�R 'OE UM

EMPURRÃOZfNHo!
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Não ao retorno da CPMF
am apresentando resultados satisfatórios.
Basta o Banco Central querer.

Não fosse o fato de que a CMPF por si
só ser desnecessária, fiá o fato de que ela
encarece a produção, seja de bens ou de

serviços. Há uma cobrança em cascata. O
mesmo dinheiro depositado numa conta

bancária é origem para várias cobranças
da contribuição. O dinheiro que sai de

uma conta salário, com co

brança de CPMF e vai para
o comércio, para pagar um

bem, também é tributado

quando esse estabelecimen
to comercial o usa para pagar
suas contas. E quem o rece

be também é tributado. Ou

seja: o mesmo dinheiro que
já' é "fisgado" pelo imposto
de renda, serve também para
uma cobrança em cascata da

temida e rejeitada contribuição.
A sociedade está, de novo, mobiliza

da. As entidades já se posicionaram con

tra o retorno da CPMF. Esperamos que o

governo de Dilma Rousseff, sobre o qual
a maioria dos brasileiros depositou a sua

confiança, não frustre as expectativas.
Precisamos de estímulos para produzir e

gerar mais empregos. Não o contrário. E
o comércio se une neste sentido, porque
entendemos que a riqueza - seja gerada
por salário ou produção - deve ser con

duzida para o consumo, gerando cada
vez mais renda, cada vez mais riqueza.

"
Não fosse o fato de

que a CMPF por si só
ser desnecessária,
há o fato de que
ela encarece a

produção, seja de
bens ou de serviços.

"
I
I

i

l

PONTO DE VISTA

Não será por vontade da sociedade

que teremos de volta a Contribuição Pro
visória (?) sobre Movimentação Finan

ceira, a mal- falada CPMF. Derrubada no

governo do presidente Lula, depois de
muita discussão por parte da sociedade .

que viu no "imposto", travestido de con

tribuição, mais uma carga sobre pessoas
físicas e jurídicas, totalmente desvirtua
da de seu objetivo inicial,
que era dar melhoria de

condições para o atendi
mento à saúde do Brasil.

O atendimento à saúde
não melhorou - os hospi
tais públicos estão ai, abar
rotados de gente e sem es

trutura e pessoal para um

atendimento digno -, mas

o dinheiro caiu nos cofres

públicos. Seu extermínio
não trouxe qualquer reflexo para a arreca
dação nacional, que permaneceu durante
todo o ano de 2010 nas alturas.

O debate retorna, agora, às vésperas de
um novo governo que prometeu, durante
a campanha política, que não haveria au

mento na carga tributária nem a criação
de novos impostos. Afinal, o Brasil bate
recordes de arrecadação todos os meses,
bem acima da projetada inflação de até
5% e não necessitamos de mais uma carga
sobre os ombros, nem que seja com o bati
do, surrado e irreal argumento de que seria

para controlar a lavagem de dinheiro. Para
isso temos os métodos normais, tradicio
nais e que, com ou sem CPMF, continu-

Acidente de trânsito: uma 'violência social

Aviolência
e o acidente de

trânsito são fatos soc�ais
que apresentam muítas

características comuns.

Ambos são problemas da teoria
e da prática social e política da
sociedade. A violência é um fe
nômeno muito mais antigo que o

acidente de trânsito. Enquanto a

violência originou-se simultanea
mente com o surgimento da hu
manidade, o acidente de trânsito
é contemporâneo da sociedade
moderna e surgiu com a revolu

ção do automóvel e suas causas

são determinadas socialmente,

atingindo toda a população e suas

consequências são dramáticas na

vida das pessoas.
O acidente de trânsito, como

manifestação contemporânea da
sociedade moderna está inserido

, na lógica do sistema capitalista.
É, também, uma forma de vio
lência. A violência no trânsito re

presenta um grave. problema de
nossa sociedade. Ocorre a cada
instante e, indubitavelmente, a

sociedade dispõe de condições
necessárias e suficientes . para
apresentar soluções e reduzir
os seus efeitos.. Porém, nossos

governantes pouco se preocu
pam com o problema. Não o faz
em nome de outras prioridades
(quais são elas mesmót).

Para se ter uma noção do ta

manho- da tragédiaque é o trân

sito, o Brasil registra anualmente
1,5 milhão de acidentes. A quan
tidade de pessoas feridas por ano

é de 4.0q mil pessoas. Essa quan
tidade de acidentes resulta na

morte
. de aproximadamente 40

'mil. pessoas/ano. Aproximada
mente 7.5 milhão de pessoas se

envolvem de alguma forma em

acidentes de trânsito no período

de um ano.

Em. Jaraguá do Sul a situação
não é menos caótica e nem menos

preocupante. Temos visto o núme
ro de automóveis aumentarem des

proporcionalmente em relação ao

número de habitantes, bem como

as nossas ruas já não dão conta de
fazer 'com que o fluxo destes veí-

'culos ocorra de maneira normal.
Ainda, soma-se a estes fatores outro

que possui relevância ímpar: o con

sumo de bebida alcoólica associado
com o hábito de dirigir.

Como se vê, o principal fator
da violência no trânsito no Brasil é

Darei Piana, presidente do Sistema
Fecoméreio Sesc/Senac Paraná

humano. É certo que existem defi
ciências técnicas, de infraestrututa '

e de engenharia. Entretanto, con

dutores, motociclistas, ciclistas e,
.até mesmo, pedestres são incapa
zes de cumprir as mais elementa
res regras de circulação (na verdade
de educação). Na sua maioria não
obedecem a sinalização, os limites
de' velocidade, avançam sinal ver

melho e falam ao celular enquanto
dirigem. Não raramente dirigem
embriagados ou sem habilitação. É
esse tipo de comportamento peri
goso que gera o risco e provoca os,
acidentes de trânsito.
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TR NSICÃO
Ofavoríto para comandar a SOR
Vereador Lorival Demathê tem tudo para ficar com a vaga por indicação do PMDB

JARAGUÁ DO SUL

Oficialmente não está
confirmado, mas o vereador
Lórival Demathê (PMDB)
deve assumir a Secretaria
de Desenvolvimento Regional
a partir de 201t

"'�epois de oito anos nas

mãos do PSDB, a SDR tem

tudo para ser administra
__.-da pelo PMDB. O fato do
único deputado eleito na região
ser peemedebista (Carlos Chiodi

ni) foi decisivo para a escolha.
A partir da oficialização da

vaga ao PMDB, o partido terá que
indicar o secretário. Demathê é o

favorito dentro da sigla e 'ainda

possui a aprovação de políticos
do DEM, que controla a Prefei
tura. O vereador é visto como

melhor canal de diálogo entre os

governos municipal e estadual,
já que não se comportou como

oposição durante o mandato _na
Câmara.

Questionado pela reportagem
de O Correio do Povo, Demathê

abriu o jogo. "Inicialmente, eu

não tinha interesse nesta vaga,
mas por indicações

.

de mem

bros do partido, fui convencido

que será bom para mim, para a

sigla e para o Vale do Itapocu, e

vou torcer para que tudo dê cer

to", assume.

Enquanto a confirmação ofi
cial da vaga ao PMDB não sai,
Demathê prefere cautela para
falar do assunto. O vereador lem
bra que a decisão da sigla. passará
pelos diretórios dos cinco muni

cípios na região. No entanto, ele
ressalta que possui um bom en

tendimento com os prefeitos Nil
son Bylaardt (Guaramirim) e Luiz
Carlos Tamanini (Corupá) e com

os vice-prefeitos Luiz Aparecido
Ribas (Schroeder) e Armindo Tasse

(Massaranduba) .

"Trabalhei este ano na estru

turação do partido em Jaraguá do
SuL Temos uma sede, uma organi
zação dentro da Câmara. São pon
tos que pretendo levar adiante,
caso seja o indicado", .afirma.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

• Giovanni'Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br Vereador do PMDB está otimista e aguarda a indicação para a Secretaria

DefiniçÕ,es SÓ.a partir
da outra semana

.

FLORIANÓPOLIS
O governador eleito Raimundo

Colombo (DEM) deve viajar a Bra
sília na próxima segunda-feira para
conversar com as bancadas catari
nenses do DEM, PMDB e PSDB. Na

pauta, a composição do novo gover
no e as divisões para cada sigla que
compõem a polialiança.

O PMDB estadual também
deve se reunir na próxima se-

Suplente deve
assumir vaga

o suplente de vereador Hideral
do Cone (PMDB) será um dos be
neficiados diretos caso a indicação
de Lorival Demathê (PMDB) para
a Secretaria de Desenvolvimento

Regional seja confirmada. Cone
fez 1.950 na eleição de 2008 e ficou
com a primeira suplência do par
tido. No início deste ano, ocupou
uma vaga no Legislativo por 30

dias no lugar do próprio Demathê,
que pediu licença para prestigiar o

suplente. "Tenho um bom enten

dimento e acredito que será uma

grande oportunidade para o Cone",
afirma Demathê.

COORDENADOR DO PSDB DIZ QUE SIGLA QUER A SECRETARIA

Liderancas ainda desconversam
�

mana para definir quais serão' Se nos bastidores a polialian
os nomes indicados pela sigla ça já teria definido a escolha do
ao governador eleito. O partido .. PMDB, com Lorival Demathê como

pleiteia 16 das 36 secretarias re- favorito para a vaga, oficialmente as

gionais em todoo Estado. lideranças partidárias da região afir-
De acordo com a assessoria de mam desconhecer o assunto.

imprensa de Raimundo Colombo, O presidente do DEM de Iara
dificilmente novos nomes serão guá do Sul, Carione Pavanello, des
anunciados para compor o gover- conversa sobre a indicação. "Não
no antes de quinta-feira, princi- falo sobre suposições, especula
palmente quanto às SDRs.

Raimundo Celombo (DEM) deve viajar para Brasília na segunda-feira

ções. Nós nem conversamos ain
da com o Colombo, não há como

afirmar nada", declara. No entanto,.
Pavanello deixa escapar que aDEM

pode aceitar a SDR com outra sigla.
"O que nós queremos é o melhor

para a região. O secretário precisa
ser um bom administrador, arti
culado com as lideranças políticas
e empresariais, independendo do

Coleção prof
Biquínis, maiôs, sungas, saídas,

bolsas, chapéus, viseiras.
Em 70 estampas e diversos modelos

�,.. Rua Bernardo D

partido", comenta.

O coordenador regional do

PSDB, Marco Antônio Costa, diz
não saber de nada sobre o destino
da SDR, mas ressalta que o partido
tem interesse na vaga: "estamos na

parada", avisa. O deputado eleito
Carlos Chiodini (PMDB) não foi
encontrado pela reportagem para
comentar o assunto.

3275-3290 / 3371-0058
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Percalços e percentuais
Praticamente, ficou idêntico
à média estadual, de 52, 7%

(em Iaraguâ, foi de 52.87%),
enquanto que na vizinha

Blumenau, Colombo fez 65%
dos sufrágios. Tanto lá como

cá, os aliados comandam
a Prefeitura e a Secretaria

Regional, uma estrutura

respeitável. De lambuja, o

DEM de Blumenau elegeu
dois deputados estaduais.
Traduzindo: Colombo e os

dirigentes da tríplice esperavam
um pouco mais dos aliados no

Vale do Itapocu. Por outro lado,
no DEM local argumenta-se que
o desempenho de Colombo na

cidadefoi superior ao de Luiz

Henrique da Silveira em pleitos
passados. Resta saber que peso
esta leitura terá no momento

de decidir quem será quem no

novo governo.

Palavra'
Loli queixa-se das

especulações de que poderia
votar em Isair Moser (PR)
para beneficiar a base aliada,
com quem mantém boas

relações. HEu sou homem de

palavra e não sou de ficar me

escondendo", assegura. Até

agora, são seis os vereadores

que "prometeram"
manter o acordo do G-8

(que implodiu), número
suficiente para manter o

mesmo grupo no poder.
Seria o G-6, então.

• Colaborou Giovanni Ramos.
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Liderança influente do DEM,
com trânsitofácil na cúpula de

transição em Florianópolis, avisa:
os constantes desentendimentos
entre a turma da tríplice
aliança (DEM, PMDB e PSDB)
dificultarão a investidura
de políticos da região na

máquina estadual, mais

precisamente na Capital do
Estado. Os desentendimentos,
que atrapalharam a condução
e o desempenho durante a

campanha, prosseguem e se

intensificaram neste período
de definições de nomes e

espaços públicos.
Outro fator que estreita as

chances do Vale - está bem

complicado para que alguém
daqui engrosse o primeiro
escalão de Raimundo
Colombo - é o desempenho
do governador eleito.

Voto
Cotado para assumir a

Regional, Loli Demathê
(PMDB) desmentiu boatos
de que poderá não votar

no colega de partido, Jaime
Negherbon, parapresidente
da Câmara. "Eu só não voto
se o próprio Jaime me pedir
isso, e por escrito. Caso

contrário, eu mantenho o

que foi acordado: ele em

2011 e o Francisco Alves (PT)
em 2012", garante.

.
'

,

'Renovação
Dieter Ianssen, do PP , Carlos Chiodini, PMDB,
Vicente Caropreso, do PSDB, Natália Petry (PSB)
e Jean Leuptrecht, do PCdoB. Os cinco líderes,
representando cinco legendas distintas, têm
conversado bastante sobre o futuro político
administrativo de Jaraguá do Sul. A palavra de
ordem é renovação.

Degraus
Ivo Konell só não assume um cargo de segundo
escalão, como uma diretoria, se não quiser. Pelo

menos, este é o sentimento em Florianópolis,
embora a posição de Konell seja clara: ele está
à disposição para assumir cargo no primeiro
escalão do governo. Se for lembrado para outra

função, na Capital, prefere 'ficar na cidade.

DIVULGAÇÃO

x-secretário de Irífraestrutúra do Esta

do, Mauro Mariani (4° da E para a D)
descarta o retorno ao Executivo a partir
de 20II ..Sem perder de vista a região

Norte do Estado, 'Marianí- irá intensificar o tra-

• balho'de estaduallzação de seu nome. Estratégia
para se reforçar com Vistas às eleições de,2012

(emJoín;ville) e 2014 (composição majoritária).
1''', ,. ';i

"

Sexta-felra, ele prestigiou o correligionárioe
prefeito de Corupã, Luiz Carlos Iamanini CE), du
rante a inauguração' da Captação de Á:gua do Rio
Ano Bom e a reinauguração da Estação de Tra
tamento de ÁgUa (ETA). "Vou continuar dando

.

especial atenção a Jaraguá e à 'região 'd0 \Tale do

Itapocti', assegurou. Carlos Chiódim (ao lado do

deputado) r:ambéni marcou _presença.

•

PMDB na Regional (I)
Informação de um peemedebista da alto coturno dá conta de que
está mantido o compromisso do governador eleito, Raimundo
Colombo, com o PMDB de Iaraguá do Sul. Os peemedebistas
aceitaram trabalhar em favor do democrata sob a garantia
de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Regional,
historicamente um reduto político-administrativo do PSDB.

PINGA
FOGO

HUMOR. Dilma Rousseff

apelidou, sexta-feira, de "três

porquinhos" o triunvirato da

campanha: Antônio Pallocci, José
Eduardo Dutra e José Eduardo

Cardozo. E quem seria o lobo mau?

REFORço. Quem está torcendo
como ninguém para o vereador Loli
Demathê ser secretário regional é o

primeiro suplente, Hideraldo Colle.

DIPLOMA-Os candidatos eleitos
em outubro serão diplomados

pelo IRE em 16 dezembro.
De Jaraguá, Carlos Chiodini

estará na solenidade .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 3.250 acidentes na cidade

T' SIT

Passeata por
maís educação
e paz nas ruas
3a Marcha do Silêncio será amanhã,
às 8h30, com saída daVila Nova
JARAGuÁ DO SUL

• A manhã de domingo terá
um significado especial
para dezenas de pessoas.
Elas decidiram acordar
cedo e realizar uma

passeata em busca de um

trânsito mais seguro.

.....lcta será a terceira vez que
a "Marcha do Silêncio"
acontece no município. De

.....lacordo com uma das orga
nizadoras, Sueli Mader, o objetivo é
conscientizar a população em rela

ção àviolência no trânsito e oferecer
solidariedade a quem perdeu fami
liares e amigos em acidentes fatais.

A passeata terá saída às 8h30
na rua Guilherme Cristiano Wa

ckerhagen, com concentração
no estacionamento do Restau
rante Reitz, e segue pela Ângelo
Schiochet, Reinoldo Rau, Erich
Doubrawa e Quintino Bocaiúva
até chegar na Marechal Deodoro
da Fonseca, em frente ao Colégio
São Luís. O encerramento da ati-

� � � J ,l. j \ •
.I, f ,. t 1 "

,

vidade acontece às 10h30.
O tema deste ano é a faixa de

pedestres. Para isso, foram confec
cionados faixas e cartazes sobre o

assunto, destacando como moto-
.

ristas, pedestres e ciclistas devem

respeitar a sinalização. Os orga
nizadores também programaram
uma panfletagem sobre educação
no trânsito. A atividade acontece

hoje, das 9h às 11h no Calçadão,
em frente ao Colégio São Luís.

Segundo Sueli, cerca de 150

pessoas participaram da iniciati
va no ano passado. Neste ano, os

organizadores pretendem reu

nir cerca de 300 participantes.
A marcha conta com o apoio do

Aconseg (Associação dos Conse
lhos Comunitários de Seguran
ça) e da Associação Médica.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

, c, I
.

�, ,'. �"), � , \ �

PIERO RAGAZZI

"

Em dez meses, 13 mortes e

3.250 acidentes na cidade
Se Iaraguá do Sul concentra es

tatísticas que chamam a atenção
no que diz respeito à educação
e à qualidade de vida, o mesmo

pode ser observado em relação ao

trânsito. De Iode janeiro a 31 de
outubro deste ano, a Polícia Mi

litar registrou 3.250 acidentes no

município, com 13 mortes e 1.140
feridos. Os números já ultrapas
saram o registro obtido em todo
o ano passado, quando acontece

ram 2.825 acidentes, com 11 mor

tes e 1.151 feridos.
De acordo com levantamen

to do 140 Batalhão da PM, 92%
dos acidentes registrados no ano

passado foram causados por fa
lha humana. Entre as causas

presumíveis dos acidentes, a fal
ta de atenção seria responsável

por 80% das colisões, seguida da
desobediência à sinalização, em

briaguez e velocidade incompa
tível. Apenas 8% das ocorrências
foram motivadas por problemas
mecânicos, defeitos na pista e na

sinalização e outras causas.

De acordo com o responsável
pelo setor de trânsito da corpo
ração, Carlos Augusto SeU Júnior,
outros fatores contribuem com o

alto índice de acidentes. Segun
do ele, a geografia do município -

que é cortado por rios e dificulta
a abertura de novas ruas - e o ex

cesso de frota são questões que
dificultam o tráfego. Hoje exis
tem mais de 85 mil veículos cir
culando pelas ruas e, a cada mês,
a cidade recebe em torno de 600
veículos novos.

o objetivo é
:conscientizar sobre a

, y,iolência no trânsito e
'

oferecer solidariedade
aos familiares das

vítimas fatais.
SUELlMADER

"

Conscientização
também na escola

Conforme Sueli Made�
um dos objetivos dos organi
zadores é levar o tema trânsito

'

I

pata fora do trajeto a'ser Cutn- '

prido durante a "Marcha, do
Silêncio". Para isso, a equipe
irá avaliar, nos próximos dias, a

possibilidade de serem realiza

das palestras e atividades nas

escolas e comunldadea 11Ya_
!,'i

I" 'ti ,rllJti' I ,r,
'

':1' i/. I
,: r" '! �,

, '_,
'1.,,1, :1': "

I

.

'i mos, avaliar de que fqnnâ' i��o
'poderá acontecer, para que a

conscientização 'aconteça du
rante todo o ano", destacou.

o QUÊ: "3a Marcha do Silêncio"

QUANDO: amanhã,
21de novembro

. INJCIO: 8h30
TÉRMINO: 10h30
ITINERÁRIO: Saída da rua

Guilherme

wa�erhagen,
na

Vila Nova (com oncentração do
estacionamento' �ura�nte
Reitz), passando pelas ruas Angelo
Schíochet, ReinoldoRay, Erich

I Q.�,ubN;lwa, Quihtino'BGcaiü�â �::
"I t.

,,'
4

, ii,
'

,,"",

Marechal Deodoro da Fonseca

(em frente ao Colégio São Luiz

OBS: Se houver chuva fraca, a

passeata acontecerá mesmo

assim. A marcha só será
transferida se ocorrer

ED I T A L PREGÃO PRESENCIAL
N° 19/2010CÂMARA DE

VEREADORES
. H 'HUIlA DO SIH TIPO: menor preço POR ITEM

, OBJETO: O presente Edital consiste na

aquisição de equipamentos de informática, áudio, vídeo, e contratação de

empresa para instalação de pontos de rede com fornecimentos de. material, na

sede da Câmara em conformidade com as especificações do Anexo I e IX

deste Edital.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto

Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00
horas do dia 06 de dezembro de 2010, na recepção da Câmara Municipal de

Jaraguá do Sul, sito na Avenida Getúlio Vargas, 621, bairro: Centro

O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:30 horas do

mesmo dia, na sala de reuniões da Câmara Municipal.
Orçamento estimado para aquisição: R$ 191.343,70 (cento e noventa e um mil

trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos)

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou

via Internet no endereço www.cmjs.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 19 de novembro de 2010.

Natália Lúcia Petry
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 177/2010

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de equi
pamentos eletrônicos para monitoramento da segurança viária urbana no Município de

Jaraguá do Sul-SC, em conformidade com o Anexo I - Projeto Básico e demais Anexos

deste Edital. TIPO: Menor Preço Por Lote. REGIMENTO: Lei Federal n.? 10.520/2002,
de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002; Lei

Federal n.? 8.666/93 e suas alterações posteriores; e Lei Complementar n.? 123/2006,

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09 horas do dia 03

de dezembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ° CREDENCIAMEN

TO, disputa de preços e-abertura dos envelopes serão as 09:15 horas do mesmo dia, na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR MÁXIMO DA CONTRA·

TAÇÃO: R$ 3.952.133,40 (três milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, cento e trinta

e'três reais e quarenta centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) ° edital e seus anexos

estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br ou poderão ser

retirados na Gerência de Licitações e Contratos desta Prefeitura, sita a Rua Walter Mar

quardt, n.? 1.111 - Bairro: Barra do Rio Molha, nesta cidade, no horário-das 08 horas

as 11 :30 horas e das 13 horas as 16:30 horas, sem qualquer custo. INFORMAÇÕES:
Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima, ou pe
los fones (0**47) 2106-8085/2106-8024, ou pelo fac-símile (0**47) 3370-7253, ou ainda

pelos e-mailsrose.compras@jaraguadosul.com.brearq.aurelio@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 16 de novembro de 2010.

\

OLíVIO BELTRÃO JÚNIOR
Secretário de Administração
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"
Ele estava planejando

uma festa de aniversário
para mim, mas morreu

quatro dias antes de eu

completar 60 anos.

VllMA AlVIZE

"Famílias de vítimas buscam força e motivação para seguir a vida,normalmente
JARAGUÁ DO SUL

OS anos e os meses passam.
Mas a saudade das pessoas
queridas que se foram
jamais é superada.

'''I"'

Acidentes fatais deixam
. '

de tristeza e dor

Este
é o caso da dona de casa Vil

ma Alvize, 60 anos. Ela perdeu o

filho Kristian Luiz Alvize, 22 anos,

no dia 13 de setembro deste ano,
em virtude de um acidente de 'trânsito.
"Parece que a ficha não caiu até agora. A

sensação é de que ele foi viajar e um dia
vai voltar", lamenta.

Kristian conduzia um Gol e se en

volveu em uma colisão com uma moto

cicleta na rua João Planincheck. Ele foi
levado ao Hospital São José em estado

grave e, no dia seguinte, o médico con

firmou a morte cerebral. Vilma decidiu
então doar os órgãos do filho para aju
dar outras pessoas a viver melhor. Fo
ram retiradas as córneas, os rins, o fíga
do e um dos pulmões.

"Ele sempre me dizia que era um do
ador de órgãos. Infelizmente o coração e

um dos pulmões, que foi perfurado, não

puderam mais ser doados. Mas a deci
são de doar os órgãos dele me traz paz,
porque mesmo não estando mais aqui,
ele ajudou a salvar a vidas", conta a mãe

emocionada.
Kristian trabalhava como contínuo

na Menegotti Malhas e se formou no

curso de Tecnologia em Logística no ano

passado. Ele tinha uma namorada e mo

rava com a mãe no Rau. No momento

em que aconteceu o acidente, o jovem
voltava de uma confraternização entre

famílias: "Como ele estava sem o cinto
de segurança, acabou sendo lançado
para fora do carro. Por causa dos feri

mentos' meu filho chegou ao hosp.ital
quase sem vida", relembra donaVilma. '

MOMENTO DIFÍCIL

"Ele estava planejando uma festa de
aniversário para mim, mas morreu quatro
dias antes de eu completar 60 anos. Foi
um momento muito difícil e sei que mui
tas mães estão passando pela mesma si

tuação' pois acidentes envolvendo jovens
acontecem todos os dias, infelizmente",
desabafaVilma, que busca nos outros três '

filhos e no hábito da leitura a motivação
para seguir adiante. "Rezo por ele todos
os dias e tenho certeza de que ele estáem

paz e protegendo a nossa família".

• Daiane Zanlhelini .'
, daiane@ocorreiodopovo.com�br

7

EDUARDO MONTECINO
!

r !

"

Vilma lembra dos momentos vividos ao lado do filho Kristian. "Rezo por ele todos os dias e tenho certeza que ele está protegendo a nossa familia"

MÃE CRn"ICA ESTADO DAS FAIXAS DE PEDESTRE E FALTA DE CICLOfAIXAS

"Falta educacão em todos os níveis"
�

o dia 8 de junho de 2006 ja
mais sairá da memória da famí-
lia Kressin. Nesta data, a jovem
Adriana Fabiane Kressin, 18 anos,
foi morta em um acidente de
trânsito na rua Rinaldo Bogo, no

bairro Ilha da Figueira. Adriana
estava indo de bicicleta para o

trabalho quando foi atingida por
um caminhão no acostamento.

"Tentamos superar a dor a cada
dia, mas a saudade permanece

'

sempre", comenta a mãe da jo
vem, ConstânciaKressin, 5.2 anos.

Nos últimos dois anos, Cons
tância decidiu transformar a

dor da perda em alerta. Amanhã
ela irá participar da "Marcha do
Silêncio" pela segunda vez. O

objetivo é compartilhar experi
ências com outras pessoas que
passaram pelá mesma situação
e conscientizar sobre as condu
tas da população ao trânsito e

as melhorias estruturais neces
sárias para a segurança..

PIERO RAGAZZI

Constância olha as fotos da filha 'Adriana. Ela participará da marcha pela segunda vez

"Falta educação em todos os níveis, tan

to de motoristas quanto de pedestres e ci
clistas. No trânsito não podemos pensar só
em nós mesmos, temos que respeitar os

outros. Ando de bicicleta e é comum ver

motoristas que estacionam sobre a ciclo

faixa, obrigando o ciclista a andar na faixa
de rolamento", critica.

,

Para ela, a cidade ainda tem muito a me-

lhorar em relação à infraestrutura, principal
mente no que diz respeito à sinalização ho
rizontal. "Em alguns locais, vemos faixas de

pedestre quase apagadas. Outro problema são

as ciclovias, que existem em alguns trechos,
mas não têm continuidade. Se o ciclista faz um

, percurso onde a ciclofaixa acaba no meio do

caminho, muitas vezes ele é obrigado a subir
, na calçada para não ser atropelado"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mudanças: duas
semanas depois,
algmnasopiniões
Após o vai e vem que pautou a

alteração, caos começa diminuir
JARAGUÁ DO SUL

O esforço e as

reavaliações valeram, mas

que uma leve sensação de
frustração perdura, disso
não há dúvida.

....uatorze dias após as mo
dificações implantadas no

trânsito, o balanço é natu

...."ral. Segundo José Schmitt,
gerente da pasta na Prefeitura,
depois da avalanche de opiniões
que marcaram as primeiras duas
semanas das mudanças, agora, a

situação começa a se normalizar.
Mesmo não tendo agradado a to-

.

talidade da população, ele acre

dita na validade do projeto colo
cado em prática. "Não tínhamos
mais condições de deixar a Ave
nida Marechal Deodoro daquele
jeito", defende.

Conforme o responsável, as

adequações executadas na terça e

quarta-feira seguintes à alter�ção
principal foram imprescindíveis.
"A intenção não foi fazer o povo de

cobaia, porém, como não possuí
amos uma contagem de tráfego,
precisamos ajeitar as coisas", com

plementa. O estudo consumiria

R$ 35 mil. Sem ele, por enquanto,
foram gastos cerca de R$ 20 mil.

Enquanto os motoristas se

acostumam com os novos tra

çados, a administração pública
municipal ainda tenta resolver
um dos gargalos que restaram na

região. De acordo com Schmitt, o

acesso à rua João Planincheck, no

bairro Vila Lenzi, por meio da João
Ianuárío Ayroso exige revisões. O

problema, no entanto, não tem

solução imediata. Até que se che

gue a algum recurso, os conduto
res são obrigados a ultrapassar as

duas pontes localizadas sobre o

Rio Iaraguá, passando pelas vias
Walter Marquardt e Marechal De
odoro da Fonseca.

c'!_';;'W j

Nossa primeira ideia
poderia ter;dado certo

não fosse a falta de

padência das pessoas ..

José SCHMltr,
Nsrro ,

O transtorno era evitado no

percu�'so inicialmente instalado.
Além disso, o semáforo colocado
em frente à funerária Leier tam

bém foi agregado ao plano. "Nos
sa primeira ideia poderia ter dado
certo não fosse a falta de paciência
das pessoas", acredita Schmitt.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

"Da forma que estava antes era

melhor, tinha menos burocracia,
dávamos menos voltas para
chegar aos mesmos lugares. Eu

acho que das três alterações, a

primeira delas era a melhor".

MARINO BATERNOll, 40, REPR.ESENTANTE

PI ERO RAGAZZI

.
'

Sentido único na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca foi o principal motivador das modificações

Vila Lenzi é a próxima
Passado o período de adaptação às

mudanças feitas há duas semanas, a Ge
rência de Trânsito pretende direcionar o

foco para a implantação de um binário
da Vila Lenzi envolvendo as ruas Padre
Alberto Iakobs e Irmão Leandro. Os estu-

dos ocorrem desde a gestão passada, mas

ainda 'não viraram realidade. Nos últimos
meses, a administração pública vem dis
cutindo o assunto com a população; Não
há data definida para o novo traçado en

trar em vigor.

"Na minha opinião, eles não

sabem o que estão fazendo.

Agora, temos um fluxo muito

grande em volta do Fórum e da

DelegaciaAprimeira das três

mudanças era umpouco melhor'.

RAUL KARSTEN, 41, EMPRESÁRIO

"Gostei das mudanças. Ando

pouco pela área que sofreu as

modificações;mas acho que o

trânsito está fluindo melhor,
também diminuiu o tempo
perdido para chegar aos lugares".

"Eu não ando muito pela região
que foi modificada, mas acho que
a primeira mudança não tinha
funcionado. Agora, melhorou um

pouco, pois não é mais preciso
par� tanto".

"Não tem erro, é só seguir
a sinalização. Quem tem

problema é porque não presta
atenção. Acho que a primeira
das alterações era a melhor.

Agora, não mudou muita coisa".

AMARllDO PATERNOlll, 39, METALÚRGICO EDISON SCHEUER, 32, VENDEDOR GEANE MOREIRA, 24, BALCONISTA

;' � ... , �
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Líderes fazem previsões para 2011
Jovens empresários e administradores renomados debatem desafios das organizações no país
JARAGUÁ DO SUL

Jovens e experientes
administradores de
empresas do Estado
estiveram frente a frente
na manhã de ontem,
para discutir a realidade
econômica atual e traçar
perspectivas futuras.

Durante
o terceiro debate re

gional promovido pelo Nú
cleo de Jovens Empreende
dores (NJE) daAcijs, no Cejas,

os empresários falaram de cenário

político, economia e mercado.
1(0 objetivo do evento é fazer um

balanço dos negócios em 2010. Nes
te ano pós-crise e de reestruturação,
o associativismo foi muito impor
tante, muito forte. Foi um ano de

recuperar o que não aconteceu em

2009", comentou o coordenador do

NJE, Guilherme Vogel. Além disso,
na oportunidade, os participantes
anteciparam como deve se desenhar
o cenário econômico em 2011, dian- ,

te da sucessão de governos.

Para Tiago Coelho, que assumi-' .

rá o cargo de coordenador do NJE na

gestão 2011, o próximo ano será de

ações voltadas para a comunidade e a

grande bandeira a ser levantada é a da,
redução da carga tributária. "Vamos

ampliar o feirão dos impostos, que re

percutiu bastante junto à comunida

de, e também teremos como grande
meta fomentar a educação empreen
dedora. Queremos trazer para Iaraguá
um modelo que conhecemos em Rio
do Sul, onde as crianças recebem nas

escolas públicas noções financeiras e

de empreendedorismo", destacou.

Participaram do- encontro o acio
nista da Eliane Pisos e Cerâmica, An
dré Gaidzinski, o administrador da
Sol Paragliders, Ary Carlos Pradi, o

administrador da Construtora Pam

plona, Otaviario Pamplona e o admi
nistrador da rede de postos Mime,
Paulo Chiodini. Os questionamentos
foram mediados pelo advogado e

presidente da OAB de Iaraguá do Sul,
Raphael Rocha Lopes. Saiba o que
pensam e o que prevêem para 2011

esses empreendedores:

FOTOS EDUARDO MONTECINO

• Debora Volpi -,

debora@ocorreiodopovo.com.br Segundo dia de encontro de líderes empresariais foi marcado por avaliações do cenário econômico do Brasil

,

• Otaviano Pamplona,'da
'Construtora Pamplona

O empresário defende que o setor da construção civil

está mesmo vivendo um "boom". A facilidade de crédito,
o mercado favorável e a economia estável impulsionam o'

setor. "Teremos um cenário, novo: continuidade de governo
e pela primeira vez uma mulher na liderança. Mas a ex

pectativa é positiva. O Lula abriu o Brasil para o mundo. O
Brasil agora tem lá fora respeito, carisma e credibilidade.
Isso é muito positivo para os nossos negócios".

Por outro lado, apontoU a falta de mtraestrutura, a alta

carga tributária e a dificuldade em encontrar mão de obra

qualificada como verdadeiros entraves para o crescimento
econômico. "Em Jaraguá temos mais de 1,5 mi.1 familías
recebendo o Bolsa FamOia. Mas, se eu tenho uma vaga
para faxineira lá no meu escritório, não aparece ninguém.
Ninguém quer mais trabalhar de servente de pedreiro, por
exemplo, sendo que nenhum pedreiro ganha menos de R$-
1 mil", argumentou.

