
Asmarcas deBylaardt
Com apolítica sendo uma herança de família, prefeito deGuaramirim

prega atendimento de qualidade e vistoria obras de perto.

Páginas 18e19

OOL
ESPEC

DO
I

WILILEAKS

Novas informacões
. ."

vazam sobre Dilma
Embaixada norte-americana acompanhou
passo a passo da sucessão do presidente Lula,
conforme revelam novos documentos

. divulgados peloWikiLeaks. Página 22

JoséAugusto Caglioni comemora o lançamento do livro 'Campeões para sempre'.
Obra conta a trajetória dos atletas que se destacaram na região em diversas

modalidades. O escritor confessa ainda que já trabalha na continuação do livro.
Páginas 10e 11

EDUARDO MONTECINO

LISTA

Raimundo Colombo
anuncia outro bloco
Cumprindo promessa feita no dia anterior,
governador eleito anunciou pelo twitter
16 novos nomes que irão compor o governo .

a partir de janeiro. Página 7
'

...

'Dona Flor' volta
ao palco da Scar
Triângulo amoroso, clássico da
obra de Jorge Amado, é atração
de segunda-feira no Grande
Teatro da Scar. Página 16

Ana Paula da Silva; natural
,qe JoinvHle, solta a voz

e promete empolgar ó
público ao lançar novo
;CD com apresentação"
gratuita. Página 13
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(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História
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Silvia Kita
Os anúncios
publicados na

década de 20

O
Jornal Correio do Povo

publicava em seu sema

nário' na década de 20,
diversos anúncios, al

guns em duas línguas: alemão e
.

português. Por semanas sempre

apareciam os mesmos anún

cios, pois não havia grandes
investimentos nesta área. Aos

poucos, alguns se diferencia

vam, com anúncios criativos e

inovadores para época.

• FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
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o anúncio, de 1921, é da Casa Tobias, que se

localizava na rua Epitácio Pessoa, e vendia tecidos

José M. Müller, serviços
de ferreiro e fundição

Em 1913 José M. Muller já atuava como ferreiro no Dístrítc de
Jaraguá. Em 27 de outubro de 1925, foram inauguradas as novas

instalações da empresa; também com fundição. A edificação am

pla e moderna foi construída porWillliam Kanz e se localizava na
rua Procópio Gomes de Oliveira. Neste dia, fabricou 36 peças para
máquinas diversas, com excelente resultado. Contratou técnico
alemão para coordenar serviços. Na década de 30, já fabricava di
versos produtos, ampliando seus negócios para serviços de. restau
rante, salão e hospedagem (Bosque da Saúde) ..

.

Tufie Mahfud
chega ao Distrito·

Jarãguá
Era comum nestes tempos

idos, comunicar a chegada de no
vos empreendedores, a abertura
de novas empresas, antes mes

mos de efetivamente algo apa
recer para a comunidade. Assim
em abril de 1925, anunciava-se
a chegada do comerciante Tufie
Mahfud. Mais tarde edificou cons
trução naAvenida GetúlioVargas.

Patrimônio
Histórico

Embora a legislação federal
referente ao patrimônio edifi
cado seja de 1937, somente nos

últimos anos foram ampliadas
as discussões sobre este impor
tante elo de ligação com a nossa

história. Novas normatizações
surgiram, mas é preciso antes de
tudo evidenciar o que entende
mos por patrimônio histórico,
atualmente dimensionado em

material e imaterial.
Como identificamos nosso

município perante os demais,
como o distinguimos? O que
devemos preservar para ali nos
reconhecer como cidadãos de

Jaraguá? Que saberes e fazeres
fazem sentido na nossa histó-

ria, na de nossos antepassados e I

certamente será um importante
meio de ligação com nosso futu-
ro? Qual nosso legado?

A nossa memória registra
muitas coisas, e o que para al

guns é um mero documento ou

simples atividade cultural ou

edificação, para outros é de tão

grande significado, que se desa

parecer fica um vácuo difícil de
ser preenchido. Sempre lembra
remos como algo que não deve
ria ter desaparecido. A nossa me

mória nos insere nos caminhos
da história, mas somente com a

nossa-ídentídade'seremos únicos,'

Turi Ma fu
'.

Brevemente chegará a esta CI·

cade afim de abrir .ne�?cio, na
.

casa do Sr. AntonIO lob/8s,
com sortimento de fazendas, ar

marinhos seccos e molhados, 'que,
. .

venderá por preços barratissimcs
nunca visto, e pede não deixa.
rem de visitar a sua casa, que
é a única qee offerece as maio·
re,s vanta�eJ1s.. .

"

[elnville, 7, de Abril de 1925.
. '. (assig) Tufi Mshfud

Neste relatório encaminhado para o Conde d'Eu, Iour
dan relata a viagem para realizar a demarcação: "Parti do
.campó dO'}.ençol, à margem 4� estrada Francisca na.fre

guesia de' Rio Negro, a 29 de fevereiro próximo passado e

internando-me com trinta companheiros, escolhidos ba
tedores demato, percorri parte da bacia do Rio Negro e todo
o Vale do Itapocu. Não falarei das dificuldades que tivemos
a vencer, nem das provanças pelas quais passamos. Basta

que sejam avaliadas, mencionar que depois de atravessar

com animé5rÍs de. carga sertões de.sc9:nhecidos, onqe delijteei
117 quílômêiros de picadas medidas' e niveladas, apôs qua
renta e nove dias de insano lidar, saímos em 17 de abril na
Colônia Dona Francisca, tendo aberto uma nova e fácil
via de comunicação entre o oceano a as altas planícies
dos sertões dos rios negro e Iguassu".

Comenta sobre as terras encontradas: várzea riquíssima
não somente pelas madeiras que contém, mas também pelo
solo próprio para o plantio de cana, café e outras plantas tro
picais. O relatório contém outras informações e foi escrito
em 11 de maio de 1876.
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�cassuli
VNN". cassuü.aov.br

Além da defesa de seus direitos, a
evolução de seus negócios jurídíc-> •.
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PONTO DE VISTA

OAB de Jaraguá
doSul

Jorge Brognoli,
economista

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

RoyaJtjes do Pré-Sal

Durante
esta semana, um assunto que tomou

conta de boa parte dos debates políticos foi
a aprovação pelaCâmara dos Deputados, de
uma emenda quemuda as regras de distribui

ção dos royalties do petróleo. Tal discussão mostra-se
atual, diante da riqueza que será gerada pela extração
do petróleo da denominada camada de pré-sal.

