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Silvia Kita
Um cheiro novo no ar Colôaia aaraguá em 1881

.

r.

Segundo documento constante como

anexo de correspondência entre o governo
do Estado de' Santa Catarina e a superin
tendência de Ioinville, em 1881 a Colônia

.Iaraguã contava com 122 habitantes. Na

transcrição da correspondência, encontra
mos a lista dos moradores: Thomaz Gonçal-

" ves, Desidério, Antônio Lourenço, Francisco
Martins, Francisco Antonio da Silva, Ale
xandre Padílha, Franz Umlauf, PedroWoltz,
João Hayden, Manoel Ribeiro, José Lanin,

José Peres, Pedro dos Santos, Diogo dos

Santos, Antônio Filísbino, Venâncio José da
Silva, Salvador Alves de Siqueira, José Phi

ladelpho, Marcos Philadelpho, Philadelpho
José Marianno, João Phelisbino, todos com

suas respectivas famílias. Os originais deste
documento se encontram no Arquivo Públi
co do Estado de Santa Catarina, bem como

inúmeros outros que necessitam ser pesqui
sados a fim de elucidar fatos históricos do

município.

abertura da empresa de
Rudolfo Hufenussler
em Jaraguá em dezem
bro de 1925, na rua

Padre Franken, demonstra a vi
são empresarial de que a região
poderia servir perfeitamente
a este novo empreendimento.
Aqui havia transporte ferroviá
rio, rodoviário e a proximidade
com portos e cidades maiores.

A matéria prima para óleos es

senciais de laranja e tangerina
era fornecida pelos agricultores
da região. Mais tarde, na déca
da de 30, constrói seu empre
endimento na rua 9 de outubro,
atual rua Quintino Bocaiúva:
Fábrica de essências e de fé
cula. Somente em 1958 inicia
a construção dos prédios onde

hoje funciona a sede.
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
,. Y

Estação telegráfica
.

No jornal de agosto de 1925 os habitantes doDistrito reclamavam a falta
de uma estação telegráficanacional, pois outros lugarejosmenores tinham.
O grande comércio daqui precisava utilizar o telégrafo da Estação Ferrovi
ária, que muitas vezes não funcionava corretamente, além de sua morosi
dade que não satisfazia os comerciantes e demais habitantes da localidade.

Professores
nas escolas
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Em 1922 publicava-se a nome

ação dos professores:
- Gervásio Thomaz de Aquino

da Escola do Braço do Ribeirão
Cavallo

- Maria Marçal foi removida
da Escola acima para a da Estrada
Nova.

Neste mesmo ano era nomea

do chefe Escolar de Joinville o Pa
dre Gersino de Oliveira, atendendo
também o Distrito Jaraguá.
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Requerimento solicitando alvará para construção em 1958

Gulturaem
movimento
o 2° Salão Iaraguaen

se de Artes Plásticas, pro
movido pela Scar e Secet,
aconteceu de 6 a 13 de de
zembro de 1984, naAv. Ma-
rechalDeodoro, 192.

'

Este era um dos eventos

.promovidos pela Secretaria
de Educação, Cultura, Espor- ..

te e Turismo criada em 1983,
,

sendo' secretario Balduino
Raulino. Em 1985, é criada a

. Fundação.Cultural de Jaraguá
do Sul, que neste ano com

pletou 25 anos de atividades
de fomento e divulgação da

.

cultura da cidade.

Colonizando a Ilha da Figu�ira
A região era conhecida por

Ilha da Figueira, pois existia uma
ilha com a árvore nos fundos do
atual Salão Vitória. Em 1922, José
Theodoro Ribeiro adquire terras

na região da Ilha da Figueira. Para
chegar com sua mudança, teve

que abrir parte da atual rua prin
cipal do bairro. Outras famílias

passaram a residir na região: Sch
mitz, Jacomini, Kressin, Behling,
Krutsch, Gonçalves, Oechsler,
Laurentino, Iunkes, Petry, Souza,
entre outras.

Justino Quadros - guarda-chave, e os telegrafistas
José da Silva Porto,Waldemar Doubrawa, Emilio Piazera

Armazém Breithaupt
Em 1923Walter Breithaupt inicia seu comércio em Iaragua; conforme

consta nos livros de registros da administração pública. Em dezembro de
1926, seu irmãoArtur passa a ser seu sócio, sendo então registrada a em
presa Breithaupt & Cia.

o Jornal'Correio do Povo publicavaem seu semanário, na:
década de 20, diversos anúncios, alguns em duas línguas: àle
mão e português. O anúncio, de 1921, é da Casa Tobias, que se

localizava na rua Epitácio Pessoa, e vendia tecidos.
t
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PONTO DE VISTA

OAB deJaraguá
do Sul

Jorge 8rognoli,
economista

DurvalMarcatto� r

presidente da Acijs

A desigualdade da
política de cotas

para negros, para egressos de escolas públicas,
etc., em verdade é querer tapar o sol com a pe
neira (de furos grossos!), uma vez que não é no

acesso à educação de ensino superior que reside
a problemática.

Inegavelmente temos convivido com um nível
de formação educacional cada vez mais baixo - e

isto é fato -, sendo que nem mesmo os índices go
vernamentais que se propõem a 'medir' o rendi
mento dos estudantes do ensino fundamental e

médio, serve de consolo, malgrado
insistam em apresentar elevação
destes índices. Talvez isto sirva para
consolar a burocracia governamen
tal (em todos os seus níveis de atu

ação), de que algo está.mudando

para melhor. É pura hipocrisia. Mais
ou menos como aquela situação na

qual alguém (o governo) faz de con

ta que está fazendo mais e melhor
(instituindo política de cotas), os

estudantes acreditam que estão fa
zendo o seu melhor também (quan
do na verdade não estão, pois falta

gestão de qualidade e não apenas de
quantidade), e nós todos da socieda

de acreditamos que tudo está melhorando. Parece
até roteiro de filme - Estudantes nos país das ma
ravilhas! Enquanto isto, questões simples como o

Enem, bom ...do Enem não dá nem pra falar.

Pensemos, pois, na desigualdade que a po
lítica de cotas representa, seja ela social, racial
ou mesmo de outra natureza, por uma questão
absolutamente simples: todos os estudantes bra

sileiros:- iguais perante a lei - devem possuir as
mesmas condições de acesso ao ensino superior,
,e que a; adoção do sistema de cotas afronta este

princípio de igualdade e torna letra morta a ga-
.

rantia constitucional de igualdade de tratamento

que, neste caso, também merece ser privilegiada'
e consagrada pelo Estado.

"
Inegavelmente
temos convivido·
com um nível

deformação
educacional
cada vez mais
baixo - e isto

é fato.

"
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IMAGEM DO DIA

As
escolas

que. participa.m do "Programa Vereador
Mirim" da Câmara de Vereadores deGuaramirim
comemoraram a eleição de seus novos

representantes para legislatura 2011. A diplomação
.

dos nove eleitos será no dia 13 de dezembro.
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fEnvie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

l
1

_ .. �MM'_·_'_'_""_"__ ' __ "_'_"'·_

Vi
:J

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

\:,�)
.

' ro
� ,II "r"'''�

( ,

".,I
r-.

, ......

[.I"
lIJ
-<
U)
I"'"�,

\PI)
'''''1'��
".)
ro
t){J

, . ....,
'._,I

�;..
Cassu!i Advogados Assodadqs oAB/se 397{99 ,·C)
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fon�i:47 3371 7511 - Fax �7 32751820 ,'t:

i
I
.!
I
I
!
:
I
,I .

I
I

1
!

'cassuli
W"('J"N. cassuh .adv br

us dire;tos, a
egócíos jurídí

�1IIIIIIl assunto relacionado com a adoção, pelo
Estado, de política de cotas (sociais, ra
ciais, etc.) para propiciar a chamada 'uni

...." versalização' da educação, notadamente
no que se refere ao acesso ao ensino superior
(universitário), há muito tempo vem sendo alvo
de críticas, na medida em que ao contrário do

que defende ser, na verdade, acaba por criar bra
sileiras e brasileiros de categorias diferentes, ca
tegorização esta que sob o ponto de vista dos di
reitos fundamentais, não encontra

amparo na Constituição Federal,
ou antes, é expressamente vedada

pela ordem jurídica.
Se de um lado é possível con

cluir e reconhecer que, de fato, no
que se refere às possibilidades de
acesso ao ensino superior, encon
tramos estudantes com níveis de

formação diversos, estando uns

supostamente mais preparados do

que outros, não nos parece razo

ável e nem tampouco inteligente,
nem muito menos justo, relacionar
que esta diferença possa estar ba
seada especialmente na condição
de formação escolar destes (critério social-eco

nômico), onde uns formaram-se em instituição
de ensino público e outros, de ensino privado, e,
também, muito menos admitir que na questão
racial (na verdade étnica), residiria um outro fa
tor impeditivo ao acesso de determinadas cate

gorias de brasileiros.
Ao que parece, reduzir a discussão do real

problema educacional do ensino superior bra
sileiro, que se encontra sedimentado em uma

frágil, desconjuntada e 'mosaica' política de

educação governamental, à aplicação (como se

realmente fosse necessária e útil) de uma polí
tica segregacionista como é a política de cotas,
tal como hoje ternos visto, com reserva de vagas

lilh t;;�;�L m t: ii ("Ihm�n it, �If t: I �,,)I

Feistock de Verão
em São Bento

Vai até domingo, dia 5, a Feistock, em
São Bento do Sul. Essa edição de verão da
Feira Multissetorial acontece no centro de
eventos daPromosul das 10h às 20h.A feira

apresenta em especial os móveis de quali
dade produzidos na região. Entre os expo
sitores, nomes como Atlanta Móveis, Rud
nick, Weihermann, Artefama, Hifer, entre
outras. Mais informações sobre a Feistock
deVerão 2010 no site www.feistock.com.br.

SERViÇO
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Almoço típico no I

Auto Garibaldi
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Festa com baile
no Salão Barg

AAssociação Recreativa e Cultural Rio
da Luz "Salão Barg", de Iaraguá do Sul,
promove hoje Festa de Rei e Rainha com

Baile. A concentração dos sócios, convi-
.

dados e simpatizantes, estámarcada para
ÇlS 18h, na sede social, seguindo em busca
das majestadesValdibert Drõeger e Elenir
Drõeger. O baile acontece às 22h30 com o

Grupo Safira, do Rio Grande do Sul. Infor

mações pelo telefone (47) 3376-2184.

A comunidade do Auto Garibaldi São
Pedro realiza almoço típico e tarde dan

çante nesse domingo, dia 5, paramarcar a

inauguração da reforma do salão da igre
ja. O evento beneficente acontece após a

missa. No almoço típico será servido mar
reco, churrasco, frango e strudel. A tarde

dançante gratuita inicia às 17h com ani

mação da bandaTchê Barril. Informações
pelo telefone (47) 3055-8153.

Abertas inscrições
para curso de doces
A programação "Encanto de Natal" em

Guaramirim oferece na próxima semana

um curso de doces natalinos. As vagas são
limitadas e os interessados devem se ins
crever na Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação. O curso acontece na

terça-feira, dia 7, das 8h às 12h, e das 13h
às 17h, no salão da Igreja Luterana do
Centro. Informações pelo telefone (47)
3373-0166.
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Abacaxi
Médio PC

Leite Integral Mimi 1 L

Cerveja
Skol
L. Neck
250ml

Coxa Sobrecoxa
c/dorso

SUPERMERCADO

es
()�d4�1

Milho Verde
• Goias Verde
200g

Leite
Condensado
Elegê 396g

Refrigerante
Soda e

Sukita 21

Detergente
Ypê 500ml

Biscoito Wafer
Minueto 115g

Salsicha

Papel Higiênico
Litopel 16 rolos

Sorvete Maroma 1,5L

Carne Moida 2a
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Prefeitura recua e IPTU terá reajuste menor Cima
Executivo eLegislativo Ide

JarnguádoSuivivemum

momentode tranquilidade.
Alémde reveropacotede
aumemos de fimdeano,a
Prefeitura retirouo regime
de urgênciaaoprojetoda
Pontedo Rau.Pode ficarpara
2011, ,2012.••Dependerádo
encaminhamento dado a

partirda audiênciapública,
segunda-feira, às19h.Devido
ao imbróglio, o Paço já está
dandoprioridade a outros
projetos..E retirou aurgência
paraque amatérianão
trancasse apauta, obstruindo
avotação do orçamento e dos
novos valores do IPfU e taxas.

E, claro, daZonaAzul.

A Prefeitura de Iaraguá do Sul retirou da
Câmara os três projetos de reajuste do IPTU,
da Cosip e da taxa de recolhimento de lixo.
A majoração do IPTU seguirá a taxa de
variação do ÍndiceNacional de Preços ao
Consumidor (lNPC), ficando em 5,39% ante
os 7% pretendidos anteriormente. Três novos
projetos de lei complementarforam enviados
ao Legislativo na sexta-feira.
O Executivo seguiu a mesma linha e reviu os

aumentos da Cosip (antiga taxa de iluminação
pública) e taxa de recolhimento de lixo,

reenviando dois projetos de lei complementar,
com as devidas alterações, ao Legislativo.
Segundo o secretário da Fazenda, José
Olívio Papp, os novos projetos enviados'ao
Legislativo estabelecem 12% de reajuste para
a Cosip, antes o percentual era de 25%; e de
25% para a taxa de recolhimento de lixo,
uma redução de 10% frente ao valor inicial
pretendido pela Prefeitura.
"Houue pressão da imprensa e da população.
Ninguém gosta de aumento de impostos';
reconhecePapp, justificando a decisão.

A revisão dos índices, no entanto, ainda
deixará a Prefeitura "no vermelho" em

relação ao recolhimento do lixo. De acordo
com Papp, o poder público tira recursos de
outras áreas e complementa a mensalidade

paga à empresa responsável pela coleta
de lixo. "Para 'equalizar esta conta, o ideal
se�iam os 35% ': revela.A presidente da

.

Câmara, Natália Petry, recebeu bem a notícia.
"Ganha a população, aPrefeitura e a Câmara';
comentou. Traduzindo: o pacotinho deve ser

aprovado sem maiores problemas.

Planalto
A prefeita Cecília Konell vai
a Brasília, segunda-feira,
assinar os convênios para
obras de parte do pacote do
PAC 2 destinado a Jaraguá
do Sul. Na terça, Cecília
fica na Capital Federal e se

encontra com o governador
eleito Raimundo Colombo.
Na bagagem, trará novidades
sobre a participação do DEM
de Iaraguá no futuro governo.

Mas
o quesito legalidade está na

pauta. Em reunião com os

vereadores, quinta-feira à

noite, o promotorAlexandre
Schmitt dos Santos deixou

- claro que há dúvidas jurídicas
e técnicas importantes que
precisam ser sanadas em

relação ao reposicionamento
da Ponte do Rau. Por exemplo:
existe possibilidade de êxito
em uma ação, que certamente
virá, por parte da empreiteira
que iniciou a obra? O contrato

com a empresa que llllClOU a

obra vale ou não?

Devagar
A entonação de rompimento
é prematura. É assim que .

o deputado eleito Carlos
Chiodini avalia as ameaças
de rompimento da bancada
estadual com o futuro

governo. "Queremos que
o DEM use com o PMDB a

mesmamedida que o Luiz

Henrique usou com o DEM",
declarou Chiodini.

,

TIRO NOPE
, imagem acima foi registrada no mo

mento em que os atuais deputados
federais do PMDB recepcionaram os

ovos, corno Ronaldo Benedet, em

Brasília. Clima descontraído, mas, depois a fer
vura subiu. Mauro Mariani (centro) lembra que
os peemedebistas federais é que terão condições

de azeitar os canais decomunicação dos pleitos
estaduais em Brasília. O PMDB dará apoio aDil
ma Rousseff e elegeu o vice-presidente. Ou seja,
se Colombo continuar ignorando a bancada e

namorando o PP, o azeite tende a engrossar. Se
ria péssimo paraSe ou alguém acredita-que o PT
vai ajudar o DEM a administrar o Estado?

Imlll1lUlI1l1l11JnnUIJIllUlulmnl/ullUmnUIJIIIIIUl/uIIU!BJIlmIHlllOilllfu/IOlI1_mIUIIIIIIIIlI1IIII/I/IIIilIIUUJIIJIUIIDIIIUWi/!IJJJIIH_WlI/I/IIl111nUllIJJJJllldlllodllnJiJllnJIlluIIIHIIIlf/l1JllmuIIIlllOnlll1lmlUnlllmllOllll1f1lll1lUllHlI/UUillOIII01J1WmmnunlUllnnllUmnmnnHll/loll/lllmJlmlnlllJnlmllonl/JlJmllnl/mJJIlllll1mill1l�qmlHlimnJPlulnlunJJlulIIIlMIIlIIJWUlJlnnUllJllllUnUlilllubllOmll/1/JII1fIJ1Ii111UIIlJIJliJllollullnlwnlllll1lW/nlllUnUIIIJIIUI/l1Jl/UIOIJllllUllnIl1JIIUIUIIIIIIII1I1f1JiJllJIIlIlI/UI

Detalhe
PINGA
FOGO

Plano iretoa- Embora a Prefeitura entenda

que o antigo contrato para
execução da ponte tenha sido
quebrado, por abandono da
obra, moradores dizem que
o contratante original alega
que ele ainda vale. Se tudo
não ficar bem esclarecido e

resolvido juridicamente, no
final das contas, a obra pode
custar três vezes mais do que
as previsões, viamedidas
judiciais, etc.

A ruaAnna Enke não se enquadra nas medidas definidas
pelo Plano Diretor para o reposicionamento da Ponte do
Rau. É uma nova via; diz o promotor.As desapropriações
necessárias também não constam damatéria, segundo
éle, Schmitt alertou os vereadores sobre estes pontos e

também em relação a dúvidas técnico ..ambíentals, "Essas
dúvidas precisam ser sanadas. Não sou contra nem a favor

"
da ponte, a obra é urgente, mas ela envolve milhões do
dinheiro público", explica ele.

HUMOR • De um tucano

bem emplumado: "O PMDB

sempre chora. Atémesmo de

barriga cheia."

POSIÇÃO • Presidente da Câmara
de Jaraguá, Natália Petry, não

acredita que haja novas mudanças
de posição no Legislativo para
favorecer a candidatura a

presidente de Dico Moser.

Bode na sala
ORE�QUENTE·Mauro

Mariani, Carlos Chiodini e prefeitos
da região teriam aquela conversa

de pé-de-ouvido com Luiz

Henrique, sexta-feira no final da
tarde, sobre a geografia dos cargos.

Entre líderes demistas e tucanos, as ameaças do PMDB são
recebidas com cautela e consideradas "normais" para o período.
Agora, o erro está na indefinição por parte do governador
eleito. Nomeações pela imprensa, que depois são desmentidas,
esquentaram o clima. Cada um sentiu-se no direito de colocar o seu
bode na.sala, Uma vez orbícho ali, só sai com negociação.

, Batalha
AAssociação de Moradores do
Bairro Rau já ajuizou ação popular
questionando asmodificações
previstas para a paute.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 Opinião o CORREIO DO POVO • Sábado, 4 de dezembro de 2010

CHARGE

i
l
I
I,
r
f
I

f
I
I'

!,
"

ti'

EXCE.t.E�C.IA,
�SSA é UMA.

,

coMUNH,i<}!

DO LEITOR

Será Londres a capital
do' carro elétrico?

carro elétrico nem ocupou
as ruas e algumas cidades
estão se habilitando a

....", tornarem-se a capital de
les. Naturalmente, as metrópoles
precisam mesmo se prepararem
para recebê-los,
oferecendo estru

tura compatível às

expectativas dos
consumidores des
te tipo de veículo.
Londres mostra que
está fazendo a sua

parte, e que poderá
se tornar em breve a

capital europeia do
carro elétrico, pois
ela começa a instalar, no início do

próximo ano 1.300 pontos públi
cos de carga de bateria.

, O projeto pretende beneficiar
os usuários com preços subsi
diados de abastecimento. Se

gundo publicou o Jornal Tele
graph, o motorista que utilizar
a rede de recarga deverá gastar
em torno de f 8 libras por mês,
mas precisará se cadastrar para

se tornar usuário e obter o be
nefício. A ideia, para facilitar
a vida do usuário, é criar uma
rede nacional com mesma iden
tidade' cujo nome poderá ser

"Source",

Segundo o pre
feito de Londres,
Boris Johnson, ha
verá outros bene
fícios com redução
de taxas pagas por
proprietários de
carro com motor a

combustão, poden
do chegar a f 2 mil

\

por ano. Segundo
Johnson: "Os gran

des fabricantes estão se preparan
do para lançar carros mais acessí
veis e práticos fazendo com que o

veículo elétrico chegue em maior

número, contribuindo para a re

dução da poluição do ar dos lon
drinos e a melhoria da qualidade
de vida da cidade". /

"
Londres mostra
que está fazendo

a sua parte,
e que poderá
se tornar em
breve a capital
europeia do
carro elétrico.

"

Evaldo Costa, escritor,
conferencista e diretor do Instituto

das Conc��siQniÍrias do ,Brasil ..

EDITORIAL

Corrupção aqui e lá
_..... Rio de Janeiro continua atraindo a aten

ção de todos os brasileiros e também
do exterior. A guerra contra o tráfico de

...... drogas avançou nos últimos dias, porém
deixou a questão da corrupção mais evidente
ainda. Uma pesquisa divulga
da essa semana mostra que
cerca de 90% dos moradores
do Rio de Janeiro são favo
ráveis à operação da polícia,
embora a cada dia apareçam
novas denúncias contra poli
ciais envolvidos em suborno,
roubo e maus- tratos.

É evidente que a maio-
ria da categoria está prestando um trabalho

exemplar, sob forte pressão e arriscando a

própria vida, porém, nenhum confronto con

tra o crime será realmente eficiente enquanto
a corrupção não for combatida diretamente na

fonte. É através da corrupção que se desenro
lam tantos males brasileiros, como a crimina
Iidade, o tráfico, o desvio de dinheiro público,
a falta de verba para investimentos em saúde,
educação e segurança, etc ...

Precisamos de uma revolu

ção cultural que envolva toda a

sociedade. Precisamos prim'ar
por políticos de boa' conduta

que atuem sistematicamente
contra a corrupção, precisa
mos valorizar o voto e não en

cará-lo como moeda de troca,
precisamos respeitar as leis e

dar bons exemplos aos nossos

filhos. Precisamos agir contra o famoso jeitinho
brasileiro, contra quem tenta subornar policiais.
Estancando a corrupção, o Brasil conseguirá so

lucionar muitos dos seus problemas, vencendo
uma guerra até hoje perdida.

DO LEITOR

Homofobia é crime·

o comportamento
homofóbico e

os crimes de
ódio corroem os

alicerces de uma
sociedade que

assegura a ampla
liberdade.

s Comissões de Legislação Participati
va e a de Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados trouxeram,
no mês de novembro, à pauta debates

fundamentais à garantia do respeito e valoriza

ção das diferenças e aos direitos humanos, em
dois seminários "Escola sem Homofobia" e "As
sassinatos LGBT".

Sobre o primeiro tema, se por
um lado, estudantes e professo
res na escola reproduzem os va

lores e conceitos de um sistema
de desigualdade e exclusão que
estabelece um critério de "nor
malidade", por outro, se consi
dera o contexto escolar como

espaço de construção e trans

formação cultural. Para tanto,
medidas já estão sendo tomadas
pelo Ministério da Educação. O

projeto de lei que institui o Pla
no Nacional de Educação (PNE),
para os próximos dez anos, trará
recomendações contra a homo
fobia nas escolas.

Já com relação aos assassina-
tos de pessoas LGBT, em 2009, conforme a As

sociação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transsexuais, foram 198 homicídios.
Em 2010, pesquisadores já contabilizam 205, em
dados oficiais. Desse contingente, estima-se que
10% dos criminosos foram presos ou responsa
bilizados criminalmente.

De acordo com levantamentos do professor
e pesquisador da Universidade Federal da Bahia,
Luiz Mott, na década de 1960, foram registrados
30 assassinatos, contra a comunidade LGBT. Nas

duas décadas seguintes, 41 e 369, respectiva
mente. Nos anos 90, os casos mais que triplica
ram, quando registraram-se 1.256, e nesses últi
mos dez anos, 1.429 assassinatos.

A progressão dessas manifestações de ódio e

crime em nossa sociedade, além de demonstrar
a dificuldade em aceitar as diferenças presentes

em todos e em cada um, situa-se
no campo das lutas sociais, pela
busca da homogeneização por
meio da imposição de uma dada
norma que desqualifica os de
mais comportamentos sociais.

O comportamento homo
fóbico e os crimes de ódio co

metidos contra a liberdade de

orientação sexual das pessoas
corroem os alicerces de uma so

ciedade que assegura a ampla li
berdade. À educação e às demais

política públicas cabe afirmar a

cultura da paz, negando a discri

minação' a intolerância e, prin
cipalmente, reconhecendo o

direito de sermos diferentes uns

"

"

dos outros.
A aprovação de uma lei que torne crime a

homofobia não vai resolver definitivamente o

problema, mas diminuirá sensivelmente os

casos de discriminação contra homossexuais.
Para isso, o Congresso Nacional tem o dever
de aprovar o Projeto de Lei que criminaliza a

homofobia. A matéria já foi aprovada pela Câ
mara dos Deputados e, desde 2006, está em

análise no Senado Federal.

Paulo Pimenta, jornalista e deputado federal (PT-RS)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Projeto ainda precisa passar pela
aprovação da prefeita Cecília Konell

11/"''''''

Ltmíte de
50 km/hperto
da realidade

JARAGUÁ DO SUL

Nos próximos meses,
a atenção no trânsito
continuará sendo
indispensável - mas, pelo
menos, a confusão com os

limites de velocidade está
perto de desaparecer.
....samudança será uma con

sequência da implantação
da lei que padroniza a velo

.....kídade máxima permitida
nos registros das lombadas eletrô
nicas. Na noite desta quinta-feira,
o projeto de lei 258/2010, de auto
ria do vereador Jaime Negherbon
(PMDB), foi aprovado por unani
midade. Se a lei for sancionada,
todos os equipamentos do muni

cípio - 32, no total- deixam de va
riar entre as máximas de 40 km/h
e 60 km/h, é passam a operar com
um limite de 50 km/h e tolerância
de 15% para as notificações.

Agora, é preciso esperar pela
segunda votação na Câmara de

Vereadores, que acontece na pró
xima sexta-feira. Se aprovado, o

projeto será analisado no setor ju
rídico da Prefeitura e pode ser san
cionado ou vetado pela prefeita

Cecília Konell. Se vetado, o docu
mento volta à Câmara e os verea

dores podem acatar ou não a de

cisão, sancionando-o da mesma

forma. Negherbon, no entanto,
acredita que não haverá conflito
de opiniões. "Várias pessoas pedi
ram pela padronização.Aceitamos
as ideias da Prefeitura também, é
claro, mas acreditamos que haverá
concordância", garante o vereador.

a diretor de Trânsito da Pre

feitura, José Schmitt, afirma que
o próximo passo é conhecer a

opinião de outras entidades. "Sa
bemos que em outros municí

pios onde há a padronização, há
diminuição de acidentes, e em

alguns locais o número de mul
tas deve diminuir", opina.

De janeiro a 26 de novembro
deste ano, as lombadas registra
ram 25.939 multas. Se a modifica

ção ocorrer, Schmitt explica que as

placas de aviso serão repintadas
- sem grande custo para a Prefei
tura. Ainda assim, a mudança só
deve acontecer depois de nova

licitação e a modernização dos

equipamentos. A previsão é que
a implantação ocorra apenas por
volta de fevereiro de 2011.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Lombadas eletrônicas, que hoje reqístram velocidades acima de 40 e

60 km/h, devem passar a 50 km/h a partir dos primeiros meses de 2011

Mudança sem exceções
Uma das questões que ainda causam

controvérsia é a segurança em frente a es

colas, já que o limite seria 10 km/h maior.
A solução seria implantar semáforos com

botoeiras nos locais, para garantir a parada
dos veículos durante a passagem dos es

tudantes. "Acredito que é a melhor opção,
.

a mudança é mais benéfica do que preju
dicial. Causará menos confusão", afirma

o comandante do 14° Batalhão da Polícia

Militar, RogérioVonk.
A padronização inclui também a Avenida

Waldemar Grubba, continuação da BR-280,
que possui controle eletrônico de velocidade.
A princípio, a via seria excluída por ser de res
ponsabilidade do Estado. No entanto, como a

avenida foi municipalizada, a padronização
deve incluir todas as vias, sem exceções.

Isso evita que omotorista se

confunda.Mas, paramelhorar
o trânsitomesmo, o principal é
ponte e viaduto.

ALICE STOLF DA SILVA,
20 ANOS, ESTUDANTE

)
l/i,
1/1

Acho que o número de multas
.

ia aumentar, pelo menos até
que o motorista se habitue.
Além disso, eramelhor um
limite de 60 km/h.

VERA REGINA STOLF DA
SILVA, 48 ANOS, PROFESSORA

FOTOS EDUÁRDO MONTECINO

Fazer com que todas as lombadas
tenham o mesmo limite ajuda.
Em locais como as escolas,por
exemplo, omelhor era colocar o
semáforo para as crianças.

É amelhor opção. Já levei
multas porque uma é de 60

km/h, um pouco mais pra frente
há outra de 40 km/h, e às vezes
muda o limite.

Minhamulher já pagoumultas
por causa dessas diferenças,
nunca sabemos quando é uma
ou outra. Omelhor émesmo

padronizar.
PAULO MARINELU,

66 ANOS, PROFESSOR
NElíRIA BATISTI, 40 ANOS,
TÉCNICA DE ENFERMAGEM

(ElSO MICHEL, 46 ANOS, APOSENTADO

7
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Um prefeito conselheiro
.
FelipeVoigt (PP) é o primeiro a chegar e o último a sair da Prefeitura

EDUARDO MONTECINO

Felipe Voigt procura sempre saber de tudo o que acontece na PrefeitUra, revela a servidora Ana Cristina

SCHROEDER

"Eu conheço a sua famOia,
nós queremos é\iu�ar.
Mas a empresa não

pode ficar o tempo todo
operando no vermelho".

I. frase do prefeito Felipe
Voigt (PP) é para o fi
lho de uma cabeleireira

que tentava negociar
.

dívidas atrasadas com a Prefei-
tura. No seu gabinete, Voigt ficou
cerca de 20 minutos explicando
para o cidadão que o ISS (Im
posto Sobre Serviços) é cobrado
dos autônomos de acordo com a

profissão e não pelo rendimento
resultante do trabalho.

O prefeito passou a mão no

telefone e entrou em contato

com o setor de .tributação. Expli
cou a situação do contribuinte e

um acordo foi feito. O cidadão foi
ao setor iniciar o pagamento, que
pôde ser parcelado, e assim não

precisou comparecer à uma ses

são de conciliação, marcada para
o início da tarde de sexta-feira.

Atender a todos os cidadãos

pessoalmente no gabinete, mas
com rigor quanto à questão fis
cal, são características marcan

tes na gestão de Voigt e também
na sua vida social. O gabinete do

Prefeito é mais do que um balcão
de atendimento, funciona às ve
zes até como divã.

"Eu converso abertamente
com toda a população e tento

ajudar no que for preciso. Até
mesmo questões pessoais eles
vem falar comigo. Problemas
nas ruas, na escola do bairro,
no trabalho, até mesmo ques
tões pessoais a gente escuta. O

prefeito tem que exercer todos
os cargos possíveis na socieda
de", comenta .

Voigt recebeu nossa equipe
de reportagem durante a manhã
de ontem, quando tinha poucos
compromissos agendados. Ele
costuma chegar por volta de 7h
na Prefeitura, meia hora antes do
início do expediente, e só deixa
o local depois das 17h30, quan
do todos vão embora. "Gosto de

chegar cedo para me organizar,
fazer os despachos. Assim, quan
do a Prefeitura abre ao público,
eu já estou livre", afirma.

Apenas uma das serventes da
Prefeitura chega antes que o pre
feito. Rosane Prokrswiske entra

às 6h, mas conta que já ficou em

segundo lugar, em um dia que
Voígt apareceu às 5� para o tra

balho. "Ele saiu um diamais cedo
e compensou no outro", lembra.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"
Gosto de chegar cedo para me

organizar, fazer os despachos.
Assim, quando a Prefeitura

abre ao público, eu já estou livre.
FELIPE VOIGT

.