• Paulo Chiodini, da rede de postos Mime
Empresário do setor de varejo e prestação de serviços, Chio

dini vê na contratação de profissionais capacitados um dos maio
res desafios para os empreendedores hoje. "Existe mesmo esta

dificuldade em se conseguir mão de obra qualificada. O que nós

procuramos fazer é reter os talentos·e oferecer treinamentos es

pecíficos para as atividades que desempenhamos. Colocamos

gente especializada em pontos estratégicos e mesmo diante da

rotatividade, que é bastante alta, principalmente em atendimento,
o acompanhamento e os treinamentos são constantes", revelou.

Citou ainda os problemas na infraestrutura, como o estado
das rodovias federais, como fatores que atrapalham o escoamen

to da produção e resultam no encarecimento dos produtos. "Cada
caminhão parado por causa de engarrafamento ou veículo estra

gado por problemas na pista interfere no preço que o consumidor
vai pagar no produto final".

• Ary Carlos Pradi,
da Sol Paragliders

Para o empresário focado na fabricação de

parapentes, o que mais preocupa é o chamado

"apagão de mão de obra", que muitos setores

já enfrentam. Para soluconar o problema, tanto

Ary, como os demais profissionais presentes no

debate, defendem investimentos em capacita
ção e parcerias, entre governos e empresas.

"Quem trabalha de faxineira ou costureira hoje
não quer a mesma profissão para suas filhas. As
filhas das faxineiras e costureiras de hoje estão es

tudando, para ter outras oportunidades. Vivemos
sim este 'apagão', principalmente no nível bási

co", disse. Por outro lado, faltam vagas em níveis
técnicos ou de graduação. "Temos também uma

massa de jovens saindo das faeudades à procura
de oportunidadeS no mercado, cada vez mais com

petitivo", acrescentou.

• André Gaidzinski, da Eliane

Pisos e Cerâmicas

,.'-'":1

•
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Plural

eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
.

twitter.comjbeatrizsasse
flickrjbeasasse

o(kut Beatriz Sasse

•

Foi divulgado o resultado do
concurso fotográfico "Retratos

Daqui" realizado pela Prefeiturà
de Guaramirim. Os premiados na

Categoria Profissional foram: 1 °

- Ieda Funari, 2° - Piero Ragazzi
de Freitas e 3° - Roseneide Gia
comozzi Berri, Já na Categoria
Amador foram: 1 ° - Cristiano Au

gusto da Silva, 2° - Márcio Erino
Ochner e 3° - Lorival Ribeiro de
Souza. Ao todo foram 26 inscri
tos, com 186 fotos. Os premiados
recebem medalhas e valores em

dinheiro, já as fotos farão parte
do acervo da Prefeitura.

literatura
A 3a edição da Ciranda Lite

rária, a última de 2010, ocorre na

quarta-feira, na Biblioteca Pública

Municipal, a partir das 19 horas. Na

pauta literatura, bate-papo e café
com o escritor convidado, Alcides
Buss, de Florianópolis. A mediação
será de Carlos Henrique Schroeder,
que esta semana foi agraciado com

o Prêmio Clarice Lispector de Lite
ratura 2010, pelo livro i'As certezas

e as palavras" (Editora da Casa).
Também haverá sorteio de livros.

"Vida Tranqüila", do fotógrafo do OCP, Piero Ragazzi de Freitas foi

premiada com o 2° lugar na Categoria Profissional, no concurso

"Retratos Daqui", de Guararnirim

Silêncio
Está agendadapara este domin

go, às 8h30, a 3a Marcha do Silêncio.
A concentração ocorre na rua Gui
lherme Cristiano Wackerhagen, na

Vila Nova e segue até a rua Mare
chal Deodoro da Fonseca (defronte
o Colégio São Luis). Liderado pela
jaraguaense Sueli Mader, o movi
mento chama a atenção da popu
lação para a violência no trânsito e

incentiva a solidariedade às famí
lias das vítimas. O tema deste ano

será a faixa de pedestres.

Internacional
O diretor-artístico e maestro

da Filarmônica Scar Jaraguá do
Sul, Daniel Bortholossi, se prepara
para, mais uma vez, reger uma or

questra fora do país. Neste sábado
ele embarca rumo à Servia e, na

próxima sexta-feira, 26, comanda
a mais importante composição de
músicos do país, a Filarmônica de

Belgrado. Para saber mais informa

ções sobre a Filarmônica acesse

www.fjds.com.br e siga no www.

twitter.com/Orquestrafjds.

A '._ realiza ao di.

2.,1 .(sábado', de 131130

ii 11 lor., dvidades

reérealifu e eduCativas
o

_

'I,attsilaa ao: PaJllue Malwee., O .'� 'o

evento �m oferece passeios (f� jipe
ap Pico MalVlee� passeios de bote e caiaque
pela fag03t tlKPosiçãtl de programas,
ambientais$ além de sorteios de VOOS dupJos de

parapente" distribUição de rn�as 'frutíferas e

noriferas e sacolas ecológicas,.

VIAGEM GASTRONÔMICA
Depois de quatro anos oferecendo o que há de melhor na culinária

oriental, o Kantan Sushi Lounge passa a ser Kantan Lounge. A mudança
se estende também ao cardápio e uma nova proposta gastronômica che

ga à casa. Agora, além da culinária japonesa, oferece pratos da cozinha
internacional, podendo ter Noites Italianas, Mexicanas, Francesas, entre
outras. O requinte e a sofisticação foram mantidos, tudo para agradar aos

paladares mais exigentes.
DIVULGAÇÃO

Pedro Gatti com a mulher Ana Paula e o filho Guilherme no

lançamento do novo cardápio do Kantan Lounge, no dia 16

dia21
SESC

A partir das 20 horas, apresentação
dos compositores jaraguaenses
participantes do projeto Motivo:

Thiago Wickmann, Gil Salomon,
Beth Mueller, Suzi Daiane, Thiago

Daniel, Thiago Carpes, Heitor
Bittencout, Adilson Batista e

Aldacir Padilha.

LONDON PUS

Sertanejo com Rony & Ravel.
Bilheteria: R$ 15 eles e R$ 5 elas.

dia23
.

SESC
Ás 19h15 apresentação de Tatiana
Cobbett e Marcoliva (Florianópolis)

·e às 20h30 Márcio Pazin e Carol
(Chapecó/SC). Ingresso apenas R$ 1.

SESC
Às 20 horas apresentação da

Orquestra do Conservatório de
Música Popular de Itajaí (ltajaí/SC).

Ingresso apenas R$ 1.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Na Encantado)
.

. -'
,

tem abertura hoje' ,

. ,
. .

Cerca de 30 mil pessoas devem acompanhar o evento-
".

"

.

�

RI"O 'NEGRINHO o bom-velhinho acolhe o públi- " -ter passado pelo município) Os
co enquanto acontece a benção "cálculos são feitos com base no

ecumênica, show de fogos de ar- número de público presente no

tifício, acendimento das luzes e," ano passado. ,

espetáculos natalinos. Na primeira edição, proprietá-
Nessa segunda edição, o rios de hotéis e outros estabeleci

evento apresenta toda a decor�-�. mentos comerciais foram surpre
" ção natalina feita com garrafas endidos ao receber mais de 25 mil

plásticas. "As 250 descartáveis pessoas só na abertura do evento.
-....orém, antes de completar usadas nos enfeites de 2009 ago-

.

"Nesse ano, estamos mais pre-

_.,0 calendário até a data re- ra sornam o total de 600 unida- parados para receber os turistas.

ligiosa, várias programa- des. Os materiais reutilizáveis Vamos receber pessoas de todo.

ções estão previstas para ganham formato de pinheiros, o país"," diz o chefe" de gabinete.
oferecer à população momentos' "neve que encobre o telhado do O'município investiu cerca de R$ "

de diversão e fantasia. Em Rio Ne-
.

prédio da admínistração pública, 500 mil no evento, além do apoio
grínho, por exemplo, a abertura do

"

entre outros artesanatos criados de empresas e trabalho voluntário..

'Natal Encantado' acontece hoje, pela própria comunidade. "Gutras informações do 'Natal

sábado," às 20 horas, em frente à Conforme O chefe de gabine- encantado' no site www.nata-

sede da Prefeitura. " te da Prefeitura de Rio Negrinho, "lencantadorionegrinho.coIIl.br.
Jorge Marcelo Detroz, são espe- Confira também a programação
rados cerca de 30 mil Visitantes n-atalina dos outros municípios

"

para assistir a chegada do Papai da região no box abaixo.
·Noel. Até o próximo dia 6 de ja-
neiro,

.

quando encerra o evento,' • Daiana Constantino
mais de 100 mil turistas" devem daianac@ocorreiodopovo.com.bl'

Aos poucos. as cidades SãO""
tomadas por corais, luzes

.

e apresentações culturais
para celebrar mais um dia
25 de dezembro.

Em. uma' locomotiva Maria

Fumaça, o Papai Noel desfila da "

antiga estação" ferroviária até a
"

área central da cidade. Em segui
da, ao som da banda Concerto da

Fundação Municipal de. Cultura,

Neve do telhado da"
Prefeitura é feita com garrafas
plásticas, ao todo, 600"

"

descartáveis foram usadas
na decoração da cidade

"Nesse ano,
estamos mais
preparados

.para receber
os turistas.

Vamos receber
. pessoas de"
todo o país.

-

JORGE MARCELO
DETROZ

"

, SA'IBA MAIS,

Vila do Artes�nato: 20 casinhas vão comercializar
produtos típlcos de Rio Negrinho

• VILA GASTRONÔMICA • MERCADO DO PAPAI NOEL• MUSEU DECOR'ADO
,

.

No Natal, o Museu Municipal Carlos Lampe recebe enfei
tes e peças típicas alusivas ào evento. Esse é um dos pontos

: mais visitados pelos turistas. Ali, os visitantes também podem
conhecer a história de Rio Negrinho. O museu está localizado

.
na rua CarlosWeber, no centro da cidade. O atendimento é das

.
10h as 21h de segunda a sexta feira e das 9h às 22h, nos sába-

.

dos e domingos.
'

'

'

AVila do Artesanato, na Avenida dos Imigrantes, é parte
integrante do projeto 'Natal Encantado'. Ali, estão reunidos' ". APRESENTAÇÕES CULTURAIS

,trabalhos desenvolvidos pelos artesãos de Rio. Negrinho.
"

Fábrica de brinquedos, corais, danças, encenações, tea-
Nas vinte casinhas estão trabalhos diversificados, em ma- tros, desfiles e música são algumas das atrações. As apresenta:
deira, tecido, lã, entre outros. A Vila fica aberta até ?3 de ções são preparadas pelas-escolas, entidades, igrejas e grupos

, dezembro, de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e nos do município e acontecem todas as quartas e sextas-feiras,
sábados das 9h às 22h, e domingos, das 13h às 20h.

. .
além de sábados, e domingos.sempre a partir das 19h30.

. .

A Vila Gastronômicaé uma das novidades do 'Natal
Encantado'. No espaço, o público terá acesso a vários pra
tos, além de estacionamento, banheiros e uni coreto para
apresentações. Nos sábados, acontece a feira de agricul
tura familiar. .

• VILA DO ARTESANATO

, '

Nessa época, o Pavilhão dos Imigrantes, na área cen-
e

tral da cidade; se torna o Mercado do Papai Noel. No espa
ço, acontecem feiras de vários produtos. Tudo isso é para
atender o público do projeto do 'Natal Encantado'. A aber
tura acontece dia 26 de novembro, às 19h. O atendimento
é das 18h às 22h, de segunda à sexta-feira, das 14h às 22h
nos sábados e das 16h às 22h, nos domingos. A feira aten

derá até o dia 23 de dezembro.

• CASA DO PAPAI NOEL

Inauguradaem 200�, a Casa do Papai Noel tem uma

arquitetura típica e feita com caixas de leite. O ambiente
fica aberto até 6 de janeiro, das Iüh às 21h, de segunda a

_sexta-feira, e das 9h às 22h, 'nos sábados e domíngos..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
-TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

-,

Kelly Erdmann,
jornalista

CharlesZirnrnennann,
escritor

r,

Patrícia Moraes,
, jornalista

.

.. O· futuro do livro

L
;

,

No
último- sábado fiz a'medíação de um a Blackberrye Çoby já estão lançando os seus,

debat� sobre o futur? do livro, num even: para não deixar a Apple sozinha no pedaço), que
, to de literatura, aqui mesmo em, Jaragua faz tudo isso e ainda dá para ver vídeos, revistas,

do Sul. E de um lado estava uma jovem digitar e muito mais...

autora e seu Ipad (tablet da Apple que permite ler Já o Kindle é a realização de um sonho, você

,

livros, jogar videogame, acessar a internet e digi- vai poder comprar olivro que quiser a hora que
tar) e um jovem autor e seu Kindle (o leitor de li- quiser e pagar muito mais barato por isso ..• Eca
vros digitais mais vendido do mundo, comerciali- bem milhares de livros na sua memória... Mas o

. zado pela Amazon e, naturalmente; a ferramenta ' Kindle também não está sozinho, o Nookvem se

mais apropriada para a leitura de um livro digital): aproximando, e é tão bom quanto ...

As diferenças ficaram' evi-
,

�____ Quando estive ano passa-
dentes no debate, o Ipad é do na Feira do livro de Porto

perfeito para quem lê, revistas' Alegre, para. participar de uma

(todas a� grandes já têm con- mesa' sobre o futuro do livro"
teúdos formatados para o apa-

'

já havia falado sobre o Nook

relho), blogs e o twitter, mas e Kindle, e alertei que, uma gi-
.lê poucos livros (pois sua tela gante continuava quietinha (e
não é apropriada para leitu - continua), a Google, que detém"
ras muito prolongadas). Já o c o maior acervo de livros digitais
Kindle é o melhor amigo do do mundo, através do seu Goo-
rato de biblioteca, é tão leve quando um livro de gle Books... Então não me admiraria se a empresa
cinquenta páginas e usa a revolucionária tinta lançasse um leitor digital, ou mesmo 'aperfei
eletrônica, ou E-ipk (que posiciona as partícu- çoasseo seu sistema Android para a leitura de

las de tinta de forma eletrônica). Quem vê a tela livros (aí os celulares e tablets passariam a usar

pela primeira vez geralmente dá uma segunda telas especiais) ... Mas é apenas uma suposição...

-

.

olhada porque atela realmente se parece com A revolução, digital afeta principalmente a

papel de,verdade. A tinta eletrônica usa tinta de impressão, a logística e a distribuição do livro;
verdade para gerar textos límpidos e nítidos, e as então chega de relutância, de argumentar que o

fontes tipográficas do Kindle fazem uso das carac- livro digital vai demorar ou 'que vai acabar com
. terísticas particulares da tecnologia para tomar as, o livro em papeL Seja qual for o futuro, o livro

letras e palavras ainda mais definidas. A tela do
, digital fará parte dele. Duvida? Olhe como está o

Kindle reflete' a luz como se fosse uma folha de mercado americano: em outubro os clientes da

papel, eliminando o brilho e o reflexo típicos de Amazon compraram mais digitais que livros fí
um monitor, e você pode ler sem problemas tan- sicos, dos títulos que estão entre 1000 mais ven-

to sob õsol quanto na sua sala de estar. didos da Amazon.com.
Se me perguntassem 'hoje qual dos dois

�

eu Eu trabalho com edição de livros há mais de

compraria, eu-diria de boca cheia: os dois!O Ipad . dez anos, e escrevo há uns vinte anos, amo o'chei- .

,

é -charme puro e inaugurou a era dos tablets, ro dos livros de papel, o seu trançado, a textura... E
as pessoas não terão mais agendas, netbooks, sempre terei livros de papel em minha casa, mas

calendários e tocadores de mp3, não, de forma é· inegável que ocorrera o que aconteceu com o

alguma, terão um tablet (a Samsung, a Motorola, 'mercado musical, o podervai mudar de mãos.

lANÇAMENTOS

, ,

CLIC DO LEITOR

" A Brenda foi clicada p-elo leitor Thiago Baur

enquanto se divertia no meio do mato!

Envie SUÇl foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)

(15h, 18h, 21h - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2 '

'. Harry Potter e As Relíquias da Morte (Leg)
,

(13h30, �6h30, 19h30 - todos os dias)
• Cine breithaupt 3
• Tropa de Elite 2 (Dub) (19h, 21h20 - todos os dias) ,

• O Último Mestre do Ar (Dub) (15h, 17h
-

- todos os dias):

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Harry Potter e AsRellquias da Morte (Leg)

(13h, 16h, 19h, 22h - todosos dias)
• Cine Mueller 2
• Tropa de. Elite 2 (Dub)

, (14h; 16h40, 19h20, 21h40 - todos os dias)
"

• Cine Garten 1
• Harry'Potter e As Relíquias da Morte (Leg)

(13h20, 16hl0, 19h, 21hqO - todos os dias)
• Cine Garten 2 '

,

• Eu e Meu Guarda-chuva (Dub)
(13h40, 15h30 - todos os dias) ,

• Muita Calma Nessa Hora (Dl,Jb)
(17h20, 19h20, 21h20 - todos os dias) ,

-

• Cine Garten 3
• Tropa de Elite 2 (Dub)

(14hl0, 16h40, 19h10, 21h40 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Atividade Paranornal 2 (Leg)

·

(19h50 - todos os dias)
• RED (Leg) (13h30, 15h40, 17h50, 22h - todos

os dias) {

• Cine Garten 5
• Harry Potter � As Relíquias da Morte (Leg)
(13h, 15h50, 18h40, 21h30 - todos os 'dias)
• Cine Garten 6 3D

,

• A Lenda dos Guardiões (Dub)
(13h50, 16h - todos os dias)

• Jogos Mortais (Leg) (18hl0, 20hl0,
22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e As Relíquias da Morte.ü.eg)

(13h20, 16hlQ, 19h, 21h50 - todos qs dias) .

• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e As Relíquias da Morte (teg)

(13h, 15hoO, 18h40,21h30 - todos os dias)
• Cine Neurnarkt 4
• Atividade Paranormal 2 (Le�) (17hl0, 21hl0 -

todos os dias)
• Garfield (Dub) (13h30, 15h20 - todos os dias)
• Jogos Mortais (Leg) (19h20 - todos os dias)

, -
,

• Cine Neumarkt 5
• Eu e.Meu Guarda-chuva (Dub)

(14h45 - todos os dias)
• Muita Calma Nessa Hora (Dub) (16h50,

18h50, 21h - todos os, dias)
• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h30, 22h

- todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Dr. Ricardo agradece a carona e desce do cami

nhão da trupe perto da igreja. Padre Emilio apresenta
-,Ricardo para Solano e ele o leva até a fazenda de Max.

Marreta embarca na caminhonete de Solano sem ser

visto. Manoela pensa em Solario. Ricardo brinca com

a veterinária assim que "th(3ga na fazenda. Geraldo

não deixa Dora assistir ao espetáculo. Max reclama
com Manuela por ter chamado Ricardo para ser mé
dico do posto de Girassol. Amélia incentiva Manuela

c a ir ao circo com Ricárdo. Marreta ameaça contar que
Max mandou atear fogo no circo. Ele entrega o dinheiro

que recebeu de Max para Terê e Neca e pede perdão.
'

Dora vai escondida para o circo e encontra Glorinha.

Solano se incomoda, ao. ver Manuela chegar de mãos.
dadas com Ricardo. Pimpinela fica aterrorizado ao ver

Maciel.na plateia e deixa ó picadeiro. Terê termina o

espetáculo e entrega o dinheiro da bilheteria para So

lano. Max diz que vai usar a foto que Geraldo tirou de

Padre Emílio de peruca de palhaço em sua vingança:
'

Neca encontra um bilhete de despedida de Pimpinela.

TITITI
Renato fica furioso ao descobrir que Marcela pas

sou o dia com Edgar. Alex estranha a preocupação de

Luísa com Edgar. Jaques acusa Jaqueline de prejudicá
lo. Suzana jantacom Ariclenes e pede que ele se vista
de Valentim. Desirée diz a Armandinho que ama Jorgi
to e o aconselha a tentar ser feliz com Stéfany. Jacques
chega à casa de Clotilde e encontra seus pertences
encaixotados. Chico finge que vai sair com. Lourdes e

deixa Nicole enciumada. Marcela se instala na man

são de Giancarlo com Paulinho. Gamila marca um encon-

,
.

outro lugar. Dorinha ensina Breno a se comportar corno

um cavalheiro. Dona Mocinha solta Stéfany, que busca
abrigo na casa do tio. Desirée faz as pazes com Jorgito,
Clotilde conta para Ricardinho que fingiu que estava de

mudança para pressionar Jacques a largar Jaqueline.
Camila vê Jacques embriagado na rua ao lado de men

digos e filma a cena. Ariclenes recebe o vídeo que Camila

fez de Jacques, quando Valquíria chega. O juiz chega à .

'_
mansão de Giancarlo para casar Renato e Marcela.

'- ·PASSIONE
Totó se irrita com Diogo. Bete e Mauro desapro

vam as regras impostas pelo representante de-Fred.

Melina 'se revolta por não saber. quem é o novo sócio
da metalúrgica e culpa Bete pelo ocorrido. Clara fica

indignada ao ver Diogo falando com Totó na cantina.

Sinval avisa a Candê sobre o jantar que Stela pretende
fazer para comemorar seu casamento com Fátima.

Chulepa prepara uma 'surpresa para Lorena. Stela
comenta com Gerson sobre o jantar que vai fazer em

sua casa para Sinval e Fátima. Danilo afirma ao tio que
matou saulo e ele fica muito preocupado. A assistente
social vai à casa de Totó e acredita na felicidade do

italiano ao lado de Clara. Laura fica comovida ao ver o

sofrimento de Mauro por. causa de Diana. Cris pensa
em uma forma de livrar Diana da chantagem de Meli

na. Alfredo conta para Kelly sobre a visita da assistente
social a Totó e Clara, Berilo sequestra Jéssica. Melina
implora para ficar.com Mauro. Agnello encontra Stela
na clínica onde Danilo está internado. Totó pede à Cla
ra que não' vá embora e os dois se beijam.

RIBEIRÃO DO TEMPO

tro com Pedro em urna boate; mas sai corri Thaísa para Não há exibição.

(O re�umo dos capítulos é de responsabilidade �as emissoras).
,/)

"

<.
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onito e ousado

ele .. já é, potente
também. Só faltava

ser econômico e

ecológico. Não mais. A· Kia

apreser:tou no Salão de' Los

Angeles o Optima Hybrid, já
vestido na nova geração do

modelo. A receita é parecida
com da concorrência, mas a

Kia :- e também a Hyundai
.

- usam bateria de lítio, mais

eficiente.

São 40 cv a mais.

proporcinado pelo motor

elétrico que, somado ao
I

propulsor 2.4litrós, chega a um

total de 206 cv - a transmissão
.

automática de seis marchas é a
-

mesma que equipa o Sorento.

Ao 'contrário' do irmão Sonata

híbrido, o Optima _

manteve

praticamente o mesmo visual

da versão comum. Apenas o

pára-choque e a grade são mais

aerodinâmicas para reduzir o

consumo,

FONTE: WWW.BLOGAUTO.GOM:BR
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.6
SUPER SURF COMPLETA

-

. UNO MILLE EP 4P 1996

.. ",

. .l'

, I,

I r••1,i,

.3370-7500
. "'\

Rua Walter Marquardt, 2670

______D�Cl�IEN�TE�U�SP�EC�II�,ft�NH�AC�ON�FE�QIR�, _

:
.

.
"

Taxas compartilhadas com o mercado Transparência no negociaçãoCarros com procedência

..

,
,

.

�

Nós garantimos o preço

i
.

;

j
.!
11
i

r
,

"1
i

Procurando ....

.

por um vefculo?

. ,

;

; "

; I

As melhores·opções de veículos
da região você encontra aqui no

.. jornal O .CORREIO DO �OVO.
.

'.

'.
�

'J
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F1iJro t::eNTsR
Raie Z- I.{fI(q' 1Kií! k��.' ,

I

'

-�. • '" » .,

'fi'R 280, . N9 460, f B. CHICO PE PAULA
, . JARAGUA·DO SUL t se
_. "3275..1'�O:

grandear@grandcarautocenter.com.br

'·'Jtutgeiê d cunho mer meme lJtf tráUv@·, -FIl) nçJiUri "lO uJeito a-�provaçIO çadastral e valor mfnimo. 'rom�9ôes d� ofertas V411daJ por t rnpo limitado.
_. J

.•
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I
I'
I
I

'I
I

t-.

.

, CONFIRA· AS LOJAS PARTICIPANTES
.
',. , �

j
'I

. .

2000MumMARCAS- (47) 32731001

'. RUA·ANGELORUBINI}80 '

! ',... '. -

(lataglládo5Ql)'

:. ,', "AuTOJÃClL�t41.}33!2�1.�:
.Ó:

-. �v PREFErroW�lQEMAR'��UB8l\3841
-

, �doSíd}

. EMM�NoOitfER � (47) 32744444 KJKARdo,�i47} 337t4�2S
.

Ní'MARECijAl D�ODORO DA FONSECA5S7 -.... RUA WÁtlÉR MARQVAR0T24�5
.

,
�

.

�ÚádQSuI} -. .

" .llaralJllâltoSul)
•

; ,..' • .\.;:. ',0 " "'.I" .,' .: -

"_ .: � . '"-t,-: �.,;i. '��·';.�:F/>l
"�'�: '. FACHINI- (47) 317030'15;' • ':� :'� *;- lAlcTAUldMófilS>- (47) 327j2143�

-.

"'.'
t;

RUA PRE-s. EPI1AcIO PESSOA 57Ó AV PREFEITOWALOEMAR GRUBSA 3809
•

.

Uafcl�!lOS\ll) (J.lraguáooS!dl
.

AUTOMÕvasJAaAGuA - (47) 33119500 ftRREm· (41) 3:3730047
AV. DEODoRO DA FONSECA lHO,(JaraguádoSull . 8R 280 KM 58 S/N (Gyáramiliml

--,,-,ARCOllA - (41) 13701669
AV GETÚLIO VARGAS 920 (kr.lguáooSul)

AZmOO - (47) 3373_ . : GADOnl· (47) 33722143 .

'

.

•

8ft 280 KM 58 (Guaramirim) RUA BERNARDO DORNBUSCI:I 1671 (laraguádOSIII)

.

MILTON CAR - (47) 33161470
RUA ANGELO RUBINI 4610araguá do Sul)

.

.
MM AUTOMÓVEIS· (47)33130131

. RUA28DtAGOST066 _

(Guaramirlm)

fiEI AUTOMÓVEIS - (47) 33nl010
RUA WAlTER MARQUADT 1850 (Jataguá do $ui)

l .

BA�ElU - (47) 33702010
AV PR$lOWAlDEMAR GRII88A 4158

. �ttSul!

BARRA VEfCUlOS· (47) 33161949
. RUAÂNGnoRUBINI712�doSd}

GAÚCHO VEIt.'UlOS - (41) 33719130
RUA BERNARDO OORN8USCH 1917

(la!aguá doSul)

GERAÇÃO�(47)33731919
RUA GERÓNIMO CORRfA 279 (Guaramirim)

BLUMBK.AR - (41)317Só316,
RUÁANGElORUBIN181S '

�ooSc!b

RAUSIS - (41) 33732020
RUA GERONIMO CORREA '20

(Guaramirim)

GtOVANE • (47) l27S004S
RUA BERNARDO OORNBUSCH 1880

(Jaraguá doSuO

OBADEVEfeulOS - (41) ll134_
.

RUA. 28 DE AGOStO 1584
(Gllaral(llrim)

. .

GLOBO (AR • (4n 32763804
RUA BERNARDO DORNBUSCH 619

(.I<1c.OO Sul)

.

ROOOCAR· (47}327J6S49
'

RUA BERNARDO OORNBUSCH 620
(JaraguáooStd)

•

RVVOOJLOS - (47) 33111.743
AV PR�FErro WALOEMAR GRUB,BA, 42�

(JaraguádoSld)

.ORamo- (47)lln'lU
RUA RElNOlOO RAU 355

�.�.

ItPVE[CUlOS - (47)47-U12G048
AV MARECHAL DEODORO DA FONSKA 1014

(.IaragIDdoSul)

���(47)331302Ql
1WA.HOOBEIOOSIlm�Ut.114

�.

DOM�(41)U7SlOlO
RtiAPIi6.mooo� mo

�.�

JN.AUlOMÓVE'S� (41) ))161701
RUA ÁNGElO RU81NI179

(lJaguádoSvll

JANIRAUTOMÔVElS· (41) 33162211
RUA WALTER MARQUADT 2n7

(laragllãooSul)

. STREH (AR • (41i 33703113
. AV PREffITO WALDEMAR GRtJ88A 4040 .

(.Wagt4ooSuO

lAPEWNI- (47) 1)764589
AVPRaWAl,OOMRGRllBI!A3421

�do.SuI)

''ii-

)

I

�
: 1
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BLAZER COLINA 4X4

j3Q ,

mo XLTMWM
201 PASSION X5 'l&AUIOREX '"

OPCIONAIS: .

" (QMPlETO+A6Sf7\lJltl-t;AI3G+TErotCOURO+(OMP4CO
COMPlETO+ABS+COURO+ABG+RODA+CD+4X4+W 2006 63.900 58.900

CoMPlETO+Aas:+ABG+AUfOtCOURO+AOt(OMP+<D "2010 59,,100 55:200
COMPlEfO+ABS+COURO+ABG+AQ+RODA+W 2001 56.000 52.000

�. COMílaQtAQ+{OM.p+AlJ.iO+OOOMFiifRE4-W,C'· :' ,

20n '52,560)47,660
AR+DH+VTE+TEID+AO+ABG+COMP+CD+ROOA+LDT 2009 47.900 44,000

;, ."h
. Af\+DH+Yll+A[4-AQ:i.RQOA+lDT+W 2010 "47.900. '43.90.0
AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+lDT+W 2007 40;900 37.900

,

,,:," DH:rI\C:tve�TE-tAl.M+AQ.t(OM�+RODA+LT-tW
,-

·2Q09 39.QOO 37300
AR+DH+VII+Al+AQ+ABG+RODA+lI· 2010 39.900 36.900

·AA+DH+'JTE+At+AQ�ROOA+lJjT-fW .>20Ó73"3,4:900 ji:400
AR+DH+vTE+RODAi--W 2007 34.900 31.900

AOtDH;' , 1997 33.990 29.990
AR+DH+VTE+Al+AQ+CD+RODA+LDT+W 2003 29.900 27.400

AQ+LDT " 2009 25.700 23.700
AR+DH+VII+AQ+RODA+I,DT+W 2006 25.5000 23.000

'DH ' " ',w2001 24.990 21:990
. 2002.22.100 19.700

• 2004' 20.990 �8.990
1999 13.990 12.490

• 1999 13.800 11.600

ASTRA SD ADVANTAGE

SPijlNTElt310 e FURGAO

AIRTREK4X4
AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG '

+COMP+AUTO+COURO+CD
+RODA+4X4.-ITAJAf - 2007

AR+DH+VTE+AUTO
. +AQ+ABG+RODA+lDT

2009 - ITAJAI
PALIO WEEKEND ELX 1,6 8V·

MAREA WE�I<EN(} CITY i.O
.�..

IBlZA SXE 1.8 MOTOR AP

AR+DH+VTE-r.-AO+LDT+W
AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W

,�"

Venha conlerir nossos seroiços!
(047) 3376 ..0251
·Ruà Ângelo Rubini, 900.

Barra do Rio. Cerro • Jaraguá do Sul ·'se
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-
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',1 CAMINHÕES
PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de Tr: 3275-0697 .:
entrada, e assumir financiamento Tr: 9941-
5854 Fabio

,

SAHARA - vende -se ano 97, impecável Ir:
3370-1141 ou 9113-7522VERSAlllES- vende- se Royale ano 96,.

completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371-
, 8111 ou9918-9808/ Rafael

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com
26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 n. 9616-9188
ou 9975-5575040-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,

alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr: TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro
.

33701478/99030877 portas, aceno moto na negociação. Tr: 88Ô7-
3457 "

CAÇAMBA 060 - vende - se motôr e caixa
Mercedes 1113 por R$ 17,500,00 aceito carro UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatroTr: (4I) 9196-4430 portas, completo, Tr: 3370-7442/lauro

= MOTOCICLETAS

MERCEDES BENl l1214- Vende-se, 94, c/ baú, UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$ Bll - 'Vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.branco. Tr. 9979-6850/3371-6368
. 4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr: 9618-

7945.CAMINHÃO VW - vende - se 7.90 S, ano 92,
branco, com carroceria, ,freio a ar auxiliado,

'direção hidráulica, comtatôqrato, R$ 31.boO,00
aceito carro de até R$ 13,000,00, Tr: 9140-
3987 ou 8859-5834

SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 33LO-7144

m�ql,�.W
_ CHEVROlET UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, com

ar-condicionado, R$ 17.000,00. Tr: 9979-8040

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, STllO _ vende -se ano 2003, na cor branca,
.

quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, completo sem teto Tr: 9181-6689AL. Tr: 8823-8479.

.'

1�II�mOJljI OUTROS

R$ 1,8.000,00 Tr: 8451-5887
,

CL.IO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$
17.500,00. Tr: 9186-1357: .

MEGANE RETH - Vende - se, ano 01, 2° dono,
completo, pneus novos. Tr: 99479765

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$
36.500,00. Tr: 8402-5923

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
CIVIC - vende -se LXl, ano 20Q7, gasolina, na es.tado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00 0075
Tr: 9192c1556 Reginaldo
C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air
bag duplo, aTOS de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010, R$ 28.500,00.
Tr: 8831-8989 Vilmar

C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$
24.500,00 Tr: (48) 96137335

CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$
17.000,00, Tr: 3372-1371/99228300

ASTRA _ Vende-se, ano 08, preto, rodo a 16",
STllO- vende -se ano 2007, completo Tr:

P'AJERO ESPORT V d 023371 7090 9647 2320 t d h CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz - en e - se, ,diesel,IPVA pago, único dono. Tr. 99294800
- ou -. na par e a man a

branca, pneus novos. Tr: 3370-0479 2.8, completa, emplaca e revisada 4x4, R$
46.000,00. Tr. 9115-1154 ou 3370-0402CG - vende-se, 150, ano 08, com partida

elétrica, com 11 km, 4.900, 00, Tr: 3275-3538
ou 9931-9410'

CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a
álcool em períeito estado R$ 4.800,00 Tr:
3276-0850

CORSA - vende-se classic, para assumir
financiamento, ou troco por moto CB 300 Tr:
3376-3173 ou 9934-6491

ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata, CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de
completo sem ar, pneus novos revisados, com liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161

Bll. - vende -se 125, ano 09, com partida IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou 3274-8077 CORSA - vende-se HATCH quatro portas, anoelétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064
F4000 _ Vende _ se, vermelha, 1981/1982, 2000, único dono, com ar - alarme - trava - kitBll d 2003 de.t d rrotot MWM, carroceria qraneleira no valor de visibilidade. Tr: 3372-2595SIENA -, vende- se tetrafuel' (GNV de' - ven e - se .