Pela emenda aprovada, que ainda dependerá de
análise e aprovação também pelo Senado, todos os

Estados da federação ficariam com 30% dos royal
ties (que pode ser definido como sendo um valor
cobrado pelo proprietário de uma patente ou ainda
por uma pessoa ou empresa que de
tém o direito exclusivo sobre deter
minado produto ou serviço) ,mesmo
percentual que caberia a todos os

municípios brasileiros, indistinta
mente. À União caberia, então, 40%
dos royalties restantes.

Como dito, a aprovação da emen
da pela Câmara dos Deputados
muda a regra atual de partilha dos

royalties, em que Estados e municí

pios rotulados de produtores rece

bem uma parcela (muito) maior do
que os outros Estados e municípios que não seriam
enquadrados como produtores de petróleo.

A discussão política está montada. Os interesses
manifestados são diametralmente opostos. Cada um,
como sempre, querendo levar vantagem e fazer o que
conhecemos como

/

cortesia com o chapéu alheio /.
Aos que defendem um modelo de divisão de

sigual dos royalties, destinando-se uma parcela
maior para Estados e municípios tidos como pro
dutores, recomendável é uma reflexão que não

deve estar baseada em aspectos geográficos, políti
cos e n�m tampouco financeiros, apenas. Os crité
rios da justiça e igualdade entre todos os brasileiros
(Estados, municípios e população) é que deveriam
estar sendo colocados no centro do debate.

E por estes critérios que se encontram consagra
dos na Constituição Federal, os royalties seriam par
tilhados de maneira igualitária entre os Estados e os

municípios brasileiros. Assim,' cada um dos Estados
da federação (incluindo-se aqui o Distrito Federal),
e os municípios, receberiam parcela igual, indepen
dentemente de possuírem frente para o mar, ou não.

Que culpa há se alguns Estados e milhares de

municípios brasileiros não fazem fronteira com o

mar (que é considerado extensão do território bra
sileiro, e não individual de cada município ou Es
tado litorâneo?) Esta questão geopolítica que não
há como SE:r mudada por vontade própria, poderia

servir de alicerce para uma divisão desigual das ri
quezas geradas com a extração do petróleo?

Não há que se falar, portanto, em Estado e nem

emmunicípio produtor, uma vez que em se tratan

do o petróleo de um recurso natural que é conside
rado patrimônio da União, do ponto de vista cons

titucional, quem é produtora é a União.
Falta informação e esclarecimento por par

te daqueles que se utilizam de cargos públicos e

.
exercem funções políticas, para defender uma ex

torsão aos cofres públicos e, com isto, privilegiar
(poucos, muito poucos) Estados e municípios, em

detrimento de outros (em número'
infinitamente maior). Se o critério
meramente geográfico servir para
delimitar nossos direitos e responsa
bilidades, será que o problema atu
al de deterioração social e violência
existente e enfrentado pela popu
lação do Estado do Rio de Janeiro
pertence somente aos habitantes

daquele Estado, e em especial aos
moradores da cidade maravilhosa?
Óbvio que não!

E ainda tivemos que ouvir o gover
nadar do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quase cho
rando dizer que a eventual perda de receita, gerada
com a distribuição desigual (no caso absurdamente
maior para o Rio. de Janeiro) dos royalties do petró
leo, colocaria em risco os Jogos Olímpicos de 2016

e, também, o secretário de Estado da Fazenda do RJ,
Joaquim Levy, dizer que poderia "faltar grana para pa
gar os aposentados". Que tamanho absurdo! Se fosse

possível adotar este entendimento do secretário fa
zendário do RJ, como ficariam os aposentados que se

encontram nos outros Estados que não são conside
rados como produtores de petróleo (na verdade, que
não possuem frente para o mar?). Por certo que não
receberiam suas aposentadorias. Coitados.

Caso prevaleça a forma desigual de distribui

ção dos royalties entre Estados e municípios que se

consideram (na verdade se auto intitulam) produ-.
-

tores, apenas pelo fato de que os mesmos possuem
"frente para o mar", não nos espantará, por certo,
se daqui a algum tempo, algum político ii:hspirado'
resolver defender a ideia de que os habitantes dos
Estados que possuem litoral, possuem uma cota

de tempo maior para ficar na praia. Ou, também,
que os habitantes daAmazônia podem tomar mais
litros de guaraná (que é outra riqueza originada e

extraída daquela região).
Enquanto isto, os brasileiros vão vivendo... E

melhor que 'seja assim.

"
Os crítérlos da justiça
e igualdade entre
todos os brasileiros
(Estados, municípios
e população) é que

deveriam estar sendo
colocados no centro

do debate.

"
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IMAGEM DO DIA

AAssociação MUSiC,ai Almirante Tamandaréde Guaramirim esteve esse mês de .

, dezembro no Festival de Bandas e
.

Fanfarras de ltapema onde foi muito aplaudida.'
O dic é do leitol! e maestro da banda André Luiz. "

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

* telefone (* não serão publicados).

NOTA DE FALECIMENTO

Família enlutada de

MARIA LENNERT LIPINSKY
agradecem o Hospital São Jose em es

pecial Dr. Cristóvão, Dr. Fernando 8enken

dorf, Dr. Hugo Nora e equipe enfermagem.
E convida família e amigos para missa de
sétimo dia em 12-12-10 as 09:30 na igreja
Santo Estevão.

A família enlutada.
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GUARAMIRIM

11/12 - Natal Centro

Apresentações:
Grande Orquestra da Scar com o Grupo de
Câmara
Dança e música da Casa da Cultura Paulino
João de Bem f'

Local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 19h30

12/12 - Natal na Vila Amizade

Apresentações:
EMEF Prof. Gustavo Tank I Música com

a Casa da Cultura Paulino João de Bem
Boi de mamão / Exibição de filme natalino
infantil I Projeto Sacci
Local: Salão da Igreja Sagrado Coração
de Jesus
Horário: 19h30

14/12 - Natal no Centro

Apresentações:
EMEF Urbano. Teixeira da Fonseca
EMEF laro Eugênio Hansch / Terno de Reis
Família Valler / Coral da Paróquia
Evangélica Luterana de Guaramirim

Dança de rua com a Casa da Cultura
Paulino João de Bem

'

Local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

16/12 - Natal. no Centro

Apresentações: CEI Maurita Maria Rosa
CEI Santina Schork I Teatro da Casa. da
Cultura Paulino João de Bem I Teatro com

Alunos e Mery Pety (Casa da Cultura)
Local: Espaço Encanto de Nata',
(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