"

Carreir,a política:
• Vereadorpor dois mandatos (1993-1996 e 2001-2004)
• Eleito prefeito em 2004, com 48% dos votos
• Reeleito prefeito em 2008, com 80.7% dos votos
• Na oportunidade, fez uma coligação com PMD8, PSDB,
DEM, PT e PV. O único partido

..
dacídade que não apoiou foi

o PSOL, que lançou Osnildo Konell.
• Atualmente é o coordenador regional do pp

• Foi cotado para ser candidato a deputado estadual 'esse

ano, mas decidiu não concorrer

.'

Contabilidade
Consultoria Empresarial

twJliIst;••�
Qualidade
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A famOia
em segundo
plano
O prefeito Felipe Voigt

(PP) é um dos primeiros a

chegar à Prefeitura e um dos
últimos a sair. Mas a sua

agenda como chefe do Exe
cutivo não para por aí. Ele
conta que vai a quase todos
os eventos aos quais é con

vidado, não importa o dia
da semana.

"Tem semanas que eu

não paro em casa. Esta, por
exemplo, eu tive compro
misso na segunda, terça,
quinta e hoje (ontem) estarei
em uma inauguração de uma

ponte no final da tarde. Fui
dormir quinta-feira depois
dameia-noite", comenta.

Nos finais de semana, os

eventos sociais preenchem a

agenda. Casamentos, comu
nhões, confirmações, onde
é chamado, ele tenta ir.
"Teve um final de semana

que eu fui em cinco casa

mentos e quatro primeiras
comunhões. Foi uma corre

ria só", relembra.
O domingo à tarde e co

meço da noite é dedicado à
família. Questionado se os

familiares não reclamam
do ritmo, ele admite: "recla
mam muito, mas eles sabem

que o prefeito precisa estar

presente na sociedade. No

domingo, procuro ficar com
os fillios e netos", declara.

Apesar de gostar do rit
mo de trabalho, Voigt admi
te o cansaço. Ele conta que
a situação piora nos últimos
meses do ano, por conta

do aumento de trabalho na

Prefeitura e de uma maior

agenda de entidades, a qual
é convidado para eventos e

reuniões. "Cansa sim, mas

eu sabia disso quando acei
tei ser candidato. O cargo
de prefeito não é para a vida

toda", afirma.

"
Teve um final
de semana que
eu fui em cinco
casamentos e

quatro primeiras
comunhões. Foi
uma correria só.

FELIPE VOIGT

"
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Seria uma injustiça
com aqueles que pagam

em dia, apesar de
todasas dificuldades,
implantar um Refis.

FELIPE VOIGT

, , EDUARDO MONTECINO

SAíDA

lar sem centralizar
Prefeito é criterioso com servidores, contribuintes e prega transparência

mente com as finanças.
"Ele quer saber de tudo O que

acontece, quer ajudar em tudo,
Quando entregamos um docu
mento para ele assinar, por mais
pressa que tenhamos, ele para e lê
tudo o que está escrito", comenta.

O mesmo que exige dos ser

vidores é repassado aos contri
buintes. Schroeder é uma das

poucas cidades da região que
não adotou o Refis (Programa
de Recuperação Fiscal). Voigt é
abertamente contra a proposta.

"Aqui nós não premiamos os

maus pagadores. Quem estiver
com dívidas, que venha negociar
conosco a forma de pagamento.
Sugerimos sempre que façam isso
no começo do ano, antes da dívida
vencer. Seria uma injustiça com

aqueles que pagam em dia, apesar
de todas as dificuldades, implan
tar um Refis", argumenta.

SCHROEDER

Poucas repartições
separam os setores da
Prefeitura. O atual prédio
foi projetado para criar
maior comunicação entre
os servidores da casa.

ideia de transparência é
idealizada pelo prefeito
Felipe Voigt (PP), que
também mostra outro

lado do gestor municipal: a vígí-:
lância sobre tudo o que acontece
no Executivo.

Voigt admite que gosta de ter o
controle de tudo que acontece na

Prefeitura, mas não aceita o título
de "centralizador" Segundo ele, o
gestor público precisa ter pleno
conhecimento de todas as ações
do Executivo, ainda mais em uma

I

cidade com 15 mil habitantes.

-" 'Tenho uma boa relação com

todo mundo aqui dentro. Então,
não temos problemas de convivên
cia. Entendo que se alguma coisa
sair errado aqui e causar problemas
lá fora, eu serei o cobrado", afirma.

Auxiliar de contabilidade,
Ana Cristina Fischer concorda
com o estilo deVoigt. A servidora
conta que o prefeito é visto pelos
funcionários como uma pessoa
tranquila, mas que exige rigor na
qualidade do serviço, principal-

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

-

Exigente, porém respeitoso: o prefeito cobra resultados mas é um incentivador e um amigo dos servidores

PIERO RAGAZZI

VOIGT TEM APOIO DE SEIS DOS SETE PARTIDOS DA CIDADE

Um político sem adversários·
SCHROEDER Para Voigt, a megacoligação . eleição.Vitorioso em todas as ve-

Esqueça a rivalidade nacional garante as portas abertas ao mu - zes que foi às urnas, Voigt dá a re

entre PT e PSDB/DEM e a eterna nicípio tanto em Brasília quanto. ceita: "Um candidato a prefeito
disputa estadual entre PP e PMDB. em Florianópolis, beneficiando precisa saber quem irá bancar

Nada disso vale no ambiente po- todas as' lideranças da cidade.
\
sua campanha. Para que outros

lítico de Schroeder. Nas últimas "Conseguimos mais de R$ 2 mi- interesses não atinjam o Exe

eleições, Felipe Voigt (PP) foi ree- lhões de emendas parlamentares cutivo depois. Também precisa
leito com 80% dos votos, em uma para2011 cornos (deputados) fe- de carisma popular, porque só

coligação que reuniu seis dos sete derais", conta. uma grande coligação não elege
partidos da cidade. Apenas o PSOL ninguém".

·

não se coligou, lançando Onsnilo
. "Conseguimos mais de A filosofia de Voigt tem res-

Konell para prefeito. R$ 2 milhões de emendas . paldo na Câmara de Vereadores.

Para manter a megacoligação parlamentares para 2011 O presidente da Casa, Valmor

unida, Voigt usa também as ha- . com os federais". Pianezzer (DEM), revela que
bilidades de seu lado articulador. fELlPEVOIGT nenhum projeto protocolado
Mantém contato com presiden- pelo Executivo foi vetado no

tes dos partidos e procura tratar Para os dois próximos anos, Legislativo por falta de diálogo
todos da mesma forma na distri- o prefeito terá um novo desafio: entreas partes.
buição de cargos na Prefeitura. manter o grupo unido em sua "Ele está sempre disposto a vir

"Exigi que todos indicassem no- sucessão. Lideranças do PT e à Câmara. Em alguns casos, o as-

I Wf� �Gnicos e não houve resis- PMDB já declararam que irão ter sunto é discutido antes de a pro-
ItêH�i�!'� anta. ' .,. . ,. . .. candidatos a-prefeito na próxima '. posta ser protocolada", conta.

I
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Férias: contagem regressiva
Aulas da rede municipal vão até terça-feira. No Estado, são dez dias amais de estudos

EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL

O sorriso no rosto e

as camisetas cheias de
assinaturas são como

um prelúdio: as férias de
verão estão chegando.

A felicidade só é um pouco
menor para quem terá que re

cuperar as notas, e deve perma
necer estudando para os exames

até o dia 17 de dezembro. IINes
ses dez dias, além de aplicar as

provas de recuperação, também
cuidamos da organização de for
maturas, do Auto de Natal e con
selhos de classe", conta o profes
sor. de matemática responsável
pelas aulas do 6° ao 9° ano, Stélio

João Rodrigues. Até a dispensa
dos professores, no dia 17, os

alunos do pré-escolar - cujas au
las terminam no dia 10 - terão a

oportunidade de permanecer na
escola, se houver necessidade.

,

[

�
!
l
;'
h
e
,
,

ansiedade maior é de

quem terá a última briga
do ano com o desper
tador na próxima terça-

feira, 7 de dezembro. E este o dia
marcado para o encerramento le
tivo dos 14mil alunos das 32 esco
lasmunicipais de Iaraguá do Sul e,
até que o tão esperado dia chegue,
a maior preocupação de quem já
está aprovado é aproveitar os ami
gos que só serão vistos novamente
em fevereiro do ano que vem.

Karine Hoepers Boeck, 13

anos, está deixando para trás o

8° ano do ensino fundamental
da Escola Albano Kanzler, onde
estuda desde pequena, e nem

pensa em passar os últimos dias
em casa. liAs aulas vão só até a se

mana que vem, dá para aguentar
mais um pouco", afirma a garota,
que não tem pendências em ne

nhuma matéria. Para as férias-de
fim de ano, a agenda já está cheia
- ela nem lembra de todas as via

gens que vai fazer com a família,
.

além de um casamento e a tra

dicional temporada em uma das

praias de Santa Catarina.

"
As aulas vão só
até a semana

quevem,dá
para aguentar mais

um pouco.
KARINE HOEPERS,

ESTUDANTE

Mais do que estudar, alunos aproveitam últimos dias para se despedir dos amigos e coletar assinaturas

,

No Estado, fim das aulas só no dia 17
I
!
� . No próximo ano, os profes

sores estão convocados a partir
do dia Iode fevereiro para pre
parar o cronograma e acertar os

detalhes referentes aos horários.
Já a capacitação deve serfeita du
rante o ano escolar, e os livros di
dáticos utilizados em 2011 - que
foram escolhidos em outubro -

devem começar a ser entregues
entre dezembro e janeiro.

'

7 de fevereiro.
IIAté dia. 17, nenhum aluno

será dispensado, e nesse período
acontecem todas as recuperações
e conselhos de classe", confirma
a gerente de educação regional,
Deni Rateke. Os dez dias a mais
de aula valem para os 25mil alu
nos inscritos nas 32 instituições
de ensino da região - 18 delas,
apenas em Jaraguá do Sul .

Os alunos matriculados em

instituições do Estado devem

passar um tempo um pouco
maior na escola. As atividades
só devem ser encerradas no dia
17 de dezembro, tanto paraquem
precisa fazer exames de recupe
ração quanto para aqueles que
já estão aprovados. Já o início das

aulas, no próximo ano, é names
ma data das escolasmunicipais -

"
Amaior parte dos alunos deve

receber o boletim no dia 16 de de
zembro. A partir de então, só será

preciso pensar em estudo no séti
mo dia de fevereiro, uma semana

depois da convocação dos profes
sores para organizar o ano letivo.

.. Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

INsefuç'õES AC:ONTf.CEM ENT��E 2,,2 ()E (JEZEMBRO E ,23 DE JA�\'j�:mRO

IF-SG abre curso para formação técnica em Química
garuca, ambiental, indústria e

meteorologia. Quatro dias por
semana, o estudo é no período
matutino. Um dia, no entanto,
fica reservado para as aulas no

período matutino e vespertino,
e o ano a mais é para concluir o
estudo específico.

químicas das empresas têxtil, de
alimento e metal-mecânico", ex
plica o professor de química do

instituto, Clodoaldo Machado.
Os professores escolhidos

para conduzir as disciplinas
são mestres e doutores. Os alu

nos, além disso, não têm custo

nenhum com as aulas, já que o

instituto é federal. As inscrições
acontecem entre 22 de dezern-.
bro e 23 de janeiro, na sede ou

pelo site www.ifsc.edu.br. Já as

provas do ex�me de seleção es

tão marcadas para 6 de fevereiro,
'

com o início das aulas no dia 21

do mesmo mês.

A partir de fevereiro do ano

que vem, o IF-SC (Instituto Fe
deral de Santa Catarina) vai dar
aos alunos do ensino médio a

oportunidade de, após quatro
anos de estudo, entrar no mer

cado de trabalho com formação
de Técnico em Química. Por

enquanto, apenas os alunos

que se matricularem para o

1 ° ano do ensino médio pode
rão formar a primeira turma

do curso - nos próximos anos,
no entanto, será possível pedir
transferência para o IF-SC tam

bém a partir do 2° ano.

A proposta é criar um ensino
médio integrado - às aulas da

grade normal, serão somadas
às disciplinas complementares
na área técnica, como físico

química, química analítíca.ior-

"Nosso objetivo é fornecer
uma qualificação profissional
que esteja associada ao desen
volvimento regional. Para isso,
fizemos um estudo e um levanta
mento na região - e percebemos
a falta da.mãode.obra J1ás,á'FeaSJ

.

IF-se abriu turmas depols
de perceber a necessidade
das empresas da região por

w ;:.,:. «profisslonals de.qurrnlca: 1
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Obra custoumais de R$ 420mil e devemelhorar o tráfego e o escoamento de produtos agrícolas
SCHROEDER

Quando a rede de
energia elétrica ainda
não abastecia boa parte
do interior de Schroeder
e Jaraguá do Sul, uma
ponte foi construída para
desenvolver a região e

ligar os muniCípios.

Obra será
• •

a primeira
de 2011

As discussões em torno da

construção da ponte entre o Rau

e o Amizade têm desgastado o

interesse do município quanto
à obra. Conforme o secretário
Aristides Panstein, o traçado an

terior não será retomado. Caso as

reclamações da população sejam
levadas adiante, a chance de os

dois bairros continuarem sem

uma nova ligação cresce.

-

LICITAÇAO

dutos agrícolas, hoje empresas
também ganham com o tráfego
melhorado que encurta a passa
gem. "Enquanto estavam cons

truindo a nova ponte percebi que
diminuiu o movimento no bar e
também na estrada", observa.

Com o investimento de mais
de R$ 420 mil, as tábuas foram
substituídas por concreto por
onde dois veículos podem passar
ao mesmo tempo, além da pas
sagem para ciclistas e pedestres
que fica separada por uma mu

reta nas laterais. Guido Wickert,
51 anos, do Santa Luzia também
ressalta a importância da obra.
"São quatro quilômetros a me

nos, antes tinha que dar a volta

pelo Itoupava-Açú".
Na parceria, o Estado inves

tiu R$ 180 mil, Iaraguá do Sul
desembolsou R$ 100 mil e o res

tante foi pago em contrapartida
por Schroeder. A reinauguração
aconteceu ontem, às .16h. Em

seguida, houve uma solenida
de para comemorar a conclusão
do asfalto de 4,5 quilômetros da
área industrial no bairro Schroe
der I, onde foram investidos mais
de R$ 3,5 milhões.

EDUARDO MONTECINO

'iiPJ .1lHf. O!.I'" �

Ainda ontem, retoques finais estavam sendo feitos na ponte da Trindade, entre Jaraguá e Schroeder

ARQUIVO OCP

Em contrapartida, a primeira
licitação projetada pelo Executivo

para 2010 é a da plataforma que
ligará as ruas Walter Marquardt e
João Ianuarío Ayroso, respectiva
mente, nos bairros Barra do Rio
Molha e Iaraguá Esquerdo. A pon
te será construída nas proximida
des da Prefeitura. Os detalhes da
concorrência pública ainda estão
sendo defínidos., Segundo a Prefeitura, pil,�resj�1�Qrstfuídos!��ct>;PQd�m:ser'u�ilizados

lembrança do morador

Augusto Zils, 56 anos,

resgata o processo de

construção que contou

com a doação de madeiras da

própria comunidade para susten

tar a passarela. E foi assim, com o

trabalho do engenheiro Herbert
Heinrich Artur Hertel que o aces

so possibilitou a união dos bairros
Bracínho e Santa Luzia em 1972.

Passado quase 40 anos, os

mesmos moradores agora são

testemunhas da reconstrução
da ponte que recebe o nome de
Trindade. Zils tem seu comércio
na primeira entrada antes de
cruzar o acesso para Santa Luzia,
e é ali que ele mora com sua fa
mília há 13 anos.

Se naquela época o trajeto be- • Daiana Constantino
neficiava o escoamento de pro- daianac@ocorreiodopovo.com.br

Ponte: audiência pública
é na segunda-feira, dia 6

JARAGUÁ DO SUL
Apolêmica em torno da cons

trução da ponte que deve ligar
os bairros Amizade e Rau ganha
mais um capítulo na próxima
segunda - feira. O assunto será de
batido em audiência pública orga
nizada na Câmara de Vereadores,
a partir das 19h. Depois, sem data
definida por enquanto, o projeto
ainda precisa da aprovação do Le

gislativo para sair do papel.
De um lado do embate está

a administração pública. Segun
do o secretário de Planejamen
to, Aristides Panstein, o traçado
inicial precisa ser alterado. Do

contrário, a construção perma
nece inviabilizada. A obra segue
abandonada desde a gestão do

ex-prefeito Moacir Bertoldi por
causa de problemas estruturais.
Além disso, o novo percurso
ofereceria a possibilidade de se

formar um eixo viário naquela
r�i�9 ;dp. muoi�jpio, Paracnm-,

pletar, o responsável pela pasta
também garante que o orçamen
to cai à metade do anterior.

Já no sentido inverso, há os

proprietários de terrenos nas

ruas inclusas no plano, ou seja, a
Anna Enke e a Vista Alegre. Con
forme o presidente da Associa

ção de Moradores do Rau, João
dos Santos, a comunidade exige
explicações acerca dos motivos

que levaram à alteração. "Preci
samos de respostas", enfatiza. De
acordo com o secretário, porém,
a discussão foi levantada por um

grupo isolado de residentes e le
varia em conta somente interes
ses particulares.
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Plural

'Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

flickrJ beasasse
orkut Beatriz Sasse

Graduacão
_,

Os formandos do curso de Bacharelado em Moda, da Unerj,
comemoram a graduação com festa e desfile neste sábado,
no London Pub. O evento ocorre das 17 às 20 horas e irá

apresentar criações gráficas, editoriais de moda, fotografias,
desenvolvimento de coleções e uniformes, entre outros. A
entrada é de graça. Esta é a oitava turma que está se formando
no curso de moda do Centro Universitário de Jaraguá do Sul.

AVENTURA
Neste sábado tem sequen

cia a 19a Festa do Ieep Raid de

Corupá, trilha do Laudelino
(Gordo). Na programação a úl
tima etapa da Copa Catarinen
se de Ieep Raid, passeios para
veículos 4x4, churrasco, shows
e premição. Local: Seminário

Sagrado Coração de Jesus. Mais
informações 3375-3000.

Carros
É neste domingo, o 2° En

contra de Volkswagen Quadra
do de, Santa Catarina. Mais de
300 carros já estão confirmados

para o evento no Estádio João
Marcatto (Iuventus), a partir
das 10 horas. A entrada é um

brinquedo que será doado para
crianças carentes. Mais infor

mações no 9638-42-68.

,
.

Portas fechadas
E por falar no Seminário de

Corupá, o Museu Irmão Luiz
Gartner estará fechado de de
zembro de 2010 amarço de 2011,
devido à reforma e ampliação
do local. Para saber mais ligue
3375-1194.

Encerramento de ano
"Canções e lendas folclóricas de Norte a Sul do Brasil" é o espetácu

lo que o CoralUnerj apresenta em dois shows, nos dia 6 e 8, às 20 horas:
o primeiro no Centro Cultural da Scar e o outro campus da Unerj. O
coral é formado por estudantes e funcionários, sob a coordenação da
maestrina Liara Roseli Krobot. Os shows são gratuitos mediante retira
da de ingresso nos locais. Informações 3275-8253 e 3275-2477.

Show
A Zum Schlauch apresenta

dia 10, show do Grupo Simbora,
com a Tour 2010 "Saía e Bicicle
tinha". Mais informações e re

servas 3376-4822. Para conhecer
o grupo acesse www.palcomp3.
comigruposimbora.

DIVULGAÇÃO/ERIC DE LIMA DIVULGAÇÃO/MARCELO ODORIZZI

-

Os amigos Joice Fioriane e Diego Jarschel
no Luau Sertanejo na Moving Up

Ana Damásio curtindo o

Jump Conect Moinho
Isabela Sanson na inauguração

do Sacramentum Pub

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

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

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

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584Biquínis, maiôs, sungas, saídas,
bolsas, chapéUS, viseiras.

Em 70 estampas e diversos modelos

,

SACRAMENTUM PUB· 337Q..1727 ou 8832-1524

CHOPERIA SALOON· 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK. 32'(5-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB • 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSlC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
, MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 432 - Baependi I E-mail: yangfashion@uol.com.br

':1
I

LONDON'PUB
Rreview Summer Sky Beach com
o DJ ameriCano Adnan Sharif e
mais DJs Thiago Fogaça e Igor
Lima. Ingressos antecipados na

Cerrter Som tshopping) e Posto
Mime (Reinoldol"

ESPAÇO DO OCA

Explosão do Axé com o grupo
-Detonaxé e mais DJs Eddy
Amaranto e Jack T. Ingressos
-antecípâdos R$ 10' na Time,
Restaurante Mannos, Casa

Caipira e no local.

MOVING UP (Schroeder) .

.Festa Summer Beats com DJ
•. Puffe sertanejo universitário

. de Fernando Lima & banda,
maisD�s JhonzMuller, Adrian
P. e EddyAmaranto. Bilheteria
antecipada: RS 15 eles e, elas
(após 23h, até esse horário
entram de graçà). Pontos de
venda €m Sch'rQeder: Mime e

Net Land; em Guaramirim: Posto
Malóchl; e em Jaraguá: rosto

Mime (Weg 2) e' Smurfs La[lches.
'.

MOMMA (lua (Pomerod�)
.

Festa do.everrto Pedale .

I

Pºmero'd� com shows das
\handas Perpetldlal 9rli?ai/ls;C)lder

Jac Velvet's,' No 2° piso
'

"'" " 1m ��, L
,",' ,

, . '1;�',
'

CURUPIRA ROCK (Guaramirim)
Abertura às 15 horas, início dos

shows às 18 horas, com
The Seres, Friend Host e

Rotten Soul. Ingressos: RS 5
individual e RS 8 casal.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi.

LONDON PUB
Show com Alex &Willian a partir
das 22 horas. Ingressos na hora

RS 15 eles e R$ 5 elas.
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Auto deNa reúne
emoção e arte naScar
Cerca de 200 artistas sobem ao palco para resgatar a essência da data
JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda não entrou
no clima natalino está
convidado a deixar-se levar
pela magia da época, neste
fim de semana.
_,
--Inue todo o encanto de uma

das datasmais importantes do
ano invade o palco do grande

......-rle�tro da Scar, no domingo
(5), a partir das 19h. Cerca de 200 ar

tistas, entre bailarinos, músicos e co

ralistas, apresentam o Auto de Natal,
um espetáculo que promete envolver
e emocionar o público. liAs pessoas
vão se surpreender com o cenário, o
figurino e a iluminação. Serão várias

linguagens entrelaçadas: teatro, dan
ça, harpa, grupo de cordas e coral",
explica a coordenadora e coreógrafa,
lisa Jaworski. Ela acrescenta ainda

que a tradição das festas natalinas
foram mantidas. "Tentamos resgatar
a verdadeira essência do Natal, que é
o nascimento de Jesus. Trabalhamos
muito isso inclusive com as crianças
para elas entenderem que a data vai
além de PapaiNoel e presentes", diz.

Segundo ela, professores e alu
nos de todos os projetos da Scar
estão envolvidos no evento, que
tem como tema I� Estrela de Na
tal". Crianças do projeto "Dentro
da Dança" também fazem parte
do elenco. Os preparativos para a

peça iniciaram em agosto e o últi
mo ensaio antes da grande noite,
acontece ainda hoje.

O espetáculo será dividido em

dois atos e terá um intervalo de
cerca de dez minutos. No primei
ro ato, está programada uma peça
unindo os núcleos de produção de

teatro, dança e música.' Já no se

gundo momento, quem promete
surpreender e emocionar os pre
sentes são os alunos do projeto
Música para Todos e os integrantes
da Orquestra Filarmônica, com a

execução de canções natalinas.

SERVIÇO
Os ingressos para o espetáculo

custam R$ 10. Estudantes e idosos

pagam meia-entrada. Os bilhetes

podem ser adquiridos na Secretaria
da Scar. Outras informações através
do telefone (47) 32752477.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
Trabalhamos isso
com as crianças,
para que elas
entendam que
Natal vai além de

presentes.
LISA JAWORSKI

"
FOTOS DIVULGAÇÃO

Espetáculo irá resgatar a essência do Natal neste domingo, reunindo dança, música e teatro. Cerca de 200 artistas sobem ao palco

APAIXONADOS POR CARROS FAZEM EXPOSiÇÃO NO JOÃO MARCATTO

A ordem é 'cada um no seu quadrado'
desde adolescente cuidava, lavava
e admirava o carro da mãe, uma
Parati, de 1994. Quando ela resol
veu se desfazer do veículo, ele jun
tou todas as economias e 'decidiu

adquiri-lo. "Ele tem histórias e é
meu primeiro carro. Tem bai
xa manutenção e me leva para
aonde eu quiser. Para mim, ele
não tem preço", revela. Sobre o

Clube da Parati, que hoje conta

com 80 integrantes na região,
ele conta que a entidade agrega
cada vez mais adeptos. I� ideia

surgiu com um amigo. No pri
meiro encontro, vieram somente Durante o evento, veículos quadrados serão expostos
duas pessoas. Depois foi crescen
do", comenta.

O acesso para o evento é um

brinquedo em bom estado, que
será doado para entidades be-.
neficentes.

Um encontro, no mínimo,
inusitado acontece neste domin

go entre as 9h e 17h, no Estádio
João Marcatto, em Iaraguá do Sul.
Cerca de 400 pessoas são espe
radas durante o 2° Encontro de

Volkswagen Quadrado de Santa
Catarina. Os apaixonados pelos
veículos nos modelos Parati, Gol,
Passati Saveiro, Santana e Voyage
vêm dos Estados do Paraná, Rio
Grande do Sul e de diversos mu

nicípios catarinenses. O evento

contará com exposição de carros

quadrados e de carrinhos minia
turas da HotWills.

Por trás do encontro, estão
histórias de apaixonados por car
ros' como a de Fabrício Benetta,
29 anos, presidente do Clube da
Parati na região e um dos organi
zadores do evento. Ele conta que

i

I �

....
.
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Kel/yErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Ensaio sobre a cegueira
á dois anos escrevi uma crônica intitu

.....
lada "Quatro coisas que não gosto em

Jaraguá", que elencava algumas idios
sincrasias da cidade entre-morros. O

fato é que recebi uma enxurrada de e-mails,
alguns não tão decorosos. E olha que a crônica

justamente terminava assim:
Por fim, o medo da verdade (o jaraguaen

se não gosta de que falem mal de sua cidade,
dos seus problemas), só quer o bônus, nunca
o ônus. Mas a vida não é bem
assim, fico com Voltaire, o fi
lósofo francês, que disse mais
ou menos assim: "discordo ve
ementemente de sua opinião,
mas defenderei até a morte o

direito de dizê-Ia".
Um dos pontos da crôni

ca dava a entender que a ci
dade padecia de uma espécie
de analfabetismo eleitoral.
Fato que se consolidou este

ano, pois uma cidade de pra-
ricamente 150.000 habitantes não eleger riem
um deputado federal é no mínimo vergonho
so. Aliás, mal elegeu um deputado estadual,
pois o único eleito, contou com 50% dos votos
de outras regiões.

E em todas as eleições acontece o mesmo:

quando o candidato X perde para o Y, os fiéis
escudeiros do X imediatamente abandonam o

ç'

barco para lamber as botas de 1, em busca de

alguns carguinhos medíocres. E o pior é que
muitos acham isso normal, e até justo. No tra
balho então, as escalas de valores são sempre

invertidas, e prega-se sempre a concorrência
desmedida, o cão come cão. Isso tornou Ia
raguá do Sul uma potência industrial, e enri

queceu muita gente, mas também criou uma
cidade de zumbis, uma grande consumidora
de antidepressivos.

Mas o que me deixa mais revoltado é que
pouco ou nada vai mudar, pois na cidade a

consciência individual é sempre suplantada
pela coletiva, e muitas pessoas, por medo de

errar, nem tentam, o que é
mais grave. É como o Milan
Kundera diz no "A insusten
tável leveza do ser": "Não
existe meio de verificar qual
é a boa decisão, pois não
existe termo de comparação.
Tudo é vivido pela primeira
vez, sem preparação. Como
se o ator entrasse em cena

sem nunca ter ensaiado. Mas
o que pode valer a vida, se o

primeiro ensaio já é a pró
pria vida? É isso que faz com que a vida pareça
sempre um esboço. No entanto, mesmo "es

boço" não é a palavra certa porque um esboço
é sempre um projeto de alguma coisa, a pre
paração de um quadro, ao passo que o esboço
que é a nossa vida não é esboço de nada, é um
esboço sem quadro".

.

Já disseram que a vida é um misto de som

e fúria, mas como vimos no trecho acima, é
também um teatro sem ensaios, e nos cabe

representar bem, cada qual, o seu papel, para
além do bem e do mal.

LANÇAMENTOS

Desastre
o Narrador da história é Fado, um imortal que designa sinas

aos homens, mora num apartamento de luxo em Nova York e

veste uma atraente roupa humana. Solidário com seus clientes
e apaixonado por uma vizinha, passa a burlar suas tarefas, al-
-terar destinos e bagunçar as coisas no reino dos Céus. Desas
tre vai fazer você repensar suas escolhas, acreditar no poder do
amor, e descobrir que até a morte não é assim tão má pessoa.

.
'

o desafio de Darwin
Esta obra aborda um dos pensadores mais influentes da

história: o naturalista Charles Darwin. O roteiro acompanha a

rotina do'pesquisador às vésperas de publicar uma de suas

obras mais importantes, A Origem das Espécies, mostrando
como, ao mesmo tempo em que finalizava seu trabalho, se viu
obrigado a lidar com diversos problemas familiares, especial
mente a grave doença de um filho.

Esses filhotinhos
precisam de
uma família.

São três machos
e três fêmeas.
Para adotá
los, entre em
contato com

Maria, pelos
telefones (47)
9102-3576 ou
(47) 3370-0388.

CLIC DO LEITOR

- todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub)(19h40 - todos os dias)

PatríciaMoraes,
jornalista

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - seg, ter, qui, sex)
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 - qua, sab, dom)

• Cine Breithaupt 2
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg) (14h45,
17h45, 20h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• A Rede Social (Leg) (14h20, 16h50, 19h20, 21h50

- todos os dias)

• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Muita Calma Nessa Hora (Dub)
(16h40 - todos os dias)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 19h10,
21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Minhas Mães e Meu Pai (Leg) (14h40, 17h, 22h10

• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 - 3D
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40, 17h50, 19h50 -

todos os dias)
• Megamente (Leg) (22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Megamente (Dub) (13h30, 15h40,
17h50, 19h50, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)(14h30,
17h30, 20h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte (Leg)
(15h, 18h10, 21h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Minhas Mães e Meu Pai (Leg)
(14h, 16h20, 21h10 - todos os dias)

• Um Parto de Viagem (Dub)
(18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Rede Social (Leg) (14h10, 16h40, 19h10, 21h40

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (Dub) (13h50,
16 30, 19h20, 21h50 - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Max conta para Manuela sobre o acidente de Vi

tor. Terê sugere que o avião possa ter sido sabotado.
Manuela e Solano procuram um caminho pela mata

para voltar para a fazenda. Vitor ouve a caminhonete
de Solano na mata. Estela afirma para Mariquita,que
vai lutar para ficar com Solano. Terê, Neca e Pimpi
nela conversam com o Bispo sobre o espetáculo
circense que fizeram na igreja. Neca tenta obter infor

mações com Glorinha sobre o processo de Pimpinela.
Solano e Manuela chegam à operadora e encontram

Estela negociando com Fred. Max não gosta do ner

vosismo de Amélia com o desaparecimento de Vitor.

Nancy tenta se reconciliar com Janaína. Manuela e

Estela têm uma conversa decisiva sobre Solano. Neca
convence Glorinha a ajudar a provar a inocência de

Pimpinela. Solano se surpreende ao encontrar Estela
em seu quarto ao sair do banho. Vitor consegue che

gar a Girassol.