, cor ver e, unlco ano".
, fabrica) 2010, cor prata 16-mil km rodados, Tr: 3371-7526 R$ 26.000,00 em ótimo estado, Tr:-9184.0124··

completíssimo .. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766 ou 9988.1982 com Alzemir.Bll - vende-se 125 KS� .ano e modelo 2008,
9 mil Km rodados, em ótimo estado, com a

. MITSUBISHI- Vende - se, l200 Gl 98, 4 X 4,revisão em dia R$ 4.200,00 Tr: 3373-1900/ Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE.
Fabricio

. -

R$ '29.000,00, Tr: 9983-9046 falar com Joise

,IUII//IIIIHIII////IIIII,

FO R O
J

CG - vende -se 1"25, para trilha, ano 85 Tr:
9219-8878 Douçlas

. .

CG - vende-se 150 .para frilha, Tr: 9633-2274CORSA HAT - vende-se, 1.0, 2003, completo ESCORT _ Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina, R$ ou 3055-8884menos ar, R$ 21.000,00 Tr: 3371-9157 4.600,00. TR: "3273-0216/9177 -2300 CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr:MONTANA - vende -se cor branca, ano 2Q06, ' ESCORT _ Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com som, 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir .

completa com ar e direção, Tr: 9621-8645 ou R$ 4.900,00. Tr:.9177-23003370-7242' .

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer,
cabine Simples, AC/DH/VE/TE, e sistema de
rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932.

FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano 2003,
1.0 4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,
TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin
novos, R$ 20.900.00 Tr: 8822-2556'

S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, completa, FIESTA - vende-se gl lO,01, com ar e travaR$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148. vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr:
VECTRA - Vende-se GlS, completo, 2.2, ano 3055-3756 ou 8408-9110
99, R$ 18.500,00, aceita-se veiculo de menor

'valor Com GNV. Tr: 3275-3538 9931-9410

VECTRA - vende-se GT Flex 2008/20Q8, 2.0,
prata, completo, IPVA pago, 36.000 km, ótimo
estado, valor R$ 39.000,00, Tr: (47) 9933.0183

ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002, KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpadorimpecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou
e desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945.9969-4208

&

,

5881/3273-6572

FUSCA - vende- se ano 74 Tr: 3372-3910

PALIO - Vende - se, branco, completo, ano 99,
R$ 11.000,00. TR: 8826-6122

CG - Vende-se, Trtan 125 ks, prata, com baú, R$
2.700,00. TR. 33717317/9926�616

'CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539·

TITAN- vende -se KS 2001, ou troca- se
por eletrodomésticos novos no valor de R$'
2.400,00 mais documentos, aceto proposta Tr:
9634-6151

KA - Vende-se, 97, em perterro estado, R$ XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada para
8.500,00. Tr: 3276-0850 trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486

KA - Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo estado, XT660 - Vende-se, ano 05, R$.18.000,00.
R$' 1.500,00 entrada. Mais parcelas de' R$ Tr:9979-8040'

-454,00. Tr: 3273-6417

MONDEO - vende-sê, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV, em
ótimo estado, R$ 25.000,00, Tr: 979-6850 ou
3371-63.

SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 i("3275-2421 ou 9148-5790

Inl�1U1II VOlKSWAGEN

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, acena-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

PICASSO - Vende - se, 04, completo, R$ GOL - vende -se 1,0 na cor prata, ano 2002,
29.000,00. TR. 33705622 ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12 x.

-

'

de 421,00 Tr: 9954-8466
PUNTO - vende - se coni 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

,

,

.':,�I.',:•. I. PEUGEOT

PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$
45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922-8300

XTZ- vende-se, R$ ,2.000,00 de emada e CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, la, preto,assumir parcelas de R$ 193,00 Tr: 3273�0884 . càmpleto, air bag duplo, ótimo estado, R$
YBR - vende -se 2007 cor prata, placa 17.500,00 Tr. 99786795 Baquel
vermelha, troca por carro Tr:8473'-9240 CLlO - vende � se hatch autentique 2005, cor
YAMAHA c, vende-se XJN, 600cc Okm, Tr: 7812-. beje, quatro portas, trava alarme, desembaçadorS10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas, 3100 ou 9953-2627/ Samir

'

traseira, limpador traseira, quatro. pneus novo.

CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, semi
'nova, com 6 meses de uso 5.400KM rodados,
cor preta com injeção eletrônica, partida elétrica
e com caixinha de 401 já instalada R$ 5,500,00

FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro Tr: 9925-9068 ou 3370-6687,
SANTANrt li 3370 6829 8474 6881 PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$

A - vende - se, ano 95 completo,po as, r: -. ou -'

HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor branco, Tr: 3275-6730VECTRA- Vende-se, 2:0, GlS, ano 95, cinza, R.$ FIESTA _ vende --:se sedan l6, flex corneleto.. cinza, R$ 3,800,00 Tr: 3371-e208 ou, 9176- 35,000,00 + financiamento Tr. 3372-137112,500,00 Tr: 3371-9157
ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-3444 4929 PEUGEOT 206 - vende-se, ano 2001, 16 W,VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de '

STRADA - vende-se, CBX' 200, ano 97, com completo menos direção, corvermelhõ, lO, R$FIESTA - Vende�se, Hath, branco, 08, Tr: 9143-
16 500 000 li 9975 3

couro, R$ nOOO,OO Tr: 9973-9669
-

0574 Josi partida, R$ 2,000,00 Tr: 3371-9157 . .,,' r: - 94.0/9902-6717,
TWISTER _ Vende-se, ano 2003, vermelha, R$

- PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo.FIESTA - vende-se, 1,6 sedan, 06, completo, 2° a
TR 9969 3914/3372 3008 K

"

5.500,000, aceta-se carro em troca ,,- - auedono, 32 mil km, ·Impecável, R$ 27.000,00 Tr: Il

9186-7223

GOL..., vende - se bola, ano 95, 1,8, em perteto
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 3372-0900

PÓlO - vende - se 1,6, preto, ano 2005.
Completo, 55,000km, revisado, R$ 28,000,00 .

único dono. Tr: 9608-5655 ou 3372-109a.
PÓlO HAT - vende - se '1,6, 2002/2003,
gasolina com krt gás, ar/ direção/ trio elétrico,
R$ 23.000,00 Tr: Daniela 9992-6524 Eduardo
9992-6475

'

PARATI - vende - se, ano 06, completo, R$ 33,
000,00 na cor preta Tr: 8405-9689

ShowBa
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NOVO CITROEN
AIRCROSS
GLX.1.6 FLEX 2011

• t

.� ...

Promocâo u3 primeiras revisões grátis"
válida -para todos os pedidos firmes
de compra do Citroen Airc"ros5
realizados até 31/12/201 O: S;

. MAIS COMPLETO
PORQUE TEM:

.. !�JeOOJ;l�o:
MdiJITêmw€JS 'Hatela.&:e
f.ong� e� tcrpcfulmij

• S(slema�·Illa�Il)�W'a.'1
oom neta "croMa dEr �tpril!):na�}

• Rád:w "'PftiJl'lIeerrfuli.Cimrcellll'" mm e:Kc1usfug •

ftm� Hí:fi·!l.i1lie de E!5p3riiaf� somoa,

oomandas 1!ll.1].1ldal11te. CO,lMnH �d';a$'
.

lliSB epas !Pod. Bf�1lh «cprilOOltlij
" A��((op:immti))

..
"

.."

CITROEN C3 GLX
'1.4 FLEX 2011
Por R$

36.9901

CITROEN C4 GLX
1.6 FLEX 2011

.

Por R$

'5 .9901

NESTE SÁBADO, ÓIA 20, AIRCROSS DAV NA LE MONDE.

VENH.A FAZER UM TEST-DRIVE E CONHECER O NOVO CARRO DA CITROEN.

RODAS DE LIGA-LEVE 15" • VIDROS E TRAVAS EI,.ÉTRICAS • i ANOS DE GARANTIA 3

CONFIRA TAMBÉM AS VERSÕES C3 XTR E C3 AUTOMATIQUE.
FREIOS ABS • PAINEL DIGITAL • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DU�LO • 2 ANOS DE GARANTIA

3

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên AirCross GLX 1.610/11, Citroên C3 GLX 1.410/11 e Citroên C4
1.6 GLX 10/11. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 36 meses e taxa 0,99% a.m para Citroên C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada
de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 + IOF.TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3-Citroen'
C3 e Citroên C4 com 2 anos de.çarantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e l' pela Le Monde. Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil, conforme contrato
assinado entre cliente e concessionária. 4-IPVA grátis na compra do modelo Citroên C3. GPS H Buster·mod. HBN-431 OP grátis na compra do' modelo Citroên C4 Okm. Benefícios
não podem ser convertidos em espécie. Imagens meramente ilustrativas. 5-Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 30/1-1/2010 ou enquanto durarem os estoques .

.
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GM. VOLTA À BOLSA -DE VALORES
AMERICANAVALENDO-30 VEZES, MAIS

E o que parecia impossível
há um ano aconteceu: a, Gene

ral Motors voltou' a ter ações
negociadas na bolsa .de valo-

.

res de .Nova York esta sema

na. Depois de quase falir e ser

socorrida pelo governo ameri
cano, a montadora encolheu,
refez estratégias, aproveitou
um' ,moment,o de fraqueza da

maior concorrente (aToyota) e

voltou a lucrai.

E muito. Quando esteve a

beira do.colapso, suas ações
.

chegaram a valer US$ 1 apenas
- ontem fecharam acima de

-US$ 34, ou mais de 30 vezes o

que a empresa valia há) 8 me-
.

ses. Dá para comemorar? .Áin-
da não. Primeiro porque a em

presa tem um longo caminho

até renovar sua linha, segundo.

•
� , � .. l' .. ",,, � �

'" � .-' •• " "\ ... � lo .. • , ..........

,..... ,' .. ;-

porque a conco�rência coreana

e em breve chinesa está vindo
,

com tudo e terceiro porque a

Toyota, a Ford e a Volkswagen
(para citar as mais fortes) tam

, bém 'estão crescendo.

"No Brasil nada. muda",
disse Jaime Ardila, o presiden
te da marca na .região, à Folha
de São Paulo, mas achamos o

contrário. Nas épocas magras,
a filial brasileira teve que man

dar dinheiro para a matriz para
ajudá-la a não quebrar antes.

Hoje, a GM brasileira vive uma

fase mais independente embo

ra ainda contribua com o caixa

da sede americana. Com a GM'

dos Estados Unidos C9m di-·

nheiro em caixa após a volta à

bolsa, a tendência é que a GM

brasileira fique mais solta para

concorrer aqui e aSSIm acele

rar projetos para finalmente

modernizar sua idosa de linha

de produtos. É' o que a lógica
prega, mas nem sempre ela é

seguida em se tratahdo de .C!M.
. Fonte: WW)V.autoblog.Gom.br.

..

,
/

,.", ,

SALAO DE LOS ANGELES:
IMPREZA DESIGN CONCEPT

Um dos reis do fali, o Subaru

Impreza ganhou uma antevisão

no Salão de Los �geles. É o Im

preza Design Concept, protótipo
que revela as linhas da nova gera

ção do famoso modelo japonês.
Por ,enquanto, apenas uma foto

computadorizada foi revelada,
mas que já adianta.o ar musculoso

que o carro terá em breve.

Pára-lamas largos, entradas

de ar laterais com filetes de leds,
grad@ maior e um caráter mais

sofisticado estão expressos na

ilustração já que a Subaru não
. divulgou imâgens do modelo no

evento nem em estúdio ainda.

Segundo ela, o visual remete ao

conceito coupé de quatro portas,
tão em moda hoje.

A tradição, rio entanto, con
tinua no motor boxe! 2.0 litros,

mas o câmbio, quem: diria, é um

CVT batizado com o nome Li

neartronic - e a Banda ainda

quis justificar a aposentadoria do
CVT no Fit sabe-se lá porque.

Um belo carro, sobretudo
de traseira e no interior futu

-rista. Vejam a galeria abaixo e

digam o que acham,

Fonte: www.autoblog.Gom.br

••." ..,. � 1 .' 'I • � ,
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Megane Grand.tour Dynamique .. 2011' Astra Hatch Advantage • 2005
COmpleto - ABS - Ar cond. Digital Completo - Roda LL .

Roda LL
.

Palio Fire fie� '1.0 '" �007 Palio fire 1.0· 003
Arquente - Desemb. Límp.Tras Ar cond. -Ar quente -

.

,

Desemb. Limp TrasTrava e vidros Elét
.

New CMc LXS 1.8 .. Palio ELX 1.0 _ '-

Completo�AirBag-ASS-Camb,auto Arquente-desemb. tras.-direçãohid. Celta Life 1.0.200' "-

cd player - comp. de bordo - roda de LL limp. tras. - trava elétrica - vidros elétricos Ar quente Desemb. Limp. Iras

Fox 1.0 • 2006
Trava e Vidro Elét.

Plinto ELX 1.4
Completo - comp. de bordo
Roda LL 17

Doblo EU< Flex 1.8 2007
Completo "

.

�
Kombi Carat 1.6 GN ·1999 .

. 7 Lugares - Bancos de Veludos
.

Ká Flex 1.0 � 2009
.

Ar quente - Desemb. Limp Tras

TFava e Vidros Elét.

Fiesta Sedan' ex 1.0.. 008 :

Ar quente - Desemb. Tràs
, I

Meriva 1.8 •2004
Completo

. Palio Fire Flex 1.0 • 2007
Básico

'

,

Siena ELX Flex 1.4 <II

Completo - Roda LL Único dono

.corn

ClioSedan Expression 1.616V. 004' F
Air bag - Ar quente - Desemb. Iras. fl
Dir. Hld - Trava e Vidro Elét 1

, '

CorSa Hatch 1.8 ,,2004
Completo

C
AI
O

GaltO- 009
'Completo - Único dono
l

Palio fire 1.0· 003
.

Desemb. Limp. Tras

..

I

. )Celta f.O • 2004.
Básico

.

Palio EX 1.0 2001 p
. Ar qúente - Desemb. Limp. Tras "A
Trava e Vidro Elét. R

/

• !

t

PaliO Fire FIex 1.0 " 2
.

Alarme - àr quente '- Desemb. Limp Tras
Trava e Vidro Elét

�

Uno Mille Economy 1.0 • 2010
Ar·cond. -Ar quente
Desemb. Limp. Irss

Logan Expression 1.68V ·.2008
Completo - Único dono ..

,
.

'KáAex1.Q.
.

h quente - Desemb .. Limp. Tras

Trava e Vidros Elét:'

.
.,

Palio, ELX �x 1.4 2007
Completo - Roda LL

Káflex1�6
Completo -Roda tL
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Dê uma
ESPIADINHA

no seu próximo carro!

.p �" i

o CORREIO DO povo· Fim de semana, 20 e 21 de novembro de 201 O

Aproveite
o seu

··13° salário

'"
c:
.
"

,267, E�capade 1.6

40-500,00 35.900,00 2009, Prata, Flex, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar

quente, Travas Elétricas, Alarme, Cd Player.
' .

. 2009, Cinza, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor qe Iluminação,

.

l.:1mpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

•

2005 - Prata - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga�le.ve, Air Bag II, Cd Player, Bancos
em Couro, Câmbio Automático .

•
.

\:

-

2004 - Prata - Protetor de Caçamba.

KiluicD 2.4

22·POO,OO
.

�
'" '

.

A Vlsrí. SEM TROCA

2006 - Preto - Ar-c.ondicionado� Direção Hidráulica,
vldros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve', Faróis de Neblina, Cd
Player, Air Bag II, Freios ABS, Bancos em Couro, Câmbio
Automático.

-

2009, Vermelho, 8v, Flex Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Deserrmaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

•

.�

1995 - Branca - Diesel - Ar-condlclonado, 4x2, Direção
Hidráulíca

'
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GOltO ANO:2007
.

VALOR:l0,000 +

24X 677,00

FOX 1.0 ANO:
2008 VALOR:

10,00.0' +
24X 980 \

.

...
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HORÓSCOPO
Este é o momento de viver novas

experiências, investir nos estu

dos; participar de concursos e

mudar soa rotina. No amor, é tempo de tra

çar alguns planos. Se não tem par, reflita

sobre os motivos de estar só e decida que
rumo tomar.

É preciso terminar um ciclo que já
está em vigor para que um novo

comece. Há sinal de sucesso com

tudo que envolva pesquisa. O, roman-
.

ce vai ser puro erotismo! Lembre-se deste

provérbio chinês: os mestres podem abrir a

porta, mas só você pode entrar.

GÊMEOS
Sua motivação virá das pessoas

que estão ao seu redor. O conv!vio
social e a sua vida sentimental ga

nham um novo embalo agora. Preste aten
. ção em tudo que fizer e olhe as ações como

uma oportunidade de perceber- a vida com

mais amor.

CÂNCER
Não se surpreenda se tudo acon

\fllh'�"1
tecer como num' piscar de olhos.

Seus projetos ganham mais impul-
soneste dia. Aproveite para praticar uma ati

vidade física. Vida amorosa movimentada. O

oàssado já se foi e o futuro ainda' não existe.

Traga 'mais alegria 'ao seu cotidia
no. Tanto as atividades criativas

quanto as competitivas estão favo-

recidas. A paixão vai (lar o tempero
que faltava. Intensificar o convívio familiar e
dar à vida amorosa a atenção que ela mere-

ce serão atitudes sábias.
.

Assuntos referentes ao ambiente

! doméstico eJamiliar vão, fluir com
,

rapidez. O romance conta com

boas energias, podendo conquis
tar maior intimidade agora. Pique sexual a

todo vapor! Ao falar, use palavras de cari

nho e respeito.

LIBRA
Ii::!:ml�:t\ A comunicação será o seu maior

""
trunfo hoje! Viagens curtas serão

\_,L\,,__' favorecidas, É. hora de conduzir
a ,sua realidade. No romance, uma

declaração de amor pode -ser 'tudo o que
espera. Os relacionamentos de modo geral
ganharão em qualidade.

. ESCORPIÃO -

'A Casa da Fortuna está superativa
da e poderá aumentar a sua renda

mensal. Você terá uma maior per
cepção do valor das coisas e do seu

próprio valor. Pequenas dádivas de afeto"
respeito e compreensão valem tanto quanto
presentes rnateríals.

SAGITÁRIO -

I

8'
Sua percepção estará mais viva e

III "

"

" vai ajudá-lo a enfrentar sem medo

qualquer desafio. Na vida a dois,
evite correr o risco de considerar só

o seu ponto de vista. Preste atenção nos so

nhos, pois eles poderão trazer as respostas
-

que vem procurando,

CAPRICÓRNIO
Você po�erá se interessar-por as

suntos filosóficos ou espirituais
de uma' maneira muito particular,

Cuidado, porém, com as tentações de' um

romance secreto. Veja as possibilidades do

.presente. Aquilo que parece um problema
pode conter um benefício maior.

, AQUÁRIO
OS amigos vão exercer um papel
fundamental nos seus planos .de

vida. O setor afetivo conta com boas

energias. O companheirismo vai marcar o ro

mance. A qualidade da intenção é importan
te para multiplicar a energia. Caso contrário,
nada será acrescentado.

.

,PEIXES
Hoje, não tem pra ninguéml Canta
tas importantes podem ser vanta

josos no campo profissional. A fase

"também favorece a sua ascensão social. A

conquista será estimulante. Ele marca o tem

po de sua r1'teditação ou de qualquer ativida

de e purifica o ambiente.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de novembro de 2010 'Variedades 15

,

CarrO. de Claudia
Raia apreendido

Claudia Raia teve seu carr� apreendidO, na ma

drugada de ontem, depois de ser parada numa blitz
da Lei Seca, na Barra. Segundo os agentes, a blitz
foi montada na avenida Ministro Ivan Uns.' O carro

" r

da atriz, um Porsche Cayenne, estava, com o licen-
cíarnento atrasado e' foi retido. A atriz deixou o local
de táxi 'sem dar nenhuma declaração.

,

-_

Gaga quer mansão
de. US$ 12' milhões

Lady GagÇl está comprando uma enorme casa na Es
cócia - uma mansão de US$ 12,7 milhões. Segundá re

latos, a pop star deu entrada nos documentos para com

prar a propriedade, que fica perto de Edimburgo. Gaga
está pronta para finalizar o negócio da mansão, do século

, .

17, de 60 cômodos. Os moradores da cidade de Gifford,
que fica nos arredores do pequeno castelo, estão excíta
dos com a possibilidade ge ter uma vizinha famosa. '

DIVIRTA-SE

Casamento
Num barzinho, o sujeito resolve abordar uma

loira de uma maneira pouco natural:
- Como você é bela! Case-se comigo e eu te farei a

mulher mais feliz do mundo! Por você, atravessarei

-oceanos, escalarei montashas, cruzarei fronteiras,
descerei despenhadeiros, nadarei através das
correntezas.'.

�

A loira se levanta e vai mudando de lugar, quando o

cara a interpela:
- Ell-Moça, o que foi? Não quer se casar comigo?
E ela responde:
- Eu, hein? Pra que eu vou querer um marido que

-

não para em casa?

"

....

Babi 'de casamento
'marcado para: maio
Namorando há cerca de três meses o analista de

sistemas Felipe Correa, Babi Xavier já está de casa

menta' marcado. A atriz e apresentadora casa em

maio do ano que vem, em sua cidade natal, Niterói,
rio Estado do Rio de Janeiro. "Estou anim.adíssima.
Só velo.na minha frente vestido de noiva", disse.

CQm cerimônia marcada para odia 7 de mato" Babi
ainda não decidiu se vai fazer um festão ou se fará

r

algo mais ·familiar.

íris Stefanelli

Susana
Werner aplica

botox
Aos 33 anos, Susana Werner

teve a coragern que poucas pes
soas mais velhas têm: ela revelou

que usa botox. A revelação da mo

dela foi feita durante a gravação
do "Superbonita transforma", que
vai aoar dia 26. "Eu faço botox há
três anos e, assumo. Sou muito

branca, tive ruga muito cedo. Che

go para a médica e digo: bota um

pouquinho aqui", disse Susana.

. ' .

vw'nolvar
- íris �tefanelli selá a mais nova noiva do peda

ço neste sábado. O noivado acontece hoje e ela
comentou sobre o casamento. "Fiquei até gripa
da com tanta coisa que tenho que organizar. Se
o noivado é isso tudo, imagine o casamento. No

infcio a festa era para 30 convidados, 'mas agora -

passou de 100. Da minha família é pouca.gente,
.

mas da dele .. .':

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�

.. '
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JARAGUÁ DO SUL

Se não pode ser

considerado exatamente
I

um objetivo, o

reconhecimento de um

projeto trabalhoso é

para Carlos Henrique
Schroeder uma importante
motivação.

ão porque a possibilidade
de urn dinheiro a mais, que
ultimamente está sendo

A partir de hoje, o Moconeví
, (Movimento de Consciência Ne

gra do Vale do Itapocu) já pode
dizer que finalmente tem uma

casa própria. A conquista será
comemorada a partir das 11h de

hoje, na Avenida Marechal Deo
doro da Fonseca, número 1082.

O ponto, em frente à ','Praça da
, Marcatto", é o novo local de en

contra dos integrantes.
"Por muito tempo, nos reu

nímos na, casa dos membros"
passamos, urn tempo' também
nos reunindo em um espaço que
pertencia ao sindicato. Agora sim,
temos nosso próprio local", come

mora a coordenadora do Movi

mento, Marlene Rosa dos Santos.
Ela conta que, ainda assim, oficí
.nas como as de dança e capoeira

o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de novembro de 2010

J

PIERO RAGAZZI

I"

Letrasque levam a voos altos

ii Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Prêmio literárlo traz
,

reconhecimento e dose extra de
responsabilidade para Schroeder

quisar, conhecer outras .coísas e o

trabalho de outros escritores con

temporâneos, saber o que estão

produzindo, Eu estou lendo e pes
quisando o tempo todo, enquanto
os outros estão dormindo, ou em

um bar. E não existe algo 100% ori

ginal- e preciso leitura, dedicação -'

e disciplina, como' em qualquer
outro negócio.

OCP: Você diria que tem uma

inspiração, que serve de ponto
de partida para suas criações?

CS: Não acredito em um pro
cesso criativo, acredito em proje
tos específicos de criação, e cada
obra é diferente. A referência

pode surgir de qualquer ação,
um quadro ou uma música. Acho

, quenão existe isso de inspiração
O Correio do Povo: Como

. divina, eu acredito é em trabalho
avalia o cenário literário da - escrita, leitura, um bom enca

região? . deamento de ideias. Se acreditas
.

Carlos Schroeder: Tem muita se em processo criativo, estaria

gente produzindo com qualidade - jogando o trabalho fora. Como'
aqui,Jaraguásemdúvidaestásetor- eu iria cumprir prazos? Eles é que

, nando urn grande palco literário, é" são a musa inspiradora (risos).
,

urna das três cidades mais fortes do
Estado nesse quesito. Sem contar OCP: E quais são os novos'

que temos projetos de incentivo à projetos?
leitura, o que também reflete. CS: Minha carreira ainda está

Carlos Henrique- Schroeder é o vencedor do Prêmio Claríce Lispector de Literatura

mio de R$ 12.500 � a premiação
mesmo acontece só no dia 8 de

dezembro, na Biblioteca Nacional,
sediada no Rio de Janeiro.

"Fico instigado a escrever com

mais força. Ao mesmo tempo, é
muita responsabilidade, 'urna carga
a mais. A cada, vez que ganho um

prêmio me sinto mais responsável e

escrevo com mais cuidado", revela o

romancista.
A coletânea vencedora, lança

da em 2010 pela Editora da Casa,
inclui 19 contos e algumas frases
soltas. A produção não é só doúlti
mo ano - abrange também produ"investido no apartamento ções de períodos anteriores -, mas

recém-adquirido,' seja o mais im- '

a temática é o que faza ligação en-
portante resultado alcançado pelo tre todas as histórias: o desejo que; ,

autor, mas porque é esse reconheci- ,

segundo o autor, "é o que move o
menta que leva a novos projetos-e, mundo". A emoção é, a principalde quebra, projeta o cenãrío cultural

característica, retratada' com in-
daregíãoeajudaadívulgartambém tensídade na conduta de "perso
os escritores iniciantes.

nagens urn pouco desajustados".
'

Schroeder afirma que não é, de
Esse' é o segundo prêmio na-

forma alguma, urn escritor egoísta cíonal que o autor recebe este ano.
:- saber que ajuda 'quem ainda não

Em julho, o cronista do O Correio
tem a mesma projeção é satisfa-

do Povo foi contemplado pela Bol
tório para, ele. Mas as conquistas,

sa Funarte de Criação literária, re
além do ,lado positivo, também cebendo R$ 30 mil para publicar o

.

representam uma carga a mais de
projeto "A mulher sem qualidades",responsabilidade. Foi o que acon -

,

que deve ser seu décimo livro.
teceu ontem, quando Schroeder

Quem quiser, conhecer um
foi agraciado com o Prêmio Cla -

pouco melhor o trabalho dó autor
rice Lispector de Literatura 2010," '

pode' encontrar downloads graconcedido pela Fundação Biblio-'
tuitos e no site wwwcarloshenri-:

teca Nacional. A coletânea '�s cer-
queschroeder.corn.br.

tezas e as palavras" foi considera-
da a melhor obra no gênero conto,
e rendeu ao jaraguaense urn prê-

PERFIL
Nome: Carlos Henrique Schroeder

,;,.
I-

,�

,I't1ade: 35 anos,' )1,

Cidai1,e natal: Trombudo Cen- ,

,

trai, 'Santa Catarina. Está em

Jaraguã do su: h,á 10 çmo�.
Número de livros publicados:
nove.

Proãssâorescritor, ecttor da De

sigp Editora, assessor do Sesc
sJa'htá Catarina na áre9 de l'ite
ratura e diretor da Feira do. Livro
de Jaraguá do Sul.

só começando, quero atingir no-,

vos objetivos: E tenho muitos pro
jetos... Ah,' se eu tivesse tempo!
Pretendo terminar a 'A mulhersem

qualidades', cujo roteiro já está

montado, tenho ideia para outro

romancee pretendo montar mais
uma éoletânea de contos.

OCP: Qual é seu conselho

para os novos escritores?
CS: A dificuldade, pelo que eu

percebo, é que tem muita gente
querendo escrever sem querer ler, '

existem mais escritores do que lei
tores, nesse sentido. É preciso pés-

SEDE DO MOCONEVI SERÁ INAUGURADA HOJE, A PARTIR DAS 11 H
.

-

..

Consciência Negra tem endereço fi�o
continuam acontecendo nos lo
cais anteriores, já que a sede não
oferece a estrutura necessária para

, abrigar todas as atividades.

Hoje, no entanto, grande par
te das expressões artísticas da
cultura negra vão estar reunidas

para a inauguração, com a inten -

'

ção de fazer urna mostra do tra

balho do grupo. "Vamos reunir

teatro, dança, capoeira. Como
'somos Ponto de Cultura, não

precisamos exatamente prestar

EDUARDO MONTECINO

serviço, e sim dar continuidade,
ao movimento e levar a cultura

para frente't explica Marlene.
A inauguração acontece no dia

,

20 de novembro por ser a mesma

,

data de corriemoração da Cons
ciência Negra. Além da progra
mação do Moconevi, a Fundação

.

Cultural pro�veu durante toda
a semana uma �e palestras

. e exposições, no Museu Histórico
Emílio da Silva. Hoje, os eventos

são, encerrados com várias apre
sentações artísticas e culturais das
9h às 16h, também no museu.

Sede servirá como local de
reuniões para integrantes

do"Movimento� Oficinas
acontecem em outros tocais
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'a

.
"

.

. Segmento de concursos deve abrir milhares de vagas. no próximo ano. Sai na
"

frente' na briga por uma'colocação quem se prepara com antecedência. Página 3.
.

I
.'. .... ....

'. . .
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DIVULGAÇÃO

Candidatos devem começar a estudar mesmo antes do edital ser lançado, concorrência aumenta a cada ano

Muitas vagas serão abertas
Especialistas apontam.cenário positivo para o segmento de concursos em 2011

-

_.... épois de um- ano mar- cialista em concursos públicos.
cada por polêmicas en-De acordo com Paulo Estrella,
volvendo os concursos da Academia do Concurso, o seg

...." públicos, como o dos "menta aposta em crescimento da
Correios, o que esperar para.o oferta de vagas. IINão é possível
segmento com a chegada de estimar um quantitativo, mas te

Dilma Rousseff ao Palácio do mos indicativos de que 2011 serã
Planalto? Para especialistas do um ano tão propício quanto 2010,
'setor, apesar de tudo, as pers- em relação à oferta de vagas em to

peéiívas são boas .. O Poder Exe- dos' os níveis de poder", acrescenta

cutivo já tem, aprovadas, '19.672 Estrella, lembrando que só o Poder

novas vagas para o próximo ano. Executivo tem, aprovados, 19.672

Incluindo o Legislativo e o Iudí- novos postos para o próximo ano.

ciário, essa oferta poderá chegar Estrella ressalta que, atualmente,
a aproximadámente 40 mil novos o serviço público tem uma necessi
postos. Kerlly Huback, do site de dade de reposição de funcionários

, vídeo-aulas Canal dos Concur- que gira em tornode ôüümila cada
sos.acredíta que o novo governo ano, o que seria algo em tomo de
não deve representar' mudan- 3% a 5% do 'pessoal na ativa. De

.

ças em relação' ao do presidente acordo com o especialista, isso se

Luiz Inácio Lula da Silvaque se dá, principalmente, por aposen
destacou pela criação' de novos tadoria dos servidores e também

cargos, substituição de mão de pela própria necessidade de ex-

, obra terceirizada e reposição de' pansão de atividades, como a aber-

pessoal. .

tura de novas agências do INSS, de
110 cenário é positivo, já que a bancos públicos, como Caixa Eco

nova presidente tem afirmado ser nômica e Banco do Brasil, entre

importante manter a política de outros órgãos.
contratações no setor público do

governo Lula, valorizar o servidor,
as carreiras típicas de Estado e ze

larpela eficiência do serviço públi-
,

co com remuneração adequada",
diz Alexandre Vasconcellos. espe-

. Concursos �ue
.

devem ser alíartos

Para õ próximo ano, estão previs
tas seleções para todas as esferas.

Em nível federal, diz Huback, des-.
tacam-se os concursos para o INSS
(analista e técnico), Polícia Federal

(agente, perito e delegado) e para o

Senado Federal.
l'As secretarias de Fazenda dos

Estados ernunicípios são opções
nada desprezíveis.. Neste cená

rio, .podemos realçar os concur

sos para fiscal de renda e agente
de arrecadação, entre eles os dos
Estados do Rio, de Janeiro, Ma

ranhão, . Pernambuco, Distrito
Federal e dos municípios de São
Paulo e porto Alegre. É possível
que parte dessas seleções tenha
seus editais publicados ainda nos

primeiros 'meses de 2011", acres

centa .

.
.

Paulo Estrella, por sua vez,
, acredita que 2011 promete regis

.

trar uma grande abertura de va

gas para tribunais emtodo o país,
como os Tribunais Regionais Elei-

.

torais e Os Tribunais Regionais
do Trabalho. Segundo Estrella,
até dezembro' deve ser lançado o

edital do Superior Tribunal Mili-
.

tar (STM), com uma previsão de
oferta de 119 vagas para analistas

judiciários, de nível superior, e 13

para técnicos judiciários, de nível
médio. É possível que os salários
varierri entre R$ 4 mil e R$ 6,5 mil.

rança pública também se prepara
para aumentar seus quadros, so

bretudo por conta da aproximação
dos Jogos Olímpicos e da Copa do

Mundo, com oportunidades para
as Polícias Federal e Civil, com car-

.
.

gos de nível médio e superior em

ambas corporações. .