TODA

o CORREIO DO POVO • Sábado, 11 de dezembro de 2010

A CIDADEM A G.I A EM

-

CONCURSO

MINHA
CASA. É UM
ENCANTO
DE NATAL

17/12 - Natal no Centro
Apresentações: EMEF Germano Laffin
Edvaldo da Banda Motiva Som
Local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

18/12 - Natal no Centro

Apresentações: EMEF Lauro Carneiro
de Loyola / Violino da Casa da Cultura
Paulino João de Bem
Local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

19/12 - Natal no Centro

Apresentações: Coral do Centro de
Referência do Idoso de .Jaraquá do SWI
Banda Marcial de Guaramirim / Exibição
de filme natalino infantil I Projeto Sacci
Local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

21/12 - Encerramento'

Apresentações: Divulgação dos nomes
dos ganhadores do concurso "Minha Casa
é um Encanto de Natal"
Jazz Natalino e piano da Casa da Cultura
Paulino João de Bem
Coral dos Funcionários da Prefeitura
de Guaramlrim
local: Espaço Encanto de Natal

(próximo a Casa do Papai Noel)
Horário: 20 horas

Diwlgação
dos venc dores:

- 2 de dez mbro.
Regulamento e informações
www.guaramirim.sc.gov.br

GOVERNO DE

-GUARAMIRIM
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Q pleito do DEM
,.

As iideranças do Democratas
que participaram da reunião
com Raimundo Colombo,
quinta-feira, oficializaram,
ao, gouernador, o desejo de

participar da administração
estadual; O futuro mandatário

foi receptivo. Frisou a
importância econômica de

laraguá do Sul no âmbito
estadual, mas lembrou que
a cidade já tem um nome no

primeiro escalão: César Grubba,
escolhido para a pasta da
Segurança Pública. Ressalte-se
que foi uma escolha pessoal de
Colombo, não partidária. aDEM
regional será contemplado. Só
não vazou ainda se no comando
da SDR ou em outros espaços.
Mas a referência de Colombo ao
nome de Grubba pode ser uma
pista de que o quinhão tende a

ser menor do que o esperado.
Em algum momento entre este

domingo e segunda-feira, em
. Florianópolis, novamente os

notáveis da tríplice aliança
voltam a se reunir. Desta vez

para equacionar a geografia
das urnas, os desequilíbrios
partidários do primeiro escalão,
e as acomodações nas SDR's.
Em contato com a coluna, o
senador eleito Paulo Bauer
revelou que o mapa está pronto:
14 regionais para o PMDB; 10

para DEM; 10 para o PSDB;
uma destinada ao PPS e o PTB
leva outra. Sobre a de Iaraguâ,
Bauer foi pragmático. "O DEM

tem a Prefeitura, o PMDB vai
ter o presidente da Câmara,
então eu gostaria que a SDR

ficasse com o PSDB, mas isso não
está definido."

rsão
Presidente do PT de Jaraguá do Sul,Riolando Petry� escreve

à coluna e, entre outras considerações, desautorízaEvaldo
"Pnpo" Junckes a falar em nome do partido. Segundo ele,
ninguém estámedindo forças. "Se realmente quisermos
serUUlpartido forte devemos participar dos debates e não
marcar posição, como é o caso do Sr. Dionei da Silva, o único
lllembro do PT da região no diretório estadual e que não
participou nem aqui e nem na reuníão do diretório estadual

paraavaliar as eleições 2010," prega ele.Registrado.
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Alvos Trâmite
Luiz Henrique da Silveira
e Gilmar Knaesel estão na
mira do procurador regional
eleitoral substituto do TRE,

.
André Stefani Bertuol. O

. procedimento atende pelo
nome de ação de investigação
judicial eleitoral. Na prática,
os dois são acusados de
efetuar repasses irregulares
a entidades privadas. Isso,

'

em ano eleitoral, o que é
vedado pela lei.

Considerando-se que trata-se de

políticos experientes e que já se

livraram de ações bemmais cabeludas,
o desfecho pode ser aquele conhecido

, de todos: posterga, posterga e vai para
algum arquivomorto, embora a peça
tenha 3mil páginas. Bem consistente.
Bertuol pede a cassação dos diplomas
dos eleitos emais oito anos de

inelegibilidade a cadaUIl). Os dois
negam qualquer irregularidade. Dalírio
Beber eAntônio Gavazzoni também
foram denunciados .ol1trários

Os vereadores Justino
daLuz (PT) e Iaíme
Negherbon (PMDB)
votaram contra o

aumento daCosip,
aprovado quinta..feira
ànoite na Câmara de

Iaraguã, Eles emais
Prancísco Alves, também
do PT, não deram o aval

para amajoração da
;t�a ele UX;o: � ; �

PINGA-FOGO
RUMOR • "Fomos eliminados

pelo critério do sexo. Aí

perguntei ao Palocci se a cota
dos índios já estava esgotada."
SenadorWellington Dias,

candidato aministro, rifado
por Dilma, que quer mais
mulheres no governo.

Justino da Luz esteve na
reunião estadual do PT e não

Francisco Alves, conforme a

coluna publicou sexta-feira.

ENCERRAMENTO· Presidente
da Câmara, Natália Petry,

reúne o PSB, nesta segunda
feira, para a confraternização

de fim de ano.CORREÇÃO. O vereador
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CHARGE

DO LEITOR

A importância de se

investir no' ensino básico

O
Brasil lutahá anos para ven
cer um grande desafio: ofe- f'
recer uma educação básica
de qualidade. Para garantir

a evolução do ensino público, é
fundamental escolher os pro-
fessores mais bem

preparados para
exercer a importan
te função de forma
dores. Entre outras

atribuições, esse

profissional precisa
COrUlecer profun
damente o que está

ensinando, saber
escolher o melhor
método de ensino

para cada turma, es
tudar os processos
de desenvolvimento das crianças
e aproximar o conhecimento teó
rico ao cotidiano nas salas de aula.

O ato de educar exige pla
nejamento' sendo que toda a

aprendizagem precisa ser mui
to bem pensada e permanente
mente questionada, fugindo do
"fazer por fazer". Antes de tudo,
os educadores devem ser pesqui
sadores incansáveis em busca
das melhores e mais modernas
técnicas de ensino, bem como da
melhor aplicação dos métodos já
existentes e consagrados.

.....

As exigências do mundo mo

derno clamam por uma educa

ção com desenvolvimento hu

mano, cultural, tecnológico e

científico. Para garantir essa me
lhoria na qualidade do ensino, o

mestre necessita ser

bem preparado, com
direito a formação
inicial e continuada
de qualidade.