TI TI TI
Desirée desiste de embarcar. Jaqueline arma

um plano para impedir o casamento de Jacques e

Clotilde. Luti demonstra ciúme de Valquíria. Gabrie
la conta para a mãe que foi demitida por causa de
Pedro e sente um enjoo súbito. Júlia observa Mabi
com o vestido que Cecília criou para ela e tem um

delírio com a irmã. Doutor Queiroz ouve Cecília falar
sobre a irmã. Jorgíto tenta convencer Desirée a viajar.
Jorgito avisa à mãe que Gino está no hospital com a

sobrinha. Ariclenes prepara um jantar romântico para
Suzana. Jaqueline sequestra Jacques. Clotilde chan

tageia Rosário. Help propõe uma parceria a Ariclenes,
\

e o agarra ao perceber a aproximação de Suzana.
Rebeca visita Gino no hospital e lhe oferece ajuda.

Marcela elogia a habilidade de Renato com Paulinho.
Julinho chega em casa e encontra Eduardo acompa
nhado, e fica constrangido. Madu fala com Valquíria
sobre seu estágio na Moda Brasil e Mabi registra a

(""

conversa. Jaqueline procura as fotos de Jacques na

internet e descobre que Clotilde estragou seu plano.
Jacques volta para casa e se depara com Clotilde
vestida de noiva. Dorinha pressiona Desirée a viajar.
Ariclenes comenta que Jacques vai se casar com a

secretária e Marta finge não ligar. Clotilde se prepara
para entrar na igreja quando Jaqueline aparece.

PASSIONE
Stela implora ao médico que cure Danilo. Das

Dores conta para Clara o que Ednéa insinuou sobre
ela e Diogo. Mimi garante a Agostina que provará
que Berilo a está traindo com Jéssica. Lorena, Sin
vai e Arthurzinho apoiam Stela, que sofre com sua

confissão. Fred fica feliz com a declaração de Stela.
Lorena acusa Agnello de ter matado seu pai e afir
ma que vai colocá-lo na cadeia. Agnello é irônico
com Totó e afirma que matou Saulo. Antero flagre
Brígida e Diógenes conversando. Gerson fica tenta
do a ligar seu computador e liga para Felícia. Stela
diz a Arthurzinho para não se preocupar com seu

álibi. Agostina fica furiosa ao ver Jéssica entrando
no táxi de Berilo. Arthurzinho marca de se encontrar
com uma pessoa assim que Stela sai de casa. For
tunato vai à metalúrgica exigir que sua indenização
seja paga. Agostína flagra Berilo e Jéssica juntos.
Arthurzinho e Laura se encontram e comemoram

por Stela ter confessado o assassinato de Saulo.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capftulos é de responsabilidade das emissoras).
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Marca Pessoal
abe aquela história da pessoa

.....
certa no lugar certo? Na semana

passada conheci uma moça que
..."me chamou a atenção pela pou
ca idade e o alto cargo que ela ocupa.
Com apenas 29 anos, Luíza assumiu a·

diretoria financeira de urna empresa ale
mã, com filial aqui no Brasil. A trajetória
profissional da moça é, sem sombra de
dúvidas, muito bonita. Porém, por mais
competente que ela seja (e sei que real
mente é), acredito que urn fator precisa
ser levado em consideração: Luíza sem

pre vendeumuito bem o seu trabalho e,

principalmente, a si própria.
Quando estudante, a jovem conhe

ceu em urn evento da faculdade urn pa
lestrante que trabalhava nessa empresa.
Após sua explanação aos alunos, Luíza
o abordou dizendo ter interesse em co

nhecer um pouco mais sobre a sua cor

poração. E não era apenas papo jogado
fora. Ela realmente já havia ouvido falar
muito bem da multinacional e queria,
realmente, conhecer o trabalho deles.

Segundo ela, por curiosidade apenas.
O palestrante, muito receptivo, en

tregou-lhe um cartão e pediu que ela

ligasse durante a próxima semana para
que pudessem agendar uma visita. Ao

I ;
c

pegar seu cartão, porém, percebeu que
estava diante do diretor de operações
da empresa e viu que, sendo assim,
poderia ter uma oportunidade ini

gualável nas mãos durante essa visita.

Preparou-se para, então, oferecer seus
serviços para aquela empresa. É cla
ro que nem sempre as oportunidades
caem do céu. Mas, Luíza já começou
se destacando dos demais estudantes

que preferiram correr para a lanchone
te assim que a palestra acabou.

Durante sua visita, Luíza demons
trou-se extremamente interessada em

entender como funcionava cada deta
lhe da companhia. Júlio, o diretor que a

recebera tão prontamente, por sua vez,

percebeu que tinha diante de si urna pe
dra bruta que, depois de lapidada, pode
ria se tornar um belo diamante. Amoça,
identificàndo uma oportuna abertura
do diretor, relatou o seu interesse em se

candidatar para uma vaga em sua em

presa. Como resposta, Júlio lhe expli
cou que na área de finanças possuía,
sim, uma vaga. Porém, a oportunidade
era de estágio, o que ele presumia não
ser do interesse da jovem.

Ao contrário do que ele imagina
va, porém, Luíza se apressou em dizer

PALESTRANTE CONVIDADO

Bernt
Entscllev

que tinha interesse, sim. Assim, após al
gumas entrevistas e testes de seleção, a
moça começou um programa de estágio.

Demonstrando aos seus superiores
talento, capacidade e vontade de traba
lhar, pouco mais de seis meses depois
que ela havia iniciado suas atividades
na empresa, Luíza recebeu a notícia de

que seria efetivada, antes

mesmo de terminar seus es

tudos. Assim, ela começou
a assumir maiores respon
sabilidades e desafios ali
dentro. Tendo maior acesso
a informações importantes,
e podendo, assim, entender
o real funcionamento da

mia de fortalecer sua imagem diante
de seus chefes. Luíza nunca foi arro

gante, porém fazia questão de que seu

trabalho fosse devidamente creditado,
assim como fazia constante "propa
ganda" de suas conquistas. Ela fez de si
mesma um produto, que precisava de
constantes melhorias e, claro, divulga

ções de seus progressos,
Não nego que ela con

tou com um pouco de

sorte. Mas, seria injusto
creditarmos todo o seu

sucesso apenas à sorte.

Pelo contrário, ela fez por
onde merecer cada degrau
que conquistou ali den
tro. Além do talento nato,

"
Luiza sempre

vendeu
muitobemo
seu trabalho e,

principalmente,
a si própria

"empresa, a moça começou a

sugerir soluções muito cria
tivas e inovadoras para problemas há
anos pendentes.

Foi assim que, surpreendendo a cú

pula dia após dia, Luíza foi galgando
importante espaço na empresa. O que
considero fundamental para o cresci
mento da moça, além de sua notória

competência, foi a sua capacidade exí-

a moça sempre mostrou

aos seus. superiores o quanto queria
crescer dentro da empresa e, principal
mente, o quanto era capaz disso. Por

isso, reforço a importância de sempre
cuidar muito bem da nossa marca pes
soal. Afinal, como queremos que a em

presa e/ou o mercado nos veja? Só você
é capaz de construir isso.

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga twitter/bentschev.

NÉKI 'CONFECÇÕES
Seleciona:

- COORDENADORES(AS) UE VENDAS
Requisitos:
Experiência na área de vendas;
Facilidade de relacionamento interpessoal;
Carteira nacional de habilitação categoria AB;
Disponibilidade para ,viagens;
Conhecimento em informática.

OS INTERESSADOS PODERÃO ENVIAR :CURRICUlU:M PARA
rh@nekiconfeccoes.coln�br

OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE
(41) 3374-1135, FALAR COM MAVRE OU ROSÂNIA.

r
Indústria têxtil em busca de novos talentos, contrata:

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Sólidos éonhecimentos em manutenção corretiva nas áreas

de tinturaria e acabamento têxtil - 2° turno.

CONSULTOR DE VENDAS
Vivência em .televendas, rotinas administrativas, financeiras e comerciais.

TRADER
Vivência em exoortacão, Curso superior em comércio exterior. ou áreas afins.

BENEFíCIOS: Salário compatível com o mercado, PPR, restaurante e serviço
médico na empresa, transporte, cesta básica, seguro de vida, plano de saúde,
auxílio educação.
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s introverti os
po em se tornar

,

em

Estudos sugerem que as organizações acabam perdendo quandodeixam
de promover executivos com estilos mais discretos

altos cargos nas e!ll
resas estão frequen
emente associados a

.......-nrofissionais com per
fis mais extrovertidos. Mas os

mais quietinhos também têm
vez.: Novos estudos sugerem
que as organizações·acabam
perdendo quando deixam de

promoverexecutivoscomesti
los mais discretos. É que mos
tra a pesquisa da professora
Francesca Gino, da Harvard
Business School, que desco
briu que os introvertidos po
dem desempenhar um papel
crucial na liderança de equipes.
Em reportagempublicadapelo
site da CNN, a pesquisadora
afirma que muitas caracterís
ticas que as pessoas associam
aos líderes, como ter espírito
dominador ou ser capaz de
dar as diretrizes, muitas vezes
são as mesmas que caracteri
zam uma pessoa extrovertida.

Porém, num artigo prestes a

ser publicado; Francesca argu
menta que quando se trata do
dia a dia do trabalho em equi
pe, as qualidades de lideran

ça menos óbvias podem se

tornarmais essenciais.
Francesca e seus colabora

dores pediram que executivos
ava1iassem o quão extroverti
dos são e, em seguida, estuda
ram como suas equipes tra

balhavam. Eles verificaram

que os extrovertidos foram
mais dominantes, conduzi
ram as conversas e foramme

nos receptivos a novas ideias.
Os introvertidos, por outro

lado, ouviam as ideias de seus

colaboradores, guardavam es

sas sugestões e foram capazes
de melhorar o- desempenho
da equipe. A pesquisadora
ressaltou que os introvertidos
demonstraram um desempe
nho superior quando lidera
vam uma equipe de trabalha
dores pró-ativos.

USe você trabalha com

uma equipe onde as pessoas
são pró-ativas e costumam

sugerir ideias para melhorar
o trabalho, seriamelhor que o

gestor ficasse meio na reserva

e assumisse as atitudes de uma

pessoa mais introvertida, que

é mais propensa e cuidadosa
em ouvir sugestões", diz.

Francesca e seus colabo
radores estão publicando os

resultados dapesquisa no pró
ximo ano na Academy ofMa
nagement Journal. Ela espera
que os resultados possam aju
dar as empresas a perceber o
potencial de liderança dos pro
fissionais mais introvertidos.
UNa realidade, a qualidade de
sermais quieto e mais recepti
vo a ideias diferentes é algo que
deve ser valorizado", afirma.

Parece que é mais fácil

para os extrovertidos evolu
írem no mundo corporativo;
Segundo a pesquisadora, um
estudo de 2009 realizado por
pesquisadores da Universi
dade de Minnesota e Baruch

College constatou que 60%
dos executivos de alta hie

rarquia apresentavam ele
vados níveis de extroversão.

Porém, os introvertidos cer

tamente têm algo a oferecer,
endossa Francesca, citando
Ieff Bezos, da Amazon, e Bill
Gates, da Microsoft, como

exemplos de líderes intro
vertidos de sucesso.

"
o que os resultados
sugerem é que não

importa quem você é
e qual sua disposição,
mas é preciso saber
.se autopromover.

H{ANCES(A (.íINO, DJ:\
HARVARD BUSINJ!:SS 501001..

"
De acordo com a pesqui

sadora da Harvard Business

School, uma das principais
lições de sua pesquisa é que
qualquer pessoa pode apren
der a prática da liderança
eficaz. Em seu estudo, ela
descobriu que, independen
temente do tipo de persona
lidade, quando incentivadas a

experimentar diferentes esti

los, as pessoas eram capazes
de aprender as características
positivas de liderança tanto

dos introvertidos quanto dos
extrovertidos.

Correios lancam novo edital de concurso
. ,..:t

Estatal deve abrir cerca de 10mil vagas distribuídas por todo país
Os Correios publicaram nesta quinta-feira,

no Diário Oficial da União, o extrato de um

novo edital de concurso público, que irá subs
tituir. a seleção anterior, aberta no final de

.

2009, para 6.565 vagas em todo o país, e que
foi suspensa pela Justiça Federal em outubro.
O novo concurso deverá abrir cerca de 10 mil

oportunidades de nível médio nas diretorias

regionais de todo o Brasil. O destino e a quan
tidade de vagas, os procedimentos de inscrição
e os programas de provas estão à disposição
dos interessados no site dos Correios.

As inscrições estarão abertas no período de
10 de janeiro a 21 de janeiro para os cargos de
atendente comercial, carteiro e operador de

. triagem e transbordo. A taxa de inscrição será
de R$ 30. A validade do concurso será de um

ano, podendo ser prorrogado por igual perío
do, de acordo com as necessidades e conveni
ência da administração.

Para a seleção anterior, que foi questionada

.

pelo Ministério Público Federal e está parada
por conta de brigas na Justiça, se inscreveram,
ao todo, 1.064.209 pessoas. É o concurso que
teve mais candidatos neste ano, superando in
clusive o do IBGE, para 192 mil vagas de recen
seador, que teve 1.051.582 inscrições.

- A prova, que estava marcada para 28 de
novembro, foi adiada pelos Correios devido à
decisão judicial concedida em caráter liminar

pela 5a Vara da Justiça Federal de Brasília, em
outubro, que determinou a suspensão do pro
cesso de contratação da Fundação Cesgranrio,
organizadora escolhida para aplicar as provas.
No dia 24 de novembro, no entanto, a Justiça
Federal em Brasília acatou o recurso dos Cor
reios e manteve o contrato com a instituição.

Ao adiar a prova, a ECT informou que os

candidatos que não quisessem mais. fazer o

exame poderiam pedir a devolução da taxa de

inscrição, sem definir datas nem como seria
feita.

Mais de um milhão de pess�as estavám inscritas para seleção que foi cancelada na Justiça
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mesmo desempenho as minhas com baixa qualida
de? Será que como colaborarlôrou funcíonárío sou

diferente daqueles que critico? Será que como chefe
ou ,�irigentç não tenho as ;mesmas atitudes e com

portamentos que tanto reprovo nos meus colegas?
Çomo bem afirma o texto, será que não

vivemos fugindo''O.e nos mesmos e de 6'ússas oBri
gações? Será que não viyemos apontando os de
f�Uos do mundo ,�m,v:ez.de enírentar .,ª.reaUd:�d6
concreta do que temosque 'mudar em nossas ati-
tudes e comportamentos? '"

I /.,), '" I: _::' '. i
_

.,

'"

"
_

",' �I#t,;,., ' (01 ,,( ,I) ,

.' n ,"
,

,i, Criticar os outros é fácil. :Apontar o detlo
para os defeitos alheios é fácil. O difícil é tomar

cOJ;1sciêneia e agit para resolveF':as nossas fraque.::
zas e os nossos defeitos. O difícil é ser coerente,
criticar menos e fazer mais. O difícil é passar; do
pla�o dÓ choro" ao plano da ação.'

"

Pense nisso. Sucesso!

se eu fosse o técnico da seleção de futebol, teria
convocado ...

Mas, de repente, veio o grande susto que o

deixol;l desconcertado e preocupado, pqís parece
que ouviu uma voz dentro de si mesmo pergun
tando:

'i�uE se você fosse trocê,:b que ç :quevdêê faria!'!
Começou pelas notícias internacionais e pensou: se eu fos- Ao pensar no que os outros deveriam fazer,

se o pr,esidênte dos Estados Unidqs, nã� teria tQmq�o ess� d�- est�va ,fugiudo da sua ,'própri� ,lealidaÀ,�. E, ao,
cisão.

' "

•

pensar nas suas obrigações, viu as tarefas que '

Mais adiante, ao ler as notícias nacionais, pensou: se eu estavam ao seu alcance e das quais teria que dar
fosse'o pt6sidente do ,Banco Central rrao teria'bahmâb essa re-

'

córitas. I ;,' , ", I" JI". 1'1"
,

solução. Veja quanta verdade nesta simples história. O
No n,oti,çiário do sel\Estado, penso�: se eulosse.o,g�verlla- que .nés faríamos. se fosâemos-nõs-mesmos! Será

dor, investiria mais nesta área e "hão naquela. que como pessoa cumpro as minhas obrigações de
Ao ler as notíci,as locais, também pensou: se eu fosse o pre- forma tão cqmpletae perf�ita como�jo dos outros ,

feito, cuidariamelhor damanutenção das vias públicas. em relação a mim? Será que não exijo dos outros 'o"
Ao chegar na parte esportiva, quase não é preciso dizer: cumprimento competente de suas obrigações e eu

• .I'

:4 .. ESTAGI
Atenção!!! Estamos em novo endereço:

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro I Em frente ao Corpo de Bombeiros
Tel. 3276-0700 I Venha conhecer! www.grupometa.com

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE CARGAJ outros. TRANSPORTADORA FARMACÊUTICO OPERADOR DE MÁQUINA liderança.DESCARGA ANALISTA DE LOGíSTICA CONSULTOR DE FRESADOR MECÂNICO / Vivência em operador de TECELÃO
AJUSTADOR MECÂNICO Vivência no processo de IMPLANTAÇÃO TORNEIRO MECÂNICO guilhotina, serra entre outros. TÉCNICO ELETRÔNICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ logística rodoviário. Possui Vivência em implantação e Várias vagas abertas. OPERADOR DE MAQ. Vivência em assistência técnica
FINANCEIRO CNH. Cursando ou completo treinamento de sistema Fiscal, FUNILEIRO SERIGRAFIA de equipamentos eletrônicosDesejável vivência em curso superior. Tributário e Contábil. GARÇON PESADOR DE SAL (TEXTIL) para automação industrial.laboratório ou área da saúde. ASSISTENTE TÉCNICO COZINHEIRO/COZINHEIRO GERENTE DE TECELAGEM PINTOR INDUSTRIAL TECNICO ELETROTECNICA
AUXILIAR DE DESENHO Vivência em assistência Técnica LíDER Vivência na tecelagem. PRENSISTA Cursando ou completo, paraTÉCNICO na área mecânica. Desejável DESENHISTA INSTALADOR TÉCNICO PROFESSOR DE INGLÊS - atuar com vendas Técnicas.
Desejável conhecimento nível superior em Mecânica com Vivência em Auto Cad. - Vivência em instalação de ESCOLA IDIOMAS TELEVENDAS
em Solid Works e Auto Cad, conhecimento em Construção ENGENHEIRO CIV.IL alarmes, câmeras, portões PROGRAMADOR CLP Vendas para todo Brasil
desenhos técnicos. Civil. Disponibilidade para Vivência em gerenciamento de eletrônicos, telefones. PROGRAMADOR TRAINNE de roldanas e acessórios.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO viagens. obras, coordenação de pessoas, ' IMPRESSOR Conhecimento em Desejável vivência com vendas
Em diversos bairros e turnos. ATENDENTI; (VINHOS, orçamentos entre outros. Para FLEXOGRÁFICO desenvolvimento de Software, pelo telefone.
AUXILIAR DE COZINHA HORTI, ELETRO, PADARIA, atuar em construção de edifícios JARDINEIRO ferramenta de desenvolvimento VENDEDOR INTERNO
AUXILIAR DE LAVANDERIA BAZAR, AÇOUGUE) residenciais. Disponibilidade de LAVADOR DE AUTOMÓVEIS Visual Studio, linguagem VB. Para vendas de peças e
Para o bairro Ilha da Figueira e AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO viagens. Para Posto no Centro de Net e banco de dados MYSQl acessórios automotivos.
Guaramirim (SCHROEDER) ENCANADOR Jaraguá. e SQL Server. VENDEDOR EXTERNO
ANALISTA DE ENCAIXE AUXILIAR DE PADEIRO ELETRICISTA DE MARCENEIRO PROJETISTA MECÂNICO Para vendas de espaçosVivência na função. AUXILIAR DE SERViÇOS MANUTENÇÃO MECÂNICO DE ÔNIBUS Desejável vivência na função. publicitários.ANALISTA DE CREDITO E GERAIS Vivência na área. Desejável MECÂNICO DE Conhecimento em desenho VENDEDOR DE
COBRANÇA AUXILIAR FINANCEIRO NR-10. MANUTENÇÃO técnico, 3 O, Auto Cad e CONFECÇÕESVivência na função. ALMOXARIFE ESMERILHADOR Vivência na função. Metrologia. Para Jaraguá Esquerdo.ANALISTA FISCAL ASSISTENTE DE SUPORTE ESTOFADOR MECANICO DE MAQUINA DE RECEPCIONISTA DE HOTEL VENDEDOR TÉCNICO -

Vivência na área fiscal, AJUDANTE DE BOMBA E ESTAGIÁRIO DE COSTURA REPOSITOR TELEFONIA MÓVEL
disponibilidade de viagens. BOMBISTA ENGENHARIA MECÂNICA

_

Vivênci� na função. SERRALHEIRO VENDEDOR DE VEíCULOS
Possuir CRC. Atuará com montagem de Desejável cursando superior. MOTORISTA Vivência na função. Desejável vivência de vendas
ANALISTA FISCAL tubulação para bombeamento ESTAGIÁRIO DE RH/ MONTADOR/SOLDADOR SERRADOR de veículos.
Vivência em lançamentos de de concreto. PSICOLOGIA Para a Ilha da Figueira. SOLDADOR WEB DESIGNER
documentos fiscais, cálculos de CAMAREIRA ESTOFADOR· OPERADOR DE CALDEIRA SUPERVISOR DE COSTURA Vivência em programação,impostos, emissão de relatórios CAIXA Vivência na função. Desejável curso e vivência na Desejável vivência- em todas desenvolvimento e criação de
e guias de impostos entre CONFERENTE DE EXPEDIDOR função. as máquinas de costura e Wf;b Sites.
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Tenha um diferencial
Meu avô foi dentista, meu pai também é, e eu decidi seguir o exemplo
deles. Formei-me há 4 anos. Mas a vida profissional deles foi ótima, e

a minha está longe disso. Há centenas de faculdades sem expressão
formando dentistas. A concorrência aumentou demais, e a clientela
muda por qualquer 5% a menos no preço. O que fazer? J.R.

MAX: Caro Jota, não que isso vá diminuir sua frustração, mas a mesma coisa está

acontecendo em praticamente todas as áreas. A proliferação de faculdades vem inun

dando o mercado de trabalho de formandos. E isso oferece mais opções a quem vai

pagar a conta. As empresas estão (como sempre estiveram) dando preferência a can

didatos formados em escolas de renome. Mas clientes de dentistas, eu imagino, não
sabem quais são as melhores faculdades de Odontologia do Brasil. Num caso desses, é
mais simples (mas nãomais sábio) competir baixando o preço. O que vale para você, e para
qualquer profissional que enfrente uma grande concorrência numérica, é a mesma coisa

que vale para uma empresa que vende um produto commuitos competidores (como ma
carrão ou margarina). A empresa precisa se diferenciar. O profissional também, através da
tecnologia e do marketing. No seu caso, você precisa oferecer coisas que seu pai e seu avô
não precisaram. Deve fazer mala direta, ter um site, ou um blog, qualquer coisa que o torne

mais visível e lhe permitamanter o preço. Feliz ou infelizmente, omercado de trabalho do

século XX serve cada vez menos como referência para o século XXI.

Gomo posso fazer com que meu chefe reconheça meu trabalho? E.B.

MAX: São três regrinhas, E.E. (1) Sempre pergunte ao chefe o que você pode e não

pode fazer. (2) Resolva todos os problemas que você puder resolver. (3) Sempre dê a

impressão de que foi seu chefe, e não você, quem solucionou um problema. Chefes ten-

Carreira 5

Max

Gehringer
dem a reconhecer quem faz com que eles saiam bem na foto, e não necessariamente

quem é mais brilhante.

Sou gerente de uma área com 32 funcionários. Por mais que eu tente,
não consigo motivar o pessoal a ser mais produtivo. Já implantei
vários programas de premiação por desempenho, mas as coisas
continuam devagar. O que estaria faltando? R. S. M.

MAX: Identificar os dois ou três funcionários que estão conspirando contra. Inde

pendente do tamanho de uma empresa, ela se subdivide em grupos de 10 funcionários.

Desses, dois trabalham para acelerar os negócios, e dois para brecar todas as iniciativas.
Os outros seis só acompanham a maré. No seu caso, Roberta, os dois que brecam

estão tendo mais influência sobre os seis neutros do que os dois que aceleram. E isso

faz com que 80% produzam menos do que poderiam produzir. Os conspiradores não
estão nem contra você, nem contra a empresa. Apenas, são pessoas acomodadas ou in

seguras, que detestammudanças, mas que conseguem se impor, pela personalidade ou
pelo tempo de casa. Com essas pessoas, programas de premiação não funcionam. Elas
precisam de um choque. Devem ser claramente informadas de que estão a um passo de

perder o emprego, se não mudarem de atitude. Muito provavelmente, você já sabe

quem são essas pessoas, mas está hesitando em tomar uma atitude drástica para não

comprometer o ambiente de trabalho. Isso é louvável, mas não resolve.

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBREAS DÚVIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TV:

O professor EdsonArantes do Nascimen

to, como é chamado o rei Pelé no Programa
Esportivo Lúdico Escolar (Pele), aposta na

educação. O patrono da Rede de Ensino Des

portivo (Rede) está focado na importância
da especialização em esportes. Através da

Anhanguera Educacional, ele lançou 19 cur

sos de pós-graduação e extensão universitária
voltados à prática esportiva, e que estão dispo
níveis em 800 polos espalhados pelo Brasil.

O objetivo é capacitar os profissionais
para que possam atuar nomercado e naCopa
do Mundo de 2014. Os cursos são à distância
e produzidos pela Anhanguera Educacional
e pela Rede. Mesmo acompanhados pela in
ternet, exigem a presença do aluno para algu
mas atividades no polo mais próximo de sua

residência.

Pelé, pormeio de uma coletivadeimpren
sa realizada na última quarta-feira em um

hotel em Guarulhos, na Grande São Paulo,
disse que a nova gama -de cursos vem aten

der à demanda do mercado. "E por isso vai

dimensionar os estudantes a um novo está

gio de empregabilidade: serão especialistas
prontos para encarar um campo com poucas
pessoas preparadas ", falou o craque.

Uma das metas é a Copa: "Esse trabálho
precisava começar logo, com distribuição de
bolsas de estudos e um mapa extenso de po
los no país", disse Luiz Flávio Gomes, um dos

organizadores do programa.

DIVULGAÇÃO

Pelé quer formar "especialistas prontos para encarar um campo com poucas pessoas preparadas"
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Pós-graduações para a Copa
o craque Pelé lança 19 cursos na área esportivapor intermédio daRede deEnsinoDesportivo e daAnhangueraEducacional

o curso superior aliado a especializações é
determinante para o futuro profissional

PELÉ PATRONO DA REDE

FERECI

• Fisioterapia esportiva
• Direito esportivo
• Medicina e ciências
do esporte
• Educação física escolar
• Gestão de academias

de ginástica
• Nutrição esportiva
• Atividades físicas para

grupos especiais
• Gestão e marketing
esportivo _

• Psicologia do esporte
• Personal training
• Jornalismo esportivo
• Treinamentos, técni
cas e táticas esportivas
• Saúde e bem-estar
•Organização de eventos
• Políticas públicas para
o esporte
• Gestão profissional do
futebol
• Fisiologia do exercício
• Esporte e inclusão

para portadores de ne

cessidades especiais
• Negócios no esporte
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Estratégias rumo à liderança
Pós-graduações eMBAs desenvolvem competências como'empreendedorismo, inovação e organização

qualificação aumen

ta as chances de I pro
moção e contratação.
As empresas buscam

colaboradores com graduação,
fluência de idiomas, especializa
ções equalidades como flexibili
dade, capacidade de liderança e

pró-atividade. Os cursos' de pós
graduação e master of business
administration (MBA) somam
pontos no currículo e são vistos
como um diferencial nas sele

ções.
"A especialização e o "MBA são

essenciais, especialmente para
aqueles que estão ou irão viven
ciar um cargo gerencial a curto

prazo. Vale ressaltar a .impor
tância desses cursos para pro
fissionais com graduação mais '

ampla ou técnica", fala Danielle
Martins, gerente de divisões da -

,

Michael Page, de recrutamento e

seleção.
Esses treinamentos são fa

cadas em disciplinas que aju
dam a desenvolver habilidades
como estratégia, liderança, or

ganização, empreendedorismo
e inovação. Apesar dasvantagens
competitivas, os especialistas re
comendam reflexão na hora de

optar por uma qualificação.
"Vale refletir sobre o momento

da carreira, o que vive na empre-"

sa e de que forma uma especia-
lização ou MBA pode gerar um
diferencial para crescer mais rá

pido e de maneira sustentável ",
diz a especialista.
Para o presidente da Socie

dade Brasileira de Coaching
(SBC), Villela da Matta, as pro
fissões que mais exigem es

pecializações estão ligadas ao

varejo, marketing e finanças.
"É necessário atrelar conheci
mento à prática. O colaborador

precisa possuir habilidades e

características como alta capa
cidade em resolução de confli
tos e assertividade", contaMat
ta.

A predominância de alunos
com mais de 30 anos nos cursos
de pós-graduação e MBA não é

regra. A geraçãoY (jovens nas

cidos entre 1980 e 1999) surgiu
para quebrar normas no mun

do acadêmico e corporativo. Ela
é composta por pessoas que têm
como características dinamis

mo, próatividade e energia para
desempenhar funções. Os estu

dantes mais jovens que ocupam
as salas de aula das especializa
ções são da geração Y.
Caroline Gehrmann, de 23.

j

FOTOS DIVUL:GAÇÃO

o empresário Leandro Ota atua no setor de móveis e faz pós-graduação em design de movelaria no Senac

" A maioria dos profissionais faz MBA na área
de atuação. Acho fundamental mudar os
horizontes e sair da zona de conforto.

anos, trabalha com seguro de
vida em grupo numa das maio
res empresas do ramo no país.
A necessidade de negociar com
fornecedores e parceiros no ex

terior fez com que a administra
dora optasse por fazer um MBA
em gestão de negócios inter
nacionais. Ela está no primeiro
semestre. Depois da matrícula,
recebeu uma proposta de em

prego, mas acabou optando por
permanecer na empresa que
atua após ser promovida.
Rafael Palmer, de 27, é geren

te de produtos na Sadia. Após
seis anos da conclusão da gra
duação em propaganda e. ma

rketing. ele aposta no MBA exe

cutivo da Escola de Propaganda
e Marketing (ESPM): "Percebi a
necessidade de inserir no meu

trabalho novas formas de atua

ção nos meus projetos."
O empresário Leandro ata, de

28, é formado em desenho in
dustrial. Ele fez sociedade com

um italiano e, está em um mer

cado promissor: o de móveis.O

paulistano faz pós-graduação
em design de movelaria no

Centro Universitário Senac.
"Entendo melhor a necessidade
das fábricas e do mercado. Ter
cantata com metodologias di
ferentes abre minha cabeça para
outras possibilidades."

"
Com o MBA, Arlete

aprimorou os

conhecimentos em
técnicas de finanças

corporativas e

gestão de riscos
e desenvolveu
habilidades na

área de gestão e

comportamento
gerencial. O objetivo

do mestrado é
desenvolver um

trabalho de pesquisa
que auxilie o mercado

de previdência.

"

Silvia Monteiro, de 31, está no

segundo semestre do MBA ex

ecutivo em gestão empresarial
da Universidade Anhembi Mo
rumbi. "O que me motivou a faz
er o curso foi o fato de não quer
er ser mais uma no mercado de

trabalho, mas uma pessoa que
faz a diferença", conta ela, que
atua como gerente administra
tiva em uma confecção de roupas.

, Conforme Silvia, na sua área de
trabalho é fundamental se reciclar
e buscar novos conhecimentos.

Vale refletir sobre
o momento da
carreira e de que
forma uma

especialização pode
criar um diferencial

VII.lf.I,.A D/J! MInTA

Treinamentos
para0

gerenciamento
de pessoas e

conflitos·
o ambiente corporativo

exige atualização e a formação
é um processo contínuo. Arle-

, te Silva, de 43 anos, considera
a educação uma ferramenta

para desenvolver estratégias.
Por isso! após a conclusão do
MBA executivo em finanças,
a gerente financeira e de in
vestimento do fundo de pen
sões Banesprev decidiu reali
zar um mestrado profissional
de administração no Insper

, Instituto de Ensino e Pesqui
.

sa: ',� {ormaçã() colabora na
,

minha ascensão profissional
'.' e financeira e amplia minha '

rede de relacíonâmentos."