Ainda na área de segurança, para
o Rio de Janeiro, a Polícia Militar
pretende, segundo o próprio co

mandante geral da 'corporação,
oferecer mais 4.000 vagas para
soldados, dependendo apenas'
do aproveitamento do concurso

realizado em 2010. E a Secretaria I

de Segurança do Estado do Rio de
Janeiro está preparando um edital

para inspetor penitenciário com

a oferta de aproximadamente 600

vagas, para quem tem nível médio. '

Entre os ministérios" o do Meio

Ambiente, o da Agricultura e o

Saúde também pretendem con-

.
- .. tratar novos servidores. A partir

Além destes, há outros proces- da autorização, dada pelo Minis-
50S de seleção previstos para o tério do. Planejamento, esses ór
ano que vem, como os do Instituto gãos federais têm seis meses para
Brasileiro de Geografia e Estatística

.

a publicação dos seus editais.
,

(IBGE), Agência Nacional de Cine- Independentemente d� ser um

ma (Ancine), Superintendência de novo gov:erno ou não, os especia
Seguros Privados (Susep), Caixa listas afirmam que o candidato
Econômica Federal, Banco Central deve manter seus estudos com .:

e Banco do Brasil. A área de segu-

"
Não é demais lembrar

que a concorrência vem

aumentando ano a ano, �

Por isso, o candidate
deve iniciar seus

estudos o quanto antes.
,

Com certeza, aquele
que for dedicado estará

bem mais próximo
de cenqulstar sua -

aprovação.
PAULO ESTRElLA, DA

ACADEMIA DO CONCURSO

,,-

IBGE também
deve' contratar

afinco, sem perder o foco.

I�
:

, !

,

I
I
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I
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.

"Nas empresas, deixando de lado aqueles que querem
prejudicar, pode-se constatar três tipos de pessoas:.

. 1. as que querem acertar;
"

2. Os que não querem errar;
3. Os indiferentes,

'

, "

�.
.

2. Os que não querem errar: < 'c •

• São os "certinhos";
• Fazem apenas o que lhes é mandado
• Não evoluem;
• Não dão sugestões, mesmo gye as tenham ..

" ,

'� .'
'�. .

3. Os indiferentes: .
,

• Os que querem simplesmente receber o seu no finar do mês."
.

Essa grande constatação de meu amigo pode mesmo servir como parâmetro de uma avaliação de pessoas
numa empresa. Basta classificar os colaboradores nestes três campos. Onde estarão nossos colaboradores?
Qual será o' percentual de colaboradores em cada campo? t você, onde está?

.

_' .

A 'verdade é que, se não tivermos conosco pessoas :'tlue queiram acertar" estamoscorrendo' um grande
risco no mundo competitivo em que vivemos, com muitas empresas competlnoocom a nossá, com qualidade

'

cada 'vez mais semelhante e preços si';'ilares. ,,' '

" Outra verdade é que, pouco adianta termos somente "os que não querem errar". Será que eles; poderão ,

levar nossa empresa ao sucesso? Será que com pessoas que não investem 'em si próprias, não evoluem, não
dão sugestões e fazem apenas' o que lhes ,é mandado nossa empresa terá algurn futuro? E o que fazer com

.
" �

os indiferentes?

P�8se nfss .Suce�50!
li' ".;

, ,., nã� tivérmos cO,nosco
�

.

pessoas que queiram .,'
. acertar, estamos ..

correndo grandes riscos' ,

.'

" '

• Características:
1. Os que querem acertar:

• Empreendedores;
,. Sugere� rnelhorlas:
.• 8abern,quepodem e

.

I

r

\

,Alençãorn stamos em 00"'0 e I dereço:
�

a -reside e tácio essea 6S... e tro Em frente ao "'orpo de ,o berros
Tet 3276 ..0700 I v, nha co ,l_ecer!

VAGAS PARA AMBOS 05 SEXOS

AJUDANTE CARGA/DES
CARGA

• AJUSTADOR MECÂNICO
ATENDENTE DE AUTO

. CENTER
ANALISTACQNTÁBIL'
Vivência na área contábil.
Desejável conhecimentó em

anâlis.e de investimentos. Cur�·
sande ou completo Ciências

,

Contábeis ou Administração.
AUXI�IAR DE PRODUçAO
Em diversos bairros e tomos.
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR MECÂNICO
Conserto e manutenção

. de rnáqulnas a gasolina e
elétrica. Ou consertos de ar

oondioionado.
,AUXILIAR DE LAVANDERIA
Para Q bairro Ilha da Figueira

,e Guaramirim.
ANALISTA DE ENCAIXE
Vivência na função.
ANALISTA FISCAL
Vivência na área fiscal,
disponibilidade de viagens.
Possuir eRC.
ASSISTENTE FISCAL
Vivência em I�nçament�s de

TECELÃO
TÉCNICO ELETRÔNICO
Vivência em assistênçia
técnica de equipamentos
eletrônicos para automação
industrial. .

TÉCNICO ELETROTÉCNICA '

Cursando ou completó, para
atuar com vendas Técnicas.
TELEVa;sNDAS
Vendas para todo Brasil de
roldanas .e acessórios. De- ,

sejável vivência com vendas
pelo telefone.

.

'. VENDEDOR EXTERNO
.

Para vendas de espaços
'

publicitários.
VENDEDOR 'DE CONFEC-

.

ÇOES
Para Jaraguá Esquerdo.
VENDEDOR TÉCNICO -

TELEFONIA MÓVEL
'

VENDEDOR DE VEICULOS
VENDEDOR DE ELETRO
ZELADORA
Para diversos bairros.
WEe DESIGNER
Vivência em programação,
desenvolvírnento e criação "

de Web Sites.

documentos fiscais, cálculos
de impostos, emissão de re

latórios e guias de impostos
entre. outros. Para escritório

. de contabilidade.
,

ASSISTENTE TÉCNICO
Vivência em assistênqia
Técnica na árearnecãnlca.
Desejável nfvel superior em

Mecânica com conhecimento
em Oonstruçãd Oivil. Dispo�
níbilldàde para viagens.
ATENDENTE (FARMÁCIA,
HOR,.I,·ELETRO, ,PADARIA, "

BAZAR, AÇOUGUE)
AUXILIAR DE PADEIRO
ALMOXARIFE
ASSISTENTE DE SUPORTE
AUXILIAR DE MANUTENÇAo
Manutenção preventiva, correti�

. va e preditiva, Para a Vila Lenzi.
AJUDANTE DE BOMBA E
BOMBISTA
Atuará com montagem de
tubulação para bombeamen
to de 'concreto.
CALDEIREIRO E AUXILIAR

"

Para atuar em Guaramirim.
'CAMAREIRA
COLETOR

COMPRADOR FISCAL DE LOJA pretação de.desenho. Para
De�ejável vivência no seg- FRESADOR MECÂNICO I atuar na Ilha da Figueira.
mento metalúrgico, Vila Rau. -TORNEIRO MECÂNICO OPERADOR DE MÁQUINA
CAIXA

.

Várias vagas abertas.
. OPERADOR DE MAQ. SE-

COZINHEIRO/COZINHEIRO . GERENTE DE' TECELAGEI\1 RIGRAFIA
LloER . Vivência na tecelagem. PRENSISTA DE BORRACHA
COSTUREIRA INSTALADOR TÉCNICO PROFESSOR DE INGLÊS -- .

CONSULTOR DE IMPl!AN.. Vivência.em instalação de ESCOLA IDIOMAS
TAÇÃO _/ alarmes, câmeras, portões PROGRAMADQR CLP
Vivência em' implantação e eletrônicos, telefones. (WEG) ,

, treinamento de sistema Fis- IMPRESSOR FLEXOGRÁ... PROGRAMADOR TRAINNE
.

cal, Tributário e Contábil. FICO Conhecimento em desenvol-
DESENHISTA JARDINEIRO . vlrnento de Software, ferra-
Vivência em "Auto Cad. LAVADOR DE AUTOMÓVEIS menta de desenvolvimento
ENCANADOR Para Posto no Centro de. " Visual Studlo, linguagem VB.
ELETRICISTA ,DE MANU- Jaraguá. Net e banco de dados MYS-
TENÇÃO' MARCENEIRO QL e SQL Server.

Vivência na área. Desejável MECÂNICO DE ONIBUS PROJETISTA MECÂNICO
NR·10. MECÂNICO DE MANUTEN· Desejável vivência na fun-
ESMERILHADOR

.

-�ÇAO . .' ção. C-onhecimento em de-
ESTOFADOR ." Vivência na Junção. senha técnico, 3 O, Auto Cad
EMPREGADA DOMÉSTICA ,,_ OTORISTA

'

e Metrologia. ,

eSTAGIÁRIO DE ENGE, ,': MONTADOR/SOLDADOR RECEPCIONISTA DE HOTEL
NHARIA MECÂNICA I ELÉ.. " Para a Ilha da Figueira. REPOSITOR
'TRICA . �OPERADOR DE CALDEIRA SERRADOR
Desejável cursando suceríor.. Desejável curso e vivência SOLDADOR
ESTAGIÁRIO DE RH/PSI·

.

na função. SUPERVISOR DE COSTURA
COLOGIA -OPERADOR DE CORTE' Desejável vivência em todas
tEXPE:DIDOR ,. "Desejáve1 conhecimento em as máquinas de costura e

FARMA'CêuTICO metrologia e leitura e inter- liderança.
.
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,

Não vou bem em-
.

entrevistas•••

Max.

Gehringer.,

Carreira 5

Carreira de Talento

A questão básica é de argumentação, que é o uso de premissas para chegar a uma Il
. _,u ---,--

�onclusão. A conclusão é sempre 'a mesma: "Sou o candidato ideal para a vaga". Mas, 20 minutos. Assim, você ter�inará antes de começar a perder,o ritmo, epoderá usar o
na maioria dos casos, os entrevistados usam premissas em que eles acreditam, mas que' , restante do tempo para responder às perguntas dos presentes. ,

não fazem sentido para o, entrevistador. Há três tipos de premissas erradas. A primeira
é a premissa subjetiva. Eu sou muito esforçado. Eu tenho espírito de liderança. Essas
são opiniões pessoais, e nã,o fatos concretos. A segunda é a premissa acusatória. Meu

'

ex-chefe não me dava oportuni�ade. Meus colegas eram invejosos. E a terceira é a pre
missa de auto- indulgência. Não tive oportunidade de fazer o curso que eu queria. Perdi

tempo, mas quero recuperar. Todas essas premissas podem ser verdadeiras, mas não
são sustentáveis. A argumentaçãoque de fato funciona em entrevistas é: premissa um.

O que já fiz de prático. Premissa dois. O que eu sei-sobre esta empresa, Premissa 3. Que
..

"
'-

contribuições eu posso dar em-curto prazo. Conclusão. Sou o candidato ideal.

A empresa em que trabalho'dá preferência à contratação de mulheres.
E elas já ocupam a maioria dos cargos gerenciais. O que devo fazer,
mudar de sexo?
M.l.

MAX: Desde 1952, quando Christine (ex-George) Iorgensen passou pela pioneira
operação de mudança de sexo, muitos georges sebandeararn para a ala das chris
tines, e até hoje nenhum(a) apareceu para reclamar, da troca, Portanto, essa pode
ser uma opção também para nosso leitor-Mo (queaíadotaria a inicial E). Incrível, r

também, é que a lei que proíbe a discriminação por sexo no trabalho tenha sido
escrita pensando na proteção às mulheres, e agora possa estar afetando os homens.
Mas há um porém. Eu também já ouvi várias vezes a frase "Preferimos contratar mu-

, '

lheres", ponto. Mas, se a frase continuasse, a sequência não seria "porque elas são
,

mulheres", e sim "porque elas são mais eficientes". Sempre entendi essa preferência
de algumas empresas não como uma discriminação prévia em relação ao sexo, mas

como uma decisão com base na competência demonstrada. Essa é uma nova re-
, alidade, A concorrência feminina não apenas aumentou de tamanho nos últimos

anos, como também melhorou muito.

Faço apresentações em, '�owerPoint para clientes, mas percebo que
começo bem e vou perdendo o ritmo. Nos últimos minutos, 'os mais
importantes, não vejo a hora de encerrar...

,
R.R.

MAX; Supondo que você não tenha dificuldade para falar, aqui vão duas sugestões. Na

primeira tela, coloque o tempo de duração da apresentação. Se o tempo for inferior a 20

minutos, a plateia não somente ficará informada e aliviada,. como tenderá a prestar'mais

atenção. Segunda sugestão: se sua apresentação, tem mais de 20 minutos, reduza-a para

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DúvIDAS DOS PROFISSIONAÍS NESTE ESPAÇO,E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
.

. .
. .

Franquias transformam casas em escritórios
.. �

.

Modelo de negócios reduz investimento inicial e acelera retorno
A expansão do seg- facilitado, estão o fato de o

mento de franquias, tem ' gasto com aluguel ser ab
aumentado o número de" .sorvído e de se contar com'

empreendedores dispostos
'

o know how de uma grande
�

a, investir nesse mercado,
'

rede", diz. '

"

mas muitos ainda não sa- ,Benefícios que motiva- '

bem que é possível abrir ram a professora de mate-
'

um negócio Sem ter de mática Dirce Maria de Jesus,
comprar uma sala comer - de 60 anos, a abrir em seu
cial e gastar grande quan-' apartamento uma franquia,
tia de dinheiro. Através da Tutores, de reforço esco-

- do' sistema home based, ,lar multidisciplinar.
o empresário pode usar 'a
própria casa como escrito
rio, reduzindo' considera-

-

. '

velmente os custos iniciais

para a montagem do, em-

preendimento.
'

Segundo Aláin GuetÚl,'
presidente da Associação
Brasileira de Franchising
(ABF-Rio), o' setor de servi- ,

ços é o que melhor permite o

desenvolvimento do sistema.
Como nem sempre exigem
investimentos em infraes
trutura, negócios ligados a

educação,' culinária" infor
mática e artesanato surgem

____-.� �-�, � DIVULGAÇÃO

,,-
Prêtendíàmos encerrar o

�

ano com foco só
,

,

em São Paulo, mas

diante da procura,
estamos acelerando -

o processo de expansão

"
'''Faço um diagnóstico ,

das necessidades do alu-

. . .

,como os pnncipars exem-

plos.
"Entre as vantagens do

modelo, . além do acesso

no e procuro um tutor ca

paz de ensíná -lo", explica
Dirce, ressaltando que os

serviços não se restrin
gem às disciplinas esco

lares. "Pode ser aula de Matias criou uma franquia de serviços de personal
música, de idiomas ou de trainer e pretende fechar 2011 com 80.ass,Qdados, ,.,., '"

computação".
, .

Criada em,2008, a Tutores
é a primeira de sete redes que
fazem parte,' do grupo Zaiom,
pioneiro em microfranquias
para empreendedores que
buscam negócios de qualida
de, mas que querem investir

pouco e ter retorno rápido.
Com' investimento de até 'R$
20 mil e sem necessidade de

ponto comercial, ofranquea
do pode recuperar o que gas-
tou entre seis e 12 meses.

No caso da Test Trainet, de

,serviços de personal trainer
em domicílio, o investimento
inicial é ainda, menor: apenas

,

R$ 4 mil. Criada em' 2002 pelo
professor de educação, física
Givanildo Matias, a empresa
paulista - que virou franquia
há cinco meses" já recebeu-
168 propostas de pessoas de
18 Estados, inclusive do Rio de
Janeiro.

"Pretendíamos encerrar

o ano com foco só. em São
Paulo; mas diante da pro
cura, estamos acelerando, o

processo de expansão. Nossa
meta é fechar 2011 com 80

�. franqueados'xliz Matias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ese meu

banco vier
I �

a quebrar?

.'

o caso do Panamericano, banco médio

especializado em crédito, assustou
muita gente. Mas não é preciso guardar \

o dinheiro embaixo do colchão.
...... uando o PanAmerica -

no anunciou na semana

passada que. pegaria' R$
...... 2,5' bilhões emprestados
do Fundo Garantidor de Crédi
to (FGC) para cobrir problemas

.

de, "inconsistências. contábeis",
dúvidas com relação a seguran-

. ça de seu. próprio banco passa
.
ram pela cabeça de muita gente.
A atitude é compreensível, po-

, rém exagerada, principalmente
porque o PanAmericano é um

banco médio voltado para o cré
dito ao consumo. Mas qualquer
pessoa-com mais de 30 anos tem

na memória problemas no sis
tema financeiro ocorridos em

um passado não tão distante,
quando milhares de' correntis
tas ficavam. a mercê de 'lntui
ções nem sempre saudáveis.
Mas muita coisa mudou desde

"

casos como os do banco Nacio-
nal ou do Banco Santos. Hoje,
especialistas garantem que a o

sistema bancário 'do Brasil é só
lido e cónfiável, e em nada lem
bra a época em que até o governo

.

'intervinha como bem quisesse
.

no dinheiro dos outros,
-

como
.

ocorreu com o Plario Collor.
"Os bancos no Brasil são mais
conservadores, e' mantêm ala

vancagens entre 5 e 10 vezes

.

o valor' do seu patrimônio,
: contra até 30 vezes os bancos

internacíonaís" afirma o ad
ministrador independente de
investimentos, Fábio Colombo.
O sistema financeiro também
oferece garantias- aos investi
dores, protegendo 'parcial ou

integralmente as aplicações.
Corri 'isso, .

correntistas bra
sileiros podem não· perder
nada' em caso de' insolvência'
de uma instituição financeira.
A principal garantia é o próprio
Fundo Garantidor de Crédito
(FGC), que emprestou o dínheiro
a"o PanAmericario. O FGC foi cria-

,

do em 1995 e conta com a ade-
são e a contribuição de todas as

instituições financeiras do país .

.

O fundo protege os recursos

aplicados em conta corrente,
caderneta de poupança, Cer
tificados de Depósitos Bancá
rio CCDBs), letras de câmbio,
imobiliárias, hipotecárias e de
crédito imobiliário. A' cober
tura do FGC é concedida por
conglomerado financeiro, pro:
tegendo até R$ 60 mil reais por
CPF em cada grupo financeiro.
Dessa forma,' quando as apli
cações nesses ,instrumentos
superam o valor coberto, os es
pecialistas aconselham dividir
os investimentos em' diversas
instituições financeiras; certifi
'cando-se de que elas não per
tencem ao mesmo grupo finan
ceiro. Dessa forma, o investidor

consegue ampliar suas garantias.
Para receber o dinheiro que tem

aplicado em um banco que fa
liu, o investidor deve compare
cer pessoalmente a uma agência

.

baricária escolhida pelo FGC. O
.

crédito em conta corrente não
é permitido porque o investidor

precisará assinar um termo de
recebimento no ato do saque.

Bancos menores .

são atraentes

para investidores,:
pºispagam
dividendos

melhores. Isso
não vai mudar.

JOÃO AUGUSTO SALLES,
ECONOMISTA

"�o
-Ó,

Caso não seja possível o com

parecimento à agência, o investi
dor poderá designar 111J1 procura
dor para receber por ele. Segundo
os especialistas, em geral, os paga
mentos são realizados até uma se

mana após a decretação da insol
vência da instituição financeira.

E..... i1J"
1/2';

'�'lfi.UirI�'FJm�7H!U!ri1ft�íllii,ijii�if;i/ili!.fIHi!fF!If"�'líP!;7'i··lf1if!f!1i1iftmfJ!1q!i:riEMII�illiIfllr:tÍf'! ... ,H_ ,

...........,»',.i..S7,';;:Ii;i;:,,,í�bl!Mi!;"!'!f:

PanAmericano é um banco médio voltado para o crédito ao consumo

A origem do m.edo
-

Desde que o Banco Cen
tral foi criado, trinta anos atrás,
quase 600 empresas· financeiras
já sofreram algum tipo de in

tervenção ou foram liquidadas.
Nos anos 80, a quebradeira' atin-

.

giu as grandes instítuíções, Fi
nanceira .Coroa, Delfin Crédi
to Imobílíãrío. Sulbrasíleíro e o

Brasilinvest Durante dez anos,
o Banco racional mascarou os

seus balan�. Todos foram liqui
dados, e apenas.oBrasílínvest foi

reaberto algum tempo depois.
É pouco provável que situações pa-

.

recidas com as dos anos 80 voltem a

acontecer. Mas não custa a corren

tistas e investidores terem cuidado.
"Bancos menores' são atraentes

para investidores, pois pagam divi-
.

dendos melhores. Isso 'não vai mu-

. dar", afirma o eccnomista da con-
. sultoria Lopes Filho, João .Augusto

Salles. Mas, por via das dúvidas é
bom ficar de olhoaberto, e escolher.
bem onde colocar seu dinheiro.

Contrata-se :, . EM'PREGO
Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO .\
JORNALISTA

Freelancer para
cadernos comerciais.

Tr: 210.6-1919
cf Marcelo

DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato
-s.

com ·rh@ocorreiodopovo.com.br

.
"

". 'lo

•

Investimentos
Quem tem ações tam

'bém pode ficar tranquí- r

lo. Quando compra uma

ação, o investidor está cor

rendo. o risco da, empresa
que emítíu.a ação. Ele pas-
sa a ser sócio da empresa e

não da corretora. Como a I

cotretora é apenas um .elo
entre o investidor e a bol-
sa,' sua quebra não causa

prejuízos aos clientes. Para
. cdptinuar opérândo, o in- .'

.vestidor precisará apenas
contratar outra corretora.

. �éÍ�\ �S§,Or/ 1� �ç�e§l' ��?
dll$todIadas na Compâ-
nhia Brasileira de liqui
dação e Custódia (CBLC) e

ficam semp,re,élp nome 40
investidor. Portanto, a li-

quidação da corretora não
lhe gera qualquer perda.
O mesmo raciocínio é v<Ui,:
do para os títulos públicos

. adquiridos pelo Tesouro

Direto, Os lIapéis ficam'
custodiados na CBLe,
sendo bancos e corretoras

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana 20/21 de novembro de 2010 Carreira 7

Não deixe o e-,mail administrar·seu tempo
Sobrecarga de correspondência eletrônicapode desviar a atenção dos funcionários,

_... uando você chega no tra � "

balho
.

e abre sua caixa de

mensagens, se desespera
....... ao ver' milhares de men-

sagens? A sobrecarga de e-mails
está desviando a sua atenção de
tarefas mais importantes? Uni

novo estudo sugere que- a forma
como você administra a comu

nicação eletrônica em sua vida

pode afetar seu nível de estresse

e, até mesmo, seu desempenho
- no trabalho.

Pesquisadores das Universi
dades de Stanford e de Boston .

descobriram que não é a quan
tidade real de e-mail que você

recebe, mas sim quanto' tempo
gasta para responder as mensa

gens que importa e vai mostrar o

quão afastado ou completamen
te fora de circuito você está, mes

mo estando 'em seu ambiente de
trabalho.

Em um artigo ,publicado na

revista 'Organizatíon Science',
'

eles dizem que, embora as pesso
as se concentrem na quantidade

. de e-mails que recebem durante
o trabalho, o que realmente im

porta é quanto tempo eles pas-
·

sam respo:gden90 ali. apagando,
.

as mensagens.

As pessoas precisam
ser honestas consigo .

mesmas, É você que está
sendo compulsivo ou

seu jtrabalho realmente
necessita disso.

Wfll SCHWAI.BE

"
"As pessoas mais estressadas

tiveram 'que gastar muito tempo
. . lendo ou escrevendo e-mails",

.

disse, em entrevista à CNN, Stine

Grodal, professora da Escola,de

Administração da Universidade
de Boston e coautora do estu

do junto com Stephen Barley e

Meyerson Debra.
De acordo com a empresa de

pesquisa The Radicati -G�OUP, o
.

funcionário típico das empresas
envia e recebe cerca de 110 e

mails por dia, e quase um quinto
. dessas mensagens não são dese-

jadas ou spains.
. ..

O levantamento feito por Sti-
ne, que acompanhou o correio .

eletrônico .

dos funcionários de.

·

uma empresa de tecnologia, que

·

integra o rànking da Fortune das
.

500 maiores empresas 'dos Esta
dos Unidos, descobriu que se as

pessoas ajustassem seus hábitos,
Pessoas que não sabem administrar caixa de
e-mail tendem a ficar. mais estressadas \

'_ "'J\o",r\�) .. r��i" .

& , , t { to .,. .. " f' , �,1' -'j t f' e ., ••• � . •• t 1.'" , • t , i,,, •• t'. � � • � � . � � _ t � �" .. fl" f'" t!

"
É um trabalho
real. Tudo bem

.

passar uma hora

por dia no e-mail:
é .algo que você
tem que fazer'.

Mas pode-se
tentar reduzir um

pouco o tempo
gasto nesta tarefa.

STINf. GiWDAl .

,o,

elas poderiam reduzir a ansieda
de causada pela sobrecarga' de
e-rnails e melhorar a sua produ
tividade.

- Como, a cada dia, mais profis- .

sões necessitam de um monito- .

ramento constante dos e-mails,
o. velho conselho . de

.

"apenas
desligue-o" não funciona mais,'
alerta a professora.

"É um trabalho real. Tudo bem

passar umahora por dia no e-mail:
.

é algo que você tem que fazer. Mas

pode-se tentar reduzir um pouco _.

o tempo gasto nesta tarefa".

Programas de filtragem podem
.. ajudar a reduzir o tempo para es- .

vaziar suas caixas de mensagens,
diz a especialista. -. Mas muitas

.

pessoas não se sentem confor-·
táveis usando. tais programas no

ambiente corporativo. - De acordo
com Stine, as pessoas têm medo
de que suas mensagens caiam em

pastas onde não podem vê-las.

.], . ; : •
I .•

J

. f
I
,

I
.1

{
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, \

'Unerj apresenta Moda' ·acontece· dia 4
.

. .
"

,
Desfiles e exposições deedítoriaís contemplam 35 trabalhos acadêmicos

o próximo dia 4, o 'Unerj
apresenta Moda" reúne

,,35 projetos de coriclu-
\ ' .'

"são de curso no London '

Pub, . em Iaraguã do SuL A partir
, das 17 horas, o público pode con

ferir desfiles e exposições de edi
toriais de fotos com produções
dos próprios acadêmicos da oita- '

�

va fase, entre outros trabalhos. O
,

, acesso é totalmente gratuito.
Quem. passear pelo) everito

terá a chance' de conhecer as, ,

'criações, por e:x;emplo, da aluna
Carina Bger, 2'3 anos. No último
semestre da graduação de Moda' .

da Uner] (Centro Universitário"
de Jaraguá do Sul), ela produ
ziu' um editorial com a temáti
'ca inspirada no filme de Maria"
Antonieta - uma roupagem do
século 18.

Segundo a estudante, as pro
duções são inspiradas nós ante

pàssados, no -entanto apresen�
tàm traços e recortes da moda
moderna, como uma releitura

.

contemporânea e embasada na
'

teoria aprendida ao longo da
academia. Portanto, os visitantes

podem apreciar fotos e desenhos

que vão estar exibidos pelo espa
ço da casa de shows da cidade.

IICom esse trabalho, tenho o

objetivo de investir em produ
ção de moda juntamente com

um estúdio, inclusive o mesmo,

� ", ,

O desfile também contará com o trabalho
da estudante Claudia Albuquerque

FOTOS DIVULGAÇÃO

Para o 'Unerj apresenta Moda', peças da acadêmica
,

Fabiana Gunner poderão ser analisadas

,.'.'

No evento,o publico poderá conferir a produção
d� aluná DalvanaVany'Marquardt Kemer -. ':: ,. ",.'

, ,

que usarei para -tírar as fotos do
meu trabalho de conclusão de
curso", 'enfatiza. liA J\10da ainda
não' alcançou seu' reconheci
mento profissional, principal
mente 'no mercado regional,

'apesar dos municípios daqui
terem muitas empresas do ramo

têxtil. Muitos profissionais são
chamados de fora e deixam de
valorizar os profissionais da re-

. gião", compl�ta.
" "

A Moda ainda não,
, alcançou seu

reconhecimento,
profissional, principalmente

no mercado regional,
apesar dos municípios daqui

terem muitas empresas
'do,ramo têxtil' ,

CARINA EGER, ESTUDANTE

"
De acordo com a professora

. '-,-'" " orientadora dos projetos Thaissa .

Schneider, são os próprios alu

:nos.'que orgariizam 'Unerj apre
sentaModa' dentro da' discipli
na de Programação de Eventos.

, , .".

"Com essa matéria; os alunos,
s�em preparados para o merca�

do de, trabalho, além deapresen
tar os novos profissionaís'para ,a
comunidade em geral".

'

�. ) ,"

..... .

"

.Daiana Constantino
" "

,

' daia_Qaç@ocorreiodopovo.com:br
,

" ...�/
..;.

,

'lenhá ser .

.

. "Gente Nossa"
> .".

" Empresa" com, 55 anos de experiência' �a área de varejo,
," 'a nú'mero 1 em vendas de·mÓveis, .

.

está c:on,tratando' para a região de .Jaraguá' do· Sul.e Guaramirim
,

, ,

. VENDEDORES
'Re�: '. .:, .

'- ·Ensino médio. Noçõe$ de infórmática e atendimento ao público.
O que ,oferecemos:

'

,

- Remuneração compatível com o mercado
- políticas corporativas de atração, retenção -e desenvolvimento de pessoal

..

- Possibilidade df?' crescimento pessoal e profissional
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LEIER
EMPREEND1MENTOS 'IMOBILIÁRIOS
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·ita.\tan LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

47 2107-0500
wwwJeier.imb.br

'�

IMÓVEIS

47 3275- 5000
www.girolla.com.br

473055·3412
www.itaivan.com.br

,/
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em rreíros quadrados de área éonstruída. 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 inovação,
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu-apÇ3.rtamento,

'

INOVAÇÃO porque você já, entra para morar num empreendimento com áreas totalmente.
equipadas e decoradas,

.

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

Excelente localização em área central
Dois elevadores de úlüma geração (menos rufdo e mais segurarça)
Medição de água e gáS individ�a1
12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

-

FEUCIDADE EM CADA METRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema Reiki (possibilita abertura total da sua'área) ,

Infraestrutura para aquecimento ti gás
Teto rebaixado em gesso

InfraestrurJra para ar condicionado tipo splít
·

Laminado de madeira nos quartos
Pórcelánato 60x60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas branCas

'

'l�úVAÇÃO Bvl CADA DETALHE
Detalhes em pastilha porce!anizada

, Ajardinamento completo
· Portão e porteiro eletrónico

, AmplO hall de entrada mobiliado e decorado

Deck Spa decorado
Fftness equipado
Playground equipado
Esquadrias em alumfnio branco
Banheiro de serviço térroo

., ,

..
'::

..... ':'

· FLEXlBIUDADE QUE VOCÊ NUNCA VlU
Plantas flexlveis, Você escolhe como vai ficar.
1 ou 2 vagas de garagem cem possibilidade de V898.8 adicionais

•

4721070500
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

, www.leier.imb.br

·
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i i - Plantão' "
i � aos Sábados i,

� até 'às 12hs. " i.
�, 21 07-0500 J

"
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

·47 2107-0500

- Localização: Vila Baependí

Av. Marechal Deodoro d� Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

\ ,

\
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AT NÇÃO CLIENTES!
Salão do imóvel na arena neste

final de semana - dias 20 e 21/11 !
Venha visitar o nosso stand na arena!

Teremos imóveis com condições
especiais para este sábado e domingo

(20 e 21), das 10hs as 20hs.
Contamos com sua presença!

1406 - VILA LENZI- SOBRADO DE
ALVENARIA Cf 160M2 - SUíTE + 2 QTOS.

TERRENO Cf 309,05M2. �$�60.000.00

2001 - IMÓVEL CENTRAL cf 2000m2 -

Próx. Justiça Federal - Aceita parte do valor
em imóveis. R$2.150.000.00

2004 - TERRENO cf 2.293,27m2' -

Condomínio Fechado. R$155.000.00

Temos diversos im
' .

disponi e' I
-

( t I
-

I
..

t
' IMOVW SUJEITOS A RESERVAI'

• , I. ?vels I IV IS para ocaçao casa�, ap. o.s, ga poes, �a as come�clals, errenos, ATE tI HOrVIOUlGACAO DO ME�IIO.
rmovers cornercms, etc.). Consulte-nos! Quer ver mais? VIsite o nosso slte: www.glrolla.com.br RIAl Df INCORPORAC,\O PERANTE o

,

CArl TORIO DO AtGIS (RO Df IMOVEIS

5

J
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).
J

1

I

l

I
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Ref 6679 - Centro - Corupá - Casa em

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

apenas a casa e parte do terreno.
õ
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ri Ref 4871 -'- Centro - Edificio Jardim de
� Monet - APto c/ 244,OOm2 - 04 suites -

'à 01 cf closet - estar intimo ., sala estar/ían-
rJ)

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

.

� todo mobiliado - R$1.200.000,OO - Aceita
s proposta de imóveis de menor Valor'
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Ref 4880 - Garden Rowers Residence
Centro - apto - suíte - 02 dorm - sacada
c/ churr - garagem - ficam móveis sob
medida e eletros - R$.390.000,OO.

Ref 4768 - Amizade - Resid MatrJeus -

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

.
.

Ref 4883 - Ed. Vancouver - Centro -

apto - suíte - 01 dorm. - sala estar/
jantar:'" escritório - coz - lav - churr - 02
vagas de garagem -: móveis embutidos
R$350.000,OO.

Ref 6686 - Amizade - Sobrado em AIv c/
218.56m2 - suíte c/ closet - 02 dorm - es

paço goumert - deck madeira - 02 vagas
gar -Ànalisa 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

\.
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)
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f,'
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.".�_._--,,�.//'
.

Rua Presidente Epifáclo Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 4872 - Ed. Joverli - Nova Brasnia -

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 alyplínio - R$178.000,OO

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

"

Ref 2056 .; Amizade - Terreno com

629.00m2 - R$90.000,OO - Entrada mais
parcelas direto com a imobiliaria

,

Ref 6680 - Terreno ideal para prédio 20 x

80 - i.600m2 � com uma casa de i56.00m2
- Próximo á Arena

.

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 - Caz - Sala de Estar
- vaga de garagem - R$128.000,OO

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv. em

construção - 03 dorm. - cozo - sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$142.000,OO

.'.

Ref 6707 - Estrada Nova - Cand. Jardim
das Rores - Casa - 02 dorm - sala e

_ coz conjugada - área de serviço - ficam
imóveis sob medida na coz e BWC -

R$120.000,OO

Ref 6697 - Amizade - Casa AIv c/
96.50m2-suíte -'02 dorm - estar/jantar
- gar - churr - ficam moveis e eletrodo-

. mésticos ,.. R$215.000,OO

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
- sala - copa - áf'!*i de serviço - varanda
- R$79.000,OO

Ref 6722 - Vila Nova - casa alv - 91 s�íte
c/ sacada - 02 dorm c/ sacada - ��ório
c/ sacada - sala estar/jantar - 02 BWC -

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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B-648 - Amizade- Sobrado parte tér
rea - 3 dorm, sala, coz, bwc, lav, churr,
garagem - R$770,00

A-575 - Vila Nova - Apto - 2 dorm,
sala e coz conjugadas, bwc, lav, saca

da e garagem - R$480,00+ cond.