A partir dos re

sultados da Prova

Brasil, exame federal
que avalia a quali
dade da educação
pública, é possível
identificar as boas

práticas f
educacio

nais e planejar po
líticas para o setor. Um dos gran
des desafios de hoje é promover a

aprendizagem de todos os alunos

e, assim, ajudá-los a trilhar um
futuro caminho de sucesso profis
sional e formação de umaconscí
ência cidadã. Essa trajetória será
mais bem traçada se o aspecto pe
dagógico fizer parte de uma ges
tão escolar que priorize formas de
pensar, sentir e atuar para garantir
a permanência do aluno na sala.

"

Francisca Romana Giacometti Paris,
pedagoga emestre em-educação.

EDIT"ORIAL

Reflexos aqui
-- sta semana as notícias movimentaram

a economia brasileira e podem ter refle
xos sentidos diretamente aqui. O Capam

.._manteve os juros, apesar de a inflação es

tar subindo, e isso teve dois motivos básicos. Pri
meiro, porque o Banco Central

já tinha anunciado medidas

que em si elevam os juros ao

consumidor; segundo, porque
um dia depois seria anunciado
o PIB do terceiro trimestre, que
foi o mais fraco do ano, com

crescimento de 0,5% sobre o

segundo trimestre, o que repre
senta 7% em relação a 2009.

A indústria teve o desem

penho mais fraco dos setores

e tudo com um forte debate
aberto sobre a desindustrialização do país, cau
sada pelo dólar baixo e pela concorrência princi
palmente da China.

É com esse cenário que Dilma Rousseff as-

sumirá a Presidência da República daqui a vinte
dias e as previsões são de que a taxa Selic chegue
a 12, 25% no próximo ano e que o PIB não cresça
mais do que 5%. Mesmo que o presidente Lula
insista em dizer que deixará uma herança ben

dita, os números mostram exa

tamente o contrário. Com o

ministro Guida Mantega, que
permanecerá no comando da
Fazenda no governo Dilma, já
alertando qúe os investimen
tos no PAC podem ser adiados,
o que trará reflexos diretos

para Iaraguá do Sul, que conta

com a liberação de R$ 13 mi
lhões do programa para obras
essenciais de infraestrutura,
como construção de pontes já

anunciadas, obras de contenção e asfaltamen
to. Vai ser preciso ainda muita pressão para que
esta verba seja realmente depositada nos cofres
do município.

DO LEITOR

Não quero ser cidadão

o cidadão pega
fila, fica horas
no transporte
público, é
destratado
nos órgãos

públicos, respira
ar poluído, leva
desaforo pra
casa, pena no
trânsito

caótico etc.

Hoje.
em dia, quando me aborda, ainda

que amigavelmente, um sujeito bra
dando "Ô, cidadão", já fico nervoso,

contrariado. Quase ofendido. É que o

"cidadão" só tem problema atrás de problema. O
cidadão pega fila, fica horas no transporte públi
co, é destratado nos órgãos públicos, respira ar

poluído, leva desaforo pra casa,

pena no trânsito caótico etc.

Fora os incômodos tradicio

nais, há os novos. Filho de cida
dão é vítima de bullying na esco
la onde estuda, sob a supervisão
de professores que pouco apare
cem e ensinam!

Com relação à questão esté

tica, o cidadão não tem melhor
sorte. É provado que ele já nasce

velho, mal ajambrado e com pi
garro característico. A imagem
que temos é a de um indivíduo

brega, vestido com roupas do

tempo da ditadura, calçando
sapatos velhos (mas impecavel
mente engraxados) e com uma

lustrosa barriguinha de chope.
Porém há proezas admiráveis que só ocida

dão consegue desempenhar. Façanhas sobre

humanas, diga-se. Ele frequentemente ignora
postulados consagrados da física, por exemplo.
Isso ocorre 'quando dois (ou mais) cidadãos,
ao mesmo tempo, ocupam o mesmo lugar em
ônibus ou metrô. O desafio à fisiologia humana
também é de se notar: apenas o sistema digesti-

vo do cidadão consegue digerir, processar, aque
la "matéria" que é vendida sob o rótulo de ali
mento no centro das grandes cidades. Homens
da Ciência, microscópios a postos!

E o pior é que há movimentos em prol da
"cidadania" que estimulam essa loucura coleti

va, provavelmente tapeados pelas quase vinte

menções na Constituição Fede

ral, pelos tratados internacio
nais e pelas diversas leis que se

referem a ela. Rios de dinheiro
e de tempo do Poder Público
são vertidos nesse vão sentido
e parcerias com a iniciativa pri
vada são firmadas.

Bom mesmo é carregar outro
título mais bacana, como "em-

presário", ou "executivo" (artista
ou político não, pois são muito
assediados pelos odiosos "cida

dãos"). Nunca vimos e nunca va

mos ver manchetes como "exe-
cutivo aguarda oito horas para
ser atendido" ou "empresário
tropeça em calçada do centro e

pede providências".
Não vemos eles por aí em fila de banco, atrás

de remédio e invariavelmente se amontoando
com outros em todo tipo de ocasião. Isso é coi

sa de cidadão! Que fique bem claro e que me

exclua dessa!

"

, ,-

. Carlos EduardoMoreira Valentim,
advogado e especialista emDireitoAdministrativo

Um dos grandes
desafios de hoje
é promovera

aprendizagem de
todos os alunos e,
assim, ajudá-los a

trilhar um futuro
caminho de sucesso

profissional.

"
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R fi

anúndopelo
Governador eleito postou pelo microblog 16 nomes que farão parte do novo governo

Colombo
Nada de documento
oficial, nem câmeras e

microfones, nem sequer
uma reunião formal.
Raimundo Colombo
resolveu anunciar o
secretariado
pelo twitter.

Cumprindo
a promessa fei

ta no dia anterior, o gover
nador eleito postou logo
depois das 16h: "Conheça

os novos nomes da equipe com

petente que estamos formando,
para que Santa Catarina seja
cada vez mais o melhor lugar
para viver".

Depois disso, nome a nome

foram divulgados até que a lista

chegasse a 16 integrantes oficia
lizados. Entre as confirmações,
está a do deputado federal
Marco Tebaldi, ex-prefeito de

Joinville e possível candida
to à Prefeitura em 2012, para
Secretaria de Educação. Paulo
Roberto Bornhausen (DEM),

.

líder do partido atualmente
na Assembleia Legislativa, fica
com a vaga para a Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável,
como já estava previsto.