Contrata-se
OPERADOR DE

TELEMARKETING

Tr: 2106-1919
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Exigências dos processos seletivos
Instituições realizam a seleção de candidatos pormeio de análise de currículo, tempo

de atuação nomercado e provas de raciocínio lógico, português e inglês
o contrário do que
acontece nas gradua
ções, que reúnem na

-

mesma sala alunos de

idades, objetivos e experiências
profissionais diferentes, os cur

sos de pós-graduação e MBA

costumam ter um ambiente bem

homogêneo. Normalmente, são

estudantes com experiência no

mercado que buscam aprimo
rar os conhecimentos, mudar de
emprego e conseguir uma pro
moção.

Na Universidade Anhembi

Morumbi, o perfil dos alunos é
o seguinte: mulheres entre 26
e 35 anos, sem dependentes e

que ocupam cargos gerenciais
em empresas privadas de gran
de porte. Nos MBAs do Insper
Instituto de Ensino e Pesquisa,
os estudantes têm, em media, 35. Edson Crescitelli, diretor dá ESPM
anos. Cerca de 80% dos alunos
do Instituto Dom Cabral estão
na faixa dos 40 anos e em cargos
gerenciais ou de alta administra

ção de corporações de médio e

grande porte..
A segmentação do público

começa nos processos seletivos.
As instituições garantem que
algumas exigências são essen

ciais para manter a qualidade e

o aproveitamento dos alunos.
No MBA executivo da ESPM, por
exemplo, os candidatos a uma

vaga devem apresentar currículo
que comprove, pelo menos, três
anos de atuação no mercado. "O

objetivo é avaliar se o profissío
nal tem o perfil do curso e se o

MBA irá atender suas expectati
va s ", fala Edson Crescitelli, dire
tor da faculdade.

No Insper, os programas mais
procurados são os MBAs execu

tivos, entre eles o de finanças.
"O conjunto de informações do
candidato é analisado e ele pode
ou não ser aprovado. Parece um
processo longo, porém, se de
senvolve de forma rigorosa e rá

pida", explica Silvio Laban Neto,
coordenador geral dosMBAs
executivos do Insper. Além de
análise curricular, as instituições
costumam aplicar testes e entre

vistar os profissionais.Na ESPM,
a prova possui questões de ra

ciocínio lógico, inglês, português
e métodos quantitativos.

A seleção avalia a motivação
e a capacidade de compartilhar
experiências e conhecimentos,
de acordo com JamesWright, di
retor da Fundação Instituto de

Administração (FIA).

FOTOS DIVULGAÇÃO

Silvio Laban Neto, do Insper

Roteiro de um me
Não faltam provas de que O setor

de turismo corre de vento em popa
pelo país. Segundo levantamento
relativo ao período 2011-2014, feito

pelo Ministério do Turismo em par
ceria com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), no ano que vem serão criados
300mil empregos diretos na área, sen
do que, em 2014, o total de novas va

gas terá chegado a 1,6 milhão. Por trás
desse crescimento está a aproximação
da Copa do Mundo e das Olimpíadas,
que já exigem dos profissionais da
área investimentos em qualificação.

É por isso que instituições de ensino
já oferecem cursos de especialização
com diferentes focos - como inovação,
gestão e sustentabilidade - para profis
sionais de qualquer área de formação.
As inscrições paras as novas turmas co

meçam agora, em dezembro.

Lançado logo no início do ano, o

MBA "Gestão de empreendimentos tu
rísticos", da Universidade Federal Flu
minense (UFF), explora conceitos de

gestão empresarial, enquanto valoriza
temas como empreendedorismo, sus
tentabilidade e responsabilidade social.

- Há uma grande demanda para
capacitar gestores no segmento turís

tico, diante da aproximação dos even
tos esportivos. Incentivo meus alunos
a se especializarem e aprimorarem o

estudo de idiomas - destaca o coor

denador Carlos Lidizia.

"

MBAs no exterior
No exterior, o MBA é considerado um tipo

de mestrado, ou seja, uma pós-graduação
stricto sensu que surgiu da necessidade dos
executivos aprofundarem os conhecimentos
em conceitos de gestão.

Gestão no Brasil
O Ministério da Educação (MEC) regulamen

tau o MBA como uma pósgraduação lato sensu

(especialização). Porém, algumas instituições
oferecem cursos nos padrões internacionais,
certificando os alunos com o diploma de mestre.

Associacão de cursos
�

Há MBA tradicional e executivo. O pri
meiro é para profissionais jovens e, geral
mente, tem duração de dois anos. O execu

tivo é destinado aos mais experientes. Veja
mais detalhes com a Associação Nacional de
MBA (Anamba) - site www.anamba.com.br.

�

sao

EMPREGO
Há uma grande
demanda para

capacitar gestores de
turismo no mercado

(ARlOS UOIl.lA

Contrata-se
Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO
DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato

com rh@ocorreiodopovo.com.br
"

JORNALISTA
Freelancer para

cadernos comerciais.
Tr: 2106-1919

cf Marcelo
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o 'de extensão estão acertados
Faculdade pretendemanter trabalhos que deram certo em 2010

om a proximidade do perío
do de férias, 2011 já começa
a ser planejado a partir dos

..... trabalhos que deram certo. É
assim que pensa a direção da Facul
dade Jangada de Iaraguá do Sul sobre
as atividades que serão realizadas no

próximo ano. Manter os projetos de

extensão, além de trazer novidades

para os acadêmicos, é uma das deci
sões acertadas pela instituição (con
fira os principais projetos que serão

oferecidos no quadro abaixo).
De acordo com o coordenador do

setor de extensão universitário, Clóvis
Henrique Duarte, os estudantes vão

" ter acesso aos projetos desenvolvidos
fora de sala de aula em 2010 no próxi
mo ano também. "Todos os projetos de
extensão acontecem por intermédio
de parcerias com empresas e órgãos
públicos, assim nossos apoiadores
contam com a estrutura pedagógica
da Faculdade Jangada".

Além disso, os acadêmicos têm a

oportunidade de exercer a teoria na

prática. A aluna do curso de Educação
Física Greici Thiel, por exemplo, parti
cipou do Brincando no Bairro e do Sesc
e Cidadania. Ela conta que pretende
ser professora e com o exercício extra-

classe foi possível conhecer a realidade
de algumas regiões do município.

�, ,
Aprendi a trabalhar
com diversos tipos
de público e alunos.

. Com essa experiência,
agora consigo perceber
com mais facilidade
as características
e necessidades de
aprendizado de
cada turma.

GREICI THIEL

Ainda segundo ela, o aluno con

segue aprender como trabalhar
no mercado depois de formado.

.

"Aprendi a trabalhar com" diversos
tipos de público e alunos. Com essa

experiência, agora consigo perceber "

com mais facilidade as característi
cas e necessidades "de .aprendizado
de cada turma", enfatiza.

.Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

'J1IABIWIIOS DEEXllENSÃO
• PEC (Programa Esporte e Cldadanía)
• Programa Sonho de Férias

."'"

• Prevenção da Gravidez na Adolescência
• Inventário da Flora do Arboreto Weg
• Efeitos do Programa Caminhada Orientada Sesc

,
Saúde e Faculdade Jangada

• Projeto Rondon
• Diagnostico Ambiental do Morro da Boa Vista,
de Járaguá do Sul

• Projetos: Sesc saúde, Brincando nas Férias,

Domingo no Sesc
• Iniciação Esportiva, Ginástica Rítmica
• Programa Menino Cidadão, Faculdade Jangada em parceria com Unimed

'

INFORME
Enfermagem:
MEC reconhece.

O MinistériO da Educadç;o
nece o cursorecon bacharelado,Enfermagem, totais anuais,

com 80 V����no ministrado
no turno' d� Jangada,
peta Facu\�âente Epitácio
na rua pr�s�76 Centro, na
Pessoa, n

J rag'uá do Sul.
cidade de a

}
l

PIERO RAGAZZI

Coordenador do setor de extensão, Clóvis Henrique Duarte diz que Faculdade Jangada está
aberta para novos parceiros dos projetos que serão retomados em 2011

AGORA NA'
FIMEO:

�
r>.
GRUPO
. t i: ,\J' ( .:. \ �_j�-i. :J..J! ( . � l f
,�.....I ....J.....I.....I ::J :.J ....:...J...:..J J ....J

FAMEG

EngenhariaCivil
Engenharia Química,'·

.
"

Arquitêtura e urbánismo 'o'. '

Matrículas através de' Seleção "pelo
,

,

Histórico Escolar. Cursos com duração
deõ anos. ","

" Portarias de autorização:
1.99912.026 e 2�027 de 29 de novembro de 201.0
Publicadas no D.O.U de 30 de novembro de 2010
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'HORÓSCOPO

Eis um dia em que terá maior neces-
" sidade de reflexão e recolhimento.

Poderá ter uma decepção com pes
soa da sua estima. Viagem pode ser uma óti

ma opção neste fim de semana. Não se pode
controlar os fatos que dependem dos outros.

TOURO

Terá sucesso para trabalhar em

equipe. Cuidado, porém, com a

sua ingenuidade, nem todos me

recem a sua confiança. O desejo de com

partilhar a sua vida amorosa pode crescer

neste dia. Se algo está dando errado, o

melhor é mudar seus objetivos.

GÊMEOS
Não é hora de pensar pequeno,
mas de investir em projetos mais

ambiciosos. Mudança de cargo ou

emprego conta com boas energias. Boa

fase para dar uma definição à vida amoro

sa. Lua e Júpiter vão abrir seus horizontes,
tem tudo para conseguir o que quer.

CÂNCER
Fazer o que gosta é a melhor ma

\(lfiF�MI
neira de manter a alegria de viver.

as ventos sopram a seu favor no

campo profissional. Sua vida amorosa também
atravessa um período de renovação. Não dei

xe a dispersão tomar conta de seus atos.

LEÃO
Poderá sentir uma certa tensão

entre as suas prioridades e o que
os outros julgam importante. Cor

te laços de dependência. As paqueras e as

conquistas vão se mostrar mais atraentes.

Se evitar atitudes intempestivas, poderá
reverter uma situação adversa.

VIRGEM

A saúde anda frágil, por isso não
abuse da sua resistência física.

As relações familiares, de amiza

de e os vínculos afetivos contam com boas

energias. Defenda a sua privacidade! Inde
cisão pode abalar suas estruturas.

/�1TJii!i!!!l1\LlBRA
O setor profissional está bem-

\"'='1111""'';'J,,""

""

""�

amparado, podendo ter ganhos
extras ou até mesmo uma promo

ção, aproveite! O diálogo será fundamental
na vida amorosa. Intensifique os contatos

com seu par. Estará sensível à influência

da família.

ESCORPIÃO
O céu está conspirando a seu

favor, podendo apostar na sor

te. Esqueça os ressentimentos e

dê uma chance à felicidade. O astral é de

grande renovação na sua vida sentimental.

O dia pode render mais do que imagina.

SAGITÁRIO
Talvez você se depare com uma

sensação momentânea de incer-
.

teza ou tristeza. A Lua ingressa
em seu signo, trazendo a chance de

se aventur.ar ou alargar seus horizontes

afetivos. Quando tudo insiste em nâo dar

certo, é melhor mudar de rumo.

CAPRICÓRNIO
A sensação de bem-estar que você

terá, vai estar associada aos ami

gos queridos. Entretanto, não deixe

que abusem da sua boa-fé. Há sinal

de maior retraimento no campo sentimental.

Bom dia para cuidar da espiritualidade.

AQUÁRIO
Este dia revela uma grande vitó
ria no campo profissional. Aquela

oportunidade que você aguardava
pode bater na sua porta. Use do seu mag
netismo pessoal para melhorar a vida amo

rosa. Poderá obter apoio importante e dar

mais ritmo aos seus planos.

PEIXES

Confiança é tudo o que você pre
cisa! Sua disposição para crescer,

aprender e expandir vai estar em

destaque. No campo afetivo, a Lua traz

possibilidades de uma nova conquista. Ex

celente astral para trocar ideias.

o COImElO DO I)OVO • Sábado, 4 de dezembro de 2010

Passione não
será esticada

o autor Silvio de Abreu garantiu que sua nove

la, Passione, não será esticada para cobrir os atra

sos de Insensato Coração. "(A novela) Não será' es

ticada, vai terminar como o previsto", disse. Sendo
assim, Passione termina dia 14 de janeiro e Insen

sato, de Gilberto Braga, começa no dia 17.

Cristiana Oliveira
cai em um golpe

A atriz Cristiana Oliveira foi vítima de um gol
pe pelo telefone. Ela recebeu uma ligação de
uma suposta funcionária do Banco Real, do
qual é correntista. A pessoa, que conhecia
detalhes bancários da atriz, disse que a razão

do telefonema era apenas uma checagem
de rotina. Uma hora depois, a atriz recebeu
uma ligação do departamento de fraudes do

banco e foi informada que ladrões tinham
conseguido retirar R$ 12 mil de sua conta.

Cristiana, que tinha seguro, será ressarcida.

Mateus Roc'ha
volta para Globo

Apesar de muitos artistas que participam de A

Fazenda, da Record, terem medo de nunca mais se

rem chamados para trabalho na Globo, Mateus Ro

cha conseguiu escapar. De acordo com a coluna Za

pping, Mateus irá atuar em Diversão.com, de Juca

de Oliveira, à convite do diretor Marcos Paulo. Ele

será um jogador de pólo, namorado da personagem
de Christine Fernandes.

DIVIRTA-SE

Dúvida
Um' psicanalista telefona para um colega:
- Luís, eu preciso do seu conselho para um' caso

impossível.
- Qual?
- Você não vai acreditar, mas ... Estou atendendo

um argentino com complexo de inferioridade!

Gisele gasta
R$15 mil

com decoracão
�

Gisele Bündchen não economizou para deco

'rar sua casa neste fim de ano. De acordo com o

site TMZ, a top brasileira e o marido Tom Brady
gastaram US$ 7,5 mil (quase R$ 15 mil) nos pre

parativos para o Natal. A mansão do casal, que fica
em Los Angeles, recebeu 12 pinheiros naturais que
serão decorados com luzes das cores da bandeira

americana. A inauguração natalina será esta sema

na para amigos e familiares.

Samara e Jayme
estão juntos

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jor
nal Extra, os atores Samara Felippo e Jayme Matarazzo

estão saindo juntos. A morena anunciou na quarta-feira
o fim de seu relacionamento com o jogador de basquete
Leandrinho e já estaria engrenando um novo romance.

No Twitter, Samara desmentiu a notícia. No entanto, a

publicação afirma que eles estejam juntos e cita a festa
de aniversário. de Cláudia Jimenez, onde teria sido a pri
meira vez que os atores se beijaram.

Atriz quer duplex
de R$ 35 milhões

A atriz Sarah Jessica Parker, conhecida por seu pa

pei de Carrie Bradshaw na série Sex and the City, está
pensando em comprar um duplex de US$ 21 milhões

(cerca de R$ 35 milhões) com vista espetacular para
o Central Park de Nova York. O duplex conta com uma

ampla suíte equipada com dois grandes closets, No
. entanto, a mesma publicação destaca que o espeta
cular edifício, localizado na parte alta de Manhattan,
carece de "luxos" como garagem e terraço.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
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.

Variedades 15

AN IVERSARIANTES
4/12
Adilson J. Anjolete
Alceu H. tange
Andréia C. B. Borges
Arlindo Ropelato
Atilano Zimdars

Caroline B. da silva

Cirlene Pisetta

Clodoaldo Stüber

Diego Beri

Dirceu E. Milbardt

Donizete B. Vaz

Edimara C. P. Ruedeger
Eliane Stüber

Elzira krueger
Franciele L. Hintz

Guilherme M. Bratz

Hercílio Adriano

Ismael M. Rabock

Iveni Azevedo

Jaime de Ávila
José da Cruz

Lenilda Ehlert

Lenir T. de C. Volz

Lisete M. Niels

Lorena K. Giese

Lucas G. Krueger
Luis C. Schultz

Luiza Kolowske

Mariléia Martendal

MarioWeigmann
Marisa Barbosa

Olinda R. Schmitz

Sérgio da S. Dzonik

Sérgio Packer

Sidnei R. Krueger
Solange Adriano
Tâmara sopelsa
Thiago Demarchi

Thomas Sopelsa
Vinanda Glowatzki

Zenirvotz

5/11
Adolar Hotch

Aline K. Kimas

Andrede C. Ferreira

Arlete M. Ortiz

Asta Hornburg
Beatriz Vamashita

Carla G. dos S. Rocha

Celso Rosa

Cristiane E. Voelz

Debora Rahn

Dirce T. Nunes

Dúlci Ulrich

Elilia buzzi

Felipe Lenzi
Gertrudes Olstench
Guilherme Erdmann

Hilze Dóge
IIzeSchmidt

Irene Porinelli

Irineu Krueger
Jean Cvieíra

José I. Kramer

Katia K. Schulz

KátiaShulz

Ketlyn D. Wolf

Kevlyn C. Wolf

Lais de C. Ferreira

Leandro Rech

Lucas Rech

Luiz C. Barabas

ManyMary
Marcelo da S. de Lima

Maria L. S. Araújo
Maria P. Correa

Mateus Lenzi

Olori Lombardi

Sonia Kienen

Valerio da Silva

Valtrudes K. Laube

Waldemar Maas

Wanderlei Viola

Yan L. Scoz
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CINE
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NACIONALJA
OCUPA 180/0 DOMERCAI)

Filmes brasileiros levarammais de 22 milhões às salas
de exibição, fazendo de 2010 um ano para ser comemorado

JARAGUÁ DO SUL

2010 está à beira de
se transformar na
melhor temporada
cinematográfica
vivenciada no Brasil.

om um público que, antes
mesmo de dezembro che

gar ao fim, já se aproxima
._.dos 23 milhões de especta-
dores, a produção nacional pode
começar a festejar. Isso porque,
em porcentagens, o número sig
nifica uma participação brasileira
de 18,9% no mercado. Se o mon

tante ainda parece baixo frente
aos 81,1% destinados aos filmes

estrangeiros, ele é muito superior
ao registrado no passado.

Segundo relatórios da Ancine

(Agência Nacional do Cinema),
em 2009, a plateia de roteiros
verdes e amarelos representou

\

somente 14,2% do -total rodado
nas salas de exibição do país. No

período anterior, tinha sido ain
damenor: de 10%.

Os filmes responsáveis pela
ampliação dessa parcela, por
enquanto, são cinco. Juntos, eles
somam 83% de toda a visibili
dade obtida pelos 68 lançamen
tos assinados por equipes locais
contabilizados durante 2010. O

primeiro lugar do ranking per
tence à continuidade de Tropa de
Elite, do diretor José Padilha. Até
18 de novembro, o longa-metra
gem estreado no dia 10 de outu
bro havia entrado em cartaz nas

telas de 763 cinemas. Em contra

partida, 9 milhões e 793 pessoas
o assistiram naqueles 39 dias.

A segunda posição é de Nosso

Lar, com um público de quatro
milhões de indivíduos, seguido
de perto pelo filme Chico Xavier.
Abaixo da marca milionária es

tão O Bem Amado e Lula, o filho
do Brasil.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.Gom.br

"
Precisamos
entender o

cinema como um

produto cultural,
igual à literatura

e à dança.
CARLOS HENRIQUE

SCHROEDER, ESCRITOR

"

Filme dirigido por José Padilha foi visto pormais de dezmilhões de espectadores desde o lançamento, em outubro

PARA O DIRETOR GILMAR MORETTI, DIFICULDADE AINDA É O ROTEIRO

'Tropa de Elite criou herói'
Shrek lidera

os estrangeiros
Os números daAncine são unâ

nimes e não dão margem à outra

interpretação se não a de que a pro
dução brasileira vive urn momen
to especial. Na opinião do diretor
GilmarMoretti, o embalo visto em
2010 demonstra a retomada do

pico iniciado há sete anos. Gran
de parte dessa evolução se 'deve,
concorda ele, ao lançamento da
continuidade do longa-metragem
Tropa de Elite. lia filme criou urn

herói nacional e prova que urna boa

história filmada com qualidade tem
espaço e público", explica.

Mas, apesar da arrancada, o

cenário continua enfrentando
dificuldades. Conforme Moretti,
os problemas, até pouco tempo,
enfrentados na face técnica fo
ram superados. Porém, a cons

trução dos roteiros ainda li é o

calcanhar de Aquiles".
Já Carlos Henrique Schroeder

chama atenção à falta de espaço
para difundir os trabalhos. Confor-

me o escritor, o restrito incentivo faz
com que somente algumas poucas
produções alcancem projeções
milionárias. Enquanto isso, o nú

mero de pessoas interessadas em

ocupar as poltronas das salas de

exibição cresce, possibilitando as

sim os montantes já consolidados
durante este ano. "Precisamos de

distribuição e divulgação unidas
e uma política mais efetiva para
todos entenderem o cinema como
um produto cultural", enfatiza.

Na lista de filmes estran

geiros com as maiores
bilheterias do ano no

Brasil, o primeiro lugar
pertence ao longa - me

tragem de animação
Shrek. Ele foi visto por
sete milhões de pessoas
desde o lançamento, no
mês de julho. Depois,
aparece a continuida
de da saga Crepúsculo,
seguida de Alvin e os

Esquilõs 2. O quarto
lugar ·ficou com Toy
Store 3, seguido de Ali
ce no País das Maravi

lhas. Juntos, os cinco
reuniram 27 das 97 mi
lhões de pessoas que
assistiram produções
internacionais nas sa

las do país em 2010.

"
Campeão de

bilheteria, Tropa de
Elite arrecadou R$ 91
milhões em um mês

de exibição.

"
Capitão Nascimento, vivido pelo
atorWagner Moura no cinema,
virou referência brasileira

Shrek já lucrou
R$ 70 mi no paísAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em -metros quadrados de área construída Sim, isso é o tasco Mas a Fenpar vai além
oo metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura_flexibilidade com inovação,
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de plant? do seu apartamento,
INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas totalmente

equipadas e decoradas,

Elegans, A vida vsta por um novo ângulo,

PRATICIDADE DEMORAR NO CENTRO COM A TRANQUlLlDADE.DE UM BA!RRQ
Excelente localização orn área central

.

Dois elevadores de últirr.a geração (menos ruído e mais segurança)
Medição de água e gás individual
12 pavimentos
Espaço gourmetmobiliado com terraço
Espaçonet

FELICIDADE EM CADA METRO QUADRADO
Sacada. fechada com sistema Relki (possibilita aber1ura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso

Infmestrutur{3 para ar condicionado tipo split.
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanatci 60x60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

INOVAÇÃO EM CADA DETACHE
Detalhes em'pastilha porcelanizada
Ajardinamento compieto
Portão e porteiro e!elrónico
Amplo hell de entrada moblliado e deCorado
Deck Spa decorado

.
Fitness equipacfo
Playground eqUipado '

Esquadrias em alumrnio branco
Banheiro de serviço térreo

FLEXtBIUDADE QUE VOCÊ NUNCA V1U
Plantas flex(veis, Você escolhe como vai ficar
1 ou 2 vagas de garagem com possibilidade de vagas adicionais

,
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IHOIUtIÁRIA [EIER!
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS6

472107·0500
www.leier.imb.brwww.girolla.com.br

47 3055-3412
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Plantãe
aos Sábados

até às 12hs. ,

2107-0500

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

47 21 07-0500
Av. Marechal Deodoro da_ Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

Localização: Vila Baependí
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1406 - VILA LENZI- SOBRADO DE'
ALVENARIA Cf 160M2 - SUíTE + 2 aTOS.
TERRENO Cf 309,OSM2. R$360.000.00

I
J
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IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 6679 - Centro - Corupá - Casa em
Alvenaria e/600.00m2 - com terreno de
9.490,OOm2 - pode ser vendido tudo ou
apenas a casa e parte do terreno.

Ref 4871 - Centro - Edifieio Jardim de
Monet - Apto c/ 244,OOrp? - 04 suites -

,

01 cf closet - estar intimo - sala estar/jan
tar - 03 vagas gar - área festas - piscina -

todo,mobiliado - R$1.200.000,00 - Aceita
proposta de imóveis d�menor valor

Ref4880 - Garden Rowers Residence -

Centro - apto - suité - 02 dorm - sacada
c/ churr - garagem - ficam móveis sob
medida e eletros - R$390.000,00.

Ref 4768 - Amizade - Resid Matheus -

. suite - 02 dorm - sala/copa - coz - bwe
sacada c/ ehurr - gàr p/ 02 carros - ficam
moveis embutidos - R$240.000,OO

Ref4883 - Ed. Vancou�r - Centro -'

apto - suite - 01 dorm. - sala estar/
jantar - escritório - coz -Iav - ehurr � 02'
vagas de garagem - móveis embutidos -

R$350.QOO,OO.

Ref 6686 - Amizade - Sobrado em Alv c/
218.56m2 - suite.c/ eloset - .02 dorm - es

paço goumert - deck madeira - 02 vagas
gar -Analisa propostas e aceita imóvel de
menor valor como parte de pagamento.

Ref 6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
- Casa Geminada.de esquina ,c/ 89,33m2
- 03 dorm - bwe -Iav - sala estar/jantar �

escrit - gar - R$l48.000,OO

Ref 2056 - Amizade - Terreno com

629.00rn2 - R$90.000,00 - Entrada mais
parceías direto com a imobiliaria

. Ref 4854 - Nova Brasnia - Resid
,

Lancaster - apto - 02 dorm - sala

estar/jantar - bwe social - eoz - área
de serv'- sacada c/ ehurr - garagem -

R$165.000,00

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

churr - gar _ massa corrida _ roda teto em
gesso _ luminárias _ janelas-em blindex _

esquadrias em alumínio _ R$178.000,00

Ref 6715 - João Pessoa - casa alv - 03
dorm - bwe - coz - lav - sala estar/
jantar - área festas c/ lavabo - 02 vagas
garagem - R$ 190.000,00

Ref 6724 -Ana Paula - casa alv - 02
dorm - bwe - sala estar - lavabo
- copa/coz - lav - garagem - R$
105.000,00

Ref 6655 - Três Rios do Norte - 01
Geminado - 03 dorm - Coz - Sala de Estar
- vaga de garagem - R$128.000,OO

Ref6713 - Nereu Ramos - casa alv. em

construção - 03 dorm. - cozo - sala estar/:
jantar - awc - garagem - R$142.000,00

, Ref 6707 - Estrada Nova - Cond. Jardim
das Rores - Casa - ,02 dorm - sala e

Ref 6680 _ Terreno ideal para prédio 20 x coz conjugada - área de serviço _ ficam
80'- 1.600m2 - com uma casa de 156.00m2

\ imóveis sob medida nâ coz e BWC .:
- Próximo á Arena R$120.000,OO,

Ref 6467 - Amizade - casa alv - suite -

02 dorm - sala estar/jantar - coz - ehurr
- 02 vagas garagem - bwe mobiliado -

. detalhes em gesso - R$ 229.000,00

Ref 6709 - Schroeder - Centro - casa de
alv. - 02 dorm - BWC - sala estar /jantar
- cozinha -lavanderia - R$130.000,00.

Ref 6727 - Amizade - Lot Blumengarten
" - casa alv - suíte - 02 dorm - bwe -

eoz - sala estar/jantar - lav - 02 vagas
garagem - ehurr - ficam móveis do bwee
coz - R$ 275.000,00

<,

Ref6722 - Vila Nova - casa alv - 01 suíte
cf sacada - 02 dorm c/ sacada - escritório
c/ sacada - saia estar/jantar - 02 BWC'
cozinha e lavanderia mobiliadas - piscina
- área de festas - R$440.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 6697 - Amizade - Casa Alv

c/96.50m2 - suíte _:_ 02 dorm - estar/
jantar- gar - churr - .ficarn moveis e

eletrodomésticos - R$199.000,OO

Ref 4681- Ed. Quatro Ilhas - Rua: Paulo
Benkendorf - Bairro: Czerniewicz - Jara
guádo Sul - apartamentos de suíte+ 02
dorm - área privativa 159,66m2 a partir
de R$ 270.000,00

"

'. ..-,-,., .. ..,_

Ref 4720 - Amizade - Resid Algarve -

apto - 02 dorm - sala estar/jantar - bwc
social - coz - lav - sacada c/ churr - vaga
coberta - salão de festas - R$ 115.000,00

Ref4874-Resid. Elegans - Rua: Amazonas
- Bairro: Centro - Jaraguá do Sul - aparta
mentos de suíte + 01 dorm - área privativa
79,53m2 a partir de R$ 169.900,00

Ref 4817 - Edifició Porto Belo - Apto
'cj141.86m2-02 dorm - sala - coz - bwc.
-Iav - gar - sacada - R$160.000,00

Ref 4876 - Resid. Vale da Lua - Rua:
Roberto Ziemann - Bairro: Amizade -

Jaraguá do Sul - apartamentos de 02
dorm - área privativa 60,36m2 a partir
de R$ 128.000,00

� �

Ref 4803 - Resid. Ilha da Galé - Rua:
Paulo Benkendorf - Bairro: Czerniewicz -

Jaraguá do Sul - apartamentos de suíte+
02 dorm - área privativa 101,25m2 a par
tir de R$ 180.000,00

.

Ref 6725 - Três Rios do Sul - casa alv
nova - suíte - 02 dorm - sala estar/
jantar - bwc - coz - lav - churr - 02

,

vagas de garagem - R$ 280.000,00

Ref 4818 - Resid. Imperialis - Rua: Padre
Aluisio Boeing - Bairro: Barra do Rio Cerro

,
- Jaraguá do Sul - apartamentos de 02
dorm - área privativa 66,191)12 a partir de
R$ 149.500,00

Ref 483'o'� ���Sid. Allegro - Rua: Felix
Richert - Bairro: Estrada Nova - .Iara
guá do Sul - apartamentos de-02 dorm
- área privativa 52,50m2 a partir de R$
98.000,00 Entrega Maio/2011

,

Ref 6717 - Vila Rau - Casa de Alv -

suíte - 02 dorm - churr - garagem p/
02 carros - alarme - portão eletrônico -

prep. de água quente - R$ 350.000,00

Ref 6709 - Schroeder - Centro - casa

de alv. - 02 dorm - BWC - sala estar

/jantar - cozinha i lavanderia - R$
130.000,00.

(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref 2286 - Corupá - Seminário - área de
terras c/ 60.866m2 - R$ 1.500.000,00

Ref 4854 - Resid. Lancaster
'

- Rua:
José.Emmendoerfer - Bairro: Nova Bra
sílla - Jaraguá do Sul - apartamentos
de 02 dorm - área privativa 70,50m2
a partir de R$ 165.000,00 Entrega No-
vembro/2011

'

Ref 4658 - Resid. Grand Ufe - Rua: 25
de julho - Bairro: Vila Nova '- Jaraguá do
Sul - apartamentos de suíte+ 02 dorm
- área privativa 111.32m2 a partir de
R$ 240.000,00 Entrega Março/2011

,
.

Ref 6728 - Amizade - casa alv -' suíte
master - 04.dorm - sala estar/jantar
- bwc - coz - lav - garagem - sauna -

piscina .... ficam móveis embutidos - R$
680.000;00

Ref 4712 - Resid. Belo Arvoredo '- Rua:
Roberto Ziemann - Bairro: Amizade -

Jaraguá do Sul - apartamentos de 01
dorm - área privativa 50,77m2 a partir
de R$ 91.000,00

.Ref 4822 - Resid. Gracilis 2 -, Rua: Chris
tina Enriconi Marcatto - Bair;ro: Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul - apartamen
tos de suíte + 01 dorm - área privativa
78,51m2 a partir de R$ 159.500,00 En

trega Junho/2012

Ref 4811 - Amizade - Resid Amizade
- Apto c/ 58,35m2 - 02 dorm - sala es

tar/jantar - vaga gar - R$110.000,00

7

')

Re 706 - Barra do Rio Cerro - casa,
de madeira - 03 dorm. - sala estar/
jantar - coz - BWC - lavanderia - churr
- garagem - R$ 120.000,00.