�'.. \. i ib'
•

t·

A-562 - Chico de Paula - Apto - 2
dorm, sala e coz conjugadas, bwc, lav,
garagem - R$399,00

A-582 - Amizade - Apto - 1 suite,
2 dorm, sala, coz, bwc, sacada cf
churr, lav, 2 vagas de garagem -

R$1100,00 + cond.

8-650 - Jaragué Esquerdo - Casa
Alvenaria - 2 dorm, sala, coz, bwc, lav,
garagem - R$550,00

A-587 - Centro - Loft - domi
torio, sala, cozinha e lavanderia
integrado, 1 banheiro, garagem. -

R$700,00 + cond.

Residencial
Bettoni

Residencial
Terr FI r e

06 Aptos cl 61,35m2
cada

02 dormitórios
Sala estar/jantar

Sacada com

churrasqueira
01 vaga de

garagem

02 dormitórios
Sala de estar/jantar

Sacada com

churrasqueira
01 ou 02 vagas

garagem
Salão de Festas

Bairro: Amizade Bairro: Vila Lalau
Entrega

Março/20i3

Construtora:

SP

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.3372�1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTR,A

PLANTÃO' DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.c.om
" Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

h;'��

I�
.

CENTRO - REF 1302 - m. AIe5sib ' �
Berri - apto 165,13nr, c/ 01 suite; 02 ' ,..
donn.,5a1a de estar/jantar; coz, 'mobilia-' ;CENTRO - REF 1278 - ED. CATARINA
da, 02 �, sacada, 02 vagas de garagem; ',ERSqiING -apto 115m2, Cf 01 suite, 02

OTIMA LOCAlIZAÇÃO. $30,000,00 . 'dorm, coz, mobiliada, sacada c/ chur.
unLllAÇAo DE RN. BANCÁRIO E FGTs

'

. $65.000,00

CZERNIEWICZ - REF 1309 - m. A11iE
, HÁS -apto mobiliado c/ 98m2, 01 suite
c/ doset, 02 donn., coz, , sacada c/ chur.

R$2SO.ooo,oo

� ,

. ..
� VILA NOVA - REF 1244 - RES. NOR-

BAEPENDI - REF 1300 - RES. MONET I MANDIA - apto 81,67, c/ 01 suite,
- apto 65,15m2, c/02 dorm. sacada c/. 02 dorm., sacada c/ churrasqueira.

churrasqueira. R$174_.OOO,OO ,

R$150.000,OO \

. ���,=w__-=__-=====--.��=w����������

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

. dorm, bwc, coz., sala de estar/jantar;saca
cf churrasqueira, área de serviço e ga

ragem. R$146.500,oo

CENTRO - REF 2892 - casa alv. 150m2 e

terreno de' 390m2, cf 03 dorm. sala es-
.

tar/jantar, coz; lavand, 02 bwc, brinque
doteca, área de festa c/ churrasqueira e

garagem. R$380.ooo,OO
.

.. '

.! ,

IVILA LALAU _. REF 2793 _ casa �;v.
.

BARRA DO �IO CERRO - REF �1 -

150 2 t d 460 2 / 01 � casa alv. 176m e terreno de 360m , c/ 03
m e erreno em, c i d I b I d"

it 02 d I d
.

t � orm., sa a, coz., 02 wc, avan ., pisona e
SUl e, orm., sa a e jan ar, coz., i R$ 275 000 00
lavabo, bwc, garagem. R$278.000,OO I garagem. '.'

. ,=--�-=,-"",e»_,,,,_...,,.,-�.....�=,,,,,,,,,,,,<,,,,,_.�-�,,,;..,.
�
� r--N'�'-'-----,--�,,-w';_'4 I
• ! '

I i '

'

:t
t

I
�

�
�

I '

I SCHROEDER - CENTRO - REF 2882 -

I casa alv. 70m2 e terreno de 559,5m2,!
� c/ 03 dorm., sala, coz., bwc, possui'
I mais uma casa nos fundos c/02 dorm.

� . R$130.000,OO .

......._ ,
� ,._ ., .. _ L. ' .

JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao alv. 136 m2 e terreno de
407m2, c/Dl suite, 02 dorm., sala de es

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

vagas de garagem. R$220.000,OO

BARRA DO RIO CERRO - REF 2890 -

casa geminada alv. 75,25m2 e terreno FIGUEIRINHA - REF 2885 - casa gemi-
d 164 2 02 d I nada a Iv. 91m2 e terreno de 200m2, c/em, orm., sa a, copa, COZ., -ss

I d R$140 000 00
. 01 suite, 02 darmo bwc,sala, COZ., lavandavan ., e garagem. .,

FORM� FACIUTADA DE PAGAMENTO e garagem. R$140.000,OO ..

.J
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Excelente terreno com área aprox.
-

de l500m2, localizado próximo.

a Prefeitura. Rua asfaltada, sem

saída e com linda vista da cidade!
Consulte-nos!

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

IG E:
: 7

atendimento@megaempreendimentos.com

Apartamento com

área privativa de
160m2, contendo 3

suítes (sendo
1 Illo.\:lILc;;t VI' 1.lul IJ).

R
Apartamento com área privativa de 104m2,

contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
ampla sacada c/ churrasqueira, cozinha

integrada, bwc social, área de servico e 1

vaga de garagem. Imóvel contacorn ótimo
acabamento e localização privilegiada próximo ....

a Caraguá Veícul�.J\$-215�()(fo;OO"
-

.-

Localizado próximo a Mªosol. -

_Apar:tamentos-côm2é3 dormitórios,
sacada cf churrasqueira e demais'

dependo A partir de RS 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

RESID. GRAN RAMA.
NTR

Localizado prox. a Marcatto Chápeus,
Possui área de 94m2 privativos,

sendo 1 suíte, 2 quartos e demais
dependências. R$ 200.000,00

I -
, II- I

Contém 126m2 de área privativa, sendo
1 suíte, 2 dormitórios, sala de TV, sala de

jantar, cozinha planejada, banheiro so

cial, sacada cf churrasqueira, lavanderia
e 1vaga de garagem. Acabamento com

piso porcelanato, gesso e granito.
R$190.000,00 - FINANCIÁVEL

f'

.

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

churrasqueira e banheíro, espaco para
piscina, área de servico, 2 vagas de garagem e

portão eletrônico. Terreno com 385m2 e área
construídade 160m2• R$ 295.000,00

Localizada próximo ao Caie, no bairro Sãl?
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$ 3413.000,00

Lindo-imóvel estilo Contemporâneo
Moderno, com pé direito duplo e

acabamento de alto padrão. Localizado
no bairro Czerniewicz, Condominio

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!

..._.-,..... NO HI 'A
Amplo terreno com área de 450m2 e casa com

220m2 de área construída. Contendo 1 suíte, 2

dorms, sala de estar, sala de [antar, COZ., 2 bwcs,
ampla área de festas com churrasqueira e fogão

a lenha, espaco para piscina, pomar de frutas,
.

depósito, 2 vagas de garagem e portão eletrônico.
(Aceita imóvel de menor valor como partéde

pagamento). Próximo a C8r1nhoso
i.

CASANOVA
N.

Casa de alv., contendo 80m2 de área
construida Contendo 2 quartos, sala de estar!

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

Duwe, com asfalto e toda infra-estrutura.

............ :- .

Ótima localizacão 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

TERRENO.. ÁO LUIS Loteamento asfaltado, terrenos planos
(pronto para construír), com toda a infra

estrutura de energia elétrica. água encanada
e esgoto sanitário. Terrenos com área

aproximada de 350m2. R$ 55.000,00

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

R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R. João PícolU

itl11Iilllíl'II••'tl" I&W".llfeiWAitl

SPE},?t!!g
47 3055-3300

anos.

.

····a·····m····R'·· ona..... .
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····D/;wSÜ-A V'D'�
,
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lilralll
IMÓVEIS

47 3275-5000
EmpreEndimentos Imobiliários

_

47' 3372-1616

. \.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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dormltóríos

na Figueira _

(Guaramirim)

LIBERADO PI
FINANCIAMENTO!

. ,

'R$ 135.000,00
____�--Pof1to para morar!

\

800211 - Três Rios do Sul
Casa alvenaria cr2dorm�1 suite,

área festa, 2 vagas garagem
R$223.000,OO

800208 - Amizade .

Apto c/ 3dorms, sala estar/jantar e

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

100204 - Vila Lenzi

apartamento, cf 2dorms,
semimobíliado,1 vaga garagem

. R$115.000,OO (lib. flnanc.)

Flat no Hotel Saint
todo mobiliado

R$125.000,OO (estuda proposta) ,

>,

80009 - Nova BrasUia ,

I

0<.

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

.

R$180.000,OÓ(Ii,b;'finanC'.)

"

800010 - Rio da Luz '

Terrenos planos a partir de 324m2
a partir de R$52.000,OO

(entrada+parcelas)

100067 - Ilha da Figueira
Sobrado geminado cl 3dorms+

1sufte, área festa cf churrasqueira
R$190.000,OO(lib. financ.)

800011 • Amizade
, Terrenos planos a partir de 350m2

a partir de R$92.000,OO
.

(entraaa+percetas)

800012 - Três Rios do Norte

Terrenos a partir de 325m2
a partír de R$54iOOO,OO

(entrada+parcelas)

800157 - Centro
Casa de alvenaria cf 4dorm�

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

100056· �chro�der J .,

--wc.'1 ........«c � � .� ,'.�"- :

. � casa de alvenalia' c/1dorm.,lerreno
de esquina cf 600m2

_R$113.000,OO (Ub. financ.)

1239 � Amizade (Guaramirim)
casa de alvenaria cf 3dorms. 2

vagas garagem
R$145.000,O O(lib. financ;)

800110 - Estrada Nov�
casa alvenaria, c/4dorms. cozinha,

1 vaga garagem
R$80.000,OO

800203 • Jaraguá 99
casa de alvenaria c/ 3dOrms, bwc

mobiliado
. R$139.000,OO

80030 • Tifa Martins
. -

.

Casa alvenaria c/3dorms.+1suite,
Churrasqueira+garagem+Terraço

R$160.000,OO (Iib. Financ.)

°I

Apto c/ 1dorms+ 1suíte, 1 vaga garagem
a partir de R$154.106,OO

8000�6-b • Ilha da Figueira
Geminado c/ 2doms+1 suíte. 1 vaga garagem

.

R$140.000,OO

100210· Vila Nova 100017· Centro
apartamento (sol da manhã) c/ 3dorms+1 suíte c/

sacada, 2 vagas garagem, em construção
R$260.000,OO (estuda proposta)

apartamento c/ 2dorms.
sacada c/ Churrasqueira, 1 vaga garagem

a partir de R$114.000,OO

800014 - Vila Lenzi

apartamento cr2dorms.
sacada c/ churrasqueira

.

R$170,OOO,OO(lib. financ.)

10.0057 * Escolinha (Guarámirim)
casa de alvenaria, c/ 2dorms. cozinha sala de

estar;cozinha e sala de jantar conjugada
_ .�$t25,OOO,OO (Ilb. Financ.)

H 22 - Nereu Ramos
Casa alvenaria, nova, cl 2dorms.+ 1suite, sala e

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

R$ 3.000,00 entrada + financiamento CAIXA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento suite + 02 donnitortbs.
ama pnv. 89,0 J112. cozinha mobiliada,
ama serviço, banheiros com bancada
em granito e armários. ampla sacada

c/ churrasqueiraaceila pennuta
(troca) por apto de menor valor.

R$198 MIL - COO 660

Apartamento cf2donn, mobiliado,
..

sacada cf ctlUrrasqueira. Pode ser

Rnanciapõ: R$118 mil- COO 653

..

_

•APÀ�rAMENTQsi '--, ,," CENTRO - Apartamento sala, '

CENTRO (proxlmo Macol Mate- .. sacada, 2 quartos, banheiro,
rial de Oonstrução). Apartamento cozinha, área de serviços, gara-
sala e cozinha Integrados, 1 gemo Aluguel R$600,00. '

quarto, banheiro, área de ser-

viços, garagem. Claro, arejado. , • SALAS COMERCIAIS
,

Aluguel R$400,OO. ..

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,OO.

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

_

� f47iJ) 9tJ7�
PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

,

�,.
.

;.

banhelrc e copa mobiliàdos.
-

�
-�' .. '" ...,._-,",",

�oSsibilidade de 'negociar rnobí-

I'',\lias. Aluguel R$1.500,OO. 'i
.. � 1

.

,"

CENTRO - Sala comerciaí nova, ," t,:
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,OO-.

I,
I,

II
- GARDEN FLOWERS. 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 garagem+depóstto.

R$430.000,OO - COO-640

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
com suíte + 1 dorm, sacada

com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro. .

R$130.000,OO. COD468

Apartamentos com 70 m2, 2 eua
tos, sendo 1 su�e, ótima localiza

ção. R$145.000,OO. COO 552

I
,

I
-/
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,

.Imobiliária Engetec
(47) 3370-0919

Rua Padr'e' Pedro Fra:l!1cken�, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - se I www.engetecimoveis.com.br

ESTAREMOS PARTICIPANDO DO SALÃO DO IMÓVEL NaS OlAS 20 E 21
DE NOVEMBRO DAS 10 HORAS AS20 HORAS NA ARENA JARAGuA .

H('�::l"'''/IJ''''"�'
.:� "'11,,"';"

.

II
UH

____llS
imóveis

t111111UAliIb
Fone/Fax'

(47) 3373-·2135

Nada mais prazeroso que
transformar sonhos em realidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA

Para' v/em" éstêS e muitos outros, Nf:G;ÓCIOS �)cesse�

:Www.i'mobiliâr'iabeta.com.br

Apartamento no Centro, 2
dorm e demais dependências.

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

Figueira, 2. dorm e demais
dependências, R$720,OO.

Apartamento na Ilha da Figueira,
3 dorm (1 suíte) e demais
dependências, Prédio com

elevador. R$750,OO.

Apartamento novo no Água
Verde, 2 dorrn e demais
dependências, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de
garagem. R$550,OO.

Apartamento no Água Verde, 2
.

dorm e demais dependências.
R$550,OO.

Apertamento no Rau semi
mobiliado, 1 dorm e demais
dependências. R$480,OO.

Apartamento no Rau semi
mobiliado, 2 dorm e demais
dependências. R$550,OO.

Apartamento novo no Jaraguá
Esquerdo, 2 dorm e demais
dependências. R$600,OO.

R$190.000,OO

, , I t .
.1 • �

Esquerdo, 3 dorm (1 suíte) e

demais dependências.
R$780,OO.

Apartamento novo no Jaraguá
Esquerdo. 3 dorm e demais
dependêndas, sacada mm

churrasqueira e 1 vaga de garagem.
R$700,OO.

Apartamento novo na Vila
Nova, 3 dorm (1 suíte) e demais
dependências. Prédio com

piscina e elevador. R$1.200,OO.

Apartamento no Centro, 2
dorm. semi mobiliado.
R$800,OO.

Apartamento no Centro, 4
dorm. R$850,OO.

Apartamento no Jaraguá
Esquerdo, 2 dorm. R$550,OO.
(Negociável)
Casa no Rio da Luz, 2 dorm
R$450,OO. (Negociável)
Casa no Gartbakfl, 2 dorm.
R$450,OO. (Negociável)
Casa no Água Verde, 4 dorrn (1
suíte) e demais dependências,
semi-mobiliada. Aquecimento
solar. R$1000,OO. (Negociável)

Apartamento na Barra, 3 dorm
(1 suite) e demais
dependências. R$750,OO.

Apartamento no Centro, 3 dorrn
( 1 suíte) e demais

.

dependências. R$1.100,OO.
(Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Localização Privilegiada na Vila Lenzi
Próximo a

.

Escola, Creche, Mercado,
Farmácia. A 1 ,5km do Centro.

- Bwc,
- Cozinha,
- Sala de estar e Jantar;
- Área de serviço,
- Sacada cl churrasqueira,
- 1 Vaga Garagem

Tipo1: Suíte +2dorm - 82,67m2
Tipo2: Suíte + 1 dorm - 67,36m2
Tipo�: 2dorm - 53,32m2

_'

,-

",'�'
.'

",
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• Apartamento no bairro Baependi - Apto no

Baependi, 2 quartos e demais dependências,
garagem descoberta. R$420,OO Luz! Água
separado. Próximo a recreativa da Marisol.

o (47) 8808-5378

l� (47) 8835-6617
Z (47) 8861-2228

::5 (47) 8861-1753
e, (47) 8861-2276

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

• Apartamento no bairro Vila Nova· Apto no

bairro Vila Nova, 2 quartos, 1 vaga de garagem,
churrasqueira e demais dependências,

R$600,00 Próximo a Rádio Brasil Novo.

+
I
I

f
: Côd. 296 . Casa de Alvenaria no bairro Três Rios do

I Sul Casa com: 1 dormiiório, 1 suíte + 1 banheiro, 1

I vaga de garagem e demais dependências,
L. _ .. _, , __ .. J!�1..ª�:,ººº,ºº .. eº�_�._f.mªll_çIª!",_.,_ .. __ ,_, __,_,__

• Casa no bairro Três Rios do Norte casa com

3 dormitórios e demais dependências R$550;OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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5 'o I u ç õ e 5 construtivas

RESIDENCE

Rua: Exp. Cabo Harry Hadlich,474
Centro - Jaraguá do Sul
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ibisci
Rua: Feliciano Bortolini, 1

Barra do Rio Cerro -Jaraguá

1 e 2 Dormitórios
ENTRADA + FINANCIIMEN'�
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www.oco�reiodopovo.oom.br .
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ital.net

c OPORTUNIDADE

REF 0144 • Apartamento na Barra do Rio
Cerro - Contendo 2 dormitórios, sala, copa

cozinha, BWC, lavanderia, sacada com

churrasqueira. Área útil de 66 m2•
ENTREGA PARA MARÇO DE 20'11.

R$105.000,OO. Entrada R$10.000,OO +

parcelas de R$ 500,OO(corrigidas pelo
CUO e saldo ela CEF,

Ref. 135 - Bairro: Centro - Residencial Vancouver II - Apartamento
novo, 04 dormitórios sendo 1 suíte máster com closet, sala es-

.
. . . .

zinha s

.3376·5050 Planlão 965 r -9028 - 9973-9002
R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro

Leeaçãc- contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 • Rua Arduino
PerinLContendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira. Area de 95 m?.

R$135.000,OO pode ser

financiada

REF 0147· Terreno no Bairro Ilha da
Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral).CI

Frente 15 m x 31 m Fundos. Area 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 veroe
Rua Bertoldo EnkeTerreno 15x28, área total

de 420 rn2. R$110.000,OO
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo

17,50 x 40 - área total de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ ESQUERDO· Residencial Terra Brasilis • Apto, 404
Apto com suíte + dois quartos, ampla sala estar é jantar,
cozinha fechada, lavanderia, bwc social, sacada com

churrasqueira, uma vaga de garagem, O apto tem piso laminado
de madeira, rebaixo em gesso, massa corrida, preparação para
ar condicionado sistema splrt. Área interna do apto, 104,88m2,
Área total do apto. 129,09m2. R$205.000,OO. _

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

, '; �II��!'',I,"" ,í
•

AMIZADE· RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento nO 303 - 30 andar MOBILIADO·

R$180.000,00 Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozinha
lavanderia, bwc social, sacada cl churrasqueira e 1 vaga

de garagem PRONTOS PARA MORAR.

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
mais dois dormitórios; bwc social, sala,

cozinha, lavandería, churrasqueira e

garagem. R$175.000,OO.

VILA NOVA· Residencial Grand Life
Prédio com eíevador- Apto nO 503 • Sala estar/jantar. cozinha, lavanderia,
sufte + 2 quartos, banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem, Apto. com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em

gesso. R$230.000.00. Entrega em fevereiro 2011

VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha. lavanderia. banheiro social,

<

sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

,

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa c;m suíte mais 03 dormitórios. bwe ·socia( .".;
sata'de jantar e estar coznha fechada. lavanderia, Churrasqueira, tavaboe
garagem nos tu�dos .. Metragem <Ia casa: 193,00m2 Metragem do terreno; �:
409.50m2 - R$320,.000,00.

'

,
"

T�RRENO'S ,"<

AMIZADE, LOTEAMENTO CtlÀMPS ELYSÉL Lote·,
.

na 43 com área de 346m2. R$128,600,OO, "

AMIZADE. LOTEAMENTO ITACOLOMIII. Lote nO, '_
,

38 com área total de 355',25m2, R$95.000,OO .; <',' :

AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote"'!
'

nO 26 com área total 358,90rn2. R$132.000,OO,'
,

_:.
, ÁGUA VERDE, R$110,OOO,OO.

AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$82'.OOp,OO. "",

AMIZADE. LOTEAMENTO ,JARDIM DAS ;

ACÁCIAS. Lote, nO 30 com área total de
333,50m2. R$65,OOO.OO.•

.
'

'fII!i!f.lii!ti�iif.ititilW�'fH!l!iiIJ,ifiIi#{;'1!fjii'í1il!!.ml;íI!;1i!f,�1'r!!1#1i!,111�ml!l"!!I'%ÓIIj!,�H!I·1W,II"UíJ".tr�l!lmQir�UJ!!:rJli;!I,Vf."Ii'l!I!!�'111rtil#!!l!Jlfi!l!mtl�HIJ('II!IIII'�!II"�II''1Ii�'JI!Ilííll'y.�!'J.iall.;I"•.jy"fi�1!fih·�I.�;n1i1lfJJJJJ!llmq/,:júm'f,'imB_.,iJlí�i1flJ!lhl!lllJ1illll/l/i!:fllffíl,\lwll/!IIHflilllll�I,,'IIII!/,j.'� ml1fij,;!IIII!I"I".í,�m �,," ,1!(íUIUlyI,}Hkí,IJI/Ii�IIII/III/lI!1 wlJfi,lm� ,J!H!llll!íJ, if$1ílffl;{i(�lI1fik�ffl,lli ""J� illIlUIIlfUlmbllllff!ll/iWllffllml!lli,J,t.1!1Pil1il!ifH&IfIJu••_1._"
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2, """"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,".",,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,".".,,.""".""."". R$90.000,00
093 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 """""""."""""."""""."""."""""""."."""""""""""""",,,,,R$700.000,00
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 8.1 05,75m2. "."."""""".""."""""".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,R$200,000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 : """."""""""""""" .. ""."""".""".""""" ... """""" ..."".""""""." .. """".".""R$160,000,00
086 - Amizade. terreno com 505.00m2 """""""""".""",,,,,,,.,, .... ,,,,,.,.,,,.,,,, ... ,,.,,.,,,,,,,.""."" " .... " .... " ... "."." ... "".R$79,350.00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,R$132,000,50'
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 ""."""""."."""."""""""." •. "."""""""""""."." .. " "."""."" .. ",,,,,,,,,R$1 ,550,000,00
099 - Corupá, terreno com 2,200,00m "",.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,, .. ,,, .. ,,.,,,,.,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,,.,, .. " .. "" ..... """ ... """".".". R$300.000,00
107· BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78,000.00m2 """,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,R$2.000.000,00
1 09 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo p/ indústria).".""."""."""".""".""" ....... "."", .. "" .. """ .. " .... """ .... R$400,000,00
115· Vila Nova, terreno com 372,97m2 "" .. " ... " .. """ .. """"""""".""." "."""""""."." .. "" .. "".""." ... """""""""" .. "R$11 0,000,00
130· Amizade - terreno com 61.500,00m2 """ .. , ..... "" .... " .. "" .. "" """"""""" .. "." """ ... " """" .. "" .. """""".R$500.000.00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2... ", .. ",,,, .. ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, ,,,, ,,.,, .. ,, ,, , "", ,R$150,000,00
165· Vila Rau, terreno com 585,00m2 " " .. """ """"" " " " "."" " R$200,000,00
169 - Ribeirão Cavalo - terreno com 330,00m2, " ,,,,,,,,, .. ., ,,,,,, .. ,,,,,,,, " " .. """"" " .. ".:R$58.000,OO
177 - Nereu Ramos, terreno com 536.00m2 " .. ,,, ,,,, ,, ,," , .. ,,,, , ,,, .. ,, .. ,, ,, .. ,, "" " R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2,(Residencial Munique) " "" " " ""." "" "." ,, , ,,, R$92,000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique) .. " "." .. " ... "."" " :"" """" "" .. "." "" " R$ 92,000.00
237· Amizade terreno com 364.00m2,(Residencial Munique) .. , "" .... " .. """" .. , .. "." .... ,,,,, .... ,,,, ,, .. ,,,,,, ,, .. ,,,, .. ,, ,, R$ 92,000,00
238: Amizade terreno com 362.50m2, (Residencial Munique).".""".""" .. " .. "." ... " ... "" .. " .. """.".""."."""""." ... " R$ 92,000,00

!/Iilíii!!ití�1II!t1iIWI<N.1fl1'��m,ffI1I11l1fi!I/I1iIIH{'.I·
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li1!lffjilll.llmHiimilll/U!iillliWMIIl'U!Jr�mfmfli!liHlllII.IW!JIqWf!ljl'!1II!1�1!IJIIJII!p,ri!lffllili,l!/l,IIíIII!IDIIIwmm.lm{,nWIUlflm�I··"!!�ffmljl'.wPHif_�,IJIiI., '.'. .HIIlU!W!1JIJjf9j?'UJjIiUll!l" Iiffllf�mJfg,,��I/,Ii11!!1m!u IM,!9M I. ,m�{n�U!iJ'lIj W#JJlllliw#llJllklf/lflm.lluonHliffi'll1fiiIIlJfill!!'Wli 'U#iIi�u'l/j 11Iilll/lflfl/jmffllllllf,I�II1fi'!liíll.IffIUI m,l1lflll!IJI'illuHJ1'��lIfJm{, L 1I}i#;"iIII/ .1iIiJ li/)
009 - Centro, casa de alvenaria c/ 317,00m2 e terreno com 900,00m2, """",,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.R$583.000.00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio"."".""""" .. "."" .. """"""""""R$220.000,00
040- São Luis. casa de alvenaria cf 11 0.00m2 e terreno com 392,00m2. """""".""."."",,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, .... ,, .. ,,,, .... R$140.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv, c/ 1 08,00m2 e edícula c/40.00m2. (aceita terreno c/ parte de pgto) .""",,,,,,,,, .. ,R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cf aprox.120,00m2 e terreno cf 453,60m2• (aceita apto de menor valor) """.""R$170,000,00·
131- Nereu Ramos - casa de alv. c/ 102.00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menorvalor) ... ""." .. " .. " ........ R$220.000,00
138· Santo Antonio, casa de alvenaria cf 126,00m2 e terreno cf 324,00m2(aceita financiamento bancário)""."""."R$100.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199.00m2 .. """""""" " ".""."" .. """ .. "" .. "."" " "." " R$250.000,00
150· João Pessoa - casa de alv, cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr: cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado tom área de 170,00m2 e terreno com 2,033,45m2 " ... " .... , .. """ .... " .. " .......... """ .. ,,,R$150.000.00

coIlnoR
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030 - Santo Antonio, cf casa

de alv" rancho, lagoa, cf área de
175,000,00m2, aceita imóvel de

menor valor R$430.000,00

035 - Ribeirão Cavalo - casa de
alv. de aprox. 68,00m2. Terreno
de 443.50m2, (aceita fino bane)

R$106.000,00

1J1!I".r;.II'mUIII'Jl!lljI'1111/11il�!I!J7f!!lmIKli1llr1fl11!mll'I,t�!I!#IIIfl'iIHiJllmmlllJfilllnj"iw/IBM �IW�1II11/IIII"ml1Jt.,JlJII:�lí'i1�lfUJ:iffI1IlP,//J��.I/lw@all/lnili�II"II!JIHI!,iffIII1!EfUIIII!lIf,iilj�I!U/!.I,!�..rmlmfJHll!�lilll/lllllJ!.�IY/iU�Ii�Hii!lIMWJJJlmill!11i�I�"llII, f(�W!!I'é n . ;!,b'll1fii/llmi�II!'fifi,�il)/fll/ud&/IfIIIUII ®, ill!JJii.�I/III" íUlllII/mmdMfII!��, l/rlHliunl/ull/II!'!. ,I, ,YIUU//Jllll/!jl�lIfl 1., HiIIi..iIIIJmiffili.W, ,lmJjJtll"llmlll1fi�ll.wl/l WP/IIli$II1fiI,' , 1/dj.�i!ii!Jl J!ll1Ditl� 1III#/;Jj!I'JI!IIIII/i.�iHfHI/11Ii111i1fIiUíllllbIWi
021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 ,,, .. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,, .. ,,,, .. ,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, .. ,,,R$150,000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650.00m2 "" "" .. "" .. """".""""""." "" """." ""." " .. " ",R$550,000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ' .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,, """,R$250,000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa. área de festas. rancho, lagoas"""""""""""""." .. ""."."""",R$500.000.00
061-João Pessoa, casa de alv. et327,23m2, edícula. cachoeira. lagoa, e terr: cf 190.600,00m2 ... """ .. "." ... "".""."R$600.000,00
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno com 147.000,00m2"""" ....... """", .. ",,,,,,,,, .. ,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,R$450,000,00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas", cf área de 126,600,00m2 , .. ",,,,,.,,,,,, .. ,,R$640,000,00

!11/1i(,l'fjfJ_'lRiI.!IMUlliu/ntillrIPI!iluM/JI'"mi'ifIII/f�I/IlI��PIlll/i/I�Im,I'f,jjl)lqH!lf,I!�IIWH!lpWm1mMlwill'�llliH/IP'!1íl/nWj'l � !UIU/I!,lmI/llliliIWtl'I$lw/U.ll/�I,II���1111'j11IlrMIIII/I!'!!Hmll1fillllll�I,Wfrll'iJUIIi/I�IIII/UmIWiffili1lJlPUíml'111fll/!1"IIIIIIII�fllIII��I,YIII/.."I_I�,tI>\!.JJllllí/jJnllJfillllll/ll!kll/l!1 íUIIl�l,fflili�III/I/',"IIIHIII$1Jj il'f�mIllWII'{Nm1tilÔdjYH/U!l. mil IUIIIIM.%,wui!. !iHlmJUII/Iih.W�JJ/�'IfJJ ,1/1, iIII/!lalJI W! .l�IIHjlflllíllfj 1UIIf!fIl1fi,U//JIIII/!ilffm/!.imU!lqjtmI!lliUl!1IIIImlgl.,íllmd,u/HlI1iI'�m.�ff/,
092 - Centro apartamento com 95,33m2 - aceita terreno como forma de pagamento .. " "" " "."."" .. ".",R$170,000,00
106 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 , ""."."" " "" " :, """,,,,,,"" "" R$235.000.00
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Rei 08 - arra o erro - Casa de

! Alvenaria c/153m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, garagem +

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

Terreno c/334m2 - R$182.000 00

Rei 090 - Rio Cerro I - Casa de
Madeira c/100m2 - 3 qtos, bwc, sala,
cozinha com fogão a lenha - Terreno

C/817m2 - R$65.000,00

• Ref 087 - Barra
do Rio Cerro -

Terreno com 334m2
(13,50m x 24,75m)

- R$67.000,00

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 20 e 21 novembro de 2010

Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria C/133,50m2 - Sufte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veiculas - Terreno c/334m2 - R$256.000,00

Pastor Albert Schneidet 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - JaraQuá do Sul - SC I rnarquartítmoveisesqrnaií.corn

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

Ref 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com

334m2-
R$ 73.000,00

Ref 091 - Rio da Luz -

Terreno com 412,50m2
- R$ 39:000,00

Glassimais 27

Ierréno com área de 2.721 ,85m2-localizado
na Rua Seme Mattar 150-Czerniewicz,

Terreno com área de 6.487,23m2-localizado a

Bua Waldemar Grubba 3.161 (foto 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 na 558 - Jaraguá 99,

Terreno com área de 4.550m2-localizado a

Rua Waldemar Grubba 1030,

Chácara com área de 117.475m2 localizada

no Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

Para mais informações contate-nos!

Fique por dentro de tudo

que acontece na reqiõo
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z: COMPRA-SE
,

CARROS - Compra-se - Carros já financiados
quitam-se e regulariza-se perante o banco, car

tório e financeira. Tr: (47) 9120-0262.

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

BALCÃO DE COZINHA - vende-se com cuba de
mamorite R$220,00 Tr: 3371-6021

COMPUTADOR LG - vende-se, com gravador
de CD e OVO, por R$400,00 Tr: 3,273-7946

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 '

COMPUTADOR - vende-se completo com Win
dows XP e monitor LG 550, valor R$300,00.
Tr: 9929-8488

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

JOGO DE JANTAR - vende-se estilo colonial,
COMPRO -·SE torno e fresa e ferramentas para mesa de oito cadeiras e oratória, R$990;00 Tr:

essas máquinas. Tr: (47) 9186-5783 3371-6021

COMPRA - SE Saveiro ou Fiat strada, acima MONITOR- vende - se LCD 15" R$150.000,00
do ano 2000, com ar, Tr: 3370-9508 ou 9975- Tr: 9922-8011 ou 3275-1410

7365
MONITOR- vende -se 17" CRT (tubo) Samsung

COMPRA - SE corsa hat, ano 2000 a 2003, na 753v (branco) por R$80,00. Tr: 9917-3771

cor prata ou branca, com Clr, pagamento avista,
Tr: 3376-1060

COMPRA- SE cama para bebe Tr: 3370-1064

IIIII/IUII,Q/lf: A lUGA-S E

PiÇARRAS - aluga-se, casa de 140m2, dois
quartos, cozinha, sala, banheiro, garagem
com churrasqueira, próximo ao hotel candeias,
R$300,00 Tr: 3370-5603 ou 9973-5780

f\

, , ,

',";:� .,,� '"

x: -: PROCURA�SE
I

,'" •

'>.'
',' ,,"::'''-

PROCURO - carro para assumir financiamento
Tr: 8473-9240.

MAQUINA vende -se maquina de lavar rou

pa 9,5 kg semi- nova, da marca eletrolux
R$600,00 Tr: 3371-7090 ou 9647-2320 na

parte da manha.

QUADRO - vende - se de Jaragua do Sul de
1945 pintado a óleo interessados Tr: 3275-
2091

cada, interfone com elevador, sem garagem
88,000,00 Tr: 3371-6069 ou 9137-5573

CENTRO - aluga- se 120m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com churras
queira, suíte com hidro e sacada, duas vagas
de garagem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende - se 130m2, quatro quartos,
uma suíte, três banheiros, sacada com churras
queira, suíte com hidro e sacada, duas vagas
de 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, vaga
de 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

SOM AUTOMOTIVO - vende-se marca Pioneer APARTAMENTO- aluga- se com 1 quarto,
modelo DEH-P3. 100, R$100,00 Tr: 3373- sala, cozinha, lavanderia, e garagem coberta,
1900/ Sérgio R$450,00 Tr: 9118-7282

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

.
' .