Ex-prefeito de Chapecó, o

parlamentar João Rodrigues
(DEM) assume a Secretaria de

Agricultura. À frente da Secreta
ria de Comunicação permanece
o jornalista Derly Anunciação
(PMDB). Para assumir a Secreta
ria de Turismo, Esporte e Cultura
o governador eleito nomeou Cé
sar Souza Junior (DEM), e Mil
tom Martini (PMDB) fica como

secretário de Administração.

BAUESC COM UEM

Para chefiar a Secretaria Exe

cutiva da Casa Militar, o Demo
cratas indicou o Coronel José
Wolny de Souza, atualmente sem

filiação partidária. A vaga da Fat
ma (Fundação do Meio Ambien

te) fica comMurilo Flores (DEM).
Quem garante o cargo para o

Badesc, Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina, é o de
mocrata Nelson Santiago. O ad

vogado Ênio Branco, que já pre
sidiu a Celesc e a Celg de Goiás,
vai comandar a SC Parcerias, já a

SCGás estará nas mãos de Alta
mir José Paes.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Colombo inovou
e decidiu divulgar

lista pelo twitter, até
agora 27 nomes já
foram anunciados

• Coronel José Wolny de Souza .

(SEM PARTIDO) - CasaMilitar

• JÁ TINHAM SIDO ANUNCIADOS

NA SEMANA PASSADA:

I·
Ubiratan Rezende (sem partida) - Fazenda

• Antônio Ceron (DEM) - Casa Civil
• Cesar Grubba rtido) - Segurança Pública

� • Serafim Venzon ) - Trabalho

I·
Dalmo Oliveira (PMDB) - Saúde '

• Valdir Cobalchini (PMDB) -Infraestrutura
• Paulo Roberto Cesar da Costa (PSDB) -

Assuntos Estratégicos
• Nelson Serpa - (sem partido)
Procuradoria Geral do

I·
Antônio Gavazzoni (D

• Dalirio Beber (PSDB)-
• Paulo Meller (PMDB)

JARAGUÁ DO SUL
O projeto da LOA (Lei Orça

mentária Anual) para o exercício
de 2011 teve aprovação unânime,
na última quinta-feira (9), pelo
plenário da Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul e parecer fa
vorável da Comissão de Finanças
e Orçamento. A segunda votação
está marcada para dia 14, terça
feira, em sessão extraordinária,
às 18h30. Na sequência, haverá
sessão ordinária para análise de

. outras matérias.
A presidente do Legislativo,

Natália Lúcia Petry (PSB), escla
rece que o orçamento é previsto
pelo governo municipal e que a

verba somada para cada área

pode passar por alterações, se

os vereadores discordarem do
Líder de governo, Possamai, �i� ��� tra.�s����.�cia.�j�.��. ?� ����������...m9.I}.tfl}}t�;.inçl_i.ÇªÀQi;R�19.ãIExe-

• Ênio Br
• Altamir

11 ,. SérgiO,• Murilo
• Nelson,

r

PROPOSTA TEM SEGUNDA VOTAÇÃO, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, NA TERÇA

•

cutivo. No entanto, mesmo

aprovada em primeira votação,
a peça orçamentária pode re

ceber emendas parlamentares
antes da apreciação final.

A peça orçamentária da Pre

feitura tem receita fixa estimada,
para o próximo ano, no valor de

R$ 34� milhões. 110 plenário e a

comissão tiveram bastante tem

po para avaliar o projeto e tirar
as dúvidas com a administração
pública", afirma o líder de gover
no, Ademar Possamai (DEM), re
ferindo-se à facilidade com que
matéria passou em plenário.

Possamai, que fez a explana
ção do projeto na quinta-feira,
disse que não é possível pre
cisar os valores porque a apre
ciação da peça orçamentária
acontece antes. .do fechamento

Política 7

Câmara de Vereadores aprova Orçamento de 2011

FOTOS PIERO RAGAZZI

integral do exercício. Já para a

próxima sessão extraordiná

ria, o líder de governo planeja
responder, outra vez, a todos
os questionamentos. "Acredito

que a administração tem sido
bem transparente e tem ajuda
do a informar o Legislativo".

A cobrança feita pelo verea

dor Justino da Luz (PT) sobre a

diminuição dos repasses para as

APPs (Associação de Pais e Pro

fessores), de R$ 213 para R$ 173

mil, é um dos pontos a serem

esclarecidos. o' petista disse

que iria procurar o secretário
de Educação, Silvio Celeste,
mas, Possamai já adiantou que
a Prefeitura promoveu reformas
e ampliações nas escolas. Servi
ços comumente pagos com re-

cursos, d�s�:�·�r.'s; . _ '.1. i'
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10 Especial

Um livro não reúne
histórias e personagens
apenas para compor
algumas páginas em branco.

publicação pode tam

bém ser o motivo de um
encontro que, de outra

forma, não aconteceria.
Na última quartà-feira, o Sesc foi
o local escolhido para abrigar a

. reunião entre muitos daqueles
que mal podiam esperar para ver

o CORREIO DO POVO • Sábado, 11 de dezembro de 2010

Caglioni recebeu cerca de 300 pessoas no lançamento
do livro, e já prepara um segundo volume

início", comemora Caglioni. Ao·
todo, cerca de 300 pessoas pres
tigiaram a mais recente publica
ção sobre a história do esporte
jaraguaense. Desse total, o pro
fessor calcula que 80% estiveram
de alguma forma retratados ou

envolvidos com as histórias reu
nidas durante anos de pesquisa.

Esta pode ter sido a única

apresentação do livro - que con
tinua à venda -, já que a narração
envolve apenas as cidades do
Vale do Itapocu e representantes

de todas elas estiveram presen
tes no lançamento. E o retrato
não serve apenas para aqueles
que presenciaram algum dos
momentos da história esportiva.
"Parece-me que a maior parte
das pessoas que moram hoje em

Jaraguá veio de outras cidades.
Elas precisam conhecer onde

estão, e é nosso papel mostrar a
. elas que todos aqueles que aju
daram a construir a cidade fo
ram, em algum momento, des

portistas", destaca José Augusto.

N MENT

As conquistas,desportivas
sob olhar deum especialista
Livro, resultado de cinco anos de intensa pesquisa, resgata fatos marcantes

suas próprias trajetórias - ou a

de seus familiares - em uma das

354 páginas de "Campeões para
.sempre", lançado esta semana

pelo atleta, professor, técnico e

escritor JoséAugusto Caglioni.
O lançamento chegou a sur

preender até mesmo o autor.