)
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VENDE

ALUGA

3372-1122COMPRA

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

ADMINISTRA
Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h 1 13h30 às 18h30 'I Sábados: 8h30 às 12h

®. � AMIZADE - REF U95 - Ed Juliana Chris-
,. � VILA NOVA - REF 1244 - RES, NOR-' � tina - apto 84,05m2, cf Q1 suite, 01

BAEPENDI - REF 1300 - RES. MONET � MANDIA - apto 81,67, cf 01 suite,.� dorm, bwc, coz. sala de estarfjantar,saca
- apto 65,15m2, cf 02 dorm. sacada cf I O� dorm., sacada cf churrasqueira. I cf churrasqueira, área de serviço e ga-

churrasqueira. R$174.000,00 'I R$150.000,00 I ragem. R$146.500,OO
===�

J I
f"�A_W-�

..

'_V"'-""WA_"'A'_W'-_W'·--"··�----·'-l
I

II
JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao alv. 136 m2 e terreno de
407m2, cf 01 suite, 02 dorm, sala de es

tar e jantar, coz., lavand., despensa e 02
vagas de garagem, R$220.000iOO

FIGUEIRINHA - REF 2885 - casa gemi
nada alv. 91m2 e terreno de 200m2, cf
01 suite, 02 dorm. bwc,sala, coz., lavand

e garagem. R$l40.000,OO

;i SCHRO�DER - CENTRO - REF 2882,

t.: casa alv. 70m2 e terreno de 559,5m2,
. cf 03 dorm., sala, coz., bwc, possui
mais uma casa nos fundos cf 02 dorm.

.

0$130.000,00

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jar�guá do Sul - SC

;;?
o;
N

[rl
5

Empreendimentos lmobiliários

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1865
atendi�ento@megaei11preendimentos.com

Localizado próximo a Marisol.
Apartamentos com 2 e 3 dormitórlos,'
sacada cf churrasqueira e demais
dependo A partir de RS 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

Contendo área privativa de 110m2,
sendo 1 suíte, 2 dormitórios, ampla

sala de estar / jantar, sacada, banheiro
social, cozinha sob medida, área de
serviço com sacada, depósito e 2

vagas de garagem. RS 215.000,00

RESID.ESPLENDOR'- BAEPENDI
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 serviço e 1

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

a CaraguáVeículos. R$ 215.000,00

Excelente locallzacão naHua Procópio
Gomes de Oliveira - próx. ao Caneri. Possui i
suíte, 2.quartos, sala de estar/jantar, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozinha, depósito,

área de servico e 2 vagas de garagem.
Apartamento amplo, todo reformado e com
excelente acabamento. R$ 260.000,00

ERRENO - RES. PAINEIRA
Loteamento asfaltado, terrenos planos
(pronto para construir), com toda a infra

estrutura de energia elétrica, água encanada
e esgoto sanitária. Terrenos com área

aproximada de 35n,,�� �"I !5�.000,00

EXCELENTETERRENO
Com área aprox, de 1.500m2,

localizado próximo a Prefeitura.
Rua asfaltada, sem saída e com linda

I

vista da cidade! Consulte-nos!

TERRENO·SÃo LUIS
·(PROX.ADALILATÊXTIL)

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

R$ 90.000,00

RESID.COLINAS· BAEPENDI
(ÚLTIMAS UNIDADES)

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

churrasqueira, cozinha, área de serviço e
1 vàga de garager(1. R$114.800,00

RESID. CARINE - CENTRO

(INvEsTIMENTO)
ótima localização na Rua JoãoPicolli, no

Centro. Contém 2 quartos, sala de estar�antar,
sacada, cozinha, bwc social, área de servíco e

1 vaga de garagem. R$133.000,00
.

CASA NO CHICO DE PAULA
Amplo terreno com área de 450m2 e casa com
220m2 de área construída. Contendo 1 suíte, 2

dorms, salà de estar, sala de jantar, coz., 2 bwcs,
ampla área de festas com churrasqueira e fogão .

a lenha, espaço para piscina, pomar de frutas,
depósito, 2 vagas de garagem e portão eletrônico.

(Aceita imóvel de menor valor como parte de
pagamento). Próximo a carinhoso

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

CHACARÃ ..

GUARAMIRIM
Linda chácara contendo área

de 35.000m2, nascente de água
.

e linda vista! R$ 245.000,00

TERRENO NOAMIZADE
COM 4.200M2'PRÓX.ARSEPUM

POR R$ 200.000,00!

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

área construída Consulte-nos!

Contendo 1 ampla suíte, 2 quartos,
.

sala, cozinha, 2 banheiros, área de
serviço, área de festàs e garagem.

'Terreno com 450m2• R$ 212.000,00

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

_
C(1(iCl f()ITe)

Ele[)(�lClores :-Ibrres

R, João Pícolli

�lIllllfl'I\'III. .lffillIWII.���:

pamRtônâDA � UAVJDA.

www.pamplonaempreendtmentos.com.br

, vendas

SPEDITO
.II11ÓVe;S

47'3055-3300

lilrall.
IMÓVEIS

47.3275-5000
Empreendimentos imobiliários

47 3372-1616

De acordo com a iei 11"45911'64, iolormamos que as'imagens conMas nesse material possuem caráter de sugestão. Os m6\'eis. assim cemo alguns materiais de acahamento representados nas ilustrações e plantas, não
constituem parte irrteg1'llnte do contrato, O imóvel serà entregue conforme indicado no memorial

descritivo, podendo havermodificações fiO projeto arquitetõnico e projetos complemel1tarlls SIlrT! prévioaviso."

.
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a partir de

R$ 176.000,0'0-
Entrada + financiamento

i v'

R$ 135.000,0
"Pronto para'morar!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Compra
-Vende
-Avalia

-Aluga

-Administra
- Casa
- Lote
-Apartamento
- Chácara.

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

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 4 e 5 dezembro de 2010 Glassimais 13·

Ref. 391.1 -

Apartamento no

Centro com I
suíte + 2 quartos,
sala, cozinha,
bwc, lavanderia,
sacada e garagem.
R$220.000,OO.

- Excelente terreno com 2 casas. Terreno com 1.643,OOm2•
R$I.500.000,OO.

i www.bartelimoveis.co�.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMIZADE·
RESIDENCIAL JULIANA
Apartamento na 303 .

3° andar MOBILIADO -

R$180,OOO,OO Aptos
com suite + 2 dorm.,

sala, cozinha
lavanderia, bwc social,
sacada cl churrasqueira
e 1 vaga de garagem

PRONTOS PARA
MORAR.

TRÊS RIOS DO SUL - Casa alvenaria com suíte, mais dois dormitórios, bwc
social, sala estar/jantar, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, churrasqueira
e garagem. R$220.000,OO.

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suüe.maís 03 dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: i 93,QOm2 Metragem do terreno:
409,50rn2 - R$320.000,OO.

NEREU RAMOS � Loteamento Demathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
mais dois dormitórios, bWG social, sala,
cozioha, lavanderia, churrasqueira e

garagem. R$175.000,OO.

AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

nO 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 358,90m2. R$132.000,OO.
ÁGUA VERDE, R$110.000,OO.

AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$82.000,OO.

VILA NOVA - Residencial Grand Ufe
Prédio com elevador - Apto na 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
suite + 2 quartos, banheiro social. sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Apto. com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em

gesso. R$245.000,OO. Entrega em fevereiro 2011

VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEl. 3370-6624 I 91 02-5299 www.deocarimoveis.com.br

030 - Santo Antonio, c/ casa de alv.,
rancho, lagoa, c/ ãrea de
175.000,00m2. aceita imóvel de menor

valor R$430.000,OO

035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de
aprox. 68,OOrn2• Terreno de 443,50m2.
(aceita fino bane.) fI$106.000,OO

053 - Czemiewicz-casa com

285,OOm2 e terreno com 392,00m�.
(aceita troca por imóvel ou carro)

R$260.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de
alvenaria com 7B,55m2 e 91,64m2
(vaiar por geminado) R$127.000,OO

Cad 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenaria de aprox. 120,OOm2 e terreno

171 • Ribeirão Cavalo - terreno com

385.00m2. R$60.000,OO

TERRENOS
002 - Nereu Ramos, terreno com 40B,00m2: .......•••.•••..... , .•.... , •.••..•....•...•.••.•... R$90.000,OO
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 ..• , .••••...•.•..••.••.•••.• , •.... , ••.•.•.••••.•.•. R$700.000,OO
019 - Schroeder, terreno de 6.576.68m2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .• . . .. , . . . • . . . •. . ..... R$280.000,OO
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . •...• _ • • . . . ••..• R$54.000,OO
046 - Amizade terreno com 489,48012 ...........•.......•......••.. , •..... , ......••.. , ... , . . R$117.470,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno COITI 8. i 05, Z5rn< , ... , ... ,. . . , . . . . . . . . . . . . . . . R$200.000,OO
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50fTl"!

;

, ...•...•..................... , , R$160.000,00
086 - Amizade, terreno com 505,OOm2 •........... _ . , ... : ... , . . . . . . , , . . . . . . . R$79.3S0,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 ....•.... , . . . • . . • . . . • . . ...••.••..•............ R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,OOm2 , . . . . . . . . . . . . . . . , , .. R$ 1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R$300:000,OO
107 - SR 230, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 ......................•.. , , ........•....•..•....... R$2,OOO.000,00
109 - Nereu Ramos, área de i 1.470,OOm2 (ótimo pi indústria) , , . . . . . . . . . . . . . . . . . R$400.000,00
130 " Amizade -terreno com 61.500,00m2 . , • . . . . . • • • • . • . • .. ., •.. , , R$SOO.Ooo,ao
156 - Chico ele Paulo, terreno com 1.141 ,34m2. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .. . ......•...... , R$150.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 58S,00ITf. . . . . . . . , , , , R$200,ÜOO,00
169 - Ribeirão Cavalo - terreno com 330,OOm2. . , . . . • . • . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . .. . •... R$58.000,00
174 - Ribeirão Cavalo - terreno com 423,0001'. . R$65.000,00
177 - Nereu Ramos. terreno com 536,OOm2 , , .........•.................... , , .. R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,OOrn2.(Residencial Munique) , , , R$92.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique) , " , , R$ 92.000,00
237 - Amizade terreno com 364,OOm2.(Residencial Munique) , , , " R$ 92.000,00
238 - Amizade terreno cem 362,50m2. (Residencial Munique) . . , , , .. , R$ 92.000,00

CA:SAS
009 - Centro, casa de alvenaria com 317,ODm:� e terreno com 900,DOm' , R$583.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,OOm1 e terreno cl 329,00171:>' aceita sítio , . , . , R$220.000,00
040 - São Luis, casa de alvenaria com 11 0.OOrn2 e terreno com 392.001112 ... , .• , • . • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . _ R$140.000.00

057:'_ Nereu Ramos - casa de aiv. com 1 Oa,00m2 e edfcllla com 40,00111'1. (aceita terreno cf parte de pagamento) R$170.000.00
087 - São Luis - casa de alvenaria com aprox. 120,00m2 e terreno com 453,60m2. (aceita apto de menor valor) ...•... R$170.000,OO
117 - Nereu Ramos, casa de alv. a9.75m? e edícula de 40,00m2. Terr. 360m2 (aceita carro pop. oulinanc. banc.) R$115.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alvenaria com 102,00m2 e terreno com 475,00m2(aceita apto de menor valor) , R$220.000,00
138 - Santo Antonio, casa de alve3aria com 126,00m2 e terreno com 324,OOm2(aceita financiamento bancário) R$100.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm2• . • • . . . • . . • • . . • • . • • . R$250,000,00
150 - João Pessoa - casa de alvo com aprox. 280,aOm2 mais galpão. Terr. e/1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm;� e terreno com 2.033,45mz , R$150.000,OO

SíTIOS
021- Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16,007,00m2 ....•..•.. , , .. " R$150.000,OO
026 - Santo Antonio. com área de 475.650,00m;!. . , , R$550.000,OO
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 ............•.•................•..••.............•...... , , .. R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000.00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.aOO,00
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno com 147.000,OOm? , R$450.00a,oo
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, :irea de festa, pastagem,lagoas cf área de 126.600,OOm2. . ...••...• R$640.000,OO

... R$ll0.000,00

, COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTA�ÃO IMOBiliÁRIA • R: Guilllerm'e Weege, 1'66 • Eêlifício lergamo'� Centr�,""!f
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 4 e 5 dezembro de 2010 Glassimais 15

I'

IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47).3�70-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 1676 - VILA LALAU - APTO 201, SUITE C/ SACADA + 1 DORM.
BWC SOCIAL, SACADA C/ CHURRAS, DEMAIS DEPENDENCIAS. ENTREGA

JUNHO 2011. R$ 130.000,00 I N° INCORPORAÇÃO: 61.526

REF: 4261 - 2 dorm. sendo 1 suite, 3 bwc, 2
vagas de garagem! VALOR: R$ 280.000,00

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: 4211 - AGUA VERDE - 2 DORM +

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

REF: 2972 - VilA RAU - 2 dorm. sala, cozinha
mobiliada, 1 bwc, lavanderia mobiliada,

sacada, 1 vaga de garagem
VALOR: Á CONSULTAR

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

VAGA DE GARAGEM. R$115.000,00

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

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

ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO!
REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 surre, 2 bwc, 2

vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00

REF: 1661 - NO"A BRASILlA - 2 DORM, +
1 SUITE, SACADA C/ CHURRAS, t VAGA DE
GARAGEM, ACABAMENTO: MASSA CORRIDA

E EM GESSO. R$ 175.000,00

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

�ERVIÇO E FESTA, BWC SOCIAL.
R$ 190.000,00

. imoveisemiaragua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTA0 DE 'VENDAS

IMÓVEIS
,

IIson 9923.9739 I Jürgen 9923.6174

Ref. 1200 - Jguá 99 - Casa em alvenaria com
43m2, sendo 2 quartos, sala, cozinha, bWc, área de

serviço. R$80.000.00 - Financiável.
Ref. 1219 - Terreno com casa mista. Terreno com 702m2.

Excelente ponto comercial. R$ 298.000.00.

Ret. 2092 - APARTAMENTO NOVO - Residencial
Vicenzi - aptos cf 2 quartos, sara, cozinha conjugados,

bwc, sacada cf churrasqueira, área de serviço,
garagem. Próximo a Prefeitura. R$130.000.00

Ref. 2119 - Apartamento na planta, a partir de
78m2. RESIDENCIAL NIEMEYER, com entrega
para março de 2012. Próximo a Rodoviaria.

R$130.000.00

� L-1001 - PÕUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto �om 02

I

I
quartos, sala de estar; copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e
cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz

L-1003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
i vaga de garagem.R$1.000,00

L-1 004 - SOBRADO - CENTRO parte superior com 01 suíte com
banheira, 03 quartos, banheiro social, 02 salas com sacada, em
baixo,escritório + 02 salas, cozinha, área de serviço, churrasqueira,
02 vagas de garagem, fundos com edícula, toda murada com portão
eletrónico.R$2.000,00
L-1006 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA FIGUEIRA - CASAS NOVAS
- Com 03 Suítes, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço,
salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrânico.R$1.000,00
L-1 007 - CASA ALVENARIA - RAU - Com 03 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, 01 Vaga de garagem, todo murado.
R$SOo,oo .

L-1 008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com OS salas, 02
bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e lúz individual.
R$1.7So,00
L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com OS salas,
02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2:
R$2.30o,00
L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com OS quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com
jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,Soo.00.
L-1 01S - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suíte, 02
quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de TI/, escritório, cozinha,
lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

R$1 .. 660,00
L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suíte,
03 quartos, sala, cozinha, OS bwc: s, dep. de empregada, salão de
festas, o7vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.S0o,00

L-20oo - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$SSo,oo Cond. Aproximado de R$1 00,00

L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartos,
sala e coinh conjugadas, área de serviço,sacada com churrasqueira,
01 vaga de garagem. R$66o,00

L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - CI ,01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond.
Aproximado de R$10o,00

L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 suíte + 02
quartos, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem. R$7oo,00 Cond. Aproximado de
R$90,00
L-20oS- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e

fundos, 01 vaga de garagem.R$8So,00 Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUmNETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc .

.I; I R$2So,00
1 L-2oo7 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suíte + 02 quartos
! (tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as
I cortinas das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área
I de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02
í vagas de garagem. R$1.Soo,00
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cl 03 quartos, sala com
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$Soo,OO
Cond. Aproximado de R$9o,00

O'Iõ-in--___

Ret. 6149 - Residencial Paineiras - TERRENOS cl 325m2, loteamento asfaltado,
pronto para con�truir oi infra-estrutura a partir de R$S2.000.0o.

Ref. 1220 - Casa em alvenaria com 106m2 sendo 1 suíte,
2 dormitórios e demais dependências, terreno com 300m2•

R$230.000.00

L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 quarto, sala e

I cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$4S0,00
,.i Cond. Aproximado de R$7o,oO

L-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$S8o,00 Cond. Aproximado de R$8o,Oo
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$SoO,Oo
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
1S0m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.80o,00
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
11Sm2 com banheiro. R$1.300,OO
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1.o00,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,OO
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTlCA HERTEL Com
aproximadamente 4Sm2. R$4oo,OO

i L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl 280m2. R$2.400,00
, L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA

CENTRO - Com aprox. SOm2, bws, com
estacionamento. R$600,00
L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. R$1.700,00

SUA FELICIDADE NOSSO COMPROMISSO! TEMOS DIVERSAS OPÇÕES PARA LOCAÇÃO - CONSULTE-NOS!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Casa 1 su íte +

1 quarto, cozinha,
wc e lavanderia.
Grande terreno para possível
ampliação da casa ou possível

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 4 e 5 dezembro de 2010

11 Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

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

VILA LENZI
15m x 37,5m
ÁT: 562,5m2
R$: 160.000,00

reto 0'0332.001

1 Suíte + 2Qt·os,
AU.: 121m2 à 85m2

Toda em porcelanato, cozinha II Linda casa, piscina cf
prainha toda revestida
em pedra e deck de

Classimais

Sala de jantar + cozinha cf

dispensa, , sala cl sacada,

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina.
1 suite + 2 qsarto sala de estar, sala de
jantar, Gozinha, BWC, sacadà com

churrasqueira.

Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala,·cozinha, BWC) laMandaria,
sacaaa' com churrasquéira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o (47) 8808-5378
l� (47) 8835-6617
Z (47) 8861-2228

:3 (47) 8861-1753
a. (47) 8861-2276

www.ricardoimoveisjs.com.br
3055-0191

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

• Apartamento no bairro Baependi • Apto no

Baependi, 2 Quartos e demais dependências,
garagem descoberta. R$420,OO Luzi Água
separado. Próximo a recreativa da MarisQI.

• Apartamento no bairro Vila Nova - Apto no

bairro Vila Nova, 2 quartos, 1 vaga de garagem.
churrasqueira e demais dependências.
R$600,OO Próximo a Rádio Brasil Novo.

• Casa no Bairro Amizade - Com 1 Quarto, 1
banheiro e demais dependências. R$530,OO

Próximo ao Salão Amizade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ALBERTO G. M�RQUARDT
Corretor de imóveis

CRECt 12152
'

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

• Ref 087 - Barra
do Rio Cerro -

Terreno com 334m2
(13,50m x 24}5m)

,

- R$67.000,OO
Re - arra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/153m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, garagem +

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

Terreno c/334m2 - R$ 182.000 00

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

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

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

Rel089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar/ jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$256.000,00

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

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Matlar 150-
Czerniewicz.

Terreno
com área de

-

6.487,23m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 3.161

Terreno com área de

1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

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

Grubba 3.097.

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!

DELL
PMOI
M{)VEIS

(47)3370-8211
(47)3370-8099

Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, juu com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
'

o cabo com caixas individuais
subterrôneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo poro construir.

Imóvel Localizado

I
no L�:::�lento

i Casa com 2 quartos, sala e

cozinha integrada, um bwc,
área de serviço, garagem

coberta e murado.

Imóvel Localizado no'

Loteo.mento Pradi I

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, óreo de

serviço, garagem coberto e murado.
nOWU!IIJIIIJlIIDllIIllll/llIonUIIIIIIIUdJ10nltnIIIIIIOI/UIO/IJ/llllllilIJ1IlIlllIllnJl1/IJIII/Il!/IIIIIHlIIIIJlnlnllllliUntl/IIIIIIIJlII/IIlDiIIIJlUI/IIII/IIO/I/UllllliIlJII/lDiliIDiIJlO/HI,'IIil/JiIIIOIIIO/IIII//II/lIIJlm.\wmO/llm 1'/llnlU!IIJU!IIJ/lDlIJlfflJJl/U/I/I/IIUIIHlJW/li1/Uid/l//II/lOUI1ll/I/JI!Wi:WU/U//III/Dllltnl/1i!nJJlJlu//mmiOil/dRIHlIlJIiIf/1/ilImlllilJllJ.ObJIJllI/IJIID1IJIiJO/Mf1!ll/tODid/lllJfJllli/IClInJ/llI/IIIlUiJ/lliJliII/ilf1

5 dormitório5
5ala
cozinha
bwc
varanda
5erviço

Apena5 dez unidade5 à venda / a partir de Ri81 ,980>00

r:ntrada de Ri 26,081>00 -+- financiamenw bancária

RUA ROBr:RíO 5r:IDr:L- - CORUrÁ - C 41) 9182-0492

CORRESPONDENTE

• M O B I L I Á R I A '(47)3375.0505 CAUtA

PRESENÇ(\ 9153·111219135·4977n
l·lÊf���f.CHACARAS

Chácara 21.765m2, desmatada, casa
de madeira, lagoa. Schroeder
Itoupava Sul. Troca pI casa Jguá do

Sul. R$ 185.000,00.

Chácara cl 137.500m2, 15 mil pés de

banana, 90% desmatada. Estr. Pedra O'

Amolar- Corupá. R$120.000,OO.

Bela chácara 42.500m2, 7mil pés
de banana produtivos, galpão cf
rampa, cozinha, quarto,
lavanderia, BWe 02 lagoas. Estr.
Ca rru ei ra. Coru p á' • SC.

R$112.000,00.

GALPAO CASAS

Casa 121m2, 2 quartos, sala cl lareira,
copa, cozinha, lavanderia e garagem p! 2
carros. Corupá. R$ 110.000,00.

Chácara 102.000m2 com casa,
nascente, área pI reflorestamento.

Coru á-SC. R$100.000 O . I I
Casa 168m2, 3 quartos, 2 bw, sala, topa,

'

cozinha e 2 garagens. Terreno 21m O_

João Tozini - Coru á. R$ 170.000,0 I

Galpão aprox. 300m2,
terreno com 567m2• R.

Ano Bom. R$ 110.000,00.

Casa 120m2, terreno com 23m de frente,
na Rua Dom Pedro II, Centro· Coru á.

R$180.000,oo.
'

4 I •
,

TERRENOS

IDEAL Pf MINI CHÁCARA
Terreno 3.750m2, plaino. 2Km do
centro - Corupá. R$ 40.00,��

Área de 80.000m2, perímetro
urbano, 500m do asfalto - BR

280. Ideal para loteamento.

Corupá. R$ 380.000,00.
���������

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ed. Terra Florae - Vila lalu Res. Grand Life - Vila Nova
2 quartos, Ouplex cf suíte + 2 quartos, 3 quartos (1 suíte), 114m2 privativos
Ent: Mar/2013. A partir R$115.000,00 A partir R$ 240.000,00. Ent: Mar/2011

Casa 4 Quartos � São Luís
Casa 4 quartos, cozinha, banheiro, lavanderia. A casa

dispõe de uma sala e também de uma ampla área
de chuerasquelra com banheiro. 'Jardim e pátio amplo.

R$ 250.000,00. Aceita apto e terreno.

Condomínio Algarve - Amizade
lindo apto 2 quartos. sala estar e jantar, eozínha, BWC

lavanderia, churrasqueira na sacada, garagem.
Fica a cozinha mobiliada. 2° Pavimento.

Piso laminado em todo apto. Massa corrida.
R$ 120.000,00. Estuda terreno como parte pglo.

gmfi1e· ,.
..,

Ed. AlJegro - Estrada Nova Ed, Belo Arvoredo - Amizade
Apto 2 quartos, sacada cl churraq. 1, 2 ou 3 quartos, sacada cl churrasq.
Entrega; Outubrof2011. R� 98.000,00 Ent: N0I1/2011. A partir de R$ 91.000,00

Uma n va etapa .

" .',

uma nova conqwsta.

Vendas e Incorporações:
47 3370-2507 e 9199-0770
m iotetto@miotetto.com.br
www.miotetto.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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imobiliafia@imobir8trialu

PARCERIA COM:
lal1tão: 19� 554

9144-4040

. OPORTUNIDADE DO MOMENTOI
INVESTIMENTO CQM VALORIZAÇÃO 100% GAR!'NTIDAI

NO CORAÇAO DE BALNEARIO 'CAMBORIUI

INSTALAçAO DE PISO ELEVADO:
Piso elevado em chapa de aço fabricado pela FAB Pisos Elevados.

..

\
-,

....1lo!iIifi!Mi_ .,
_

__

Empresarial dlapOem de piso elevado, recurso que possibilita planta livre, slmplHcando mudan·
ças nas paredes Internas, Inatal çGe hidráulicas, elétrica I caboa da d dOI, voz I OutrOI.
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APARTAMENTOS

OFERTA DA SEMANA

Ref.0122)Res. Paoletto - Apto na

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

condominial.

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

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

saldo com finane. bancário.

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

ambiente climatizado, área total 150m2,
vaga de garagem. Localização privilegiada

próximo do centro, padaria, mercado,
escola, legalizado para Finc. Bancário

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

Vila Lenzi cl suite+ 2 dorm, suite+ 1 dorm,
ou cl 2 dorm, demais dep. 1 vaga, a partir
de R$.105.900,00 .Entrada + parcela e

saldo cl fine. Bancário ou ainda parcelas
direto cl construtor.

Ref.0157)Res. Ilha Verde - Apto na Ilha
da Figueira e/3 dorm, sacada el ehurr.
e demais dep. Entrada de R$15.000,00

e saldo el finane. bancário.

.Ref.0116)Res. Gama - Água
Verde - Aptos na planta cf 2
dorm. e demais dep. a partir
de R$9a.OOO,oO Entrada de

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

j

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

e parcelas de R$ 300,00.

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

62,45 m2 R$135.000,00.

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

Rau, 2dorm, coz, bwc, saia de estar e jantar,
área de serv, sacada com churr,1vaga.

69,33m2 R$ 115.000,00. Entr. + pare. Direto
cl construtora ou saldo cl financ. bancário.

j
1
1

Ref.0204)Casa no Amizade - Com Suíte + 2 dorm,
sala de estar e jantar, coz, bwç, lavanderia, área de
serviço 1 vaga de garagem. Area const. 142,67m2

área terr. 318m2 R$ 248.000,00.
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www.imoveisca ital.net

ReI. 135 - Bairro: Centro - Residencial Vancouver" - Apartamento
novo, 04 dormitórios sendo 1 suíte máster com closet, sala es- .

tar, sala jantar, sala TV, lavabo, banheiro social, cozinha sob me-

ea ervi c sguejra, 04 vagas aragem, mobilia�o,

ReI. 133 - Bairro: Vila Nova - Residencial Berta Klann - Últimas
unidades - Apartamentos com 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala
com pois ambientes, Gozinha, área de serviço, anolasacaca com
churrasqueira, pa,nbeir,o SOGial, 02. vaga§ garage· rea pd�ativa

3376·5050 Plantão 965 r -9028 - 9973-9002
R. Feliciano Bortolini, 1081 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 • Rua Arduino
Perini.Contendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira. Area de 95 m2.

R$135.000,00 pode ser

financiada

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 2011.

R$105.000,00. Entrada RS 10.000,00 +

parcelas de R$ 500,00(corrigidas pelo
CUB e saldo ela CEF.

REF 0147· Terreno no Bairro Ilha da
Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral).CI
Frente 15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m2. (aceita automovel no negocio).

R$65,000,00

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra- com 1.900m2 sendo 19,00 de frente
100,00 de comprimento. R$250.000,00

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

de 420 rn?. 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$380.000,00
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01 SUíTE

MITORIOS

ARAGEM

I
I

Av. Nereu Ramos, 3663 - Balneário Piçarras - se
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financiamento Tr: 3371-1305 ou toda preta, uma pedalera e dois9962-7720 cabos de cinco MST, em perfeito
estado, R$ 350,00 Tr: 3370-5989PROCURO - apartamento ou casa

para alugar no centro de Jaraguá, GUARDA ROUPA- vende -se dedireto com o proprietário. 6 portas, com 6 gavetas, na cor'.,IIII.-.'IIIIIIJII......'II_"'." lIh••1
magno, roupeiro em bom estado deInteressados ligar Tr: (47) 3346 conservação, R$ 200,00 Tr: 9152-27501 99233390 3427 ou 9149-5390

I

_/Uam� COMPRA-SE

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

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

VENDE -SE geladeira branca 29Q L,
eletrolux R$ 500,00 e um notebook
positivo, 3G Ram, 320 GHO, R$
1.500,00 Tr: 9634-6151 após as
14:00hs

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

PROCURA -SE casa ou apartamento IMPRESSORA - vende-se, semi VENDE- SE tanque de expansãopara alugar em Balneário Camburiu nova, laser, Jet HP Collor cp 1215, 1.000 litros leite marca West falia Tr:Tr: 3374-1142 R$ 400,00 Tr: 3273-7669 3376-0405
PROCURA -SE sacoleira para venda INTERLOCK- vende -se com garantia VENDE- SE carreta de tobata Tr:de roupas Tr: 3371-4324 Tr: 8429-5903 ou 3370-3414 3376-0405

' ••1. DOAÇÕES
JOGO DE JANTAR - vende-se estilo VENDE- SE maquina de moer decolonial, mesa de oito cadeiras e cana grande Tr: 3376-0405
oratória, R$ 990,00 Tr: 3371-6021COMPRO - SE torno e fresa e

VENDE- SE semeadeira de milhoferramentas para essas máquinas. DOA- SE filhote de gato sem raça Tr: MOTOROLA- vende-se q 11 adaptável a tobata Tr: 3376-0405Tr: (47) 9186-5783 3276-0340 desbloqueado, semi novo, MSN, Wi
Fi , internet Explorer, Mp3, vídeos,
cor preto R$ 450,00 a vista Tr: 9917-
3771

COMPRA - SE Saveiro ou Fiat strada, DOA-SE filhote de gato mestiço Tr:acima do ano 2000, com ar, Tr: 3370-0983
3370-9508 ou 9975-7365

COMPRA - SE corsa hat, ano 2000
a 2003, na cor prata ou branca, com
ar, pagamento avista, Tr: 3376-1060

a lavanderia e o banheiro são
mobiliada, com garagem fechada R$
110.000,00 avista Tr: 8877-6695
William

VENDE- SE triturador de milho Tr:
ILHA DA FIGUEIRA _ Vende - se3376-0405

ImlU/mllWI�Hilm

VE N O E -S E
VENDE- SE ensiladeira marcaMÓVEIS - vende- se de quarto e nogueira N 12, com motor trifásicocozinha valor á combinar Tr: -9692 15 CV com chave Tr: 3376-0405Iara 1 9114-7265 Ivan ia

APARELHO AUDITIVO - vende -se MONITOR- vende - se LCO 15" R$COMPRA- SE cama para bebe Tr: importado (semi-novo) R$ 2.500,00 150.000,00 Tr: 9922-8011 ou 3275-3370-1064 jogo, Tr:8408-911 O ou 3055-3756 1410

1��nlf�IImJUm

. DIVERSOS

PRECISA-SE de roupa para menina
de 1 ano e 1 andador Tr: 3371-1305
ou 9962-7720

PRECISA-SE de uma casa ou galpão
de .maoeira p retirar do local Tr:
3370-5603 ou 9973-5780

BICICLETA - vende-se ergométrica MONITOR- vende -se 17" CRT
simples R$ 50,00 Tr: 3273-5233 (tubo) Samsung 753v (branco) por

R$ 80,00. Tr: 9917-3771
BALCÃO DE COZINHA - vende-se
com cuba de mamorite R$ 220,00
Tr: 3371-6021

MAQUINA vende -se maquina de
lavar roupa 9,5 kg semi- nova, da
marca eletrolux R$ 600,00 Tr: 3371-
7090 ou 9647-232.0 na parte da
manha.