I:::: " 'CASAS
,

-

', .. t_ •
'

BARRA DO SUL- troca- se casa por uma em Ja
raguá do sul ou Schroeder Tr: (47) 8847-9020

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

.

CASA � vende - se, de alvenaria, quatro quar-
0777 tos, garagem, fica próximo ao viaduto da es-

trada nova, Tr: 3273-5051 ou após, 17:00 hs...

PROCURO - apartamento ou casa para alugar
no centro de Jaraguá, direto com o proprietário. TV -, vende - se 20" com controle e monitor

LCD 15' LG, ambos R$410,00 Tr: 8443-3633

Interessados ligar Tr: (47) 3346 2750/
TV -, vende _ se 20" com controle R$200,00 e99233390
monitor LCD 14' LG R$200,00 Tr: 8443-3633
ou 3372-0777

Corta- se e poda- se árvores Tr: 9158-0019

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

CASA - vende- se de alvenaria com 182,00m2
averbada, terreno 600m2, perto de escola, pos
to de saúde, SESC, comércios, próximo ao cen

tro, R$182.000,00 Tr: 3370-6624 CRECI 8844

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) 9117-9824:

para dois carros e churrasqueira, R$80iJOO,00
não aceito financiamento Tr: 9603-0331

R$87.000,00 Tr: 3371-6069

CZERNIEWICZ - vende - se, Rua do Pama,
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-

qüila, acesso rápido ao centro e faculdade, rinho, 702 m2, R$250.000,00 Tr: 9654-8938
R$220.000,pO Tr: 3273-0953 ou 9102-6731.

líílll:I,Ii,',/ilJlflIIUIJ' C H AI'CARAS,IJl9111IJnm

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, comàrea de 25 mil Tr: 3371-7103
m2, Tr: 8481-3059 ou 3725-3052

SCHROEDER - Vende ou troca-se, chácara no

Rancho Bom, terreno 70.674m2, duas casas,
três lagoas, pomar. Troca-se por casa em 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

JOÃO PESSOA- vende -se 1684 m2, todo plai
no sem barranco com escritura R$11 0.000.00

RIO CERRO II - vende -se 50 mil m2, dois la- aceita- se carro Tr: 3371-6069 CRECI11831
goas de peixe, duas nascente, R$120.000,.oO
Tr: 3376-0726

� LOCAÇÕES

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se terreno com

842m2 (com casa velha de dois pisos) Rua An
tonio Ribeiro, Tr: (11) 5560-1193

ILHA DA FIGUEIRA- vende -se proxrno ao

colégio Omago, 587 m2, pronto para construir
R$95,000,00 aceito trocar com chácara Tr:
3371-6069

BARRA DO SUL- Aluga - se casa para tempora-
da. Tr. 3376-1553 ou 9903-0545 RIO CERRO II - vende. - se, terreno industrial,

1600 m2, de frente para a BR, R$150.000,00
GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá do Sul, negociável Tr: 9137-5573

850m2, Tr: 3370-1608
-

SCHROEDER - vende - se, no centro próximo
GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau - Aluga - se a prefeitura, 481 m2, R$70.000.00, aceito carro

(14 x 9 MT) boa localização, acesso asfalto, Pé na troca, Tr: 9962-3664
direito alto, para fins comerciais, industriais,
com Habite-se - R$800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto grande mobi
liado ou sem mobília, R$300,00 com água luz e

gás, próximo a prefeitura nova Tr: 9199-0024.
Ou 9963-5544.

CLlNICA MEDICA - aluga - se, espaço em

consultório (psicologia, nutricionista) Tr: 3273-
2119 ou' 9975-7708

111'IIINIIIilII/lIIIIIII/111/7I f�. SA LAS
i!II.�lm f: C'OMERCIAIS

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

LANCHONETE - Vende - se ou aluga-se no
RIO DA LUZ - vende- se casa com 02 dormitó- bairro vila nova Tr: 8811-0114
rios, 01 Banheiro R$80.000,00 Tr: 3370-6370

GUARAMIRIM - vende -se no bairro escolinha
casa de alvenaria com 55m2, dois dormitórios,
sala de estar, cozinha e sala de jantar conjuga
da, BWC social, área de serviço, terreno com

364 m2, R$125.000,00 liberada para financia-
Precisa-se de roupa para menina de 1 ano e 1 menta Tr: (47) 8877-6695 William.
andador Tr: 3371-1305 ou 9962-7720

� SCH EDER - Vende - se, nova, 60m2, dois
Doa-se filhote de gato sem raça Tr: 3276-0340 quart ,sala cozinha e banheiro, R$115.00,00,

TR: 91 -0049

BAEPENDI- aluga - se apartamento na Rua Max
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-6021

APARELHO AUDITIVO - vende -se importado
(semi - novo) R$2.500,00 jogo, Tr:8408-911 O CZERNIEWICZ- aluga- se apartamento Tr:
ou 3055-3756 3371-9820 Elmira

BICICLETA - vende-se ergométrica simples
R$50,00 Tr: 3273-5233

CENTRO - vende -se próximo ao hospital são
José com dois quartos, sala de visita com sa-

SCHROEDER - vende - se, alvenaria, dÇlis
quartos e demais cômodos, R$90.000,00 Ir:
9183-8081/3373-0098

SCHROEDER - vende - se casa de alvenaria
com dois quartos, sala, cozinha, banheiro
e lavandéria 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 lag'e, três quartos, garagem,

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

LANCHONETE - oportunidade vende -se toda
equipada com clientela formada Tr: 8877-6695 VIEIRAS - vende -se área de 8.448m2, próximo
William antiga bebidas kienen Tr: 9602-3904

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

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

;
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MASSARANDUBA- vende -se terreno com

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

RIO CERRO - vende - se terreno industrial,
medindo 1.587 m2, próximo ao nanet malhas,

OBS.: Apenas é necessário continuar o

trabalho e buscar novos mercados.
Tr: (47) 9983-687,9 (47) 9983-6879

(47) 9983-6879 (47) 9983-6879'
(47) 9983-6879 (47) 9983-6879

(47) 9983-6879 (47) 9983-6879.
Pre o a Combinar
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3371-5544
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

IBIZA
• IJWliG' �"S�'t:t;ftl!Jf'lJ' i!l'JfM1!JI :!tiSir,ema e_1I!! tro!ffil'l�l)fJj
de 4.'IiOf'j'ISO tE! lJJ,gJI'ijlic'lo.., Q�fjl!!,i!íl:rl!l!'tlti) de'

11i9ilJa a' gás e ONJ!JMfdk.!t:if'ladc 'tipo $:pM(�
,. Pr.iJ'�fi"S em Mf)F'CMl pírmNJI'/W !f1quo/E'lJdl!1l
ítL(i�

,

SUSTENTA'BIUDADE

_aAa;

- O I Suíte com

doset, mais 02

dormitórios
- Sala de jantar/ estar

- Ampla sacada com

churrasqueira
- Cozinha

- Área de Serviço
-Bwc Social

-02 vagas de garagem

com opção de O I

vaga extra.

,� Apfl:lJi�V!!'iraíflrb!'E'liit(JJ ,.de: rl.g,'IJ� d� €h�I'liit!J,

� �iII'l;rdlÍdjfJJt,rll!ú; J"l'ldMd,uais de' dlJill\Q

'I! l1,umffll;flçli'io com ,SiI!ll5iIJn!S d;e ,pfit?:se1'lça
• plE!Nfias SlRtl1iitiiri'05 poro i!:N::Ihli13 Ij,ozli'io dI!!

ág�,Q'
• POJ'tiCI;'S lJert.iflcadas j?,", MOr

Ref, 241,6, Aptos TIPO 1: 3 suítes (sendo l' com closet e sacada), sala de jantar e estar, sacada cf churraq. lavabo, cozinha,
área de serviço, 2 vagas de garagem. TIPO 2: 1 'suíte cf closet e sacada + 2 demi-suítes, sala de jantar e estar, sacada cf chur

rasq, lavabo, cozinha, área de serviço, garagem, 2 COBERTURAS DUPLEX, Apenas 2 apartamentos por andar, aquecimento de

água a gás, ar-split, aproveitamento de água da chuva, medidores individuais de água e isolamento acústico, R$325.000,OO

" Casâs'
-_::"r ,-, r ,

Ref. 2381 Res. Saint Germain, Vila Nova, Aptos cf 1 suíte, 2 dor
mito 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 dormito preparação para ar

split, hidrometro individual. Apartir de R$162.000,OO '

RESID. ALÉCIO BERRI '

Ref. 2425, , no

Centro, cf 1 suíte

master, 2 dorm.
com sacada, bwc

social, sala de

estarqantat sala
de TV, sacada,

cozinha, área de

serviço com bwc,
2 vagas de gara

gem.(Ficam todos
os móveis sob

medida). Área de
testascom pisci
na. R$430.000,OO

Ret. 2328, Resid.
Nova York, Centro
Aptos c/1 suíte,

2 dormitórios,
bwc social,

sala de estar e

jantar, sacada
com churrq.

cozinha, área de
serviço, garagem.

R$190.000,OO
....a!!!l!!!!lI!!!!!!!!!�

--'
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. (.) 'qe Festas �obiliado
lanato "

"�\l�stida 'de ísopor '

ãntindo umâ melhor
tlca e mantimento térmico)

,�

. Compre com SEGURANÇA
Documentação averbada. e pronta para

-
..

CAIXlÍinanciamento e escrituração.
,-

De acordo com a lei h 4591/64. informamos que as ilustrações neste material têm caracter exclusivamente promocional.
{o... <":;':,':- -i
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-Confiro em nosso site outras o orlunidades! '0f\11NV. araisoimoveis.net

PIOOIS: BAIRRO AMIZADE Sobrado de oIV.de alto
padrüo.1'IIrte "SUp.:2 quort. 2 banh., I"SUÍIe ri dosei
e banh.hidrom.+ l solo, l'IIrte de baixo: cminha,
kMlIlderiorl I1lÓ'IeiSsob �,lOIa TVftantorl
&:!Ior. Uma amplo órea de lesIo no estilo nís1im

ri fogão e fomo a lenho e murtasq., I !lespenso e

I banheiro + uma Onda pisáno de vinil. Aíi1íío
eIetr_ Gorugem p0r04 mnos. Terreno ri 690,91Jm2.

R$5OO.1XD,OO.

PIOO22: Terreno com

1600,45m2. Esaiturado,
ótimo locoJização. Ruo

asfaltado. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.

.

Aceito ftnandamento.
RS 450.000,00.

PlOO16 - Terreno
com 24745,34m2

escriturado. ÓTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Valor R$350.000,OO.

Próximo a WEG Químico

Plm : REi NOVO HQRlZONTE - Apro.
éom 1 suíte + 2�quartos�la,mzinha,
lavanderia; sãm�a ridlUr., 2 vogas no

, garagem. ']O andar. APJO NOVO DE
ALTO. PADRAO" .

.
PKm5-Sobrado mm

4lj111$S,2 bwt;soIo TVI
:� jonlílr, cmjnho, copa,

..

Iavonderia,gomgem poro
1 miro. Õtima 1omI.
prox. de menodos, funnó..

ÓClS, 85I0I0, posIO de sOúde.
Á melros do lenIto.potJIDS .

Teneno mm 183,82Jn2.
,R$2S0.IDl,oo.

33 0-1122
911'7-1122

Ru Guilherme Dal*', 161 .. 5all. 05 .. Centr,
.. &fjuiBêlctm a Rua ManIa fratlllSÓ CEP

89251-460 ..Ja. do 51f.-SC
li

.

Ii 1\ iii.WWW",iVln81110,vels",com",ur,
iva na@ivanaimoveis,,·comebr

Ref. 2070- Aporlllmentos no bairro Vila Novo, Res. Dom
Midmel, mm 1 suíte, 2 quartos, Sala de esIor, sala de janlllr,
COlinho, saroda mm dwrmsqueim, área de 5elViÇll, 1 ou 2 ..,

.vogas'dI) gamgens. Área de 89, 00ffi2 a llO, ()()m2. Preço
de RS1SO.000, 00 a RS2J 5.000, 00.

Ref: 4002 - (aso no Bairro Jaraguá Esquerdo,' com 1
. suíte mQster, 1 dormitório, bwc social, sala de estar,-

jantar, sola deJv, cozinha, áre,a de servlçô, garagem
para 1 carro,-lÍrea de festa com bwc, churrasqueira,

piscina. Preço RS315.000,OO:

Ref: lOa3 - Apto. no Bairro Água Verde, Res. Nostra,
com 2 dormitórios, bwc, �ala de estar, sala de jantar com

socada, cozinho, área de serviço, 1 vagQ �stacion,amento.
,

" Preço RS 115.000,00 .r .

'.

Réf: 2084 - Apto no Centro, Res. 'Gran RamlÍ, com

1 suíte com doset, 1 dormitório, bwc social; salà de
estar, sala de jantar, cozinha com móveis, sacada com

churrasqueira, área de serviço,. 1 vago de garagem.
P[eço.RS2�5.000,OO

Ref: 3041 - Terreno no Bairro Barr.a do Rio M , c6m
área de 680,70m2: Preço RS195.000,OO

Ref.·1 098- (asa no Amizad,el com 1 suíte; 2 quartos,
, ;; bwê social mobiliado, sala de estàuom teto r�baixodo

em gesso, sala de jantar, mzinhoí área de serviço, área
de festas com chorrasqueira, 2 vagós de-garagem,

portão eletrônico, roda tet9 em gesso, massa corrida,
.

,

alarme. Preço RS265.000, 00

,Ret. 2080- Apartamento no Bairro Vila lenzi, (on-
'

domínioJloresta, com 2 quartos,;bw" sala de ,jantar,
cozinho, órea de serviço, 1 vaga de estacionamento,

Preço RSl18.000,QO

Ref: 2082�: Apto: no Bairro Vila Lalau, Res. vitória
':, Régio, com 3 dormitórios, bwc, solá de estar, sala

de jantarcOrll sacrrdo, cozinha, área de seviçQ, r
.

vaga de ga!ogem.-Preço RS1�8.500,OO.
.

. ,,'>! fi .�. ,

?;�

Ref. 207.7- Apto no Bairro Amizade, Res. Itac6l0mi, .

com 2 quartos,' bwc, sola de eStar, solo de jantar,
cozinh!l, sQcada com (�uflasqúeira, área de serviço, 1 '

•

vago de estacionamento: Preço RS129:000,OO' .

'i! '_ :, F "�

Apto no Bairro Agua Verd�i. com 2quartos, bwc, .

solo d� estar, jantar, eozinha, área de Sl)rviço,
sacada cam'chuirasqueiia, 1 vaga de garagem. Preço, .

RS137.000,OO
.

.'.
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Financiamentos .

WS Imóveis agora com
- consultoria Habitacional!

Facilitamos seu processo
de financiamento pela

Caixa Econêmica Federal.

CAixA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

. 'www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1 @imobiliariaws.com�br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 ;. Centro - -Guaramirim (47) 3373·3404 '13373.0066

* Casas Prentas
* Lotes a venda em

. .) 4�yQrso, po�tos da cidade.
.

� (oteamentos!Próprios
"

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação:

I
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3312-0&51
9913-53

11-15
------15-15

�endas@chaJeimobmaria.com.br
Rua Re,inóJdo Bau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

Imobiliária APARTAMENTOS

.'
.

?�:!:,�;.
',.,

·>�t.
Apartamentos TI�O 02 com dois dO�7:�'�; �;:

mitórios, bwc social;'sala de estar/jatit�i';:' ,

cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de'garagem,
com éreas.estlmadas de 120,95 1112 total e

75,00 m2 privativo - R$107.714,64
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamento Tipo 2 com Suíte; .

cozinha, área de serviço,' estar/jantar
e uma vaga de garagem (segunda

'

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

.

R$85.000,O
(Entrada negociável mais parcelas);

Sala Comercial no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com

.acabamentos pronta-para uso-

.

. R$195.000 00 .'

.

, .,
(Entrada negoclável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueíra e vaga dupla de garagem,
'"

com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo - R$136.505,16-
(Entrada negociável mais parcelas).

J'

Apartamentos TIPO oi com suíte e dois

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

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

privativo - R$·134.431,44
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO G2 com dois dormi

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

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

privativo - R$118.707,60
(Entrada negociável mais parcelas);

�
. Terreno na rua Teodoro Acípio Fagundes, ao lado do n°

320, Água Verde com 371,85 m2 - R$5 .000,00
(E�trada negociável mais parcelas);

...
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. • Limpeza e Segurança para eventos

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas

• Serviços gerais de Jlmpeza
�

:

',_

• Construção Givil e'm geràil ,:; "1., *

y
' ...

"'� f.

, '

:$

o FINAL DO· ARO E'STÁ CHEGÃNDO!
Segurançá durante' o períodO de férias coletivas.

Limpeza geral :,de sua empresa ou residência.
ro'

Agende uma visita!

-Orçamento sem compromisso .

�
f

� �.
(!

1

J /'

fI
" 1:
r I

(

•

�.

t·
_.;

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS lTDA
.

fotié: (41') 3276-193� I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

Vendas e incorporações:
-

47 3370-2507 e 9199-0770
miotetto@miotetto.com.br

www.miotetto.com.br
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CASAS:
H652 Casa de madeira com

02quartos. Bairro Jarguá 99.
R$330,OO'

I
H662 Casa de madeira com

02quartos. Bairro Jaraguá 99.
R$350,OO - próx. Malwee.
H659 Casa de alvenaria com

· 03quartos. Bairro Nereu Ramos. .

R$460,OO.· .

'. H664 Casa de alvenaria com

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

,

I 03quartos. Bairro Agua Vereie.
R$560,OO - próx. Chopp e Club.

i H663 Casa de'madeira'com 04

j quartos. Bairro Uha da Figueira.
I R$700,OO - próx. Pos�o Pérola.

�I'
H661 Casa de madeira com 04

, quartos. Bairro Vila Nova. R$1:000,OO
·

- prõx. Prefeitura de Jaraguá.
,

APTOS:
H547 Apto com 02quartos: Bairro
Centro. R$500,OO + Cond.

.

.
H548 Apto com 03quartos. Bairro Vila
t<Jova.R$550,OO + cond.

� H544 Apto com 03quartos. Bairro
· Nova Brasilia,.prox. Angeloni Centro.
R$580,00.
H541 Apto com'02quartos. Bairro
Centro., R$590,OO + Cond

ALUGUEL COMERCIAL:
·

H715 Sala comercial com 56m2•
Bairro Santa luzia. R$378,OO·.
H724 Sala comercial com 76m2•
Bairro Santa Luzia :R$399,OO.
H701 Sala comercial com 90m2•

. Bairro Centro. 'R$490,OO t Cond. +
,

IPTU.-
1 H723 Sala comercial com 70m2•

Bairro Centro. R$490,OO + Cond. +

IPTU.
. .

I H71 O Sala comercial. Bairro nova

I Brasilia. R$500,OO .

H717 'Sala comercial com 32m2 +

� WC. Bairro Centro. R$670,OO + IPTU.

I H70� .Salà Comercia!. Bairro Nova '

I
Brasãa, R$600,OO. .

I
.

H713 Sala. comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco· Bairro Centro.

t$1.600,OO.. � � "

I
','

VENDA DE CASAS: .

I H119 éasá de alvenaria com 100rol,
� com 03quarto.s, 01 banheiro, cozinha,
�sala, copa, área de serviço e 01 vaga

·

de §a,ragem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu.Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em Construção com

.: 300m2• loteamento Miranda, Com
· terreno de 825m2, excelente para
comercio.

· H121 Casa de alvenaria no Bairro
Vila Nova, com 314m2, terreno com
530m2, com piscina e garagem para
04 carros..

.

,

H122 Casa de 106m2 no Bairro
Czemiewicz com 01 quarto mas

· suíte. Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$220.000,OO

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196,913,45m�.
Bairro Ilha da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa

.

dos Monos.Valor R$95.000,OO.

tVenda de Chácaras:
• H318 Chacara com 28.000m2, com

. : casa de 120m2, com rancho .

hordenhadeira automática. 3 km do
_, centro .de_ massaranduba.

R$260.000,OO. aceita imóvel como
, parte de pagamento

.
Lotes de esquinas no

,Amizade, na Tifa Schu�ert.

...... <1(. �".r��. ��............�"·'íoM·�...
� "«��')..� ...... ,j{.
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Seu imóvel está aqui. .

HABITAT,

-.Ji

.� '.���� >j\\\\:�

-

-

�
,::

�.
�

[I Aptos com 01$uite + 01quarto com 75,OOm2 e aptos com 01suite + 02quartos com 89m2• Rua Dom'
,� Bosco, 111 Bairro Vila Lalau.
L

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de 515, 12m2•
. Para quem gosta de viver com

requinte e segurança. .

H202 Apto com 01 suíte com dosed + 02quartos, sala janiar, estar,
IV, lavabo. churrasqueira. área de serviço. sacada fechada, BWC

. ......•!XL .....

H205S Apto com

dois dormitórios,
banheiro e cózinha
mobiliada, duas

I :!��:=:e.
ilj

'h'.'. ' ,
, .

t. '.

,;_ � DIA
HABiTAT
"".""",", .. " ... 1.4��'«!.ii;.
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" Para idv;est,ir, 'r.eformar, sair' do a:fugtJel', r
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" � ��,.. p" _ , � • 'I' •

'�'" .: i·j"L;::::,G�F)$t�tJ�r ou eômprar om 'ír:n6vet,:H,�:
Faç�; ti�f,GÓr:t$,é5.rcio de itnÔVéiS'';L\âemil�r.:
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o consórcio de imóvei_? é uma excelente opção para você,

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair do aluguel. Você escolhe um

, valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que

R$ 1.885,Ó9" ," �,�,��,�""qª��m n?:�eu, bOI�o. Assim você planeja e realiza
_' l'

...... ,�. I.::}"_�,�·:..::
-.Ó:

:\ tr -

•

t:�:. It".
•

r:

'
.

. Mude de- vida: faça o seu consórcio Adem.i,lar. ,

.»

-','. .� "� ��;;.\i�:l�;!\� ;i,��,.::, �/�"�L��it�''- '; ''''', �.,�
..

•

,...

"

.... ·I

';

R$ 300.000,00** R$ 2.185,09

,

FALE COM O
ESPECIALISTA

,-

i'�

ADEMIL"'A 'R'\) .lJM,IMÓVEt; .,

·

"

.' � .. 'UMNEGÓcío,
... ,,�

consórcio de imóveis, ,UM FUTURO MElHOR� ;,"'

"Parcelas reduzidas até a contemplação. quando serão recalculadas. Prazo d� 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.
\

-

.fi_ _. .• _ .... _. � _ .. _. __ ... _
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Bairro Rio da Luz - lotes com aprox.
350m2, - Reg. Imóveis MI9.205.

Lot. Amizade, lote esquina com ·área
.

de 486,1 Om2, rua com asfalto - Reg.
Imóveis M150.966

Schroeder I, próx Ginásio de Esportes
-- Com escrnura - fillànciável - Reg.

Imóveis MI 24.783. -.

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! _

r
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41 2101-0500-
LEIER Av. Marechal Deodoro -da Fonseca, 1698

www.le.ier.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

�.
�:-

�.' f

'.

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.
I
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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 Colé io Jonas Alves.

1IIIIIIJIIIII1HII/lI/I/J/lIlJIIIIIIJII/UI/I/lI1!Il1I1If1JIIW"

2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,
toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de'
entrada e o restanle parcelado direto com o

propr::._j
Terreno em frente ao DG da-WEG, na rua Prefeito Waldemar

Grubba com área total de 2.047,09m2 e com 26,00m de frente.
Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00�

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,
� pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00 à vista ou

L
de enlrada e o saldo parcelado em até 60

v�
RESIDENCIAL ADELAIDE

'.

I

. I· .

, �I' Casa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída, 2 '.

'I.,' suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha I

Residencial, Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,00m� e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,•• mobiliada, banheiro social, área de festas com churrasqueira,

I
.

banheiro, sala para dois alnbientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 2 apartamentos por andar.
toda murada, 2 vagas de garagem.,Próxima à Igreja Rainha

.' Acabamento em massa corrida, gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.
da Paz. Valor: R$370.000,00.

, .'

.

I • Preço: R$ 135,.000,00. ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliâria em até 60 vezes!
-

� ,

' após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC'

HI"III""HI'''III'''"''''"O"","""II/I'''' liJm'''''IDlIIllIImumll/HI/HU/JIIII,"I'HI'HII",oll//lHlW1,m'ID/lII/I/lII'''/U'''''''''''''''"ID''/I""'""'IIII""'III".ml""IDIIIHI"",IIIUII"O"I[""HI''''••'''"''UJII/ '""I"UJ"/II/I,"/UJ''''/I''/I'"''""IIH/I'/I'III""/lIHI",m'.",",IDm''/lI/I/I''/lIII'�/I'''I/I/I/II/I/I"/I"/I/lII''''''i/l'''''''''HI''/lmlJJm'''/I'''��ID/III'''''W1''''''"I/lI"""J
LOCAÇÃO

-,
"""""...",�,,,,...�......,,".. ,,,_"""',""',.,�,,�"m,,,,,,,,,�,,,,,"m,,,,,,,,,,,,,,,,,u��,_,,,,,m,,,�.... ,,,"'''',,,,,,�,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pl.ANTÃO bOCAÇÃO 9994-5662

Coei 12001 Sala Comercial Bairro Centro Ed. Market
Place 30 rl12 aproximadamente Valor R$4OO,OO

A tendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

....... ........... - .... � ,�- - � � ... - - - - - ...� ....... �
"

... ' •• :--.!..J � _ .�._:. '
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I Á

M 6, t>J If:€B ®mfF I.
w�.imobJliariamenegotti.eol11.br '

.

e-mail: il1)oveis@imobniariamenegotti.com.�r.: , .

Casas:
Bairro estrada nova - rua joão mioue! da
silva. 5'14 - 02 qtos, si, Cal, lav.. bWG, gar.
R$300,00

.

Bairro:Jguá 99 -Rua RI103,n" 500 -02
qtos, si, coz.bwc. lave gar. R$55.Q,OO.
Bairro:Jguá 99 -Rua 1054, -02 qtos, si,
Cal, OWC, lave gar. R$45Q,OO
Bairro Baependí-Bua Emma Rumpez -.

Bartel, n° 171 - R$4.500,OO
Bairro:Chico de Paula -Rua Rr -112.s/n" .;

02 qtos, si, coz, owc, lave gar. R$4�5,OO
Bairw;Jglla Esquerdo -Rua Jose Mi,trlg _,...

Mene!, n" 55 -01 suite, 02 qtos, si, coz,
bwc, lave garagem.R$700,OO
Bairro:Tifa Martins - Rua José Narlooh,
n017.49 ·03 qtos, si, Cal, bwc, lav
.R$550,00-

'", Bairro:Tifa Martins - RlIa José Narloch,n°
6.109: NOVA BRASILIA... res,. leuprechí. .apto ' 2550 --'01suite. 02 otos, st coz, bWG, lav,

C/ j'.dórm, sàja de tv com .sacada, 'coQa,' ,'. &.155 ·.:'8ARR� - RES. Cezzane. Apto cr r SUít�J" ����%�Wt: �i;;i�� '��:;fr;��u
cozinha," banheiro, APTO MOBILIADO COM.3' Dorm., COl., Mob., Sala Estar, Bwc, Garagem· Aceita lranzner;n"204-D2 qtos, si, COZo bWG, lave

.. FiÍlaGiamento. R$140.000,OO ACEITA ��r�r���ov�$:r��i�� Rua João Plantcheck
� VGS DE� GARAGEM. R$180.000,OO FINANCIAMENTO 93� -02. qtos, si, COZ, bw�, lav. R$400,OO'

.......III!III.........._--�_..._....I!IíI!I!!IIíIIII!I...�IIIiIIIII!-r�·.._·..=,,_...._IIIÍi;._....._,�....._...._ ..,.,,_.IIII.. _ .. ,_•.�....;_IIÍI.. _._•._...�•.'-.;_.. _...
�
..
,_...._._•.�...._..._.�_..._....... ���r;�I�!a5�a�;���,��r�ao�,e����llav e

1 garagem .R$800,OO
. I Bairro João Pessoa -Rua Manoel

)1
Francisco da.

C9st"a,n°
410 -Casa do Meio

•
·02. qtos, si, COZ, bwc. lav.R$SOO.OO

. Bairro João Pessoa -Rua Manoe!
"I Francisco da Gostà, n° 410 -Casa do Meio

II -0:1 qto, sí, GOZ, bwc, tav.R$450,OO
Bairro:Três Rios do Norte -Rua Rodovia

.

.

I Municipal-02 qtos. si; GOZ,. bwc,
I lav.R$3aO,OO,I

Bairro:Vila Nova -Rua Frederico..Curt
Vasel,n° i 22 -03 qtos, si, eoz, bwc, ísv
.R$1.000,00.-

"

- r

.�
,

� 1
Apartamentos:
Bairro Centro -Rua Jose Picoli,.n" l04
-04 qtos, si, coz,02 bwc, lav, sacada e
gar.R$850.00 -edif.Carlos Spézia

· Bairro amizade - rua arthur. enke, 23'1 -

Edf.parisi - 02 qtos, si, COZ, bwc. lav, gar.
8$420,00
Bairro Czerniewicz-·Rua Francisco Todt, n°
960 -0:1 qto, si, COl, bwc, lave
gár.R$450,00 .

. '

Bairro:Czerniewicz r: Rua Paulo
��!!!������������������������������������r-�",,,�--"-!lllllf�-�IIIIII!IJ!IIIIII"'1IIIIi!I��" Becendorf,230 -01 suãe, 02 qtos, si, GOZ, ,

bwc, lav, sacada cf chui-rasqueira gar.
R$1.000,OO EdiL 04 Ilhas
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n"304
-Edif. Bruna Mariana 02qtos, si, COZ, bwc,
lav e g�r.R$700,OO

.

Bairro Mua Verde - Rua Paulo kraemer, n°·
-202 -Edif. Olinda -02qtos, st COZ, bwe,
lave gar.R$600.00 .

Bairro Tifa Martins -Rua 766, Adelaide
t'Offol-lotCon,lpa -2qtos, si, coz, bwc, lav
e gar.R$380,OO
Bairro Agua Verde - Rua Jorge Buhr, nO-

·

336 -02qtos, si, Cal, bwc, lave
gar.R$480.00
Bairro:Sáo Luis -Bua Carlos Irlbbes,
nO'} 41 -02qtos, si, COZ, bwc, lav, sac e gar.
R$580.00
Bairro:Jgua Esquerdo -Bua Adolarata
Oaúri Pradi, n� 126 -02qtos, 'sl, coz, bwc,
lave gar. R$499,OO

-

>

Bairro: Ilha da Figueira- Rua Sta. Julia, n°
181 -02qtos, si. COZ, bwc, lave 9ar.
R$550,OO
Bairro:llha da Figueira-Rua Ângelo Benetta,
EdiL Difiorl-02qtos, D2qtos, si, COZ, OWC, -

lav,sac(jda c churrasqueira e gar.
R$670.00
Kitinete

-

.

Bairro -São Luis -Rua franclsco hru$chka,
lote 148 -são iuiz - 01 qtó e 'GOZ junto,
bwc. R$250.00
Bairro -Ilha da Figueira -RUll Antonio
Pedri, n'O i 4 Fundos -02qtos,,1av, COZ, e

bwc.R$350.00
Bairro -Estrada Nova -Rua Jose'Picoli,
510-01 qto e coz junto, bwc. R$250,00

·

Ierrenq.
Rua José Theodoro ribeiro - ilha da .

figueira - 30x60 m2 R$1.000,00
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose
T. Ribeiro, n" 3424 - 80m2 - R$700,OO

, Sala Gomercialllha da Figueira -Rua Jose
,

T. Ribeiro, n� 3968 -75m2- R$520,OO

Galpão:Massàfanduba -Rua Luis Kreis, 'n°
1.16 -Centro - 600m2- R$2.200.00
Casa Comercial Guaramirim - Rua Irineu
Vilela Neiga,n° 1 i 4 -Centro R$1.400,OO.

I.

..
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.I '

, ,CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO I
I

' <

'I

I r:,J!l!L,2 ·1.
�

/ VENDAS,EXCLUSIVAS I
I .lll-"'�:;k<'-""'" -'mi'! 1'-<l!,

'"<,,,._-,
� I

i, C""", '1 ,,,,JJ,I IR" J i :: I -

," I 'Em:�en�;?ne�t�-;·í�õblii�;iõ{Ltd�: � i'
I I

1 / O Residencial' O Apartamento ·.1
I! Três 'tof'�s com 7 pavimentos Brinqeedoteca 2 quartos ,!
I I
I Elev.adores Playground Sala de estar' e jantar }

I ,. I
I 4 apartamentos por andar , Pisdna Cqzinha II 1

! �}tacionamento privativo
,

Espaço fltness. Sacada com cburrasqueira ,I
I Portão e porteíro eletrônico Acessibilidade para idosos e cadeirantes

'

, swc social i
1 '(entrai a� gás Coleta de água da chuva Área de serviço i
ti Salão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença Vaga de estacionamento I

. j
-

I
I
I

I,
I
I'

I

I
I

!
I
j
I

!
I .

J .

', Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim "

_ Casa alv Estrada Nova R$42Q,OO .

R$550,OO ' _ Sobrado alv, geminad� Chico de Paula R$750,OO
- Ed. Astra[, Ilha da Figueira .R$ 580,00

, �'
.

'.
-, Sobrado alv Barra, próx Parque Malw�e' R$.830,00 -,2 terrenos Barra do Rio Molha -ao lado da '

- Ed: Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,00 - Casa alv Centro� alto padrão R$4.300,OO
,

prefeitura.
,

_ Ed. Florest�, próx. LMG Roup,as R$ 550,00. ' '- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$700,00 R$300,OO cada.
� Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00 '

- Casa comercial àlv ampla, Centro R$4.QOO,00 '
_ Terreno (Chico dePàula, próx. Geração 3000) G/

- Ed. Centenário, rua da APAE R$,550,00
-

_ Casa alv Centro,' próx. Marcatto. R$2:000,09 aprox 350m2. R$380,OO '

� Ed. Moradado Sol, Vila Nova R$ 600,00 _ Sobrado cf 03Suites, Ilha da Figueira R$1:000,00 " Terreno( Ilha 'da Fig. _ próx. Brasão).3 mürnetros
_ Ed. Ma Alice, c/ COZo mobiliada R$ 820,00 - Casa ComI' li. Max Wilhelm R$I.350,00 '. R$I.000,00

,

'(
.. "'.

'4 Glassi'mais
'"
.. " �

.
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�R E, 5 I, D
'

E N C j A ·L

Entrada + Parcelas + financiam�nto Bancário

STA S· PRÉ-·lANCAMENTO DE VENDAS
'" '

, Faça já s:ua reserva

LOCA ÃO RESIDENCIAL
, - Ed. Magnólia, Centro R$ 650,00 .