"Ultrapassou qualquer expecta
tiva. Pensei que não iriam mais

de 50 pessoas e, quando vi, o

espaço estava lotado e consegui
mos vender um número signi
ficativo de publicações logo de

"
Esse livro reuniu matérias
até o fim de maio deste
ano. Quem sabe, até final
de 2011, consigo fazer
uma nova coletânea

dos fatos publicados na
minha coluna, no
O Correio do Povo.
JOSÉ AUGUSTO CAGlIONI,

ATLETA, PROFESSOR,
TÉCNICO E ESCRITOR

"
No total, foram impressos

1.040 exemplares. Os planos,
agora, são de continuar a narra

ção em outro exemplar, que deve
ter o mesmo tamanho do primei
ro. "Esse livro reuniu matérias até
o fim de maio deste ano. Quem
sabe, até final de 2011, consigo fa

zer uma nova coletânea dos fatos

publicados naminha coluna, no O

Correio do Povo", prevê o escritor.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

ONDE GOiVIP R

Campeões para sempre
o livro, produzido pela Editora Design, está à venda em Iaraguá do Sul, por R$ 25.

É possível encontra-lo na Livraria e Papelaria do Pedrinho, que fica na rua Expedi
cionário Gumercindo da Silva, número 62, no Centro da Cidade. Para outras infor

mações, é possível entrar em contato com a papelaria pelo número (47) 3275-0929.

MAIS UMA OPCÃO
.:J>

OCP também tem exemplares
o Correio do Povo, como patrocinador responsável pelo livro, vai receber do es

critor exemplares da publicação, que devem ser entregues em breve no jornal. Segun
do o escritor, os livros serão disponibilizados para os leitores que preferirem adquirir
um exemplar diretamente na empresa, ao invés de se deslocar até a papelaria.
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DaIS expresswos
elatos de campeões e competições dá

netade do século passado dão origem
reflexão sobre os atletas atuais

luta incansável de

�olf Herman Schultze

ara não deixar a ginástica
límpica morrer.

diferente dos atletas das décadas pas

sadas. "Cada época tem seu ritmo

e sua história. Hoje, existem muito

mais opções de modalidades. Além

disso, no passado recente os jovens
não tinham tantos divertimentos pelos
quais se dividir, o que os concentrava

no esporte de forma mais intensa", ex

plica José Augusto Caglioni.
As pesquisas acabaram revelando

que, antigamente, ser atleta era um

estilo de vida, uma forma de definição
- hoje, o esporte tornou-se uma profis
são e o amadorismo deu lugar a profis
sionais. "O treinamento ocorria antes

ou depois do trabalho, e nos fins de

semana. As pessoas eram mais saudá

veis", comenta o ex-atleta, saudosista.

Para, ele, é bastante claro o papel de

qualquer uma das modalidades como

ferramenta no combate, por exemplo,
ao uso de drogas. "Sempre digo que um

jovem a mais no esporte é um jovem a

menos nas drogas".

A importância de Domingos Cor

.ía no resgate do ciclismo na região
The Original Cawboys, equipe que

scolheu um nome bastante inusitado

ara o time de futebol e se reúne até

oje, para a "pelada" e o samba de roda

as quintas-feiras.
Os nomes acima têm pelo menos

una página na história do esporte jara
;uaense, e foram retratados com a leveza

le um relato ao mesmo tempo emocio

iante e permeado de situações engra

;adas. O número de personagens, no

mtanto, é impossível precisar, mesmo

rom a divisão dos "causes', competições
� vitórias entre passado e presente.

Os relatos mais antigos fazem uma

ponte com os esportistas atuais, que

apesar de continuarem assíduos em

seus hobbies e possíveis profissões,
têm para o autor um perfil um pouco

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

o tiro, assim como a ginástica artística, foi um dos esportes que se

difundiu primeiro na cidade, chegando junto com os imigrantes.

Na fotografia, Amadeus Mahfud em uma das competições de atirador

• MEMÓRIA VISUAL
As fotos retratadas nesta página mostram uma pequena fração do grupo de

atletas que marcou a história da cidade - não são as mesmas coletadas por Ca

glioni, provenientes dos arquivos pessoais das famílias, mas retratam também

alguns capítulosda coletânea montada pelo
autor. I, •.• '. . _, ,_ .e , _ .:1' :. 'I" 1'. 'li.

.

.

• DE PERSONAGEM

A NARRADOR
A parte da história que cabe ao au

tor fica reservada ao quase-prefácio, já
que ele é categórico sobre sua própria
participação no relato que pacien
temente reconstruiu. ilNão gosto de

quem se autopromove".
Mesmo que não tenha sido benefi

dado pelo retrato de tinta, papel e pa
lavras, a trajetória do próprio autor é

conhecida por grande parte da popu

lação da cidade, já que ele começou a

traçar seu caminho ainda na infância,

por insistência damãe
- na época, Ca

glioni preferia o exercício mental que
fazia com dezenas de livros -, eacabou

se rendendo à nova paixão, chegando
à seleção brasileira com o.atletismo e

como atleta de primeira categoria.
Sua biografia, no entanto, deve de

morar um pouco mais para sair. "Não

conto mais nada. Essa quem está fa

zendo é o meu filho, e ele me pediu
exclusividade", brinca o atleta.

"'�.""'"�
.T.

Na fotografia, uma nadadora

pratica o salto ornamental.

Segundo Caglioni, as
mulheres passaram a se

destacar. na natação entre os
anos de 1975 e 1981, quando

estiveram entre as três

melhores equipes de natação
de Santa Catarina

o retrato é de um dos diversos t�mes
de futebol da cidade,

o Baependl,�ue
compõe o acervo

da famílj� d��uldo
Fischer e o do Arquivo

Hlstonco

"
É nosso papelmostrar
que todos aqueles'que
ajudaram a construir a

cidade foram, em algum
momento, desportistas.

JOSÉ AUGUSTO CAGLlONI,
AUTOR DE "CAMPEÕES

PARASEMPRE"

"

• OS PRÓXIMOS CAPíTULOS
Avontade, porparte dos atletas, existe. O que

falta agora, segundo o pesquisador, é a combina

ção entre novos projetos esportivos e os gestores
dessesmesmos projetos, que devem ser "compe
tentes, honestos e profissionais". Ele afirma que

amaioria do grupo decisivo ainda é formadapor

políticos, que não têm a mesma credibilidade

na área que poderia ser conquistada por alguém
qualificado profissionalmente para a função. "A

questão é que junto aos empresários, ainda falta

confiança para investir nesses projetos.
Nenhum

irá optar por uma gestão que pode ser duvidosa",

explicaCaglioni.
O outro aspecto, tão importante quanto,

seria uma divulgação mais assídua. "Temos

atletas, temos competições e campeonatos

também. O que aindaprecisamos é de uma
va

lorízação, alcançada principalmente quando

esses esportes são, divulgados", completa .