Colchões Magnéticos- vende-se
com 15 anos de garantia, linha
de colchões magnéticos com

Massageador e infravermelho longo
Tr: (47) 3252-0810 ou 9957-24501
Sérgio

PLAY- vende -se semi-novo, com 1
controle smart sem fio, 10 jogos e
1 memori-card R$ 300,00 Tr: 9152-
3427

AULAS- particulares de língua CAPACETE- vende-se de motociclista
portuguesa, gramática e redação personalizado, na marca Norisk, R$ LANTERNAS- traseiras tricolor doContato: 9903-9535 180,00 Tr: 9152-3427 Omega, novas R$ 150,00 o par Tr:

3372-3922
PRECISA-SE de diarista que
reside próximo as propriedades da
prefeitura Tr: 3370-7857 ou 3275-
6129 Marlene

1111�llllIllfmll�m

A lUGA-S E
ALUGA-SE - maquina de costura Tr:
3371-1305 ou 9962-7720

IIUllumlflf�m/U/Um PROCURA-SE

COMPUTADOR LG - vende-se, com
gravador de CO e OVO, por R$ SOM AUTOMOTIVO - vende-se
400,00 Tr: 3273-7946 marca Pioneer modelo OEH-P3. 100,

R$ 100,00 Tr: 3373-19001 SérgioCOMPUTADOR - vende-se completo
com Windows XP e monitor LG 550, SOM AUTOMOTIVO - vende-se
valor R$ 300,00. Tr: 9929-8488 quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega

star, novos Tr: 3371-7538 a tarde.
FORNO INDUSTRIAL- vende -se
semi novo R$ 800,00 Tr: 8429-5903 PNEUS - vende-se aro 15, paraou 3370-3414 ou 8465-6251 caminhonete pela metade do preço

Tr: 3372-0665
FREEZER- vende-se vertival 240 L,
marca cônsul, R$ 250,00 Tr: 3376- VENDE .:...SE esteira elétrica e uma
4050 mesa de corte Tr: 3372-3910

Adilson ou Terezinha
PROCURO. - carro para assumir GUITARRA JENNIFER - vende-se,

mmmm.'�JI�

APARTAM�NTOS
BAEPENDI- aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, Tr: 3371-6021

CZERNIEWICZ- aluga- se

apartamento Tr: 3371-9820 Elmira

CENTRO - vende -se próximo ao
hospital são José com dois quartos,
sala de visita com sacada, 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 churrasqueira, suíte
com hidro e sacada, duas vagas de
garagem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende � se 130m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidro e, sacada, duas vagas de
garagem Tr: 9602-3904

FLORIANÓPOLlS- vende -se 55m2,
com 2 quartos, sala, a. cozinha

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

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

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

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

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

1I11IHIIUllllllllmmlUI

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

CASA - vende- se de alvenaria
com 182,00m2 averbada, terreno
600m2, perto de escola, posto de
saúde, SESC, comércios, próximo
ao centro, R$ 182.000,00 Tr: 3370-
6624 CRECI 8844
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SCHROEDER - Vende ou troca-se,
chácara no Rancho Bom, terreno LANCHONETE- vende -se ponto70.674m2, duas casas, três lagoas, de lanchonete com excelente
pomar. Troca-se por casa em localização, anexo com moradia,naJaraguá do Sul. TR. 9148-2677/ barra do rio cerro Tr: 9604-90699116-9841

JOÃO PESSOA - vende - se casa
JOÃO PESSOA- vende -se casa com

LANCHONETE - oportunidade vende terreno 15x30, meia água em cima
80 m2, murada com escritura R$ RIO CERRO 11- vende -se 50 mil m2, -se toda equipada com clientela de material, R$ 30.000,00, Tr: 8868-130.000,00 Tr: 9232-1018 dois lagoas de peixe, duas nascente, formada Tr: 8877-6695 William 4837 TRES RIOS DO NORTE - vende -seR$ 120.000,00 Tr: 3376-0726

terreno medindo 13.870m2, área
RIO DA LUZ - vende - se casa com

LOJA - vende - se completa de JOÃO PESSOA- vende -se 1684 industrial de frente para a principal,
02 dormitórios, 01 Banheiro R$ SÃO FRANCISCO- vende -se uma roupa infantil Tr: 84 J 3-3988/ Simone m2, todo plaino sem barranco com R$ 100.000,00 Tr: 9137-5573
80.000,00 Tr: 3370-6370 chácara com 1.700m2 aceito carro escritura R$ 110.000.00 aceita- sena troca Tr: 8429-5903 ou '3370- BAEPENDI- aluga - se sala comercial carro Tr: 3371-6069 CRECI11831GUARAMIRIM - vende -se no bairro 3414 ou 8465-6251 180m2 na Rua Max Wilhelm 837,escolinha casa de alvenaria com

prédio azul, Tr: 3371-602155m2, dois oormítórios. sala de estar,
cozinha e sala de jantar conjugada,
BWC social, área de serviço, terreno
com 364 m2, R$ 125.000,00
liberada para financiamento Tr: (47)
8877 -6695 William.

JARAGUA 84- vende- se casa de
alvenaria com quatro quartos, sala,
cozinha, banheiro, garagem para
dois carros R$ 90,000.00 negociavel
Tr: 9201-7842 ou 3376-1683 Salete
á noite

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

1�11I1.IIIJnIlUJnI CHÁCARAS
MASSARANDUBA - vende - se,
localizada na estrada ribeirão da
lagoa, com área de 25 mil m2, Tr:
8481-3059 ou 3725-3052

-- LOCAÇÕES
BARRA DO SUL- Aluga - se casa
para temporada. Tr. 3376-1553 ou
9903-0545SCHROEDER - Vende - se, nova, 60m2,

dois quartos, sala cozinha e banheiro, GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá doR$115.00,00. TR: 9136-0049 Sul, 850m2, Tr: 3370-1608
.

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

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

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se. - R$
800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,
R$ 300,00 com água luz e gás,
próximo a prefeitura nova Tr: 9199-
0024. Ou 9963-5544.

RAU - vende - se, casa de alvenaria, CLlNICA MEDICA - aluga - se,próximo ao brasão, com lage, três espaço em consultório (psicologia,quartos, garagem, para dois carros nutricionista) Tr: 3273-2119 oue churrasqueira, R$ 80.000,00 não 9975-7708aceito financiamento Tr: 9603-0331

ILHA DA FIGUEIRA- aluga-se kit netTIFA MARTINS - vende -se casa de para pessoas sem filhos R$ 400,00alvenaria, suíte mais dois quartos Tr: 3370-1821 ou 8432-3864com 130m2, terreno com 322m2,
toda murada, portão eletrônico, JARAGUA ESQUERDO- aluga-separabólica, ar Split, ótimo estado, casa de madeira com 3 quartos,rua' tranqüila, acesso rápido ao narua franciscoHrusck, Tr: 9158-centro e faculdade, R$ 220.000,00 0019 após 17:00Tr: 3273-0953 ou 9102-6731.

TRES RIOS DO NORTE - vende -se
casa de alvenaria, com acabamento e

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

WI/III1/UIIIIIIII/fllll1D1 SALAS
COMERCIAIS

MINI - MERCADO - vende - se, em

pleno funcionamento, valor a ser Tr: 9654-8938
combinado Tr: 9112-3947

. água e esgoto e luz, rua asfaltada, R$
32.000,00 Tr: 9603-0331/ íracerna '

MERCADO - aluga - se completo,
com clientela, balcões, Tr: 3372
2348. Helena

CZERNIEWICZ - vende - se, com
435m2, com escritura por R$
65.000,00, Tr: 8421-3178/ 3370-
1821

RIO CERRO - vende - se, próximo
da nanete malhas, terreno industrial,
medindo 3.800m2, R$ 220.000,00,
Tr: 3371-6069LANCHONETE - Vende - se ou aluga- JARAGUÁ 99 - vende - se terrenose no bairro vila nova Tr: 8811-0114 com 364,33m2. R$ 65.000,90 Tr: TERRENO - vende - se, 5.5003370-6370 m2. sendo 93 m. de frente para a Rua
Joaquim Francisco de Paulo, alturaJARAGUÁ 99- vende- se terreno do nr. 2.422. Próximo do centro.

com 3 mil m2, Tr: 3371-7103 temos consulta de viabilidade. Aceita
parte do pagamento em imóvel
e/ou "veículo de menor valor. Tr:
9929.8265 e 9973.3581.

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se

TRES RIO DO NORTE - vende - se,
1.900 m2. Frente para -a Rua José
Martins, próximo ao loteamento
residencial Paineiras, Terreno plaino,
bom para construir Mercado, galpão
ou para desmembrar em quatro
lotes (projeto de desmembramento
pronto) Valor R$ 165.000,00. Tr:
9929.8265 ou 9973.3581.

terreno com 842m2 (com casa velhaRESTAURANTE- vende-se com de dois pisos) Rua Antonio Ribeiro,clientela formada, toda equipada Tr: Tr: (11) 5560-1193
3370-3599

I

TERRENOS
ILHA DA FIGUEIRA- vende -se próximo
ao colégio Omago, 587 m2, pronto para
construir R$ 95.000,00 aceito trocar
com chácara Tr: 3371-6069 VIEIRAS - vende -se área de

8.448m2, próximo antiga bebidas
kienen Tr: 9602-3904

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

RIO CERRO II - vende - se, terreno
industrial, '1600 m2, de frente para a
BR, R$ 150.000,00 negociável Tr:
9137 -5573 VOE N D E -S E

SCHROEDER - vende - se, no centro
próximo a prefeitura, 481 m2, R$
70.000.00, aceito carro na troca, Tr:
9962-3664

RIO CERRO - vende - se terreno
industrial, medindo 1.587 m2,
próximo ao nanet malhas, R$
87.000,00 Tr: 3371-6069 SCHROEDER- vende-se terreno com

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

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

SANTO ANTONIO - vende - se
CZERNIEWICZ - vende - se próximo terreno próximo, Ao colégio, 400m2
a canarinho, 702 m2, R$ 250.000,00 todo plaino, com encanamento de
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3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h • 12h e 13b30 • 18h30
Sábados e feriados plantão.

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

RIVIERA
'_ RESIDE\'C[

- O 1 Suíte com closet,
.

mais 02 dormitórios

- Sala de jantar/ estar
- Ampla sacada com

churrasqueira
- Cozinha

- Área de Serviço
-Bwc Social

-02 vagas de garagem

com opção de 01

vaga extra.

- ReI. 2381, Resid. Saint Germain, na Vila Nova, cf 1 suíte,
2 dormitórios, bwc social, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, área de serviço, garagem. Acabamento:
rebaixamento em gesso nas salas, piso laminado em

madeira nos dormitórios, preparação para ar split,
hidrometro individual. Apartir de R$ 162.000,00

Obra Incorporada n° 42.534

Ref. 2416 TIPO 1: 3
suítes (sendo 1 com

closet e sacada), sala de

jantar e estar, sacada com

churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço, 2
vagas de garagem. tipo 2:
1 suíte c/ closet e sacada
+ 2 demi-suítes, sala de

jantar e estar, sacada com

churrasqueira, 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.
A partir de R$ 325.000,00

, Ref. 1625, Sobrado
na Vila Rau, Piso
Sup: Suíte c/ closet,
2 dormitórios, bwc
social, sala íntima.
Piso Inferior: sala de

jantar/estar, cozinha,
lavabo, área de

serviço.
R$ 370.000,00

Ref. 1623, Caso no

Centro, cl 1 suíte cl
banheira, 2 dormitórios,
sala de estar, sala de
TV, bwc social, cozinha,
área de serviço, área
de festas com bwc,
garagem.
R$ 370.000,00

Ref.1607, Caso no Amizade, cf 1 suíte, 2
dormitórios (sendo um deles mobiliado),
sala de estar e jantar, bwc seclal, cozinha.

mobiliada, área de serviço, área de festas, 2
vagas de garagem. R$ 290.000,00

Ret. 1626, Sobrado
na Vila Nova, cf 01
suíte com closet e

_, banheira, mais 02
dormitórios, sala de

estar/iantarbwc social,
cozinha, área de

serviço, área de festas,
02 vagas de garagem.
R$ 730.000,00

Ref. 2339, Centro, cf 3
suítes (1 master com closet
e sacada, 2 demi-suítes),
Ampla sala de jantar e estar
com sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço com

.

estendal, lavabo, garagem.
(SOMENTE 02 APTOS POR

ANDAR) R$ 330.000,00

ef. 2417, Centro, cf
01 suite mobiliada,02
dormitórios, sala de .

jantar,estar, bwc social
mobiliado,cozinha
mobiliada (menos
eletrodomésticos)
sacada com

churrasqueira,02
vagas para garagem.
R$ 370,000.00

Ref. 2384, Vila Nova,
. cf 1 suite cf closet, 2
dormitorios, bwc social, sala
de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, área
de serviços,garagem. R$
150.000,00 á R$ 215.000,00
Obra Incorporada n° 60.863

Ref. 2412, Ilha
da Figueira, 2
dormitórios, bwc
social, sala de estar
e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área de

serviço, 1 vaga de

garagem.
R$ 129.000,00

Ref. 2421, Czerniewicz, cf 2 dormitórios
sendo um deles com terraço, bwc social
mobiliado, sala de estar e jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha mobiliada,

área de serviço, 1 vaga de estacionamento
coberto. R$139.000,00

1
I
I
j

I'
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�()f47J917�064
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Apto suite + 01 dormtorlo, Terr�no alto, vist� maravilhosa;
Bem localizado. Em otimà " Chacara em boà.lccallzação,
conservação. 80 90 m2 • R$"- ,

. .agt;o�·lK_rTl. tto c�ntro de Jaraçua
130 Mil - Pode ser financiado:;.,::;;' -d�tSul�··Asfàlto,a:400m do imóvel;

-

- COO 675 R$ 48.000,00 - COO 359

�F'RDN1N.
��
Imovel com condiçoes especiais de

:. venda na planta.conforto , praticida
de,�privacidade e desing arrojado;.
excelente acabamento. COO· 661

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
.

com suãe + 1 dorm, sacada
. com.·churrasqueira e uma vaga -

de 'garagem,· próximo ao centro.
·R$130.000,OQ. COD468

.

- GARDEN FLOWERS. Apart .

cf ótimo acabamento, piso
porcelanato, gesso, totalmente

mobiliado,sacada cf churrasqueira.
Prédio com sauna, home theater,
academia, sala de jogos, 'piSCina e

'amplo'salão de festas, lvagas de
ara em--de ósito. - COD-640

...�

Apartamentosuite + 02-dormitorios.
area privo 89,0 ffi2. cozinha mobiliada,
area ser\liço, banheiros com bancada
em granito e arTT$ios. ampla sacada
c/ churrasqueiraaceita permuta
(troca) por apto de menor valor.

R$198 MIL - COO 660

: EDIÁCIO CHIODINI- Cobertura,
Apartamento com sune, 2 dormi
tórios, dependência de empregadâ,
5 bwc, cozinha, sala, 2 vagas de
garagem. Localização Privilegiada,
ótimo apartamento. COO 300

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

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
ara em R$135 MIL - COD 615

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 surre mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com.
·churrasqueira, lavabo e depósito.

. espera para split.
R$179.900,OO. COO 499

_.
APTO CfsuhI + 2 dorm., banheiros

com bancada em granito, piso .

laminado, 2 sacadas, depeQdencia de
empregada-localização prMlegiada.

R$269 MIL - COO 651 ..

Casa alvenaria com edicula para
03 carros, t)aragem, playground,
portão eletronico, toda murada,
cozinha sob medida. Firenze II -

COO 644

.

Apto com 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira eNaga de'

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, pro>timo ao centro -.R$155 .

. MIL - COO 392'

- Apartamento com suite+2 dorm,
.

Bancada na cozinha em granito,
Otima localiza9ão e vi�a para a pso laminado, cerâmica, gesso

cidade, Condômlniú Jardim Cnstina,. ,. Je.baixado - Residencial. Esplendore -

.' Fúhpi)S <:aragLJá veículos - Pode Ser
Financiado. COO 613

,"0 ,

•APArn')\MÉN1'Q$. :
.

-

{"'�. ,-'� ", - '·f., ;...: ..•• �_., i

CENTRO - (próximo Macol Materiál •

de Construção). Apartamento sala e
cozinha integrados, 1 quarto, banheiro,

área de serviços, garagem. Claro;
arejado. Aluguel R$380,00.

CENTRO - (�d. San Raphael, próximo a

Doce Mel), apartamento 1 quarto e sala
separados, cozinha. Aluguel R$390,00.

.
.

_'
,'-

•CASA '��'
'

,,' : �, recepção + 3 salas, banheiro e copa .

. JIFA MARTINS - Casa com 3 quartos, saa,
.

rnóbi!.iados'. Possibilidade de negociar
cozinha, lavanderia, garagem. R$.�OO,OO ,.' ,.

.

mobíliás. Aluguel R$1 ,500,00.

CENTRO - Apàrtamentó sala, sacada,
2 quartos, banheiro, cozinha, área de
serviços, garagem. Aluguel R$590,00.

• �""'i

• SALAS COMERCIA'$

MARCATTO CENTER
Sala comercial de frente

"Mal/Deodoro da Fonseca..
220m2 aluguel R$3.500,OO
183m2 aluguel R$3.0ÕO,OO

Consulte-nos! .

.'

.

CENTRO - Sala comercial nova, frente
da rua marina frutuoso, pé direito alto,

o

• 65m2, Aluguel R$1,780,00, sem
condomínio.

,

CENTRO - (em frente ao Colégio
Jaráguá), Excelente sala comercial
(decorado por arquiteto), dividida em

'fi '.,
,

CENTRO (Ed, San Rophael, próximo a
doce mel), sala comercial 35m2, com

bameiro. aluguel R$590,OO.
.

CENTRO - Sala comercial nova, frente
da rua Marina Frutuoso, 4t,12m2, •

Aluguel R$1.300,00.
.

_ _;."
� .. t

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(47) 3370-0919

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 4 e 5 de dezembro de 2010

Imobiliária Engetec

CRECI 1.105-J PLANTÃO: 8448-9724 1 8805-7263 18448-9723 1 8412-471218447-9319

Rua Padre Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - SC I www.engetecimoveis.com.br

lo

Nada mais prazeroso que
�

transformar sonhos em realidade.

.� '.'�: ",,;,�.�w��

Pios, com 02 quartos, saíà,.coílnha•..
�liéada com churrasqueira. bwc,
1"aMeira, cenlral de gás, portão
eletrinico e garagem. Entrad,a a

"combinar, saldo financiado pela tEF "

-_

�
.

- -.

•
".'i;;.,JitJt4:

\

,,'

.Apa:I�);wm:>4.·f'fAff.c:ijl,à'3r.f
·2éQtlTlUérIos

·S�comChu:rasque!ra

.('.c.."lnlt.�, �M..� �r. �'t.a:' tllltr.t��l';HldlI$ ·G3I�lI p!:V�
• (�.»>.l;f Jl,'$IiJ ar-r.t'I'Jt1:!:ll'lttlllln � lV a ClIbt; ·llf'YlJl®."i1«()(Il t':;uw
·S/jIVIf!mtint.ltfllPAfv:çu "ÁreJ;''ffdeede�tO!!lI.goo,67:n�

-Sal» d� f�:'i!8!> Cl).1! �06m: •

·/\I·� ��vA (:1) ffl"':�t�I;dImc;lll�' l'i li:13.11$lrr'
"H:J)1S®)',,�,:;;rr". V:!.lH!t'(,l

VBtDAS
473055.3009 • 8424.5050

\Iimt....��nl.�-Jo!ilJ:i�Sof $í.f.j� ....�
WWW.erbocomJruJor•.Nm.bf
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GRAI
,

RAiiiA
InCOrDOradora

... <
/l<o.

I�
M

g <

O (
):.

IIIIIIIIIJI Im, /

/.

�
(

111ft

I
<.. (

;

t

, ,

parto (novo)'1 doni1ít.. salª. COZ., área serv., bwo, sacada,cI
c�urT.,e garagem ..Residéricial :dasTulipas. A!�gueJ: R$·495,OO

no's de bons negóC'I·OS'. 'Apart.3r,dormit., sala, coz., área serviço .• bwc, eg8ragem,
AV. .Mal Deodoro da Fonseca - Ed. Picol1i. Aluguel: �$ 750,00

�"":m...Apart.1dormit..$ala, ,cozinha, bwç, lavanderia' e garagem.,
.

R. Mal. Deodoro �a Fonseca- Ed: Florençp . .Aluguel; R$ 600,00
Apart. 2 dormít.,· sala, 'copa, GOZ:., bwc, 'lavanderia e garagem.
Rua Jos� AlPus, 95 ·,.Eã",Márió Tàvares. Alugue!: R$�OOjOO
Ca5a,.04 �o'rmü<, sendo oi. $�íte c{ hidrQ, sala. 2 bwc;'�a�da,
COZ, cf moveís sob medida, sal� estatljan!ar, lavabo, despensa,
'á-rea de serv, áreas de fest�s c/. 'churr" garagem pI 02 cerres,

Casa murada, R. Eugênio tessmann, 301.' Alugl,letR$ ,2.9QO,oQ
Apart. S dormk {sêndo J suíte), 's�la, ÇQZ, lav�nderia:, h;'C�Q!}.,
sacada com churrasquêira. e gàragern. Rua Gov: Jorge t�6erda.
nO 100 • Ed. Nçvo Milênio. Alugue!: �$ 900tO�� , . �

.

'

,

Casa mista,: s'ala, copa, coz.,' lavan'deria, "bân,h'éiro tfgaragem.
RUÇI R�dblfôJMenuéssler, [1°390. Aluguel:: R$�50,OO;' '�,

\.'

�l1Â�' �< .

�r.

A.pa"rt.:3d�rmit.(s�ndQ 1 ��íte),.sala, cozoha, bwc.JaVanderla,
hurr.,· sacada e garagem: R JQsé:�av:an�lo, Aluguel: R$,100,OO
ApârtJ ciormít., sala, coz., lavahd,: bW�t �acada � ,garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed..Bela V4Sta, Aluguel: 'R$ 550,00

FONE: (47) 337,1-21.17
PLANTÃO VENDAS:·8404-8498/9183-2333

""""�-,,,,,,,, $i.��'f!,íll!ii.villl!lifii!.'I.®,�. �".
Rua João Picolli, 104 - Centro - Jaraquá do Sul/SC

EPASSOS
imóveig

,

PRIMEIRO PASSO PARA O MELHOR NEGOCIO'

,',

41· 3 ,.W\VVt�(ombr
.

��, 180 � fda 40 ...�(J �kxr� t» Suf.,SC.;�� 47m3 S020
,

j r wnrr ."lIfi' '''11 111111 ?li. IIIJI'Ii'illll'1JIIIIII 111.-1117 71111) 7 I I?3U'7m;' 'iii 'Ii j illfllilllrlUHI nU ilil"flíl'M!1

»
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I-

\ \

: \

tSEt3532 - Apartamento no bairro. Ref. 3544 - Apartamento no bairro Barra
com 01 suíte + 01 dormitóno ou 01 suíte + 02 Centro, tipo 10ft, próximo ao Colégio Bom do Rio Cerro, com 02 dormitórios, 01 Swc,
dorrnítórios, yator a partirde R$150.0Q0,OO.

w Jesu�. R$ 80.000,00 ehurrasqueira na sacada:H$ igp,ooo,OO
OI - _, ....... __ ._"

. \\.
il't

Confiro em nosso site outros o ortunidodesl www.araisoirnoveis.net

,

�1.OYlI I CREDENC�O
,

CA'.�KA
L .__.__ . ._._._ _. ._._.__ . ._

Financie aquI! ,

Rua Expedicionário Antonio Carlos Ferreira, 1 1 15
Bairro Nova Brasília

,

P1OO15: BAlRROAMIZAD� SobtÕdo de alv.de alto
podnio. Porte sup.:2 (j!lOrt., lbanh., 1 suíte cf doset
ebonh.hidrom.+ 1 sálb. Porte de baixo: rozinha,
lovonderia cf móveis sobmedido, sola lV(jontarl
es1or. Uma amplo área de lesJo no eI1ilo rúsIiro
cf fogão e fomo a lenha e dlUrrasq_., 1 despensa e
1 banheiro + .uma linda piscina de vinil. Portóo

, eletr.. Gorogem poro4 rorros. Temmo cf 690,90m2.
____�.w__. t . �.OOl,OO. .

.

P10022: Térreno com
16oo,45m2. Esaiturado,
ótimo locaJização. Ruo
asfaltado. OTlMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Aceno finandamento.

.
RS 450.000,00.

! el0016 - Terreno
I com 24745,34m2

,

esanurado. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Valor R$350.000,00.

Próximo oWEG Químico

PlOO2S - Sobradomm
4 quortos,2 bWt, solo TVI
jantar, rozinho, oopo,

.•.

lavandelÍll, gorogein poro
1 oorro. ótimo localização
prol. demeroodos, formá
áas,m, pmto de soúde.
Á JlOUCllS metros do c:en1ro.

Tenenomm 183,82m2.
R$2SO.tQI,oo.

PlOOO8 : REs. NOVO HORIZONTE - Apto.
com 1 suíte + 2 quartos�la,cozinha,
lavanderia, sacada c/ chur., 2 vagas na
garagem . T' andar. APJO NOVO DE

AlTO. PADRAO.

PIOOll: Sobraoo olv. C/3 suites sendo 1 mlllhlr, 2
qUarloj_�nh. Cozinha, Iovond, sola lV(jantor. E iIema� """"ndências. Amplo órea de fesIiJ cf�na.

Aquec. Solar. Fimm inówis. RS SOO.OOl;oo.

E-mail: contoto@paroisoimoveis.net

3370·1122
9117·1122

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

89251-460 • Jaraguá do sul·se

www.ivanaimoveis.com.br
iva na@ivanaimoveis. com. b r

e

Ref. 2070- ApOJlomentos no bairro Vila Novo, .Res. Dom
Midm�,'mm 1 suíte, 2 quartos, sdlo de es1or, solo de jonlor,
rozjnha, soroda com murmsqueim, órea de selViÇD, 1 ou 2 '

wgas de gamgens. fwo de 89; OOrn2 o '11 O, 00m2• Preço
de·R$l50.000, 00 o R$215.000, 00.

Ofertas vólidas até a dota de 10/12/10

Ref:2087 - Aptõ no Centro, Ediffcio Isabello, com 1
suíte mobiliado, 2quortos mobiliados, 2 BWC mobili

e
• ados, co�lnhã, solo de jantar, sala de' estar,socado,

.

�.

área,de Serviço, lvogos de garagem. "

�; '-.

Valor RS' 179.000,00.
'"

Ref: 2083 - Apto. no Bairro Áyuo Verde, Res. Nostra, ,

com 2 dormitórios, bwe/salo de estar, solo de jantar com
socado, cozinho, óreo de serviço, 1 vago e�tacioname�io.

'

,

"

Preço RS1] 5.000,00 o" '.

Ref: Dubai - Apto no-Centro, Residencial Dubai,
com 1 suite, 2 quartos, BWC, socado com

_
churrasqueira, cozinha, solo de estof,'solo d� janror,

, óré� de serviço. Tubulação para aque,cedor de ógúo e

/1; gós, Medidor individual de águo, prepoiri'çõo poro ar

cond. split, 1 V09º de garagem. Preço.R$215.000,OO.
"'

N
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www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo
de financiamento, pela

Caixa Econêmica Federal.

(47) 3373·3404 I 3373·0066

Classimais

Facilitamos seu crédito ju_nto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

,� .. diversos pontos da cidadé.
,

,

* L:oteamentos Próprios
Anúncios com validade de"5 dias' após a veiculação.'

Ref:325 Amizade/
Guaramirim Lote

com área de
445,04m2

R$70.000,OO·

,Ref: 209 "Amlzade/Guaralllírim:
terreno tom 420m? nas'

'

proximida4es do forum novo;
terreno pronto para c'onstruir e,apto
�ara financíamento, R$85.,OOO,ilO ')

�e1218 ; Bananal do Sul! Guaramirim Casa em
alvenaria com 03 quartos, sendo 01 sutte, sala de
estarfíantar, banheiro. social, cozinha e lavanderia.
Imagem meramente Ilustrativa, Em construçãor!

R$15o..000,OO Finançiável pela Caixa.

Ref: t96 Centro/Guaramlrlm • Wrencr
com 364mi ótima localizaçãó, .

R$75.000,OO

ReI: 223 • AmizadeiGuàramlrim - Sobrado gemlnaclo
com 2 quartoF, 2 oanheiros, sala, cozinha, lavanderia e

garagem, A@a construída de ü5m<, tçoa murada.
R$110.000.00

Ref 233AvaVGttaramirini câsà llI11 alvenaria com 03
quartos, sala, ,cozlnha, banheiro, garagem e edícula nos, rurnlos

da casa com áreà de festas eesdrttório, R$150.000,OO,

6el: 226 • Amilade/Gllarjlmlrim - Terreno com"
.

420m2 pronto'J)araconstruir. R$J5.lJOO,OO

.' Ref: 191 Centm/Guaramlrlm Casa em alvenaria
com 3 quartcs, �ata, 'cozinha, 1 hanheiro,
lavandena e garagem. 65m\R$65.000,OO

- ReI: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno com
189.760,OOm2 contendo arrolzeira, terras produtivas.

Terreno eSCrfturado, R$800,OOO,OO

Ref: 00231 Amizade! Guaral1'lirim Terreno com área de 607Sml, conlêlldo OI .casa em
alvenaria com apro�imadalBente 309ml., com 02 cozinhas, 02 salas, msssmo, piscina, área de

.

festas, deck de fren�e para o Rio(represaí. Valor sob ton'Sulta.

Ref 216: AvaílGuaraniírlm Casá mista com 02
quartos, sala, cozinha, banheiro li) lavanderia

8$68.000,00

Ref 221 AvailGuataOlirim Gasa em ;ilvenaría,
comfl2 quartos, banhelro: sala,'cozinha,
lavanrfelià e garagem. �$125<OQO.OO

;

R!I1: 225 • ·AvaífGuaramlfim· Casa n(lv� tllÍ'l
, alvenaria com 2 quartos, sala, &o:iinha, 1
banheirb, lavanderia e gáiagem. 80 m2 de área

construída e tsrren de aprox. 2tOm�.todo
inÚrado. R$135.000.0p .'

Ref: 00234.Avaíf Guaramirlm Casa com 03
quartos, sala de,ilstar, cozinha, 02bariheifos, x

lavanderia, 02 garagens, casa toda murada. "

" ':'" ,R$145.000,On" �
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Mude de vida, 'faça o seu consórcio Ademilar.
I

o consórcio de imóveis éurna excelenteopção para você

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair do áluquel, Você escolhe um

,

v_alor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que
-..;..,

o
ü_
z

o
ã)

i R$ �o.ooo,ooc:
cu

o
ICU

��

8 R$-300.000,OO**
cabem no seu bolso. Assim vocêplaneja e realiza.

"".
.. ". .v '_,' ,
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,UM NEGOCIO,
I I�,..t F""'U''1""; foR t,iUÉ" ldRD'
U/:YI� : .... : \dN\.::I fYI::(:-Lt]U:"'';

\R
consórcio de imóveis

·Parcelas reduzidas até a contemplação, quando serão recalculadas, Prazo de 240 meses para o crédito de 40 mil (reais, Prazo de 150 meses para créditos de 100 mile 300 mil reais. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio ··Cota casada,
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9913-5304

"

A 3371-1500· 3215-1500

Imobiliária A P' A R T A M E N TOS

vendas@chaleimobiliaria.com.br
Rua�einoldo Rau, "§&c - Centro -:Jaraguá do Sul

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

Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas

vagas de garagem.
.

Áreas: 270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo (áreas
estimadas� ,

Etapa da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$280.170,90 + CUB (CUSTO ESTlMADO pelo
Condomínio sem Acabamento) em até 30 meses.

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$85.000,00
(Entrada negociável mais parcelas);

Sala Comercial no-térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso -

R$195.000,OO
(Entrada negociável mais parcelas);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiocnet,
ao lado do nO 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo. Edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENTHOUSE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para Jogos/Lan House e área para piscina
com deck/Solarium, intra-estrutura para instalação de
ar-condicionado tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente. opcional, elevador, sem jan elas de

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois

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

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 135,09 m2 total e 87,6'6 m2

privativo - R$134.431,44
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 02 com dois dormi

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

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

privativo - R$118.707,60
, (Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo - R$136..505,16 -

(Entrada negociável mais parcelas).