-

oâ QUARtOS.:
�. ."

- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A parnr de

R$1.10Q,OO

R$ 1 �,ooo ,00

�_��1
11;.'

,�,
"

...

�@}(ffi .........""""""' ................... t'

_ Ed. �rica, Centro _ mopiliado R$ 65_0;00
.
'- Casa alv Santo Antonio R$ 300,00

- Apto Dona Antoni,a(Nova Brasilia _ próx Lojão da
- Vlla) R$470,OO cf condomínio incluso.'

,

_ Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
� Ed. Manacá, Centro 430,00 '

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,ào
- fd. Morada do Sol, Vila Nova 8$ 500,00
_ Ed. Erica, Centro R$ 500,00.
02 QUARTOS: c;._

!,

_cEdo Le Petít _ próx. SAMAE R$520,OO
. '

_ Apto scbroeder . Centro R$600,00 -

_ Ed. Renoir _ Ilha da Figueira R$1.600,00
.

' f

,

_ Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,OO CASAS:

"
1;"

- ,Ed. Procópio,' Centro R$1 ,200,00
- Ed. Monte Carla, centro R$ 1 000,00 .�

_ Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1.1 00,00.
,_ Ed, Figueira -Ilha da Figueir R$800,00 -

'

.

.:- Ed. Dianthus _ Centro, alto padrão R�i .200,00
- Ed. Lebíon, NOVO" próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,00,
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,OO

,

_ Apto Chico de Paula; cf 140m2 R$ 1000,00
_ Ed, Vitória Régia, Vila talau R$ 680,00
• Ed. Amaryllis, mobiliado R$ 900,00

- Apto São Luis, préx, Arroz Urbano R$ 450,00
• Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 500,00

, .; Ed. Sunflower, Nova Brasiiia R$ 640,00
- Ed. Tassia Fernanda, apto novo R$ 65q,OO

- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2006,00
- Casa alv Amizade H$ 520,00

"
,

'. ,

. Área Privativa

.: Ed. Menegotti Sala ti 40m2 R$500,OO
-

- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,bO

,
.

, .

,-.Sala cml alv Nova Brasilia 85m2 R$700,00
,- Sala cml Centro cf 973m2 R$ 11.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$ 5,000,00

•

_ Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.00,0,00
_.

- Casa alv Centro '240m2 R$ 2500,ÓO
- Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450.,00 '

• �alpão c/2.515m3Schroeder R$15.000,OO
-

_ Galpão Alv, Centro c/300 m2 R$4.000,OO,
_ Galpão Alv. Centro cl 300 m2 + estacionam.

R$5.500,00

'_ IerrenoAmizade, cf 800-m2 R$ 600,00

"
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47 3275.'9500
Plantão 9658-6786 '.-

O
w

Em reendimentos 'mobiliários Ltda. 5

"luPffd1lHllllfli
'

Párâfinóvels '

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
lmobíliariaseculuséanetuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 'ou
Shopping Breithaupt ,- sala 206

• •

, -

APARTAMENTOS 1ffl11IflII1im1lJ1lR!IlIJIIIII_IDlllllmJlUUJi!1IiJIIJIII_füIIiJIIfIIIIIJIW__IlIi_IIIIIH/IWIIIilUlllll1IJl1i1II1lIIJl1Rl11UJi!11iJ11JIII_lIIlff/llliUll_U/IIIIlhllllllilffJ1iJJIl11ll11lil1H11/WIIIIIIIIlIlUHIII/III,WHiQl1lllumtlum_mUII/llllI__/HJJ_IIl1III/IIIIlmWIlIIIWlIIllIlII!i1íWJlIIIWmmD,WOD//IIII//ilIffIlHm!l1lillUtmlll1lll/ll__n,BliJJ/lI_m_I/IIU/II_"IllI/llll_lffJllll/lJllJ_llilml/llll/i1IJnI!JI/IJIiJUlnOi!il11lll1mnl/1J_WIlll!lliJJii�./1m_._HilJu_mU__I__/IIII_mmllJ!__H1IlIHflIIiJ_UII/I1I1I/11111__WII

"

Rei 042 - Água Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis s.ob
medida 11a cozinha, no escritório e no closet,

.

sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros. R$280.000,OÓ. Aceitá

financiamento bancário.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3.

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep -

R$i20.000,00

Rei 020 -r- Estrada Nova'- Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em, R$115.000,00.

ReI. 002 - Três Rios do Sul- Casa cl suite + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros, Excelente
localização, R$220.000,OO.

Ret. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2
quartos e demais dep. - R$ 139.000,0(1,

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

R$120,OOO,OO, '

.

,

( Ret. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 quartos,
banheiro, garagem pI 2 carros. R$98.000,OO.

_

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

garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento banc-ário.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2"
..�----�--------------------------------------------------------------------...

cf casa aprox. 15Q,OOm2 R$500.ÓOO,OO TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS�
..

ReI; 2004 - Amizade"': Terreno de

773,93m2 em rua asfaltada.

R$95.000,00.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento

Versalles 1.1- Terreno cf 450m2.

R$110;OOO,00.•

Ref. 2020- fifa Martins - Terreno cf
350m2 de frente para Rua

José Narloch. R$120.000,OO.
'

Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,OO.

Vendas 'e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidadede um horárío diferenciado

Segunda a �exta: 1011 às 22h e Sábado: 10h,às 20h
..

Fone: 47' 3371 ..8818
47 9658.,6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL· IMÓVEIS (47) 3371.;7931

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

. Cód.: 3126 -

3194 - Bom'
investimento.

R$400.000,OO
Com

926,OOm2.
Centro. Ótimo
'para prédiQ.-

Cód.: 21080-
Casa no bairro .

Ilha da Figueira
com 3 derm

demais
:,

dépendências.
R$150,OOO,OO

.

aceta casa em
.

Tubarão!

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx ao Champagnat
- Lote c/a.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$t25.000,00

. .
.

.-CÓd:·1186·- Casa (sobrado) no

bairro Amizade no' Loteamento
Boulevart, com 250m2'. Tem 4 .

quartos, 2 suíte·5,·4 banneírose
2 vagas na gar. R$750.000,OO

•

Cód. 2755 - Vila lalau - Casa com 155,OOm2,
sendo 01 surte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02

.

vagas. R$278.000,00 - aceita fin.bancárío
.

Cód. 2303 - VI Baependi - Apartamento com

02 quartos, bwc, cozinha, lavanderia, sacada,
01 vaga. Prédio com elevador, 02 salões de
festas mobiliados. R$. 135.000,00 estuda

.

propostas

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,OO -

aceita casa até R$ 100.000,00, estuda propostas

Vila Baependi - Res.Jpanerna - Apto em construção,
entrega prevista para maio de 2011, com 73,50m2

de área privativa, sendo 01 surte, 02 dormit., sala de
jantar e tv, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada e .

01 vaga de garagem. Prédio com elevador. A partir
de R$155.000,00 - financ.próprio em até 36

meses.

'.

Cód. 2453.- Vila Lenzi . Apartamento novo corri

93,3Óm2 de área privativa, sêndo 01 suíte. 02

dorrnit., sala de jantar e tv, demais dependo 02

vagas conjugadas de garagem. Prédio com piscina
e fitnéss. R$ 234.000,00 estuda propostas,

aceita terreno.

Cód. 2805 - Amizade - Apartamento com 99,00m2
privativos, sendo 01 suíte, 02 dormrtórics, '01 vaga de

garagem e demais dependo Ficam os móveis sob .

meôida na éozinha, lavanderia e bwc
'

s, ótimo estado
de conservação. �$198.000\09 - aceita

Vila Baependi - Res. leblon � Apto novo, pronto
para morar com 73,50m2 de área privativa, sendo
01 suíte, 02 dolmit., sala de jantar e tv, cozinha, .

.

lavanderia, bwc social, sacada e 02'vaga de

garagem. Prédio com elevador. R$182.000,00

)
cód, 1853 - Vila Nova -

Apartamento com

BO,00m2 de área

privativa,' sendo O 1 suíte
com closet, Otquarto,
sala de jantar e estar,

cozinha, lavanderia, bwc,
sacada 'com churrasq. e

02.vagas na garagem.
Ficam os móveis sob
medida e eletros na

cozmha, lavand .• bwc,
suíte, doset e sala ..

R$240.QOO,OO - aceita
financialTtento bancário

Cód. 2803 - Amizade' - Terreno com 450.00m1 com

casa de madeira pàra demolição, localizado em área
nobre, rua asfaltada e sem salda. loteamento

Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas,
• aceita financiamento bancário.

Côd.1756 - Centro

Ed.lsabela - Apto
com 83,OOm2

.

privativos, sendo of
suíte, 02 dorrn., bwc
social e de serviço,
demais dependências;
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob

-

medida na coz., suite
e quarto.
R$210:000,OO -

estuda propostas,
aceita,apto até

.

R$125.000,OO ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS Plantão: 9135-8601
-

..

P6iCrmóveis

3371-2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.c·om.br "R.Cel. Procõplo Gomes de Oliveira,12�7

Cód 602' - GALPÃO, Bairro Santo Antonio, com 750m2, Terreno 'com 20.000m2,
R$ 1.200.000,00

Cód. 158 - CASA ALVENARIA, Bairro

Centenario, com'140 m2, 2 dormitorios. Terreno

com 574 m2. R$175.000,OO

Cód 246 - TERRENO, Bairro Três Rios do

Norte, loteamento Fossite, com 338m2.
. R$53.000,OO.

�..\

���
&,QCV�

BarraSul
A imobiliária da Barra

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mts

Rua Feliciano Borlolini Barra do Rio Cerro

REF 608· Sala Comecial com 150 mls Em frenle

Supermercado Breithaupl· Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 . Sala Comercial • Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

. '.(:r .' ...:<,,.,'1'
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www.seculus.net
imobiliariaseeulus@netuno.eom.br

-Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

..

8 Glassimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 20 e 21 de novembro de 201 O

._----'---

47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5
www.parcirnoveis.corn.br

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira . .R$118.000,00.

ReI. 1020 - Baependi - Edjl, Miami - Apto c/2
quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase

de acabamento, R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro - Edifício Parthenon
.Centhury - Flat cf suite, banheiro e garagem.

. R$106.000,OO.
.

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, sacada cf

churrasqueira, garagem. R$178.000,00.
.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 1015 -Amizade - Residencial Cannes
Apto 2 quartos, banheiro, sacada cl

, churrasqueira: garagem. R$115.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

.

'------'------·----7--------'-'--'------:·----'-----------.--.-'--------:--'-'-'--'--'---.-.-.-:-�'--'-----.---.----'------i

Vendas· e Locação 'no Shopplnq Brelthaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h'e Sábado:·10h às 20h

.Fone: 47 3371.8818,
I

.

47 9658.6785 i'
. I

_. . . J
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moagoncalves@netuno.com.br "

Moa Gonçalves
o sim de Thaiane & Nivaldo

oje sobem ao altar da Capela do Noviciado Nossa Senhora de
..... Fátima, no Rio Cerro, às 20 horas, para o tradicional "Sim", os

,

jovens Thaiane Streb e Nivaldo Freitas, da Domini Pizza. Ela,filha de Iracú Bittencourt Streb e Iná Iara Lopes Adriano. Ele,filho �e Oscar e Vilma Beti Martins Freitas. Após a cerimônia religiosa,os nOIVOS recepcionarão os convidados com mega festa na Recreativa
Turística Pedra Branca. Merci!

Os empresários Cassius Gonçalves e Julio Azevedo no lançamentoda gastronomia internacional do Restaurante Kantan

Destaque
A bela Joice Canuto Borges, já fazendo sucesso por onde passa,promete ser a sensação, hoje, no baile do Amizade. Fala sério, ela veiode fora pra arrasar por aqui.

NAS RODAS
• A querida Natália Krutsch
só tem contabilizado alegrias.
A filha Liza teve um trabalho'
científico aprovado e vai,
na condição de estudante,
apresentá -lo em um congresso
nacional em Curitiba. Na
oaralela, a filha Nádia oficializa
) seu noivado hoje com festa
rem família.

I Maria Augusta Farias não tira o

.hampanhe do gelo. Mergulhada
uima temporada de estudos em

'loripa, a bela Anita acaba de
irar fera em fisioterapia. Cheers!

O amigo e empresário Alberto
:orreia, da Dipil, promove dia
O de dezembro, no Baependi,
ega festa para comemorar em
ande estilo seus 70 anos

em vividos ..

Dica de sábado
Curtir o lo Campeonato de

Pênaltis na Recreativa Karlache,
a partir das nove horas.

Campeonato de pênaltis
Quem quiser participar do 10 Campeonato de Pênaltis de

Iaraguá, que ocorre hoje, a partir das nove horas, na Recreativa
Karlache, pode fazer a inscrição no local. O prêmio para o primeiro lugar será R$ 1 mil.

Espelho
Embora muitos empresários se

jam solidários, alguns milionários
jaraguaenses que só pensam em

juntar dinheiro deveriam seguir
os passos do homem mais rico do
Brasil, Eike Batista. Durante a se

mana, na maior surdina, o big shot
mais uma vez fez questão de usar
sua riqueza em benefício das obras

de caridade. Ele doou um tomógra
fo para atender pacientes do SUS
que não tinham acesso ao equi
pamento da Santa Casa da Mi
sericórdia do Rio de Janeiro. Pela
boa ação, o empresário ganhou do
hospital o título de Irmão daSanta
Casa da Misericórdia do Rio de Ja
neiro. Mais que merecido.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Madalena.

• Não ousem e�quecê.-Ia:
I

Tânia Regina de Souza é a

grande aniversariante deste
domingo .. Liguem! Ela vai

. adorar saber que foi lembrada.

• Dia 27 de novembro,
na Sociedade Diana, em

Guaramirim, acontece
a Fiesta Del Rancho. O
evento é organizado pelo
Green Beats e conta com
várias atrações, 'corno a

participação da Garotada
Fandangueira, Garotas 8

segundos e vários DJs.
, \

• Dr. Ricardo Ivan Barichello

Social 17.

•

Iver
O empresário e gente do

bem, Alcides Ioão Pavanello,
certamente é o aniversariante
mais festejado deste sábado. Pa
rabéns, amigo! O meu desejo é
que sejas plenamente feliz e que
Deus ilumine toda a sua família.
Mil vivas!

A belíssima Nádia
Vieira nos corredores
da London

Nãoba�aqueohomem
esteja resolvido a

cumprir o seu dever,
é também necessário

que o conheça.
FRANÇO!S GUU:OT

"

Leitor fiel
o leitor fiel da coluna de hoje

é Paulo Cesar Chiodini, de
Guaramirim. Ele é outro
amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

� Erico Maia Panstein também
estarão hoje, a partir das nove

horas, participando do lo
Campeonato de Pênaltís na
Karlache.

•Amanhã, mais conhecido
como domingo, quem apaga
velinhas, c�rta o bolo e paga
a festa é Juliana de Fátima
Ricken. Parabéns!

• Dia 28 de novembro, no
Pavilhão de Eventos de
Jaraguá do Sul, ocorre o
2° Car Fest Show.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



18 Geral

I'"""
.

/1111///

11111/00

Hospi

o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de novembro de 2010

da Associação Hospitalar São
José. Criada há uma semana,
ela passa a gerir a instituição.
Na prática, porém, a comunida
de não deve sentir a mudança.
"É uma continuidade do traba
lho já desenvolvido", explica.

"
Atualmente

somos

referência em

traumatologia,
oncologia e

neurocirurgia.
PAULO MATTOS,
PRESIDENTE DA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
SÃO JOSÉ

"
A reestruturação física do

hospital custou R$ 34 milhões. O
montante foi dividido entre a ini-
ciativa privada e os governos do
Estado e do município. Respecti
vamente' cada parceiro repassou
R$ 19 milhões, R$ 10 milhões e

R$ 5 milhões para as obras.

Quando as obras
iniciaram, em 2004,
entidade tinha 110

leitos. Agora, o São José
soma quase o dobro

entra em nova fase
Seis anos depois, plano que pretendia remodelar o São José é finalizado com inauguração

Depois
de seis anos em

obras, o Hospital e

Maternidade �ãO José
encerra o projeto que

previa a remodelação completa
da estrutura física. As reformas
iniciaram na UTI (Unidade de

Terapia Intensiva) e, agora, ter

minam com a apresentação de
dois novos espaços: o Conforto .

Oncologia e o Hospital Dia. Além

disso, a primeira ala a sofrer re

paros, passou por ampliações,
assim como ocorreu também
no entorno da entidade.

Segundo o presidente do
conselho deliberativo, Paulo
Mattos, as melhorias possibi
litaram o aumento no número
de leitos. De 110, eles passaram
para 202. O acréscimo exigiu _ Kelly Erdmann
ainda a contratação de mais kelly@ocorreiodopovo.com.br
funcionários. Em 2004, eram

248 os profissionais, emprega
dos. Hoje, são 517.

Outra alteração resultante
desse processo abrange a admi

nistração. Na próxima segunda
feira, Mattos assume a direção

Neste sábado, o país todo se

mobiliza por uma mesma causa:

combater a dengue. No dia 20 de
novembro é comemorado o Dia
Nacional de Combate à Dengue
e Jaraguá do Sul fará um evento

voltado para a data.
A Praça Ângelo Piazera, no

Centro, foi o local escolhido pela
Diretoria de Vigilância em Saúde

para orientar a população sobre
como evítár o mosquito da den

gue. Os funcionários do Progra
ma de Controle de Zoonoses vão
distribuir panfletos e orientar
a população sobre os cuidados

para evitar a proliferação do

mosquito transmissor da doen

ça, o Aedes aegypti. A ação vai
acontecer das 8 às 12 horas.

. Atualmente, no município, a

Vigilância monitora possíveis fo-

JARAGUÁ DO SUL

o dia 22 de novembro
de 2010 vai marcar

um momento de
transição para a

saúdejaraguaense.

PREfEITURA FARÁ ATIVIDADES PARA CONSC.IENTIZAR POPUtAÇÃO

Ação contra o mosquito da dengue
cos do mosquito por meio de 700
armadilhas que estão colocadas
em locais estratégicos, como

empresas, hotéis, transporta
doras, cemitérios, ferros-velhos
e materiais de construção, sen

do os três últimos os locais de
maior risco de aparecimento do

mosquito da dengue.

Neste ano foram confirma
dos nove focos do mosquito e

cinco casos da doença no mu

nicípio. "Esses dados são preo
cupantes se comparados ao ano

ARQUIVO OCP

passado, quando tivemos seis
focos do mosquito da dengue
e não tivemos nenhum caso da

doença confirmada", ressalta o

diretor da Vigilância em Saúde,
Walter Clavera.

Com as temperaturas em

elevação, aumenta também a

preocupação. "É na época de

prim vera-verão que os cuida
dos de m ser redobrados, por
causa do c ar e das constantes
chuvas", afirma o secretário da

Saúde, Francisco Garcia.

Vigilância tem
700 armadilhas

espalhadas pela
cidade para detectar

.

focos do mosquito
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VESTIBULAR
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.

Domingo é dia de seletivo no IF-SC
Mais de sete mil candidatos concorrem amanhã a 2.263 vagas

em cursos técnicos oferecidos pelo IF-SC (Instituto Federal de Santa

Catarina) em 14 cidades. No período da manhã, das 9h às 12h, será
realizada a prova do exame de classificação dos cursos técnicos con

comitante e subsequente ao ensino médio. À tarde, das 15h às 18h,
fazem as provas os estudantes que concorrem aos cursos técnicos

integrados ao ensino médio. Os candidatos deverão estar no local de

realização da prova com trinta minutos de antecedência portando
documento original com foto e caneta esferográfica com tinta preta
ou azuL O gabarito será divulgado no site www.ingresso.ifsc.edu.br a

partir das 19h deste domingo.

ARTE

Jaraguaense expõe na capital federal
Foi aberta essa semana a exposição Artistas Brasileiros 2010 -

Novos Talentos/Pinturas, no Salão Branco do Congresso Nacional,
em Brasília. A mostra, promovida anualmente pelo Senado Fede
ral, reúne obras de artistas dos 27 Estados brasileiros. Os artistas

participantes são indicados pelos senadores de cada Estado. Este
ano a representante de Santa Catarina é a pintora jaraguaense Ar
lete Schwedler, indicada pela senadora Niura Demarchi. "Retratar
a riqueza da imigração alemã, o seu conviver, a sua habitação bem
como os personagens de uma historia viva e forte, eleva nossa alma
e engrandece a cultura de toda Jaraguá do Sul", afirmou a senadora
referente à obra.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

*Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Raul 414

Seg-a"Sex, "das1$,l't às 19"
Sábado, das 9h às 1.7h

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina} 2077

. Seg a Sex, das 8h às 19h

Sáb e Dom, dos 9h às 17h 4
•

Promoção Zero Grau Peuqeot. Ar-condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 207 - exceto para os veículos Peugeot 207 modelo X-Line, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e para veículos
de vendas diretas e de vendas WEB e taxa de 0% para a Linha Peugeot 307 H B e Sedan.

pe�eot
207 H B XR l.4L Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$

36.900,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 34:200,00, om R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao vaLor integraL do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4

portas, pintura sólida, ano/modeLo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir d R$ 39.990,00. Preço público promocionaL sugerido para venda à vistq a partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de desconto,
relativo ao vaLor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 H B Presence 1.6L 16V �rtas, pintura sólida, cne/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Simulação
na Modalidade (DC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo ccrrno e o preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, com frete incluso. Plano de
24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) à vista mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 840,77, com vencimento da 1 a (primeira) parcela para 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% a.m. O CET
(Custo Efetivo TotaL) da operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.m., com incidência de IOF de 3% 0.0. para Pessoa Física (o custo do IOF,adicionaL de 0,38% está incluído no coeficiente). Valor total do
veícuLo a prazo de R$ 54.498,48. Sujeito a aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver aLterações significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. Na linha 307 a condição de pagaménto
em até 72 vezes e ou carência de 60 dias para o pagamento da primeira parceLa está condicionada ao financiamento de 100% do vaLor do bem e é mais uma opção na forma de pagamento do seu Peugeot OK,

pois sõc
bem,Ol
linha 2{
dias cor

compor
ano/me
60 unid
preços I

do Bom
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Expectativas
para 2011

I:::J'

infraestrutura é um desastre"
Presidente da lata diz que Brasil precisa se preparar para não dar vexame durante a Copa
A principal associação
mundial de companhias
aéreas censurou ontem
o Brasil por deficiências
de infraestrutura que
ameaçam o fluxo de
passageiros na Copa de
2014 e na Olimpíada de 2016.

Impostos
e taxas no país e na

região também foram ques
tionados como um obstáculo
à operação, assim como riscos

à segurança.
"O Brasil é a maior economia

da América Latina e a que cres

ce mais rápido, mas sua infraes
trutura é um desastre crescente",
afirmou ó presidente da lata, Gio
vanni Bisignani, em discurso dis
tribuído à imprensa ontem.

Bisignani, que falou no fórum
-da Associação de Transporte Aé
reo da América Latina e do Ca

ribe, no Panamá, alertou para a

demanda que virá com os mega
eventos esportivos e conclamou
autoridades e empresas nacio
nais a prepararem um plano "se

quiserem evitar vexame".
"O relógio está correndo e eu

não vejo muito progresso", afir
mou. "Dos 20 maiores aeroportos
domésticos do Brasil, 13· não con

seguem acomodar as demandas
em seus terminais. E a situação em

São Paulo é crítica", emendou.
A maior preocupação da lata

é o Aeroporto Internacional de
Guarulhos. A associação criticou a

decisão da Infraero, depois' rever

tida, de fechar uma das pistas no

próximo ano. A capacidade atual
do aeroporto é insuficiente para o

crescimento da demanda.
Outro ponto levantado foi o

aumento tributário. A lata relata
este como um problema da região,
mas destaca o Brasil, o Chile e o

Peru ao falar de países cuja com

petitividade no setor é fortemente
afetada pelos impostos.

"É por causa dos altos impos
tos que esses países são .listados,
respectivamente, como 45°, 57° e

74° no índice de viagem e turismo
do Fórum Econômico Mundial". A

lista é liderada pela Suíça.
\

• Agência Estado

DIVULGAÇÃO

Frango e peru
têm re(\juste
'para o Natal

O· aumento no consumo

de aves nas festas de Natal vai
elevar seus preços, que tiveram

queda ao longo do ano. O fran

go especial e o peru, aves mais
consumidas nesta época, tive
ram respectivamente queda de

17,9% e 11,7% no acumulado
até outubro ante o mesmo pe
ríodo de 2009, segundo o Índice
de Preços dos Supermercados,
que foi divulgado ontem pela
Apas (Associação Paulista dos

Supermercados) .

O aumento da demanda

pelas classes de renda mais
baixa deve estimular um vo

lume 10% superior nas vendas
ante o registrado no ano pas
sado, na expectativa do setor

supermercadista.

A pressão no preço, porém,
pode aparecer na véspera. En

tre os consumidores de renda

baixa, que não têm freezer, a

dificuldade de acondicionar

congelados impulsiona a de
manda nos dias que antece
dem a noite de Natal, de acor

do com a Apas.
A alta demanda desenca

deará preços 9% mais altos
entre a primeira semana de
dezembro e a véspera da ceia,
segundo a entidade.

DIVULGAÇÃO

Produtos tiveram queda de mais de 10% no 'ano, mas agora, com a demanda, preços vão aumentar

Apesar das críticas, a lata fes

tejou a fusão da TAM com a LAN

Chile, um negócio estimado em

US$ 14 bilhões em capitalização
de mercado, quase o triplo do que
é estimado para outra megafusão,
a da British Airways com a espa
nhola Iberia. A associação está
aumentando seu investimento
no Brasil e nomeou Carlos Ebner,
ex-presidente da OceanAir (hoje
Avianca) e ex-diretor financeiro da

Varig, como diretor para o Brasil a

partir de dezembro.:

O movimento aéreo na América
Latina (número de voos) deve cres

cer acima da média global: 15,2% no
I

ano e 6,1% no ano que vem, após fe
char 2009 no zero a zero. Em receita,
a alta estimada é de 5%.

Aeroporto Internacional
de Guarulhos é a principal
preocupação das
associações das aéreas

NÚMERO DE LEITOS NO PAís É O MENOR EM 33 ANOS

Sul mantém melhor
média do país

O número de leitos nos hospi
tais do Brasil em 2009 foi o menor

em 33 anos, revelou a pesquisa
Estatísticas da Saúde Assistência
Médico-Sanitária (AMS), divulga
da ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 1976, eram 443.888 leitos, con

tra 431.996 em 2009. Em 2005, ha
via 443.210 vagas, 11.214 a mais do

que no ano passado. O número de
leitos na rede pública aumentou de
148.966 para 152.892 neste período.
A queda, no entanto, foi puxada pe
los leitosda rede privada, que passa
ram de 294.244 para 279.104.

"Os serviços públicos de Saú
de vêm aumentando, particular
mente os hospitais de pequeno

.

porte, de nível municipal. Já os

hospitais de grande porte, ti-
/ picamente filantrópicos, como

a Santa Casa, têm diminuído a

capacidade de atendimento, al

guns têm, inclusive, fechado as

portas", afirma 0_ médico sanita-

rista e pesquisador do IBGE Mar
co Antônio Andreazzi.

"
Os hospitais de grande porte,

tipicamente filantrópicos,
como a Santa (asa, têm
diminuído a capacidade

de atendimento.
MARCO AN1"ÓNIO AND'8f.AlZlH;_DO IBGE

"
A redução foi observada em

quase todas as regiões do país,
com exceção do Norte, onde hou
ve crescimento de 1%. As maiores

diminuições foram no Nordeste

(-1,7%) e no Centro Oeste (-1,4%).
A taxa de leitos por mil habitantes
também caiu de 2,4 para 2,3.' Em

2009, apenas o Sul atingiu o parâ- ,

metro do Ministério da Saúde, que
fica entre 2,5 e três leitos por mil
habitantes. As regiões com meno

res taxas são a Norte, com .1,8, e

Nordeste, com dois.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IVlercado Rf.�!gionéd

Lourival Karsten

Economia 23

DIVULGAÇÃO

.
Embora as confecções já

estejam trabalhando na cole

ção inverno 2011, o que está
nas vitrines é a coleção verão
10/11 e a Pakalolo apostou
em peças que nunca" saem' de
moda. São combinações de
camisetas e jeans que vão das

'calças aos coletes, passando
f

por inspiradas saias e vestidos.

Avicultura
Embora a liderança

na produção de aves es

teja indo para o Paraná,
em nosso Estado a ativi
dade cresceu 6% este ano

na comparação com 2009.
Considerando a cada vez

maior aceitação das car

nes brasileiras de aves, não
deixa de ser lamentável que
nosso crescimento não seja
maior, acompanhando a

ampliação da demanda. O

frango também está sendo
favorecido pelas crescentes

exportações de carne bovi
na que não param de enca

recer o produto. A questão
cambial, no entanto, está
minando a competívidade,
pois os custos de produção
no Brasil já estão maiores

que os dos Estados Unidos.

Coleção gourmet
A Duas Rodas coloca à disposição do mercado uma nova linha

de aromas focada em sabores sofisticados. O refinamento dos
consumidores brasileiros leva a uma demanda maior por este

tipo de sabores. Na linha da Duas Rodas, podem ser encontra

dos produtos como: Aroma de Trufa Branca, Aroma de Trufa Ne

gra, Fungui, Shiitake, Aroma de Açafrão Espanhol, Queijo Che
ddar entre outros.

1

iEnsinar a democracia
'é fortalecer a cidadania
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71.631. 250.000,00
22.482 22.000,00
79.949 12.000,00
07.866 11.000,00
81.446 . 10.320,00

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

Sua participação é muito importante para nós.

Câmara de Vereadores

Guaramirim

SC e Espanha
No dia 26 de novembro acon

tece em Florianópolis encontro

de empresários catarinenses e

espanhóis. Durante o encontro

serão realizados painéis sobre
as oportunidades de negócios
nos setores da construção civil, .

construção naval, metalúrgico;
cerâmico e na área de energias
alternativas. O evento é promo
vido pela Federação das Indús
trias (Fiesc) em conjunto com a

Câmara de Comércio de Ponte-
, vedra, localizada na Galícia. As

inscrições para o evento são gra
tuitas e devem ser feitas no site
www.fiescnet.com.hr/cin.

Hospital
São José

Acontece na segunda-feira a

entrega de mais uma série de obras
desenvolvidas para proporcionar
as melhores condições de atendi
mento à comunidade por parte
do Hospital São José ..

A reunião

plenária da Acijs-Apevi acontecerá
neste local, mostrando mais uma

vez o total apoio dados pelas enti
dades empresariais a esta obra con

junta com a entidade mantenedora.

Selo do Inmetro
para carros

Os veículos comercializados no

Brasil foram submetidos à avaliação
de eficiência no consumo de com

bustível pelo Inmetro e apenas nove

modelos conseguiram o conceito A
em uma classificação que vai de E
- para os menos econômicos - a A -

para os mais econômicos. A classifi

cação de todos os veículos pode ser

conferida no site do Inmetro.

Itapoá
Um sonho de 17 anos do

Grupo Battistella está se mate

rializando na Baia da Babitonga
e já virou atração turística tan

to para os veranistas como para
empresários interessados em co

nhecer as instalações. Quando
este projeto foi apresentado aos

empresários de Iaraguá em uma

plenária da Acijs, parecia prati
camente impossível diante dos
desafios, mas alguns anos e R$
500 milhões depois está pronto
para colocar Santa Catarina em

uma nova categoria de estrutura

portuária. Em seu cais, podem
atracar até dois navios com 300
metros de comprimento ao mes

mo tempo, em área com 16 me

tros de calado.

, '

livros e daí surgiu esta pa-
pel�ia,queJá se tornou ulIl'êstabeleêíníénto traditionà1", 1

Waldez

Ludwig
Este é o convidado da CDL

- Câmara de Dirigentes Lojis
tas de Jaraguá do Sul - para
palestra-show no dia 23 de no

vembro na Scar.

INDICADORES

"

,
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" A pressão que sofremos lá em

São Paulo (na semifinal) foi muito
grande e a equipe se saiu muito bem,
pois soube administrar. Isso é a prova

que nosso emocional é bom. , ,MARQUINHOS XAVIER, TÉCNICO DA COPAGRIL,
REVELANDO UMA DAS ARMAS QUE DEVE USAR

PARA O JOGO CONTRA A MALWEE/CMED.

lin deFundo

Julimar Pivatto

Conselho formado

F
oi empossada ontem de manhã a primeira diretoria do CMD (Con
selho Municipal dos Desportos). E podemos dizer que ele está em

boas mãos. Benhur Sperotto (primeiro à direita) e Airton Schiochet,
o Ito (primeiro à esquerda) serão, respectivamente, presidente e

vice do recém-criado órgão que ajudará o esporte em Iaraguá do SuL Be-
nhur comandou uma revolução no voleibol jaraguaense, fazendo um belo
trabalho nas escolinhas e revelando jogadores para as seleções brasileiras
de base. Ito fez o mesmo só que com o basquete, tornando a cidade uma

das potências na modalidade em Santa Catarina. Boa sorte a ambos.

Tribunal definido
Também foi empossado o TJD (Tribunal de Justiça Des

portiva), que comandará as ações extra-campo (QU quadra,
ou pista, ou cancha, dependendo da modalidade). Rogério To
mazelli (segundo à esquerda) e Walmor Streb Júnior (de terno)
estarão à frente do órgão que promete dar agilidade aos jul
gamentos. Streb chega representando a OAB e vai ser primor
dial por entender das leis do esporte. E Tomazelli chega com a

experiência de ter levantado o nível das competições quando
comandou a Liga Jaraguaense de FuteboL

Diferencial para a cidade
De acordo com Mário

Ranzolin Vieira, presiden
te do Conselho Estadual de

Esporte e que assessorou a

cidade na elaboração da lei

que instituiu os órgãos aqui,
Jaraguá do Sul é a terceira ci
dade do Brasil a. contar com

a estrutura. A intenção é que
os mandatos sejam no máxi-

mo de dois anos e que, nes

te período, se mude 50% do
conselho. Com isso, evita que
tenhamos aquele continu
ísmo exagerado que impera
nas entidades esportivas. Pa
rabéns aos envolvidos, temos

certeza que o esporte jara
guaense só tem a crescer com

a iniciativa.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO

RUA BEftTHA WÉEGE NQ52S SAlA 01.
EM FRENTA A ENTRADA PARÁ O

PARQUE MALWEE. JARAGUA1lO SUL
FONE :387&.2206 .

RUA 28 DE. A<10STO N·1489J�SA..