(

!
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Um livro não reúne
histórias e personagens
apenas para compor
algumas páginas em branco.

publicação pode tam

bém ser o motivo de um
encontro que, de outra

forma, não aconteceria.
Na última quarta - feira, o Sesc foi
o local escolhido para abrigar a
reunião entre muitos daqueles
que mal podiam esperar para ver

suas próprias trajetórias - ou a

de seus familiares - em uma das
354 páginas de "Campeões para
.sempre", lançado esta semana

pelo atleta, professor, técnico e

escritor José Augusto Caglioni.
O lançamento chegou a sur

preender até mesmo o autor.

"Ultrapassou qualquer expecta
tiva. Pensei que não iriam mais
de 50 pessoas e, quando vi, o

espaço estava lotado e consegui
mos vender um número signi
ficativo de publicações logo de

início", comemora Caglioni. Ao

todo, cerca de 300 pessoas pres
tigiaram a mais recente publica
ção sobre a história do esporte
jaraguaense. Desse total, o pro
fessor calcula que 80% estiveram
de alguma forma retratados ou

envolvidos com as histórias reu

nidas durante anos de pesquisa.
, Esta pode ter sido a única

apresentação do livro - que con
tinua à venda -; já que a narração
envolve apenas as cidades do
Vale do Itapocu e representantes

Caglioni recebeu cerca de 300 pessoas no lançamentr,

do livro, e já prepara um segundo volum

de todas elas estiveram presen
tes no lançamento. E o .rerrato
não serve apenas para aqueles
que presenciaram algum dos
momentos da história esportiva.
"Parece-me que a maior parte
das pessoas que moram hoje em

Jaraguá veio de outras cidades.
Elas precisam conhecer onde
estão, e é nosso papel mostrar a
,elas que todos aqueles que aju
daram a construir a cidade fo
ram, em algum momento, des

portistas", destaca José Augusto.

"
,/I�I E 'I

As conquistas-desportivas
sob olhar deum especialista
Livro, resultado de cinco anos de intensa pesquisa, resgata fatos marcantes

Esse livro reuniu matéria�
até o fim demaio deste
ano. Quem sabe, até fina
de 2011, consigo fazer
uma nova coletânea

dos fatos publicados na
minha coluna, no
O Correio do Povo.
JOSÉ AUGUSTOCAGlIONI,

ATLETA, PROFESSOR,
T�CNICO E ESCRITOR

"
No total, foram impressos

1.040 exemplares. Os planos,
agora, .são de continuar a narra

ção em outro exemplar, que deve
ter o mesmo tamanho do primei
roo "Esse livro reuniu matérias até
o fim de maio deste ano. Quem
sabe, até final de 2011, consigo fa
zer uma nova coletânea dos fatos

publicados naminha coluna, no O

Correio do Povo", prevê o escritor.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo�com.br

ONDE. �np

Campeões para sempre
o livro, produzido pela Editora Design, está à venda em Jaraguá do Sul, por R$ 25.

É possível encontra-lo na Livraria e Papelaria do Pedrinho, que fica na rua Expedi
cionário Gumercindo da Silva, número 62, no Centro da Cidade. Para outras infor
mações, é possível entrar em contato com a papelaria pelo número (47) 3275-0929.

MAk�S t,��nA OP(;ÃO
...11/

OCP também tem exemplares
o Correio do Povo, como patrocinador responsável pelo livro, vai receber do es

critor exemplares da publicação, que devem ser entregues em breve no jornal. Segun
do o escritor, os livros serão disponibilizados para os leitores que preferirem adquirir
um exemplar diretamente na empresa, ao invés de se desloc.ar até a papelaria.
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Aesperança de UD1

fiJ�connincentivos
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mais expresswos
Relatos de campeões e competições dá
metade do século passado dão origem
à reflexão sobre os atletas atuais

A luta incansável de
Adolf Herman Schultze
para não deixar a ginástica
olímpica morrer.

diferente dos atletas das décadas pas
sadas. "Cada época tem seu ritmo
e sua história. Hoje, existem muito

.

mais opções de modalidades. Além
disso, no passado recente os jovens
não tinham tantos divertimentos pelos
quais se dividir, o que os concentrava

no esporte de forma mais intensa", ex
plica José Augusto Caglioni.

As pesquisas acabaram revelando

que, antigamente, ser atleta era um

estilo de vida, uma forma de definição
- hoje, o esporte tornou-se umaprofis
são e o amadorismo deu lugar a profis
sionais. "O treinamento ocorria antes

ou depois do trabalho, e nos fins de
semana. As pessoas eram mais saudá
veis", comenta o ex-atleta, saudosista.

Para, ele, é bastante claro o papelde
qualquer uma das modalidades' como
ferramenta no combate, por exemplo,
ao uso de drogas. "Sempre digo que um
jovem a mais no esporte é um jovem a

menos nas drogas".

A importância de Domingos Cor
reia no resgate do ciclismo na região
e The Original Cawboys, equipe que
escolheu um nome bastante inusitado

para o time de futebol e se reúne até

hoje, para a "pelada" e o samba de roda
das quintas-feiras.

Os nomes acima têm pelo menos

uma página na história do esporte jara
guaense, e foram retratados com a leveza
de um relato ao mesmo tempo emocio
nante e permeado de situações engra
çadas. O número de personagens, no

entanto, é impossível precisar, mesmo
com a divisão dos "causas", competições
e vitórias entre passado e presente.