Apartamentos TIPO 02 com dois dor
mitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha. área de serviço, sacada com

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

75,00 m2 privativo - R$107.714,64
(Entrada negociável mais parcelai);

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 4 e 5 de dezembro de 2010 Classimais· 37
�,

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

-banhelros:
• Infraestrutura para
instalação de
arcondicionado (sistema

1fJI'
,.4 spltt), TV, telefone, internet

f�'�' e portões eletrônicos;

1'"1Jt..
'';'' • Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

.. Limpeza, e segurança para eventos,
,

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas

• Serviços gerais d� limpeza

• Portaria

• Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial

Agende uma visita!

Orçamento sem cómpromisso

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

\

Edson Müller
Corretor de Imóveis

(47) 9112-1700

(47)3372-1700
CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - se Cep: 89.252-190

www.mullercorretor.com.br

Cód.2018Três Rios do Sul -

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

R$ 100 mil elescr...

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

árvores frut.

R$ 220 mil

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fQ9lenh.

garagem, bwc

R$130 mil
-)

Cód.1075· Chico de Paula-
2 qtos, bwc, sala. cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

.

R$165 mil

Cód. 1036 - AMIZADE
Loteamento ltacolomr

/. R$ 85 mil c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/- 11.000.00
m2, com casa. Rancho. plantações.
com telefone. pomar etc .. Valor

. ,R$110mil

CÓd. 2017 - Centro - Apartamento 3
quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia. bwc, churrasqueira"

sacada garagem - Valor

R$ 150.000,00

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

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

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

garagem. Terreno com 374m. garagem.4 carros.preço sob
R$ 85 mil consulta.

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

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você'desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
.

(SFH).minha CASAminha VIDAI . �
.ProJeto_s Estruturais e Arquitet6nlcos .._"

CKu.AGtUSftHA
t; "f ,'li' L lt iii .t,. iii f �\

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS '

APARTAMENTOS

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte, 01 BWC e um lavabo-
102,91m2 de área interna.

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

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 0'1 veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
.

• 04 Apartamentos por
andar.

�Ç_4M.ª.ÇM
Rua 1303
Bairro Amizade - Jaraguá do Sul - SC �e!f_g!'!91.M_§.m.9..Ã..t�J!eºRÀçAQ

Solon Carlos Schrauth

.�qª-'ll!!m" tEA..�!t�!J�Á '

Eng<'. Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa Lazarotto

Ç_º--�JAHLI;y'_g_��A
Colina Imobiliária e Empreendimentos
Ltda. 'CRECI: 2452-j

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ir

ss Classimais

(�
I

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 4 e 5 de dezembro de 2010

.www�imobiliariahabitat.com.br
, .

habitat@imobil ia ríahabitat.com.br
CREC' i5&3-J

,

l

�
CASAS:

H652 Casa de madeira com

02quartos. Bairro Jarguá 99.
R$330,00
H665 Casa de.alvenaria com 03 •

. quartos. Bairro Chico de Paula.
R$450,OO
H659 Casa de alvenaria com

03quartos. Bairro Nereu Ramos.
R$460,OO.

.

H664 Casa de avenariacom
02quartos. Bairro'Amizade .

R$S20,OO.
H660 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Agua Verde.
R$560,OO· próx. Chopp e Club.
H663 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Ilha da Figueira. '.

R$700,OO - próx. Pçsto.Pérola,
H661 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Vila Nova. R$1.000,OO .

• próx. Prefeitura de Jaraguá.
, , ti;":'"

APTOS:
H552 EM BREVE Apto com .

02quartos. Bairro Ilha Pigueira.H548
Apto com 03quartos. Bairro Vila
Nova.R$550,OO + cond.
H544 Apto com 03quartos. Bairro
Nova Brasília, prox. Angeloní Centro.
R$580,OO.
H541 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$590jOO + Cond

.
H551 Apto com 03quartos. Bairro
Centro. R$700,OO + Cond.

"")
ALUGUEL COMERCIAL:

H724 Sala comercial com 76m2•
Bairro Santa Luzia .R$399,OO.
'H701 Sala comercial com 90m2•
Bairro Centro. R$490,OO + Cond. +
IPTU.
H723 Sará comercial com 70m2•
Bairro Centro. R$490,OO + Cond. +

-� IPTU.
H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasília. R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 +

WC. Baírro Centro. R$670,OO +'IPTU.
H707 Sala Comeréial. Bairro Nova '.

Brasilia. R$600,OO.
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco" Bairrq Centro.
R$1.600,OO.

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m2,
com 03quartos, 01 banheiro: cozinha,
sala, copa: área de serviço e '01 vaga
de garagem. Rua MariQ 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

t,.j, " Vila Nova, com 314m2, terreno com

530m2, com piscina e garagem para
04 carros.c
H122 Casa de 106m2 no Bairro

,

Czerniewicz com 01 quarto mais
. suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor ,

cf! ' R$220.000,OO
,

.

, VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2• '

Baírro Ilha da Fiqueira.
H324'Chácara çom 47.500m2• Tifa
dos Monos.Valor R$95.000,OO.

Venda de Chácaras:
H318 Chacara com 28.000m2, com
casa de 120m2, com rancho
hordenhadeíra automática. '3 km do

(

centro de massarandúba.
R$260.000,OO. aceita imóvel como
parte de pagamento

\
Lotes de esquinas no

f-
.. Amizade, na Tifa Schubert'

(
_...-. • .,.,._.."......._,-"""' . ....-".,'_...»"_...<>".�.

�

( ,

H205S Apto com

dois dormitórios,
banheiro e cozinha

. mobíllada, duas
sacadas. Valor
R$145.000,OO.
Bairro Amizade. -

H203 Villeneuve Residence
.

aptos com área total de 515, 12m2•
Para quem gosta de viver com
requinte e segurança. H202 Apto com 01suíte com closeel + 02quartos, sala jantar, estar,

tv, lavabo, churrasqueira,.área de serviço, sacada fechada, BWC

l.

Fmw:

47 3371 ,8009 DIA
f0,Pe; 41 3311.2211
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RUA BERTHAWEEGE N·S25 SALA 01 t
EM FRENTA A ENTRADA PARA o

PARQUE MAlWeE, JARAGOA'DO SUL
FONE :3376-2206

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

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox.
350m2, - Reg. Imóveis MI 9.205.

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

Imóveis M150.966

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes
- Com escritura - financiável - Reg.

Imóveis MI 24.783.

. CONSULTE·NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br ao,.<JlltHli)

,

�.""���.,,,,",,� <a�,��EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Jaraquá Esquerdo
.

Ilha da Figueira
l332 � Casa de 135m2 com

terreno de 623m2, Ótima'
localização. 1 suíte, 4

dormitórios, cozinha, ampla
varanda, banheiro, garagem
para dois carros. \'

l279 - Terreno na rua

Alfredo Schumann todo
DOCUMENTADO. Terreno
com 450m2 sendo: 15m
frente por 30m fundos.
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Terreno em frente ao DG da WEG, na rua PrefeitoWaldemar
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,

Grubba com área total de 2.047,09m2 e com 25,OOm de frente. toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de

I Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00 I entrada e o restante parcelado direto com o proprietário.

L _,L _j
�rrenonobairroJoãoPessoacom305,OOm� 100%plano, ������

pronto pra construir. Última unidade! R$59.000,00 à vista ou RESIDENCIAL ADELAIDE
50% de entrada e o saldo parcelado em até 50 vezes. �

....,

l.()
C")
N

o
W
cr::
o·

Berta
m ó v e 5

o Saldo em até 50 meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

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

Preço: R$ 135.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!
.

após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

1/JIIIl/lllllllllllnliflmlll/l11lltml1Jl/I/ll/llllIIiIIIlIIiI11UlI/ln/llWJ/JIIIIliI/lIIlO/lII/JIlnlUlIlIIlJlllrIlllllUJUmU/imlfll/fl1l/J/JIUI/fflWlIfllIi/JIIIflllIl!/tlllIIlIJI!IIIIlJP/WII!IflIlIIDlIJHnI/lUmWnlimnillUlIIIIPI �
" nUnmlll1llllnInIIlIH11ilRlllinIIHlJlmmllJlJlmr'IJJ/JIJJJII1'IJJ/JIJJJ _

PlANTI�O lC)CAÇIS,() 9994-5662

A tendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

I!IlfnW/lmlJllill/lll/lllJI/fI1llmlli/lllJJlmllllJlllJljl

I "

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

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

da Paz. Valor: R$370.QOO,00.

Ulluwlllummlll/1llll/1!lI/II/fI1llJm_/IIIIII
'

ilmIIllJUlJIl/mIJ/ljmfllIIUlmlJlJl1l1InmJUffl�U/"ulUmlJ/lllfll//JI!1Ua/llWllIJllJlmI/JlUlI/JJJIII11JII1It/IIlUI/IHI1!fJ//1Jm/llJl/IJlllI/f/llilllmrmnrlmnll/IlIIUJ11Il1IIflIlI/JI/I/ld!U/lIIUlHli!J1tWl/lrlllll1/1l1f11llJJjJj

LOCAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 4 e 5 de dezembro de 2010 Glassimais 3

,.

"I, O B. I" L I ,A R I A

f\AENEGOTTI
ww:w.imobiliariamenegotti.com.br

" .

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 .. Centro

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA LOCAÇÃO
CASAS:
Bairro estrada nova - rua joáo miguel da silva, ,

514 - 02 qtos, si, coz, lav., bwc, gar R$ 300,00
Bairro:Jgua 99 -Rua Rll03,no 500 -02 qtos, '

si, Cal, bwc, lave gar. R$ 500,00,
Bairro:Jguá 99 -Bua 1054 -02 qtos, 51, COZ,
bwc, lave gar, R$ 380,00
Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel. '

n° 171 - R$ 4,500,00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI - 112 sin° -02
qtos, si, COZ, bwc, lave gar, R$ 475,00
Bairro:Jgua Esquerdo -Rua Jose Mario Menel,
n° 55 - 01suite, 02 qtos, si, COZ, owc, (ave
garagem. R$700,00
Bairro:Tifa Martins - Rua José Narlocl1,
n"1749 -03 qtos, si, COZ, bwc, lav ,R$550,OO
Bairro:Tifa Martins -Ru a !rineu
Franzner,nf'204-02 qtos, 51, COZ, owc, Ia\! e '

garagem. R$400,00
Bairro:Nova Brasília- Rua João P!anicheck,
931 -02 qtos, si, COZ, bWG, lav. R$ 400,00
Bairro Vila Hau -Rua Maria Bertoldi Bertoli,n°
57 03 qtos, si, coz, bwc, lav e garagem
,H$800,OO
Bairro João Pessoa -Pua Manoel Francisco da
Costa,n° 410 -Casa do Meio -02 qtos, 51, COZ,

... �--------...-------------..-------------.......---------- .1 bwc,lav.R$SOO,OO
Bairro João Pessoa -Bua Manoel Francisco da

Costa,n° 410 -Casa do Meio -01 qto, si, GOZ,
bwc,lav,R$450.00
Bairro:Três Rios do Norte -Rua Bodovia
Municipa!-02 qtos, 51, COZ, bwc, lav.R$380,OO
Bairro:Víla Nova --Rua Frederico Curt Vasel,n°
122 -03 qtos, si, COZ, bwc, lav. ,R$l ,DOMO.
Bairro:Nova Brasília- Rua Leopoldo
Janssem,n° 20 -01 suite, 03

qtos,sf,coz,bwc,lav, piscina e

garagem.R$1.400,00
.-

Apartamentos:

6.100- CZER.NIEWICZ _ casa de alvenaria Bairro Centro -Pua Jose PicoU, nO' 104 -04

qtos, si, cOl,02 bwc, !av, sacada e

com área de 341,9m2 e terreno com área gar.R$850,00 -edif.Carlos Spézia
de 2.530,OOm2 01 suíte 03 Quartos; 3 6.187 .. AMIZADE", Casa com uma Bairro Centro -Rua Gov, .Jorge Lacerda,n"3!0

-02 qtos, si, coz, bwc, lav, sacada cf
bwc; dependencias de empregada; sala suíte e hidra, 2 dormitôrios, sala t. v, churrasqueira gar. R$ 650,00 -Edif. Sta. Luzia

de lantar sala tv o
.

h Bairro amizade - rua arthur enke, 23i -

J. .; . ; c pa; cozm a; sala jantar, cozinha, área festa; área Edfparisr - 02 qtos, si, COZ, bwc, lav, gar. R$
. 'churrasqueira;garagem para 02 420,00

automóveis. R$689.00Q,OO EXCELENTE �

serv, 2 'vgs garagem. R$280.000,OO Bairro Czemiewícz- Rua Francisco Tod!, n° 960

TERRENO PIARA C.ON·S'T·R·U·ÇA-.O DE ACEITA FINANCIAMENTO! -01 qto, 51, coz, bwc, lave garJI$ 450,00
li Bairro:Czerniewicz ,- Rua Paulo

PRÉDIO.
' Becendorf,230 -(}1 suite. 02 qtos, si, coz, bwc,

...iI!IIIIII...-..--..--...---..-..--...--_!IIÍIIÍI--...-...-------------........_.......---...-....... .llav, sacada c! churrasqueira gar R$1,OOO,OO
Edit. 04lthas
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n"304 ·,-Edil,
Bruna Mariana .02qtos, si, COZ, bwc, !av e

gar,R$600,00
Bairro Vila Lenzi -Rua Marcelo Barbi,n 314 -

2qtos, si, COZ, bwc, lave gaf:R$400,OO.
Bairro Vila Lenzi -Rua Victor Rozember'O,n°
384 -01 surte, 2qtos, si, COZ, bwc, lav e

gar.R$650,OO
Bairro Baependi - Rua Reinaldo Bartel, s/ri -

2qtos, �I, COZ, bwc, lave gar.R$560,00.
Bairro Agua Verde - Rua Paulo kraemer. n<' 202
-Edil. Olinda ·02qtos, si, coz, bwc, tav e

.

gar,R$600,00
Bairro Tifa Martins -Pua 766, Adelaide totfo!
-lot.Corupa -zqtos, si, coz, bwc, lav e

gar.R$�80,00
Bairro Agua Verde - Bua Jorge Bullr, na �336 -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$480,00
6.194- Centro- Ed. Diamente cl '2' dormitarias, sala Bairro:São Luis -sua Carlos Tribbes, n0141 -

cl sacada trurras U'era COZinha á·r ti
'

6.193- Vila Nnva- pa radl'se' resí"e,r1ce. C;1 suIte, _L. t
' 02qtos, si, COZ, bwc, lav, sac e gar R$580,OO

.. ... e c .. q I." ., aa e servIço, " '-! ") Balrro:Jgua Esquerdo -Rua Adolarata Dauri
banheiro social, uma vaga de garagem. Tem dormitório, sala de estar c/ sacada e churrasq.f:,Ieira, P ,",' "126 02 t ! b Iraul, n' - q os, s ,coz, wc, av e gar.

109.00m2, de ama privativa. Predio Oferece are.a de sala de Jantar, cozinha, área d� serviço, banheiro R$499,OO •

festas com dois hambientes, piscina, elevador.
.

social e garagem. Com área total de 100,57m2, Bairro: Ilha ela Figueira- Rua Sra. Julia, n" 181 -

.

R$170.000,OO ' R$185.000,OO 02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar. R$S50,OO

r-==============r===;;E;;;;;;;;;;;;;;;;;=;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=
Balrro:ltl1a da Figueira-Rua Àngelo Benetta,
Edi!. Oifiori-02qtos, 02qtos, si, COZ, bwc,
lav,sacada c churrasqueira e gar� R$ 670,00

RES. 8ERTHA KLANN ..

Apenas 7 Unidades ..

Pronto para Morrar

6.109· NOVA BRASILlA.. res. ,

leuprecht. apto eiS dorm, sala
de t.v com sacada, copa,
cozinha, banheiro, APTO

MOBILlADO'COM 3 VGS DE '

GARAGEM. R$180.00D,OO

6.147- BARR.A • apto cl 2 dor. Sala estar
cl coz., integrada, bwc, área serv.,e
garagem. ACEITA FINANCIAMENTO

APTO POR. R$100.000,OOO

.. 6.155 � BARRA .. RES, Cezzane.
Apto C/ 1 Suíte, Dorm., Coi., rylob.,'
Sala Estar, Bwc, Garagem. Aceita.
.. Finaciamento. R$140.000,OO

ACEITA FINANCIAMENTO

6.180- CENTRO- sala comercial,
dividida em 2 salas, 2 bwc, 1

vaga· garagem. À VISTA

R$140.000,OOI ACEITA
FINANCIAMENTO

6.094 - VILA NOVA - Sobrado com

526,00m2 - 2 suítes+ 1 dorm, 3
salas, copa/coz, lav, jardim

mverno.chur 2 gar.

6 ..192- VILA NOVA - Casa com 3
dormitórios/suíte com hidromassagem,
sala de estar/jantar, 'bwc SOCial e cozinha,

edicula com 1 dormitório, bwc,
churrasqueira e garagem para 2 carros.

R$220.00.0rOo. ACEITA FINANCIAMENTO·

6.196- Vila Lenzl- casa cf ár�.a. de 180,OOm2: 2
suite, 3 quartos, sala tv, cozinha, copa, churrasqueira,
2 bWG, lavanderia, garagem pi 1 automoveL Terreno cf

.area de 600,OOm2, R$19Ó.OOO,OO >

KITINETE .

Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka, lote
148 -são luiz - 01 qto e coz junto, IJwc. Fl$
250,00
Bairro -Ilha da Figueira ,-Rua Antonio Pedri, n°
14 Fundos -02qtos, lav, COZ, e bwc,R$ 350,00
Bairro --Estrada Nova --Rua Jose Picoll, Si O "

01 qlo e coz junto, bwc. R$ 250,00

TERRENO:
Rua ,José 1'I1eodoro l'i!Jeiro -- ilha da figueira -

30x60m2 R$l 000,00
Sala Comercial Ilha da Figueira --Flua Jose T.
Ribeiro, n° 3424-· 80m2 - R$ 700,00
Sala Comercial Ilha da Figueira -Roa .Jose 1
Ribeiro, n° 3968 -75m2- R$ 520,00

GALPÃO:
Massaranduba -,Rua Luis Kreis, n° 116
-Centro ·-600m2- R$2,200.00
Casa Comercial GuaramirilTI - Rua Irineu Vilela
Neiga,n° 114 -Centro R$1 ,400,00,

6.179- ANA PAULA - Casa c/1 suíte,3
dormit., sala, cozinha, área serviço, copal
dispensa, varanda, bwc, garagem. nos

fundos edícula com dormitório, bwc, área
serviço. R$160.000,OO ACEITA

FINANCIAMENTO

APARTAMENTO
, BAIRRO VILA RAU

APTO 801 Rua Imigrantes, 304
EIJIF. BRUNA MARIANA - 02

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada e

garagem Valor do aluguel:
R$600,OO

.6.190 .. ESTRADA NOVA ..

TERRENO COM ÁREA DE
322,50m2. R$60.000,oo

Acesse nosso novo site: www.imobiliariamenegottLcom.br

_ ..... --
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OCA ÃO RESIDENCIAL

<iI(OO�otmmctlD.�
r
._ .. _ .._ .. _. -_ .._._._._ .. _ .. _ .. _.�_.__-�"- .. _._ .. _ ....__.. _ ... _ ,_,_,_ ._._...._ ._._._ .. _

I .

I

01 QUARTO:
- Ed. Erlca, Centro - mobiliado R$ 650,00
- Casa alv Santo Antonio R$ 300,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila} R$470,00 c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Manacá, Centro 430,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
- Ed. Morada do Sol. Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00

s

of
0(, .

02 QUARTOS:
- Ed. Tulipa, Centro R$ 680,00
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,00
.. Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - liDa da Figueíra R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00

R$ 1.000,00

<:ml��
�@]<!E�..__��

- Ed. Betel, fundos Caraguá R$ 580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila lalau R$ 580,00
- Ed. Tower Center, Centro R$ 800,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$ 520,00

03 QUARTOS:
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Marina, c/ cozinha mobiliada R$ 830,00
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de
R$1.100,OO

- Ed. Procópio, Centro R$1.200,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$1 .100,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1 .200,00
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Alessio Beri, centro, apto amplo R$1.200,00
.. Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,00
- Apto Chico de Paula, c/149m2 R$1000,OO
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$ 680,00

- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00 - Ed. Amaryllis, mobiliado R$ 900,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília R$ 600,00 CASAS:
.. Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00 - Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00 .. Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550;00 - Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$700,OO
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00 - Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00
- Ed. Ma Alice, c/ cozo mobiliada R$ 820,00 - Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$ 450;00
- Ed. Suntlower, Nova Brasília R$ 640,00
- Ed. Tassia Fernanda, apto novo R$ 650,00
.. Ed. Magnólia, Centro R$ 650,00

.. Sobrado alv Chico de Paula - 02 Quartos R$700,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,00
- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,00

-Casa Comi R. MaxWilhelm R$! .350,00
.. Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00
- Casa alv Amizade R$ 520,00

LOCA ÃO COMERCIAL

SALAS CO_MERCtAJS
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,OO
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$700,00
- Sala cml Centro c/973m2 R$ 11.000,00
.. Loja térrea Centro C/363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
- Sala c/28m2 Nova Brasilla R$ 450/00

GALPÕeS
- Galpão c/2.515m3 Schroeder R$15.QOO,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro c/ 300 m2 + estacionam.

R$5.500,OO

'TERRENO§ PARA LOCAÇÃO
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura.

R$300,00 cada.
- Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) c/
aprox. 350m2. R$380,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786
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Pâ'rci'móvels
www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

•

Ref 042 - Água Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 Quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros. R$280.000.00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cf suíte
+ 2 quartos, demais dep., 2 garagens, terreno

cf 646m2• R$219.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 012 - Tila Martins - casa cf 4 Quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,OO.
ReI. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 Quartos,
banheiro, garagem p/2 carros. R$98.000,OO.

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

rua asfaltada. R$95.000,00.
ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

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

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de

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

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II -

Terreno c/450m2. R$110.000,00.
Ref. 2029 - Amizade - Terreno com 337,50m2.
R$84.000,OO.

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno e/4.585,OOm2,
c/ casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,OO

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

garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento bancário, TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL (47) 3371-7931.;

IM,OVEIS
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

F

Centro.Otimo

para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Jlha da Figueira
com 3 dorm.,

demais
dependências.
R$1 ?O.OOO,OO
acefta casa em

Tubarão!

Apto no bairro Amlzaue na

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

dependencias, 1 vaga na

garage,m. R$500,OO +

R$30,OO de taxa de água.

CÓd. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes cf 248,75m2. A partir

de R$125.000,OO .

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

saldo parcelado

ALUGUEL
Vila Baependi - Res.

'Ipanema - Apt.o em
construção, enfrega
prevista para maio de

2011, com 73,50m2 de"
área privativa, sendo 01

surfe, 02 dormit, sala de
I jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com

elevador. A partir de
R$155.000,OO -

financ.próprio em até
36 meses.

. �'. �partâmel1tG FigueIra,· .Ilha oa ,figueita ' suite, 02 quartos, 02"

vag�s de garàgem RS 800,00'
'

'. APartame�iÔ·Ed. Ph�.ei1ix�: Centro � suíte, Ú2'quartos,
cozinha rnonillàda. :

•. Apaftamepto�oVQ """Vila Rã!!.,. 02 quartos. R$ 5S0jOO
"

'
.. , -j-i:.. I

• Apar!i1tr)enio Ed. Aliíssio Benl:'" Centro -c} sultã, 02 quart0S. Pré�lo
'.c! piscina.; satão de festas; salina,' ptayground.

.

• 'APartil�eniOS Novos Ed. Sáifrt MOrllZ-Vila Nova - SuM, 02
€!l1artos ..

• Apartamento Ed. Areuo - Centro - suite, 02 quartos.-, .�

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. 2805-
Amizade -

Apartamento com
99,00m2
privativos, sendo
01 suíte, 02 .

dormitórios, 01
vaga de garagem
e demais depend.
Ficam os móveis
sob medida na

cozinha,
lavanderia e
bwc

'

s. ótimo
estado de
conservação.
R$198.000,OO -

aceita
financiamento
bancário.

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93,301112
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dorrnit., sala de

, jantar e tv, demais
depend. 02 vagas
conjugadas de

garagem. Prédio

• Apartamentos Ed. Dom HermíniO ·-Ilha da Figueira - suíte, 01
quarto. R$580,OO

• Apartamentos Ed. Mônaco- Cehtro - 02 <!uartos. R$650.00
• Apartamentos fd. Mónaco � Centro - 01 quarto. R$550,OQ
• Apartamento Ed, Morada da Serra ._ Nova Brasi!ia - Sutte, 01
quarto. - Prédiocom piscina. R$7ÚO,OQ

• Apartamenlos NOVOS -e- Res. Leblon - .. Baependi - suite, 02
qaartos. pazinha mobmada.

'. ApartamentosNOVOS..". Vila Rau - 03 quartos .. R$ 560,00
• Apartamento - Ed. Vaira - Centro. -. Q2 quartos. RS 690,00
• Apartamento Edif.Amaranfhus • Centro· 01 suite,. 02 quartos,
02 vagas, semi mobiliado.'

,

• Quitinetes ,- td. Màrechal Center ._ Ceritro --R$350,OO
• Qurtinetes •.. Barra do Rio Cerro·_ R$420,OO
• Apartamento - Ed. B�!laVista - 03 quartos, R$680,OO
• Apartamento - Ed. JK - Cel1tro- suíte, 02 quartos. R$1.500,OO
• Apartamento Novos - !lha da Figueira -, 02 quartos. R$600,OO

Cód. 1753 _ Centro Apartamento no centro, com 02

quartos, cozinha, lavanderia, bwc, sacada, sala de jantar,
sala de 1V e 01 vaga na garagem. R$ 148.000,00
estuda propostas - aceita financiamento bancário

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

UM..amUM �lw��

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabeJa - Apto
com 83,00mJ
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorm., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na coz., suite
e quarto.
R$210.000,OO -

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

Apartamento com

80,OOm2 de área

privativa, sendo 01 suíte
com closet, 01 quarto,
safa de iantar e estar,

cozinha, lavanderia, bwc,
sacada com churrasq. e

02 vagas na garagem.
Ficam os móveis sob

, medida e eletros na

cozinha, lavand., bwc,
suite, c!oset e safa.

R$240,OOO,OO - aceita
financiamento bancário

�. �

TEMOS OTIMAS OPÇOES
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!

-----

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450,OOm1 com
casa de madeira para demolição, localizado em área

nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
Versalhes. RS 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.
u�"""""��I"",,�""�mR".

, .
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

I
.1

I
Cód:164 - SOBRADO, Bairro Boa Vista, com I

220m2, 3 donnitorios sendo 1 suites, garagem. I Cód:232 - TERRENO, Bairro Rio da Luz, com
Terreno com 323m2. R$250.000,OO I v25.000 m2. prox. da Oesa R$ 800.000,00 .

--_._--_._._--------_._.__ ._.�. .. ._�.

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

Cód: 160 - CASA GEMINADA, Bairro Três
Rios do Sul, com 78m2, 2 dormitarias, 1

I vaga de garagem. Terreno com 198m2.
I

I Apartir de R$ 132.000,00. iJ._._._._._._.__ .._._._.__ . __ ._. __._._.__ .._._.. __ ... _._ .. _._.__ ._. .._._._._._._ .. __ ... _._._.. _._.__ ._ .. _._ .. _ .. _._ ... _ .. _ .. _._.__ ._.'

Cód 246 - TERRENO, Bairro Três Rios do
Norte, Loteamento Fossite, com 338m2.

R$53.000,OO.

�..\

��CO��t;.,�

BarraSul
A imobiliária da Barra

I .

REF 608 - Sala Comecial com 150 mts Em frenle
Supermercado Breithaupt - Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

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

47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
'= w

reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

9hopping Breithaupt - sala 206

ReI. 1020 - Baependi - Edif. Miami - Apto cl 2 •

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
. de acabamento. RS115.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
c/ suíte + 2 qtiartos, 2 banheiros, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$118.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

ReI. 1015 �Amizade - Residencial Cannes
Apto 2 quartos, banheiro, sacada cl

churrasqueira, garagem R$115.000,OO.
Aceita financiamenio bancário.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/ 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garaÇ)ens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

Ref. 1039 - Centro - Edifício Partnenon
Centllury - Flat cf suite, banheiro e garagem .

R$106.000,OO.

II••����'L�.
Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785 "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· REDE DE CONCESS10NÁR1AS PELPC.;EOT

PEUGEOT 207 PASSION
1.4L FLEX - COMPLETO

ESTE veiCULO POSSUI VERsões
A PARTIR DER$ 37.290AV.STA
BANCO 00 MOTORISTA COM REGULAGEM
DE ALTURA,. COLUNA DE DIREÇÃO COM
REGULAGEM DE ALTURA., PARA-CHOQUES
NACOR 00 VEiCULO. TELAMULTlfUNÇÔES.
E MUITO MAIS,

__""",_.,...�,.;-:,'""""....... ,� �� :&".'.-i-'
PEUGEOT 2071.4L FLEX

���r��4:52Iõõ51
\ À VISTA

5 PORTAS - AR· DIREÇÃO - VIDROS E TRAVAS

24 PARCElAS MENSAIS FIXAS
E 65% DE ENTRADA ..

APROVEITE

E PR
PEUGEOT

ASS1STANCE P E U G EOT RECOMENDATOTAL www.peugeot.com.br
PromoçãoZeroGrau Peugeot.Ar-condicionadodesériegrátisparatodao Linho Peugeot207 - excetoooro osveículos Peugeot207modeloX-Line, 3 e 5 portos, que não possuem ar-condicionadodesérie,eparaveículosdevendasdiretasedevendc:JsWEB
etaxa deO%porco Linho Peugeot307 HBe5edan. peugeot207 H BXR 1 ALFlex, 5 portos, pinturasólida, ano/modelo 1 0/11 . Preço públicosugeridoparo vendo àvista o partirde RS 36.900,00. Preço públicopromocionolsugeridoparovendaàvistoo partirde
RS 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 Passibn XR 1 AL Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro venda à visto o partir de RS
39.990,00. Preço público promocional sugerido poro vendo à visto o partir de RS 37290,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integrol do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 H B Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pinturo
sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro venda à vista o partir de RS 52.800,00. Simulação no Modalidade CDC - Crédito Direto 00 Consumidor pelo 8anco Peugeot, considerando o veículo acima e o preço público sugerido poro
vendo à visto o partir de R$ 52.800,00 poro todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrodb de RS 34.320,00 (65%) à visto mais 24 parcelas mensais totais fixos de RS 840,77, COm vencimento do ro (primeiro) porceloporo 30
dias. Taxo de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% o.rn. O CET (Custo Efetivo Total) do operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. poro Pessoa Físico (o custo do IOF adicional de 0,38% está
incluído no coeficiente). Valor total do veículo o prozo de RS 54A98,48. Sujeito o oprovoçõo de crédito. As condições acima poderão ser alterados se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem prévio aviso. Estoque Nocional
dos Concessionórias Peugeot: Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Possion XR lAL Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 50 unidades; Peugeot 307 HB Presence
1.6L 16V Flex, 5 portos, pinturo sólido, ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prozo de vigência do promoçõo paro pedidos firmes fechados: entre 2/12/201.0·e 30/12/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo paro outros promoções.
Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionári.as Peugeot participantes .
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ou ligue poro 0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue poro 0800 7719090, e SAC - Serviço de Atendimento espe I e a SIna Izaçao e ra·nS ln",:00 Cliente do Banco Peugeot 0800 771 5575. Acesso às pessoas com deficiência auditivo ou de falo: 0800 771 1772. v.a

Peugeot Hoggar X-Line 1.41:. Flex , 2 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público promocional sugerido para vendo à vista o partir de R$ 29.900,00.
Frete incluso. Estoque nacionaL de 40 unidades. Alguns equipamentos apresentados são acessórios. Gorontío de 3 anos, sendo o primeiro ano referente à garanti0
legal/contratuaL e o segundo e terceiro ano referentes à qorontio do motor e câmbio. A Peugeot do Brasil garante o reparação de peças que integram o motor e o

coixe de velocidade de seu veículo, durante o período de 2 anos, contados o partir do garanti0 conjunto de 1 ano antes citado, de acordo com os termos do ManuaL
de Manutenção e Gorcntio. Prazo de vigência do promoção para pedidos firmes fechados: entre 1/12/2010 e 31í12/201O ou enquanto durarem os estoques.