LA
103, EM FRENTE AO IIANI'IES

MATERIAIS DE COMSTRUcAo.
GUARAM'R'M.. FOME :san.....188

VITÓRIA FC (100 ANOS) AA PORTUGUESA
- Time português (93 ANOS) - A lusinha

da cidade de Setúbal, santista está na

11 º colocado na Série A3 do
Série A 2010/11. Campeonato Paulista.

CA 3 DE FEBRERO
(40 ANOS) - Terminou

em décimo no

último campeonato
paraguaio.

CD MINEROS
(29 ANOS) - Ocupa
a sétima colocação

no campeonato
venezuelano.

DOMINGO

CA MONARCAS
MORElIA (86 ANOS) -

Está em 12º lugàr
no campeonato

mexicano.

CA POTENGI
(10 ANOS) -

Está na segunda
divisão do estadual no

Rio Grande do Norte.

• SEGUNDA- �.....
FEIRA �

....,.._

UNIÃO A BARBARENSE VAlERIODOCE EC
FC (P6 ANOS) - Está na (68 ANOS) - Disputa
Série A2 do campeonato a segunda divisão do

paulista. c,íllTlpeonato mineiro.
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Fladutra é uma espécie de time B do Flamengo do bairro Garibaldi

TERGEIRONA

Tradição- contra
os novatos na

Terceira Divisão
Avaí e Aliança brigam por vaga
na final com Pirapora e Fladutra
JARAGUÁ DO SUL

A semifinal da Taça
OCP, que começa a ser

disputada domíngo, será
um duelo entre dois clubes
tradicionais e outros
dois novatos.

O
torneio nasceu com o ob

jetivo reaver equipes que
estavam esquecidas e tam

bém de promover as novas

iniciativas que deram certo. Isso se

reflete nesta fase semifinal, onde
os confrontos serão decididos en

tre equipes antigas e novas. O Fla

dutra, de Iaraguá do Sul e fundado
em 2010, terá pela frente o Alian

ça, de Schroeder, nascido em 1953,
em jogo marcado para as 14h30.
Na sequência, os guaramirenses
do Pirapora, criado em 2010, e do

t\vaí, fundado em 1949, medem

forças. Ambas partidas acontecem

no campo do Avaí.
Os dois tradicionais, Aliança e

waí, buscam retornar à elite do
futebolamador da região e o pri-

meiro passo é conquistar a Ter

ceirona, para ganhar uma vaga
na Segunda Divisão. O Aliança,
fundado para congregar famílias
de Schroeder 1 é o atual campeão
municipal da cidade. O Avaí, que
era para ser chamado de Diana,

. estava afastado da LJaF desde
2002 e voltou com tudo este ano.

Entre os novatos, destaque
para o projeto inovador do Fla
dutra. A equipe foi criada para
dar ritmo de jogo aos atletas reve

lados no Flamengo, do Garibaldi.
O grupo é formado por jogadores
da Ilha da Figueira, bicampeã do
Interbairros. Por sua vez o Pira

pora - uma homenagem à cidade
de onde veio o técnico da equi
pe, Ricardo Entrepontes e outros

dois jogadores - é composto por
atletas da colônia mineira radi
cada em Guaramirim e vem para
se firmar no amador da região.

(47)'3371-8850
vendas - assistência técnica

programa para mpom fiscal e NF-e
'

Malwee esquece Estadual
e se dedica somente à Uga

JARAGUÁ DO SUL
Não é novidade para nin

guém que o foco da Malweel
Cimed neste momento é a deci
são da Liga Futsal, na terça-feira,
23, às 21h, contra o Copagril. Por
esse motivo, a diretoria do time
tentou transferir o jogo da Di
visão Especial do Campeonato
Estadual contra Krona/Ioinville,
domingo, às 10h30, no Ginásio
da Univille, para outra data.

Porém, não teve jeito. A
Malwee terá que estar em quadra
contra os rivais. Ao contrário do

que vinha acontecendo (quando
o 'clube escalava um mistão de

.
jogadores do profissional com

juvenil) desta vez somente o sub-

20 estará em quadra. Segundo
o técnico Fernando Ferrettí, a

equipe só pensará no Estadual

depois da Taça Brasil (que acon

tece de 29 de novembro a 5 de
dezembro) e até lá o juvenil se

gue quebrando o galho.
"Sabemos que corremos o

risco de nem participar da fase

decisiva, mas não tem como ser

diferente com a equipe focada na

decisão da Liga e depois tendo a

Taça Brasil para disputar", defen
deu. De acordo com ele, depois
do dia 5 de dezembro é que a

comissão técnica vai ver o que o

juvenil conseguiu no torneio es

tadual para traçar um novo obje
tivo à equipe.

Equipe fez treino tático ontem e hoje faz trabalho de musculação

Valor: R$ 179.000,00
3273-7469 I 9186-5121
com Elírio

VENDE-SE UMA
CASA DE ALVENARIA cl
112,05m2, 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem pi 2

. carros, churrasqueira.
Pronta para financiamento,
no Loteamento Jardim das
Acácias, bairro Amizade.
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NA Fl S

Noite a Fo·ra vence

o Aberto de Futsal
Equipe dá o troco no rival Baumann e leva o título
JARAGUÁ DO SUL a Fora empatou com Fio. A virada

dos visitantes veio com Marcinho

depois de passe de Mário.
No segundo tempo, o Baumann

reequilibrou o jogo e empatou com

Pedreiro, que marcou o décimo dele
na competição. Fio recolocou o

Noite a Fora na frente (3x2). Depois
disso o time de Corupá assumiu o

domínio da partida e marcou com

Neto e Cleiton (5x2). Os donos da
casa ainda descontaram com Gil

son, mas não tiveram mais forças e

nem tempo para buscar a vitória.

Fio, artillieiro da competição
com 17 gols, disse que o Baumann

vendeu caro o título e se sentiu or-

gulhoso por ter sido decisivo na

final. "É uma equipe de qualidade.
Fizemos o gol no momento cer

to", disse. O técnico do Baumann,
Binho, declarou que o time errou

mais que o esperado e acabou
sendo penalizado. "Eu tinha co

mentado antes que seria difícil,
erramos mais que eles e tentamos

equilibrar na garra", admitiu.
No feminino o Olympya, que

tinha sido vice em 2009, goleou a

Arsepum por 7x1 e conquistou o

título da categoria.

Noite a Fora derrotou
Baumann por 5x3 e

conquistou mais um título
do Aberto de Futsal.

partida foi bastante equi-.
librada até a metade do

segundo tempo, quan
o o time de Corupá foi

superior e, por isso, ficou com a ,

taça e devolveu a derrota de 2009,
quando perdeu o título para o

Baumann. O time jaraguaense
saiu na frente com Duda. O Noite

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Fio (direita) comemora o título e a artilharia da competição com companheiros de equipe

o Correio do' Povo e

o�Maluta
Calçados e

Esportes 'dão para você ma camisa oficial
do campeão brasile·r0--2010.

.Para isso, precisa ser bom de palpite e responder à '

seguinte pergunta: quem serão os quatro primeiros
colocados do Brasileirão 2010?

Mande sua resposta para
jutima,r@oc::orreiodopovo.com.br colocando os quatro
clubes na ordem. em que você acha que irão terminar a

competição (este será um dos critérios de desempate).
O prazo final para envio das respostas é até as 12h do

dia 3 de dezembro de 2010. Será aceito apenas um

palpite por e-mail por isso, ao enviar a resposta, mande

também seu nome completo e um telefone de contato.

CLASSIFICAÇÃO 3S"RODADA
SÁBADO (20/11)
19h30 - Flamengo x Guarani

'ii!J�'I�IW"I! 19h30 - Prudente x Ceará

, ;. "
9%' I

19h30 - Grêmio x Atlético-PR

Cruzeiro 60 b5� 17';9 19 146135 11157,1% DOMINGO (21j11)
'R, . ',",' ; .", ·,i..' �.,'. ,'., J

Atlé):loo-HR" ,f>6{35f 1q�8 .. t.l1il. 4°141 153.3%, 17h - São Paulo x Flu_minense
B�tafogo Q6j35j131,1TI5 1.50:36, 4153,3% \ 17h:palmelrasxAtletlcO-MG
Grêrnfo 54135J 14[12; 9 1591,42! 17151,4%

' �;�_�i�:;��o��������onal
Santos '52 ''er3!:).! 14t'10Ill ,i 57 J, 46 \t-'11}49,5% 19h30 - Cruzeiro x Vasco

Internacional 51 135í 1419 l121.42 '139 *3 J486% 19h30 - Goiás x Santos

São Paulo 51 135; 1419 :12 i
48 r 49 r -1 ;48:6%

'
19h30 -AvaíxAtlético-GO

Palmeiras �O ,J35J 1�t1419 IA? i 37 •.� 3 [47,6% 37" RODADA

Vasco '46 '1'35\ 10/16; 9 'iAb!'40 1'0 143,8% DOMINGO (28/11)
" t f, {, L .l" :ti: ,i

45 1.35} 10t15'10; 33[ 40 ;·7 142,9% 17h-CorinthiansxVasco

4013511117 :17150j53T-3 138,1% 17h-PalmeirasxFluminense

! , " ,,' 17h - Flamengo x Cruzeiro

4013518 116;11!38141 1-3 138,1% 17h-BotafogoxPrudente

3913511116 118147:591-1237,1% 17h-GuaranixGrêmio

39 !135 j 9 :,'12!,'14!. 40 i,' 46 :,: -6 137,1% 17h - Atlético-MG x Goiás
17h -Internacional x Vitória
17h - Atlético-GO x São Paulo

• 17h - Ceará x Atlético-PR
17h - Avaí x Santos

Ceará

Atlétíco.oO

14° Flamengo
15° Atlético-MG

16° Vitória

R�balxados para Série B

Contra rebaixamento e por
uma vaga da Libertadores

DA REDAÇÃO
A apenas três rodadas para

o encerramento do Brasileirão,
cada jogo é encarado como uma

decisão. A abertura da 36a roda
da contará com três partidas
hoje a partir das 19h30. No es

tádio Olímpico, o Grêmio entra

em campo com a obrigação de
derrotar o Atlético-PR se quiser
continuar sonhando com um lu

gar na Libertadores 2011. O time

gaúcho está com 54 pontos, dois
atrás do rival de Curitiba, que é
o quarto colocado - justamente o

último na zona de classificação.
,

Com o mesmo clima de deci

são, mas com muito mais desespe
ro, Flamengo e Guarani duelam no

Engenhão. Nem mesmo a chegada

do técnico Vanderlei Luxemburgo
foi capaz, até o momento, de tirar a

equipe rubro-negra desta incômo
da situação. Uma derrota em casa

fará o time de Campinas ultrapassá
lo na classificação e o colocará sob o

risco de terminar a rodada entre os

quatro últimos colocados.
A única partida deste sábado

que não terá representativida
de será entre Prudente e Ceará.
O clube paulista, já de olho em

2011 (quando jogará o Campe
onato Paulista e a Série B-), quer
experimentar jogadores da ca

tegoria de base. Os cearenses,

em uma boa campanha após a

volta à primeira divisão, buscam
a vitória para se garantir na Sul
Americana do ano que vem.

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Luxemburgo ainda não conseguiu afastar time da ameaça de rebaixamento
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Suspeita dos bombeiros é de que fogo tenha começado na �ação elétrica
DIVULGA AO/MARCELO ODORIZZI

Um incêndio em Jaraguá do
sul mobilizou os bombeiros
da cidade e também de
Guaramirim e Corupá, na

noite de quinta-feira.

f:;:�' r%' ft: � 'j I

Incêndio destrói galpão

o todo, foram 11 viaturas
e 25 bombeiros para con

trolar e apagar o fogo que
atingiu um galpão, na an

tiga Gráfica Avenida. O local fun
cionava apenas como depósito e

as chamas não atingiram os outros

dois galpões, onde ficam armaze

nados materiais de clientes e algu
mas máquinas.

De acordo com os Bombeiros

Voluntários, o fogo iniciou por volta
das 20h30, e foi preciso 48 mil litros
de água para controlar as chamas.

Depois de duas horas, os bombeiros
terminaram os trabalhos no local. A

suspeita é que um problema na fia

ção elétrica tenha causado o incên

dio, porém, os bombeiros não con

seguiram apurar a causa porque o

espaço onde o fogo começou ficou
muito danificado.

Bombeiros
de Jaraguá,
Corupá e

Guaramirim
utilizaram
48 mil litros
de água
para apagar
o fogo

Zeca transferido
para Joinville

AVara Criminal de Jaraguá do
Sul determinou que José Wod

zinsky, o Zeca Bicheiro, seja
transferido do Hospital Iaraguá
para Penitenciária Industrial de

Joinville, por ser o único esta

belecimento prisional da região
dotado de ambulatório. Segun
do a defesa de Zeca, a transfe
rência aconteceria ainda na

noite de ontem. Zeca passou
mal durante o cumprimento
do mandado de prisão na quar
ta-feira, após ser condenado na

Operação Game Over, e está in
ternado desde então.

Também ontem, liminar
deferida pelo TJ I SC (Tribunal
de Justiça de Santa Catarina)
determinou que o réu Lídia

Ceppli seja liberado do Pre
sídio Regional, através da ex

pedição do alvará de soltura,
.

para que ele responda às acu

sações em liberdade. No início
da noite de ontem, o Presídio

Regional informou que ainda
não havia recebido a determi

nação judicial.

GRHV�E EM 2

Preso morre por problemas no intestino
Um presidiário morreu por motivos de saúde anos, por ter participação na morte do taxista Gui

na manhã de ontem, no Hospital São Iósé. Péri- lhermino Zapeliní, de 49 anos, em julho de 2002.
eles Martins, de 34 anos, estava internado há três Na época, ele e mais dois homens assaltaram a

semanas com problemas no intestino e faleceu vítima e em seguida assassinaram o homem com

às 11 horas de sexta-feira. Péricles era natural pedradas, em um bananal às margens da Es
de Joinville e estava no Presídio Regional há oito trada Duas Mamas, no interior de Schroeder.

PREVISÃO DO TEMPO

Predomínio de sol,
com aumento de
nuvens e chance de
pancadas isoladas de
chuva com trovoadas
entre a tarde e noite.
Temperatura elevada.

Jaraguá do Sul
e Região VE O
HOJE

Sensação térmicaMíN: 20°C rJU�DAMÁX: 30°C
entre 24oe e 27°e Proteção total emDOMINGO

MíN: 21°C Neste sábado, os moradores
caso de exposiçãoMÁ)(: 26°C do extremo-oeste de Santa Cata-

rina é que devem se incomodar A estação quente mal começou, e a pro- ',.

SEGUNDA
com uma sensação de calor ele- teção contra os raios ultravioletas já precisaMíN: 15°C vada, chegando a um índice en- receber a atenção máxima dos catarinen-

MÁ)(: 23°C tre 29°C e 32°C. A região central é ses. Em uma escala de intensidade entre 1

TERÇA a mais confortável, com sensação e 14 (de baixa a extrema), o índice IUV será
MíN: 20°C de até 21°C, no Vale do Itapocu, de 14 pontos em quase todo o Estado - com

MÁX: 23°C sensação entre 24°C e ,27°C. exceção do extremo-sul, com o índice 13.

fllsnlaraÓi) Pal'Gialmente Nub!acicl Instáve! Chuvoso
Nublado

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 Publicidade o CORREIO DO POVO • Sábado, 20 de novembro de 2010

.�..'" D S COIICasslolIA.alAs
- -

.

;' ··s· t;\km'�' 1

.". -.; "�". ,;,....

Da "ABAGuA. DO SUL VOLTOUI
So�� .JÀS c..OfJC.e.SS;OJ-JÁ-V-;ÂS tÀv-t;�;t�e.s.

f'

.
.

...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 20 e 21 novembro de 2010 . Classimais 15

.... -

·Apartamentos com 54 ,76m2 e 67,53m2
• 2 dormitórios
• Sacada com churrasqueira

• Cozinha, salas de estar e jantar integradas
• Espera para ar-condicioriado e TV a cabo

• Banheiro e área de serviço .

tz�

• Garagem privativa
·Playground com 243,54m2

'·Área verde e de lazer com 1.900,67m2

VENDAS

47 3055.3009. • ,-8424.5050
•

_ .. ' .1--,:-:: \.

Rua Padre Pedro Francken, 217 - Centro· Jaraguá do Sul

-I. <

• Salão de festas com 206m2

. ·Área total do empreendimento: 33.833,68m2

-Bua 25 de Julho, s/n° � Vila Nova

E
ÇOlllST1'tll'OR"

UM NOME A ZEI.AR..

www.erbeconstrutora.com.br
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IMOBILIARIA

M'ANN
. COMPRA • VENDE

.

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

REF- 2308 - Agua verde - apto- 2 dorm., bwc social,
area de serviço, sacada c/churrasqueira, 1 vaga de

garagem. R$98�OOO,OO t
��.,...-��=� .,

f.

I
·i
i
t

�
,

REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2
dorm,1 bwc, 2 vagas de garagem, casa com

quartos, cozinha e banheiros mobiliados, area
.

de festa. (R$230.000,00).

REF- 3732- Baependl- apto- Suite, 2 dormit.,
sacada c/churrasq. A partir de R$140.000,00,

ENTREGA PARA MARÇO 2011

REF: 2972 - VILA
RAU - 2 dorm. sala,
cozinha mobiliada,
1 bwc, lavanderia

mobiliada, sacada,
1 vaga de qaraqern

VALOR: A
CONSULTAR

REF: 1831 - Chico de Paula - 4 Dormit, 2
bwc, garagem Q(2 carros, casa em alvenaria,

terreno com iS.500 m2, rua asfaltada.
Valor R$260 000.00

REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 suite, 2 bwc, 2
vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00
-

.imoveisemiaragua.com.br':,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OPORTUNIDADE DO MOMENTO!
INVESTIMENTO CºM VALORIZAÇÃO 100% GAR!'NTIDA!

NO CORAÇAO DE BALNEARIO CAMBORIU!

INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO:
Piso elevado em chapa de aço fabricado pela FAB Pisos Elevados.

Empresarial dispõem de piso elevado, recurso que possibilita planta livre, simplifcando mudan
ças nas paredes inte� instalações hid���, cabos de dados. voz � �. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
Rua: José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Fone: 3370-6480

Cód.0238· Casa
de alvenaria na

Figueira c/2
dormitórios.

.

R$135 .000,nu

Cód. 0246· Terreno Figueira
no loliamelito Malibu c!
435,80m2• R$59.000,OO

CM. 0242 • Casa Alv. NnV3 Três
Rios do Morte t/2 quartos,

Cód.1l241 - Terreno Figueira no lotiamellto Malibu c/424,95m2• sala/cozinha, BWC, lavanderia.
R$55.000,00 R$110.00(l,OO

@IUIU/lilllnlll/llU//UnlmUlID/U/IIHllllmlIIIIIIUllnWilllll!/IIII/PlIflOI/UIiJII/lillllf/U//PIIlIlOU/lIUU/lilJlJlldUII/IIH!lJJlflInll//OlllwmlffnU//iilillll11ll1lllll/l/Oll/PllllIUlIH/IIllll/illlUlIWflUllffilllllUlllIl/lIllUlIl/l/lllnllIPillllllWll/mtl1l117!fUOlllllll1l1l11lIIUllllumflli/lUIUIIIPIIIIIJJI!wml/mlll/U/llllffllll1llllilI11I1IWII/linlllulillnUUf/lilWnilWi#lI!IRIII{lJnnlmllllmmflllll/Ullr�I/JI/lllllliJIIIIWfllU1III/IIII/lnIDIBlltnl!
..

DELl
PRADI

Residencial Jardim
dos Bromélias

Localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m1, ruo com

asfolto, ligação de energia, telefonia e tv
.

a cabo com caixas individuais
subterrôneas. Tratamento de esgoto e

toda infra-estruturo poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

� Pradi I

� Caso com 2 quartos, sala e

�I' c�zinha integ�odo, um bwc,
orea de serviço, garagem

! coberta e murado.

Imóvellocalizodo no

loteamento Pradi I .�
Aportomentó com 2 quartos, sola e

cozinha integrado, um bwc, área de

�

Edson Müller
Corretor de Imóveis

(47) 911 -1700

(4,7)3372-1700
CRECilSC, N°,_ 8�30 . :�mj�Uá,(�O SUl;' se; Cep: 89,252·190

W1lJ!jJw"nH"dlerc�)�n,to�.c(.urLbr

1
1

3 Rau com 1 quarto sala Cód.1049 - Nova Brasília - 2 j'OO5
:OZinh�, bwc, lavand�rfa,

I

suftes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, '1066'
sala tv, s estar, churrasq,aq solar,

agem. Terreno com 374m2.
garagem 4 carros.preço sob

R$ 85 mil consulta.

�ód.2018Três Rios do Sul -

,parlamento 2 quartos, salai
pa, cozinha, lavanderia, bwc,
masquera sacada garagem·

R$ 100 mil e/eser, ..

ód. 1036 -AMIZADE
oteamento.ltacolomi -

. R$ 85 ,."i! c/escr.

i

Cód.1075 • Chico de Paula -

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

Financiável CEF

R$140 mil

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa e\200m2

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut.
R$ 220 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suites)+3 qtos,
.

sala, copa, cozinha, fog lenh.
garagem, bWG

R$130 mil

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Cháéara com +1- 11.000,00

012, 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, íavandería,'
garagem, (escr. terreno)
Valor R$ 160 mil

SFS/U�all,fba
Baln.Cambpnú
Entrega 2010
Vllalenzl
Ah:lizaqé
Centro

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

periência no mercado de construções."Oeixe todas as preocupações e· os

1sgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
iquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

fl!i8!:!ÇIAf!tO�Jl!1º_Sl�1�MA
(§'FJ:1tminha _çA�lLrnlnl1ªY!P_A.J

Terrenó
13040 Centro(proxJ(ohlbacH)
Cflácafà
4041 SfS/Ribêlra

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos ,4003 Pe&a:Sranca
-Serviços de terraplenagem, 4005 RioCerroll . 25.ÓOOm�

.

t
-

d I I
. U!Hi1/,lt;tl.GflJPl!J(!((ftUI, ,

movlmen açao . e SO 0, va as, Canal$··,ú, ,I. i!1, W !� "I " '1'1 ; " 40D.q MassJRibGuªta\l t.OGOm!
--------------------'4601

."

SãoBQrllfaélo' 2.000má

CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153·1112 J 9135-4917

'TERRENOS

Área de 6().000m2, perímetro
urbano, SOOm dq asfalto - BR
280. Ideal para loteamento.

Corupá. R$ 380.000,00.

'Terreno 40.000m2 desmatado.loealiz, na

BR • 280, 6Km do centro de Compá. CI
Casa (4 qts, 2bw e demais depen4.) +

.

lánchonete.

p o quartos e demais d�pen , neias.
1 vaga de garagem. Corupá. R$
95.006,00. Entrada R$ 10.000,00 1-

financiamento bancário�

Chácara 21.765m2, desmatada, casa

de madei.ra! tagoa. Schroeder •

ItoupaV8 Sul. Troca pI casa Jguá do
Sul. R$l:85.000,00.

Chácara 102.000m2 com casa,
nascente, area pj reflo,estamento.

Corupá·SC. RUOO.OOO,DO.

Cháca'ra cj 137.500m2, 15 mil pés de
banana, 90% desmatada. Estr. Pedra D'
Amolar·Corupá, R$120.000,00 ..

CASAS ALUGA-SE '
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L-1000 : êÁSA Ãi.VENARiÂ IlHAI:iA FIGUEIRA': Cqri02qU3rtoS��
cozinha e área de serviço com móveis planejado, área de festas com

banheiro,� garagem, toda murada com portão eletrônico.
R$1.200,OO
l-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02 quar
tos, sala de estar; copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e cozinha
mobiliada - próx. NJ posto de saúde do Czemiewicz
L-1002 - CASA ALVENARIA - VILA RAlJ - Com 02 quartos, sala, cozi
nha, área de serviço, 01 vaga de garagem. toda murada. R$ 530,00
L-1003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa
conjúgadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
vaga de garagem.R$ 1.000,00
L-1004 - SOBRADO -�ENTRO parte supelior com 01 suífu com

.. -

banheira, 03-quartos, banheiro social, 02 salas com sacada, em

baixo,escritório + 02 salas, cozinha, área de serviço, churrasqueifa,
02 vagas de garagem, fundos com edícula, toda murada com portão '

eletrônico.R$2.000,OO.
.

L-1005- CASA ALVENARIA - ESTRADA NOV� - Com 02 quartos, sala
e cozinha conjugadas, na cozinha 1em móveis, 01 bwc, 01 vaga de
garagem. R$ 600,00 _

! L-1006 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA AGUEIRA - CASAS NOVAS
\ - Com 03 Suítes, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço, salão
hl de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão eIe1rOniCQ. .

-

f R$ 1.000,00
.

.

* L-101'2 - CASA PARA ANS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas, 02
li bwc's, frente toda de vidro, 1em aproximadamente 160m2. R$2.3OO,OO
j L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,
I �2�, cozinha, área de se�, dependencia de empregada, com

! Jardim. Tem duas entradas SOCIaIS. R$3,5OO.00.
! L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suíte, 02 quartos,
J salas de estar; sala de jantar, sala de 1Y, escrílório, cozinha, Iavande!ia,
lli área de festas, piscina, garagem para 04 carros. R$1 .. 660,OO
fi L-1018-CASACOMERCIAL- NOVABRASILIA- Casa com 01 suíte,03

quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep. de� salão de festas,
07 vagas de garagem, portão eIeIronico, alarme. R$4,5OO,OO �

L-2000 - VILA RAlJ - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com móveis.
R$550,OO
L-2001 - APARTAMENTO -ILHA DA AGUEIRA - Com 02 quartos, sala e
colnh conjugadas, área de serviço,sacada com churTasqueira, 01 vaga
de garagem. R$660,OO
L-2002 - APART�ENTO - VILA RAlJ - Cf ,01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de seMÇO, 01 vaga de garagem.R$480,OO -

L-2003 - APARTAMENTO - CENTBO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, vaga de garagem. R$6OO,OO .

L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWlCZ - Com 01 suíte + 02
quartos, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área de
serviço, 01 vaga de garagem. R$700,OO
L-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e fundos, _

01 vaga de garagem.R$ 850,00 Cond,-Aprox. 130;00'
L-2006 - aumNEÍE ::VIEiRAs - rI,01 quarto, cozinha, bwc, R$250,OO
1:2007 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suíte + 02 quartos (
1em guarda roupa sob medida ) bwc social, sala (fica todas as cortinas
das dependenci3s) cozinha com móveis embutidos, área de serviço,
� com churrasqueira, fica 00s ar condícíonado, 02 vagas de
garagem. R$ 1.500,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - ri 03 quartos, sala com
sacada , cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$5OO,OO
L-2009 - APARTAMENTO CALÇADÃO - CENTRO Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço aberta, 01 bwc, 01 vaga de garagem. "'"
R$500,OO

.

L-201 O - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem,
R$ 580,00 Cilnd, 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 DAAGUEIRA - Com 02 '

quartos,saIa,cozinha, 01 bwc, área de serviço, sacada com churras
queira, 01 vaga de garagem. R$ 600,00 Cond, Aprox. 80,00
L-2013 - APARTAMENTO - CZERNlEWlCZ - Com 01quarto, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 450,00
1:2015 - APARTAMENTO - RAlJ - Com 02 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, sacada, 01 bwc, 01 vaga de garagem.R$ 550,00
L-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada comch� 01 vaga de
garagem.R$ 580,00
L-2018 - APARTAMENTO - CENTRO - ri 02 quartos, sala, �nha, área ..

, de serviço, 02 bwc's, sacadas e 01 vaga de garagem, R$630,OO
.

L-2028 - APARTAMENTOS NOVOS - CENTRO - ri suíte, 02 quartos,
sala, sacada com churrasqueira, cÓZinha, bwc social, lavanderia e

garagem, R$900,OO
.

.

L-2036 - APARTAMENTO - CHICO DE PAULA - Com 02 quartos, sala,
cozinhá, área de serviço, 01 vaga de Garagem, salão de festas coletivo,
com portão eIe1rOnico. R$ 550,00 Cond. Aprox. 80,00
L-3OO1 - SALA COMERCIAL -_ CENTRO com aproximadamente 40 m2
com bwc. R$500,OO '

L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inGfusive para cadeirante. R$2.800,OO
L-3004 - SALA.COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente 115m2 (com banheiro. R$1.3OO,OO
L-3Q03 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA- Com aproxímadaniente

.

110,1JOm2, 02 bwc's, estacionamento na frente,R$1.000,OO
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813fn2 e 09 vagas
de garagem. R$ 11.000,00
L-3011 - AV. GETUUO VARGAS - EM CIMÁ DA OnCA HERTEL Com
aproximadamente 45m2. R$400,oo

.

L�14 � SALA COMERCIAL - CENTRO - rI;28Om2. R$2.400,OO
L-3016 - SALA COMERCIAL TERaEA - CENTRO - Com aprox. 50m2,
bws, com estacionamento. R$600,OO'

,
. ,

L-3017 - SALA COMERGIAL - JARAGUA ESQUERDO - Com aproxima
damente 8(Jm2 e 02 bwc's - fninte com estacionamento para até 05
carros. R$ 950,00
L-4006 -ILHA DA AGUElRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. 8$1.700,00
1:5001 -TERRENO COM AREA TOTAL DE
930,00 m2 sendo 30 frente x 30 fundos.

'R$600,oo

I
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á cerca de um mês, a

Projeta Imóveis está se

adaptando a uma sede
nova. O objetivo, no

entanto, não foi apenas encon

trar um ponto melhor para a

imobiliária - a mudança é tam

bém um prelúdio das novida
des que estão por vir e a busca
de diferentes alternativas pela
qual a empresa passa.

No início, o grupo era forma
do por apenas dois corretores,
incluindo o sócio Linaro Antonio
Dartora. Hoje, a equipe é com

posta por seis profissionais do

ramo, e o grupo deve ficar ain
da maior. Já os serviços, há dois

anos, quando a empresa surgiu,
incluíam vendas e alugueis de
imóveis. A especialização fez
com que a empresa focasse seus

esforços nas vendas, e hoje os

profissionais ainda oferecem a

consultoria habitacional com

um funcionário especializado -

mesmo que o cliente encontre o

imóvel em outra imobiliária, os

consultores da Projeta Imóveis se

responsabilizam por todo o pro
cesso de financiamento, deixan
do ao cliente apenas a tarefa de

aprovar e assinar os documentos.
"Estamos percebendo as mu

danças do mercado, e o maior ob

jetivo é satisfazer os clientes, que
estão cada vez mais exigentes,
sem deixar de considerar todos os

aspectos de seus desejos e neces

sidades", explica a administrado

ra, Andréia Rabelo Cunha. Para al

cançar essa meta, os profissionais
são treinados periodicamente
em suas áreas de especialização,
que vão de vendas à administra

ção - sem contar o intercâmbio
de treinamento que é feito com

outras empresas. "Nossa missão
é oferecer ao cliente a melhor so

lução para sua necessidade de
moradia ou investimento imobi

liário, desta maneira garantindo
o melhor atendimento e a satisfa

ção do cliente", completa Linaro.

Atualmente, a empresa dis

ponibiliza, em seu sistema,
inúmeros imóveis de tercei
ros para venda, além de vários

empreendimentos na planta
e loteamentos. Os preços são

para todos os tipos de clien
tes - assim como as formas de

pagamento e financiamento.
� "'�""'I" " .. � .... " ... ��,

... " ).�'
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I
o lugar certo para encontrar o seu lar

A Projeta Imóveis, além de oferecer facilidades de
pagamento, prepara novidades para o próximo ano

o condomínio
inteligente
foi projetado
para ser

sustent.ável.
I

Os moradores
têm a opção
de lavar o

carro com
-

água coletada
da chuva

Além de todo
o conforto e

facilidades
deum

condomínio
de luxo, a

Marina 8each
Towers inclui

um serviço
náutico

completo
'P"R' [] '., I�A�-'�' 1',";" I

.•

�...'� li,�
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COMO ENCONTRAR

A Projeta Imóveis fica na rua Domingos Rodrigues da Nova, número 227, no Centro

de Jaraguá do Sul (transversal da rua Reinoldo Rau). Telefone: (47) 3275-3593

Site: www.projetaimoveis.com.br - e-mail: imóveis@projetaimoveis.com.br
Msn: projetaimoveis@hotmail.com - Chat: Corretor Online, no site da empresa

Confira OS lançamentos
oferecidos pela Projeta

Imóveis:

MARINA BEACH TOWERS

Para todas as coisas da vida, o mar é o li
mite. Com esse slogan, a construtora Mendes

Sibara, em parceria com a Projeta Imóveis,
apresenta para Jaraguá do Sul e região o Ma

rina Beach Towers, o único empreendimento
vertical daAmérica do Sul com marina exclu
siva. Um novo conceito para quem é apaixo
nado pelo litoral e estápensando em transfor
mar Balneário Camboriú em um segundo lar.

Em ótima localização, na Barra Sul, que é
cenário dos mais badalados atrativos da cida

de, a construtora uniu arquitetura contempo
rânea e muito charme em seu entorno. As op
ções incluem apartamentos de até 240 m2 de
áreaprivativa, sendo oúnicodeBalneáriocom

seis vagas, quatro na garagem e dois na mari
na. Um empreendimento único e exclusivo.

HOMECLUBE
EMMENDOERFER

Um condomínio inteligente, que combi
na uma arquitetura de traços modernos, dis

tribuição dos espaços e a preocupação com

a sustentabilidade. É isso que vai encontrar

quem procurar o Home Club Emmendoer

fer, que está sendo construído pelo Grupo
Estrutura para se tomar seu habitat natural.

São duas torres de apartamentos interli

gados por um espaço central de convivência

(equipado e decorado - pronto para uso),
nos moldes de um clube ou resort. Além da

piscina, os moradores ainda têm acesso à

sauna, deck de leitura, espaço zen e urna

brinquedoteca equipada para distrair as

crianças com as mais diversas atividades.
No mesmo espaço, urna sala é montada

especialmente paraurna reunião de negócios,
e os convidados podem aproveitarumcampo
de minigolfou as delícias preparadas na chur

rasqueira ouno espaço gourmet. Para os mais

ativos, uma academia fechada é equipada na

área comum pela marca Reebok, e quem pre
fere ficar assistindo pode aproveitar urna sala
de cinema exclusiva que proporciona todo o

conforto sem precisar sair do condomínio.
Com apartamentos que vão de 68,20 m2

de área privativa até 85,67 m-, e a cobertura

(penthouse), de 236,95 m2 que inclue urna

piscina privativa na área externa, não irrr

porta qual for a escolha - o Grupo Estrutura
ainda oferece os serviços de um designer
de interiores, para que o apartamento seja
completamente mobiliado e você come

ce com o pé direito uma nova fase da vida.
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