Strasbourg Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. _Reinoldo Rou, 414

PEUCEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h www.strcsbourq.com.br
MOTION & EMOTION

, • , I j i I j I I I • l j I ! I f I I I I � • 1.......• I I I I I , ! I I e I C , i '-I • t • , ( li � � \ _ ••••• "' • I • , "-.1 a... • , � , ·1'1 • r.· T i .lI. � .,l.l I ! ' t � " I : II : • a .. e v � � �.. I'
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Rua Bomard{) Doml1t1LJsch. a30 � 3215�0045
'Iii Entrad,it ClrLJtM� ,A:Ué:W�co 8.aeplêlf'ldi

A Renault teve muito tempo para

pensar numa estratégia diferente e de

sucesso para o Fluence, o sucessor do

Mégane, mas o primeiro passo da mon

tadora francesa é estranho: embora o

carro só chegue às concessionárias em

fevereiro de 2011, o lançamento para a

imprensa ocorre no dia 3 de dezembro.

Ninguém aqui é mago de marketing
e publicidade, mas é estranho mostrar

o carro no final do ano e só tê-lo nas lo

jas dois meses depois. Será que a mon

tadora espera por uma demanda acima

do normal a ponto de, por exemplo,
oferecer uma pré-venda? Não sabemos.

Mas o fato é que o Fluence deve sur

preender, ao menos é o que a revista

Auto Esporte achou após conhecê-lo.
Motor 1.6? Nada feito. O sedã terá ape
nas motor 2.O no Brasil e flex, o mesmo
do Nissan Sentra. Também a transmis

são automática vem dele, com sistema

CVT, mas que ganhou seis marchas

pré-definidadas e borboletas atrás do
volante.

Segundo a AE, o Fluence mantém

o rodar silencioso do Mégane II, mas a

suspensão está mais firme e a direção
elétrica, menos leve. O sistema de car

tão também ficou, mas agora permite
abrir as portas por aproximação.

Ameta de vendas será ousada: 1.800
carros por mês, o que equivale hoje ao

4° lugar no ranking, brigando com o Kia

Cerato. Só falta agora ninguém esque
cer do carro até fevereiro.

Fonte: www.blogauto.Gom.br
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SAVEIRO 2004 1.6
SUPER SURf COMPLETA

SIENA HLX 1.8
COMPLETO PRATA 2006 UNO MILLE EP 4P 1996

Dê uma
ESPIADINHA
no seu prõxirno carro!

207 Escapade 1.6

40.500,00

IIIfIIII
I! I

3370-7500
11'

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Tuxus compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço

206 Escapada 1.6

29.900,00
2007 - preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desernbaçaoor Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios ABS,
Faróis de Neblina, Cd Player.

Aproveite
oseu

13° salário

Corsa Hatch Maxx 1.4

29.900,00
2009, Cinza, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

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

I
.

2009, Vermelho, 8v, Flex Ar-condicionado, Direção .

Hidráulica, Vidros e Travas Elétrica�, Limpador e

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

2009, Prata, Flex, Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-
quente, Travas Elétricas, Alarme.

'

Saveiro,City 1.6

26.900,00
2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

1995 - Branca - Diesel - Ar-condicionado, 4x2, Direção
Hidráulica

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

2000MIJLTIMARCAS· (41) 32131001
RUA ANGElO RUBINI 780

(Jaraguâ do Sul)

AUto FÁCIL· (47) 33120011 .

AV PREfttTOWALDEMAR GRUSBA 384.1
(Jaraguâ doSUl)

AUTOMÓVEIS JARAGUA • (47) 33719500
AV, DEODORO DA FONSECA' 1140 (Jaragoád()Sul)

AZEVEDO· (47) 33730806
SR 280KM 58 (GuaramirimJ

BAtS.ANUU· (47) 33702010
AV ,PREFE1TOWAlDEMAR GRUSSA 4158

iJarag,uá-(lo Sul)

BARRAVEfcUlOS· (47) 33761949
lUlA ANGElO RU81Nl 712 (Jiffilguá do 5111)

BLUMENCAR; (lJ7) 12'7.56336
RUA ÂNGElO RUBINI 815

(}àraguá doSul)

(IDAbE VElcULOS· (41) 33734900
RUA 18 DE AGOSTO 1584

fGuaramirim)

CIRCUITO· (47) 33719333
RUA REINOLDO RAU 3SS

(kiraguá doSul)

CONFIAN(A VEfcUlOS - (41) 33730201
RUA NORBERTO SILVEIRA JR. 114

(GUôfamlrim)

OAI<AR' (41) 327$3020
RUA PRESo �PITAcIO PESSOA 1170

(Jaraguá do Sul)

EMMENDORFER· (47) 32744444
AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 557

(Jaraguá do Sul)

FACHINI· (41) 33703015
RUA PRES, EPITÂCIO'PESSOA 570

()ardgu<\ do Sul)

FERRETTI·(47)33730047
BR 280 KM 58 S/N (Guaramirlm)

GADOTTl- (47) ,33722143
RUA BERNARDO DORNBUSCH 1671 (JàJ1lguádóSull

GAÚCHO VEICULOS· (41) 33719730
RUA BERNARDO DORNBUSCH 1917

,

(Jarcl9uá doSul)

GERAÇAo· (47) 33731919
RUA GERONIMO CORREA 279 (Guaramirim)

.

GIOVANE· (47) 12150045
RUA B'ERNAROO OORNBUSCH 1880

(Jaraguá do Sul)

GLOBO CA&'� (4n32763804
'RUA BERNARDO OORNBUSCH 619

(Jaraguâ doSul)

MPVEfcUlOS· (47) 47·U7ioÔ48
AVMARWfAL DEODORO DA FONSECA 1014

(Jaraguá do Sul) -

JAIME AUtOMóVEIS· (47) 33161101
RUA ANGELO RUBINI 279

(JaraguA do Sul)

JANIR AUTOMÓVEIS· (47) 33162271
RUA WALiER MARQOADT 2777

(Jaraguâ do Sul)

,

.

'Apoio;
Aymoré financiamentos .

_ 4» ._

DtTRENTO· (41) 33118281
RUA EXR ANTONIO tARlOS fERReIRA 130 (Jataglltl do $111), '

KIKARRÃO - '{4n 33n4�2S
�UAWAlTERMAROUARDT 24G;S

(lilraguádoSul)

LAIO AUTOMÓVEIS - (4n32132243
. AV-PREFEITOWALDEMARGRfl8BA 38(19

(faraql!á dt),Sul) ,

.

MARCOlLA.{47JJ370f669·;·
AV GETÚLIO VARGAS 92<1 (Íaragllád05iirJ

MILTON CAR· (4n 33761470
RUA ÂNGelO RUBINI 461{JatoguádilSltij

MMAUTOMÓVEIS· (41)�7m31
'R�A 28 DEAGOSTQ66

,

(GitaramirJ!rt�
.

HEI AUTOMÓVEIS "(47) 11121070 '

RUAWALTERMARQUADT 1350 (.{.lIiJ9j1ádoSllI).

RAU51S - (41) 331J2020
.

RUA GERONIMO CORR�A 20
(G�ramlrlm)

ROOO(AR :(41) 32136549
RUA' 8ERNAROO DORNBUSCtl620

(laraguá dOSob

RV velcUlOS # (411 3311 l7.4J
AV PREfEITOWAlOEMARGRU86A 4286

(.IíI�doSlll)

STREET (AR· (47) 331031 11
AV PREFEITOWAlOEMARGRU68A 4040

(�doSt�1

ZAPEllINI· (41) 13164SS9
AV PREF.WAtOEMARGRU6Ml421

t_kimStI!)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



F250 2001 COMPLETA

VA,"-OR: R$ 10,000 + 24X R$ 3.530,00

HILUX 4X4 2007 COMPLETA
VALOR: R$ 10,000 + 24X R$ 4.330,00

r »

.. • • f

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 4 e 5 de dezembro de 2010 Glassimais 5

407 SW 2009
VALOR: R$10,000 + 24X R$ 2,450

PRISMA J,OY 2008 1.4
VALOR: R$ 10,000 + 24X 850,00

FOX 20081.0
VALOR: R$ :a.O,OOO + 24X R$ 980

CLlO SEDAN 2007 1.0

VALOR: R$ 10,000 + 24X R$ 972,00

www.marcollamultimaroas.oom.br

• Centro • �araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por mais inovações e exclu
sividades que possuiu, o Stilo
nunca fez, na minha opinião, o

papel que se espera de um ha
tch médio. Carro assim, ao meu

ver, precisa de esportividade de
ponta a ponta, seja no design,
seja no estilo de dirigir ou nos

equipamentos de bordo. E isso o

Stilo deveu: o visual nunca teve
nada a ver com nada da Fiat, a

solução "minivan" com ponto
H elevado e mesinhas de avião
não encaixavam com um mode
lo que queria brigar com ícones
como Golf e Focus na época. Até
a inovadora direção elétrica so

ava artificial demais - a salva
ção era o Stilo Abarth com seu

motor 2.4 de 167 cv, mas esse

era mosca branca. Agora, com o

Bravo, a Fiat, enfim, passa a ter
um hatch médio autêntico.

Não espere uma revolução e

talvez essa seja a melhor notícia.
A Fiat seguiu a regra ao conce

bê-lo: o design é belo, com perfil
baixo, carroceria larga e formas
harmoniosas. O interior ganhou
um painel de gente grande, não
a adaptação do painel do Punto
que o Linea recebeu, por exem
plo. E um painel que envolve o

motorista e que exibe um aca

bamento diferenciado e de bom
gosto - há uma espécie de imi
tação de fibra de carbono com

outra que lembra um tecido.
Mas o melhor a gente des

cobre dirigindo. Andamos pela
manhã com o Essence Dualogic
e a surpresa começou com a di
reção elétrica, bem mais precisa
e com um peso natural. O motor

, E.torQ 1.8 16V de 132 vc casou

com o hatch. -Suas respostas são

adequadas e há sempre uma boa
sobra de torque quando reduzi
mos uma marcha. O ponto alto é
a suspensão: embora de eixo de
torção na traseira, mais simples
que a multilink do Focus e do
i30, o conjunto foi ajustado mi
limetricamente para proporcio-

nar conforto, mas manter o car

ro estável em curvas, sem rolar,
como faz o Palio, por exemplo.
O silêncio a bordo também as

susta, mas aí juro que só acredi
to nisso andando num Bravo de
concessionária para saber se não
houve um tapinha extra da mar
ca em isolar cada possível ruído
nos modelos de teste.

E até o criticado câmbio Du

alogic está irreconhecível. Ace
lerei em alguns momentos no

automático com o pé embaixo
para ver como o sistema troca
ria as marchas e elas entraram
de maneira adequada, sem o

famoso tranco da primeira ver

são do Stilo. Ainda ouvimos um
ruído mecânico quando o carro

está em ponto morto, que com

o tempo irrita, mas o sistema da
Magnetti Marelli evoluiu, temos
que' admitir.

Também demos duas voltas
com a versão T-Jet, que tem pre
ço convidativo (R$ 67.700), mas
previsçao baixa de vendas. Rea
lizado no que sobrou do circui
to de Jacarepaguá, o contato foi
curto, mas empolgante. O câm
bio de seis marchas tem engates
precisos e o motor 1.4 turbo não

decepciona, apesar do tamanho
do Bravo. Já a tecla Overboos
ter virou uma incógnita. Liguei
e desliguei na faixa de rotação
indicada e não notei diferença,
percepção de muitos outros jor
nalistas. Não é nem duvidar que
ela oferece 10% a mais de tor

que, mas a impressão é que esse

acréscimo é discreto - esperava
algum sinal mais evidente.

FARÓiS TRASEIROS
Claro, não existe carro perfei

to e com o Bravo não é diferente.
A posição do banco do motoris
ta parece deslocada do eixo da
direção. O espaço interno, por
conta do teto mais baixo, tam
bém parece bem menor que no

amplo Stilo. O porta-malas, que

tem capacidade para 400 litros
tem uma abertura minúscula e

alta - você precisa transpor um
"obstáculo" de 80 cm de altura
para colocar algum objeto no

compartimento. Apesar do belo,
mas já conhecido design, as lu
zes' de ré são estranhas: dois
imensos faróis traseiros insta
lados no meio do para-choque
com desenho de difusor.

Muitos equipamentos inte
ressantes também estão limita
dos a algumas versões, como é
o caso do Radiol-Iav ou do ESP
e sistema Overbooster, estes do
Bravo T-Jet.

Durante a coletiva, perguntei
a Lélio Ramos por que a Fiat não
consegue fazer com que os do
nos dos seus carros os troquem
por modelos maiores como o

Stilo e o Linea. Como dona da
maior clientela do país - já que
é a líder há anos -, a Fiat deveria
fazer com que eles ficassem na

marca, mas mesmo com Q Bravo
a expectativa é pequena, apenas
1.500 carros de um universo
mensal de 60.000 unidades que
ela vende todos os meses. Lé
lio reconheceu que a Fiat ainda
precisa aprender a vender car

ros médios. Segundo apuramos,
um dos problemas está nos ven
dedores das concessionárias.
Acostumados a vender Uno e

Palio sem muito trabalho, eles
precisam de muita conversa e

tempo para fazer uma venda de
médio e isso desestimula. Clien- �

tes assim são mais exigentes,
conhecem o produto e querem
atenção.

.

Enfim, devem existir outras
razões, mas agora a Fiat não tem

desculpa para não ocupar ao

menos o 3° lugar do segmento
com o Bravo. Talvez bater Focus
e i30 seja difícil, mas o Bravo
supera fácil C4, Vectra GT, Golf
e Tiida.

Fonte: www.blogauto.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORSA'PIC.'U.
VAN 1.6 fURGÃO SAVEIRO 1.6

KANGOOFURGÃO
-

510 CABINE SIMPLES
1995

.

MASlER LONGA
DIIS1l1 2006

-VEíCULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
3372.0048 I 3370.8622
hpcors@yahoo.com.br
www.hpis.coll1.br

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8:30hs. às 12:00hs.

e das 13:30hs. às 18:30hs.
Sábados até as 12:00hs..

MARCA DE CONFIANÇA.

*lmagens de cunho meramente Uustrativas. *Financiamento em até 60 vezes c/entrada mínima + saldó financiado sujeito a aprovação cadastral. *Ofertas válidas enquanto durar o estoque ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Celta Life 1.0 -2010
Ar quente - Limp. Desemb. Tras
Alarme - Trava Elét.
Oe25.000,OO
R$24.000,00 -

Alarme - Trava Elét.
Oe19.000,00
R$18.000,00

elio Sedan Privillege 1.616V ..2006
Completo - Roda LL
De R$28.000,00
R$26.000,OO

CrossFox 1.6 ..2005
Completo - Roda LL
De R$34.000,OO
R$32.000,00

Ká 1.6 Flex ..2009
Completo - Roda LL
De R$16.OOO�ÜO
R$28.000,OO

Logan Expression 1.6 8V ..2008
Completo - Único Dono
De R$16.000,OO
R$29.900,OO

Palio Fire 1.0 Flex .. 2Of17
Ar quente Desemb. Limp. Tras
De R$22.000,OO
R$21.000,00

Palio Fire .
..

Ar Cond.-Ar quente - Desemb.
Limp. Tras. Trava e Vidro Elét
De R$21.000,OO
$19.500,00

Celta 1.0 .. 2004
Básico - Personalizado
De R$19.000,OO
R$18.000,00

Doblo ELX 1.8 Flex ..2007
Completo

. De R$38.500,OO
R$37.000,00

Logan Privi ege 1.616V .�
Air Bag - Ar quente - Dir. Hid
Desemb. Tras - Trava e Vidro Elét.
De R$16.000,OO
R$29.000,00

Prisma Joy 1.4
Ar Cond.-Ar quente - Desemb.
Tras. Trava Elét
De R$28.000,OO
R$26.500,00 .

Corsa Hatch 1.8 2004
Ar quente - Dir Hid - Desemb.

Limp. Tras - Vidro e Trava Elét.
De R$25.500,00
R$24.000,00

EcosportXLS 1.6*�y
Completo
De R$32.000,Oü
R$30.000,00

Meriva 1.8 ..2004
Completo
De R$16.000,OO
R$27.000,OO

,
@

Grand TourDynamique
Completo - Ar cond. Digital-I
ABS - Comp. Bordo.- Roda

CorsaHatch
Ar Cond. - Ar quente - Roda LL
Trava e Vidro Elét.
De R$23.500,00
1$22.000,00

Fiestá Hatch 1.0 200
Desemb. Limp. Tras
De R$22.000,00
1$21.000,00

Palio Fire 1.0 •
Desemb. Limp. Tras
De R$17.500,00
R$16.500,00

Prisma Joy 1.4 ..

Ar quente - Desemb. Tras.
De R$26.000,OO
R$25.00_0,00

Punto ELX 1.4
Completo - Roda LL 17
De R$39.000,00
RS37.500,00

" Gol CL 1.6 MI ·1997
Ar quente - Desemb. Limp. Tras.
Trava e Vidro Elét.
De R$22.500,OO
$21.000,00 '.' .'

Gol CU1.8MI ·1996
Básico
De R$22.500,OO
$21.000,00 " .

Gol Special1.0 • 999
Básico
De R$22.500,00
R$2t.OOO,OO

.

Gol Special1.0 ·1999
Básico

Escort Hobby GNV 1.0.
Básico,

. 00,00

1
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OPCIONAIS:
COMPLElD+ABS+ABG-tCOURO+TEIO-tCOMP+IDtRODA

F250XLTMWM AR+DH+VTE+AL+ABS-tCOURO+ABG+AQ+RODA+W 2001 56.000 52.000

STILO SPORTING DUALOGIC COMPLErü+ABS-tCOURO+ABG+COMP+CD+RODA+lDT 2008 52.500 48.000

207 PASSION XS 1.6 AUTO FLEX AR+DH+VTE+AQ+COMP+AUTü+RODA+FN+RE+W 2011 52.560 47.660

COMPLErü+TETa-t:ABG+COMP+CD+RODA+LDT+W

COMPLElD+ABS+AUTü+AQ+ABG+COMP+CD+RODA
AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+LT 2010 39.900 36.900

AR+DH+VTE+AL-tCOURü+AQ+RODA+LDT+W 2007 38.900 35.900

MEGANE SD EXP 1.6 AR+OH+VTE+ABS+AQ+COMP+CD+RODA+W 2007 34.700 32.200
AR+DH+VTE+AL

C3 EXCLUSIVE 1.4 FLEX AR+DH+VTE+ABS+AQ+ABG+RODA+LDT+W 2008 35.000 32.000
+TETO+AQ+RODA+4X4

AR+DH+VTE+RÓDA+W 2007 32.900 30.400 2002 - BRUSQUE
SPRINTER 310 D FURGAO AQ+DH 1997 33.990 29.990

VTE+Al+AQ+DT 2008 29.450 26.450

AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2006 25.500 23.000

DH 2001 24.990 21.990

AR+AQ 2005 23.900 21.900

2002 22.100 19.700 AR+DH+VTE+AUTO
2004 20.990 18.990 +AQ+ABG+RODA+lDT

AR+DH+VTE+AL-tCOURO+AQ 2003 20.400 18.400 2009 -ITAJAí
W . 2006 19.900 18.300

AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 1999 13.990 12.490

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2009 -JONI

A

AUTOMECANICA

DA BARRA LTDA.

..

Venha conferir nossos seroicosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

I
1
I'

J

t
I
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CITROEN C3
GLX 1.4 FLEX 2011
PorR$

•

2 ANOS DE GARANTIA3

RODA DE LlGA-i,;9Vf: 15/'

NOVO CITROEN AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

.3 ANOS DE GARANTIA3
• PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-RUíDO

• FREIOS ABS • PORTA-MALAS DE 403L E 1.500L COM BANCOS REBATIDOS

• PAINEL DIGITAL. RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO a 2 ANOS DE GARANTIA3 • RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16"E PNEUS PIRELLI SCORPION

TODA A MAGIA DO NATAL CABE DENTRO DE UM CITROEN.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE -CITRoe:n

�
>
O
CI.I
C

..r:
C

(/)
C

.»

1-0fertas válidas para os veículos: Citroên C3 GLX 1.4 ano 10 / modelo 11 com valor à vista de R$ 36.990,00, Citroén C4 1.6 GLX ano 10 / modelo / 11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e Citroén AirCross
GLX 1.6 ano 10 / modelo / 11 com valor à vista de R$ 56.990,00, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 36 meses e taxa 0,99%
a.m para Citroén C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica)
para Citroên C4 + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 3 ...Citroén C3 e Citroên C4 com 2 anos de garantia sendo 1

pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. Citroén AirCross com 3 anos de garantia pela Cltroên do Brasil. 4-IPVA grátis na compra dos modelos Cítroén

'1 • I C3 e Ciíroên C4 Okm. Ben�fíciA não, pode ser conY�rj:ipp ,err. �s,péf'el ag�n� rtl, raroeli te '1 ptr,a iva,s.... çI f� .a�u· .��l;Jnci�das t�lPr vpliA.qd� �t� Q�/12/201 O ou en<;UJ,antq AurF\rem os estoques.
"I •• � I' ,�>. I t , , r , t f i � , � r �, i t f· , I , • "

. r , : I �
.

I I " � � ! � r r � , I (r' � � R � • , , ,I !l, { • 1 , , . .".. I , I � " , I
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Honda Brio, o inédito-
,

compacto mundial da'
marca, é revelado

I

Conforme prometido, a Honda reve

lou nesta quarta-feira o Brio de produ
ção, seu hatch compacto mundia.l que
será produzido em vários mercados
emergentes, inclusive o Brasil. Com al
gumas alterações em relação ao concei
to, o Brio de série ficou melhor ainda, na
nossa opinião.

A montadora veio com uma conver

sa mole no texto de divulgação, dizendo
que esse Brio é um protótipo, mas nem

minha vovó acredita nisso. O carro que
será vendido na India e na Tailândia a

partir de março de 2011 é esse mesmo

da foto.
Outra informação que não é para ser

levada ao pé da letra é que o Brio foi fei
to para a Asia. Não é. Ele será vendido
em outros mercados mundiais, claro,
mas como ainda levará tempo para che
gar aqui, a Honda desconversa. Coisa
de japonês. Imagine deixar a Toyota so

zinha nesse segmento a partir de 2012?

Não dá, né.
Ainda mais que o Brio é muito mais

interessante que o feioso Etios. com
-

quatro portas e um novo para-choque, o

compacto deve ter uma aceitação exce

lente no Brasil, embora a Honda seja ca

reira. Por dentro, é um modelo simples,
mas de bom gosto - o acabamento pare
ce de qualidade.

A versão mostrada, por exemplo, tem
câmbio automáticos, airbags, conta-gi
ros e vidros e travas elétricos, além de
ar-condicionado. O rádio lembra o mo

delo usado no City. As medidas são 3,61
m de comprimento, 1,68 m de largura e

1,475 m de altura. Em outras palavras,
significa dizer que ele é mais curto que
Gol, Palio e Celta, mas mais largo que
os três, além de mais alto. Resultado do
conhecido trabalho de compactação da
Honda - podem esperar um espaço in
terno bom para o segmento.

Fonte: www.blogauto.com.br
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�

WI�/�ml CAMINHÕES
PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371-
entrada, e assumir financiamento Tr: 9941- 8111 ou 9918-9808/ Rafael
5854 Fabio

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com
D40-Vende-se, 90, c/ bau, direção hidráulica, 26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr: 9616-

alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr: 9188 ou 9975-5575

33701478/99030877

IHIHinUlDlU/lUlD/l1 MOTOCICLETAS
TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro BIZ - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa portas, aceito moto na negociação. Tr: 8807-
Mercedes 1113 por R$ 17.500,00 aceito carro 3457

Tr: (47) 9196-4430 UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo,
MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/ quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/Lauro
baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368

BIZ - vende -se 125 KS, ano 2005/2006,
vermelha, com bagageiro e dois capacetes
R$ 3.700.00 Tr: 9961-9692 lara/ 9114-7265
Ivania

F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria qraneleira no valor de
R$ 26.000,00 em ótimo estado. Tr: 9184.0124
ou 9988.1982 com Alzemir.

MITSUBISHI - Vende - se, L200 GL 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH,
TE. R$ 29.000,00. Tr: 9983-9046 falar com
Joise

Gal - vende -se ano 2002, cor preto, quatro
portas .R$ 5.000,00 de entrada, e assumir
financiamento 45x de R$ 470,00 Tr: 3370-
9703 ou 8825-0533

Gal - vende- se ano 94, AP 1.8, ALC R$
7.500.00 Tr: 8873-1006

GOl- vende -se special ano 2002, na cor

prata, em excelente estado, parte financiada
MERCEDES CLASSE A - vende - se 160 mais entrada Tr: 9954-8466
completa elegance, banco de couro, ano

2000, na cor chumbo, R$16.800,00 Tr: 3275- GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
2421 ou 9148-5790 ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12

x de 421,00 Tr: 9954-8466UNO - Vende - se, quatro portas, completo. BIZ - vende -se 125, ano 09,. com'partida OMEGA- vende- se ano 79, com bateria e
SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda R$ 4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr: elétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064 pneus novos Tr: 3055-8262 Sandro GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

9618-7945. perfeito estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850revisada com pneus novos Tr: 3370-7'144

CAMINHÃO V.W - vende - se 7.90 S, ano 92,
branco, com carroceria, freio a ar auxiliado,
direção hidráulica, com tatôgrafo, R$
31.000,00 aceito carro de até R$ 13.000,00,
Tr: 9140-3987 ou 8859-5834

IIIID/lUI/J/lIIIIIIIUI CHEVROlET

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz
UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, branca, pneus novos. Tr: 3370-0479
com ar-condicionado. R$ 17.000,00. Tr:
9979-8040 CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr:

7812-3100 ou 9953-2627/ Samir

IWIIUllumlDlIlDml, PEUG EOT
UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas
com ar, R$ 19.000.00 Tr: 9989-8099 CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú, PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$

R$ 2.700,00. TR. 33717317/99267616 35.000,00 + financiamento Tr. 3372-1371
SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de
fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,
completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766

STllO - vende -se ano 2003, na cor branca,
ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, completo sem teto Tr: 9181-6689
quatro portas, 2.0 ílex, preto, AR, OH, VE, TE,
AL. Tr: 8823-8479. /

ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",
IPVA pago, único dono. Tr. 99294800

CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a

álcool em perfeito estado R$ 4.800,00 Tr:
3276-0850

CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor

vermelha, em ótimo estado com dois pneus
novos, R$ 2.200,00 Tr: 3276-2185 ou 9227-
4688

PÓlO - vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Completo, 55.000km, revisado. R$ 28.000,00

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo. único dono. Tr: 9608-5655 ou 3372-1098.
TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$ 16.500,000. Tr: 9975-3940/9902-6717.

CG- vende -se 125, ano 2002 R$ 2.900,00
STllO- vende -se ano 2007, completo Tr: Tr: 3370-0983
3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$

CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$ 45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922-

3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539 8300
Wlllloom_

FORD
ESCORT - Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina, R$CORSA - vende-se classic, para assumir 4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300financiamento, ou troco por moto CB 300 Tr:

3376-3173 ou 9934-6491 ESCORT - Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com
som, R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300CORSA HAT - vende-se, 1.0, 2003, completo

menos ar, R$ 21.000,00 Tr: 3371-9157

CORSA - vende -se sedan milenium 2001,
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro,
ar quente, abertura elétrica do porta malas,
insulfim, trava e alarme, som, pneus novos,
engate, R$ 14.800,00 Tr: 9979-0527

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

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 Tr: 9925-9068 ou 3370-6687.

IIDUIUIIDIIIIIDIIWII RENAUT
CLlO - Vende - se, ano 03, RL, 1.0, preto,

HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor completo, air bag duplo, ótimo estado, R$
cinza, R$ 3.800,00 Tr: 3371-8208 ou 9176- 17.500,00 Tr. 9978 6795 Raquel
4929

STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com
. partida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157

TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha, R$
FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e trava 5.500,000, aceita-se carro em troca
vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr:
3055-3756 ou 8408-9110

CLlO - vende - se hatch autentique 2005,
cor beje, quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,
quatro pneus novo. R$ 18.000,00 Tr: 8451-
5887

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$TWISTER- vende-se ano 2003, cor vermelha, 17 500 00 li 9186 1357
Tr: 9648-0904

. , . r: -

.MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006,
completa com ar e direção, Tr: 9621-8645 ou F250- vende -se XLL, ano 2002, completa em
3370-7242 ótimo estado, segundo dono Tr: 3371-4998 XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada

para trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486

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

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$
cabine Simples, AC/OH/VE/TE e sistema de portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881 XT660 - Vende-se, ano 05, R$ 18.000,00. 36.500,00. Tr: 8402-5923
rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932. Tr:9979-8040

FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo,
S-1 0- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, completa, ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-3444
R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 Tr: 3371-9157

VECTRA- vende- se milenium ano 2001,
completo, banco de couro. com manual e nota
fiscal, R$ 23.500,00 Tr: 3376-2776

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimoYBR - vende -se 2007 cor prata, placa estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
vermelha, troco por carro Tr:8473-9240 0.075FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. Tr:

9143-0574 Josi YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Tr: SCENIC _ vende _ se, ano 03, 2° dona,7812-3100 ou 9953-2627/ Samir 25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06, completo,
2° dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00 SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr:
Tr: 9186-7223 3370-1141 ou 9113-7522

KA - vende-se, 2002, GL, ar quente, limpador e
VECTRA - vende - GLS, 97, prata, banco de desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945-
couro, R$ 17.000,00 Tr: 9973-9669 5881/3273-6572

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

I

DIIIIIIDIIIIIDIIIIIIIII, OUTROS
KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
8.500,00. Tr: 3276-0850 CIVIC - vende -se LXL, ano 2007, gasolina, na

cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00
KA- vende-se ano 98, com trava elétrica e Tr: 9192-1556 Reginaldo
vidro elétrico, Tr: 3371-9623

ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002,
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou

KA - Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo estado,
.9969-4208 R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas de R$

454,00. Tr: 3273-6417

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

3371-63.

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

C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air
bag duplo, aros de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010. R$ 28.500,00.
Tr: 8831-8989 Vilmar

_IDIIOWCDII VOlKSWAGEN
CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de
liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161

CORSA - vende-se HATCH quatro portas, ano
2000, único dono, com ar - alarme - trava - kit
visibilidade. Tr: 3372-2595

FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/
Leila

C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ FUSCA- vende-se uma relíquia ano 1975,
24.500,00 TF: (48) 96137335 vermelho em ótimo estado R$ 8.500,00 aceito

troca Tr: 3373-5411
CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$
17 000 00 li 3372 1371/99228300 GOl- special ano 2000, na cor azul R$

. , . r: -

'

10.800.00 Tr: 9991-3930 ou 9978-6449S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.
PALIO _ Vende _ se, branco, completo, ano 99,

' Tr: 3275-0697. CLASSIC- vende -se ano 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados, comR$ 11.000,00. TR: 8826-6122 VERSAlllES- vende- se Royale ano 96, IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou 3274-8077

GOL - vende- se ano 90, motor CHT, 1.6,
gasolina, R$ 6.300,00 Tr: 3371-9157

Gal - vende - se, 1000 CHT, branco, com

trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00
Tr: 8855-9931 ou 3372-0900

GOl- vende -se quadrado, ano 89, 1.6,
original, motor Ap, suspensão e pneus novos,
roda de liga leve, R$ 5.800,00 Tr: 3274-7919
ou 9931-9410

PÓlO HAT - vende - se 1.6, 2002/2003,
gasolina com kit gás, ar/ direção/ trio elétrico,
R$ 23.000,00 Tr: Daniela 9992-6524 Eduardo
9992-6475

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

SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
branco, Tr: 3275-6730

EXCURSÃO
fOZ1"DO IGtrJAÇÚ

'Saída 26/12
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Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula
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