Os relatos mais antigos fazem uma

ponte com 05 esportistas atuais, que
apesar de continuarem assíduos em

seus hobbies e possíveis profissões,
têm para o autor Um perfil um pouco

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

o tiro, assim como a ginástica artística, foi um dos esportes que se

difundiu primeiro na cidade, chegando junto com os imigrantes.
Na fotografia, Amadeus Mahfud em uma das competições de atirador,

• MEMÓRIA VISUAL
As fotos retratadas nesta página mostram uma pequena fração do grupo de

atletas que marcou a história da cidade - não são as mesmas coletadas por Ca

glioni, provenientes dos arquivos pessoais das famílias, mas retratam também

alguns çapftulosda colerãnea montada pelo autor. '� .. : '. :_". 1,.'" _:t· tI 'l'l.I «; ' li._

• DE PERSONAGEM
A NARRADOR
A parte da história que cabe ao au

tor fica reservada ao quase-prefácio, já
que ele é categórico sobre sua própria
participação no relato que pacien
temente reconstruiu. IINão gosto de

quem se'autopromove".
Mesmo que não tenha sido benefi

dado pelo retrato de tinta, papel e pa
lavras, a trajetória do próprio autor é
conhecida por grande parte da popu
lação da cidade, já que ele começou a

traçar seu caminho ainda na infância,
por insistência damãe - na época, Ca
glioni preferia o exercício mental que
fazia com dezenas de livros -, e acabou
se rendendo à nova paixão, chegando
à seleção brasileira com o.atletismo e

como atleta de primeira categoria.
Sua biografia, no entanto, deve de

morar um pouco mais para sair. "Não
conto mais nada. Essa quem está fa
zendo é o meu filho, e ele me pediu
exclusividade", brinca o atleta.

o retrato é de um dos diversos t�mes
de futebol da cidade, o Baependl, �ue
compõe o acervo da famíli� d� �uldo

Fischer e o do Arquivo Hlstorlco

"
É nosso papel mostrar
que todos aqueles que
ajudaram a construir a
cidade foram, em algum .

momento, desportistas.
JOSÉ AUGUSTO CAGlIONlr
AUTOR DE "CAMPEÕES

PARA SEIViPRE"

"

• OS PRÓXIMOS CAPíTULOS
A vontade, por parte dos atletas, existe. O que

falta agora, segundo o pesquisador, é a combina-
,

ção entre novos projetos esportivos e os gestores
dessesmesmos projetos, que devem ser "compe
tentes, honestos e profissionais". Ele afirma que
amaioria do grupo decisivo ainda é formada por
políticos; que não têm a mesma Credibilidade
na área que poderia ser conquistada por alguém
qualificado profissionalmente para a função. "A
questão é que juntoaos empresários, ainda falta
confiança para investir nesses projetos. Nenhum
irá optar por uma gestão que pode ser duvidosa",
explic.a Caglioni.

O outro aspecto, tão importante quanto,
seria uma divulgação mais assídua. "Temos
atletas, temos competições e campeonatos
também. O que ainda precisamos é de uma va

lorização, alcançada principalmente quando
�ps!es esportes são. divulgados", completa. " ,.

Na fotografia, uma nadadora
pratica o salto ornamental.

Segundo Caglioni, as
'. mulheres passaram a se

destacar. na natação entre os

anos de 1975 e 1981, quando
estiveram entre as três

melhores equipes de natação
de Santa Catarina
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Plural

Beatriz Sasse
,

'

/

DIVULGAÇÃO

A segunda edição da festaWhite

Feelings vai encerrar o ano com
chave de ouro na Iump. Dia 18,
a partir das 23 horas, os DJs
Kado Rocha, Gabriel Grams,
Ricardo Marques e Rafa Nicolo
di assumem o som e embalam
a noite. Noite que tem casa

decorada e traje branco obriga
tório (indispensável pelo menos
a parte superior branca), tudo
para dar um charme a mais
à festa. Venda de ingresso e

reserva de mesa na Lez a Lez.
Mulheres pagam R$ 15 e ho
mens R$ 20. Mais informações
no www.whitefeelings.com.br

Blush!
A revista Blush! de dezembro circula na se

mana que vem com Natal, balanço 2010 e ex

pectativas para 2011. Ainda tem mapa astral,
um roteiro pela região e muito mais. Aguarde!

DE GRAÇA E DE QUALIDADE
A cantora Ana Paula da Silva se apresenta dia 17,

às 20h30 na Scar para lançamento do novo CD, "Pé de
Crioula", que resgata suas raízes rio samba, com uma

regravação e demais músicas inéditas. No show Ana se

apresenta com os músicos Zik Santos (violão sete cor

das), Digo (tantan e rebolo), Ede Rosa (pandeiro), Jean
(surdo) e Cláudio Moraes (sopro). Natural de Joinville, a
cantora é conhecida internacionalmente e tem sido elo

giada pelamídia. O show é gratuito mediante retirada de
ingressos na Scar. A promoção é da Fundação Cultural.

Delícias na mesa
Domingo, no Seminário Sagrado Coração

de Jesus, em Corupá, das 14h30 às 18h30, o úl
timo café colonial do ano. Contato: 3375-1194.

E 2010, a Prefeitura
de

m
d Sul atravéS da

Jaraguá � M�nicípal da EducaçãO,
Secretana \horar

f rte para me

traba'ho� o

lidade do ensino .

aínda mais a qua
d rede municipal:

dos estudanteS a

,,; Realizou cursos de formação para mais
'fI de 1.200 prorlssíonaís da educação em quase

i
1000 horas de treínamento,
Colocou à disposição dos alunos da rede

municipal 11 atívtdades extractasses.

� Investindo mais de R$ 6,6 milhões em obras para a

.

., I Educação, abrindo mais 1040 novas vagas no

Ensino Fundamental e 605 no Ensino Infantil: até.
2011,

'Implantou mais 3 laboratóríos de informática,
completando 100% das escolas da rede municípal
com Ambiente de Tecnoloqía Educacional (ATE).
Adquiriu kíts multimfdia para educação no

trânsito nas escolas.

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SU l

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

.

ri beasasse
orkut Beatriz Sasse

", . .',1'. ,,1 .. ,," -iJ!
'

I

.

BALI tiAI (Piçarras),.
Fuel EV�(ltoSc em parceria eçm,o

Bali Hai promove âf�stâ dê 1� anos,
.

da.casa Com l)Js Fernado olsen e

Anderson Schg�ider (house), Rava,
Simône Borth e ovj RicaréJinho, •

banda Della �royvn edupla Fábio e

Ju!1ano (sêrtahejo) e n1qEi .i
OJs Erick)ansen, EduSchwartz
eBiboeAndreatta ,ps ing��ssos
estàcfà venda em Jaraguá na

. ,�e�tawaii e Upper Man.
',1,1)

- .!
I I!

'q,
.

.

Z.UM SCHLAUCH
1'. Saturd,a'y Nightli\,fEl:Cprq rnúSi.�a !

pop e rOCK a partir dés 22 horas.

. SEVEN CHOPERIA:(Goaramirim)
Festa Ladies Celebration -

,EsQe.cial Hip HOQ Plpuse; com. '

.

Dl Kétog e mais DJs Jti0nz fy1UlJer
e Alex. Ingressos: eles R$ 15 e elas

"

g$ 10; a venda em Guaramirlrrt
no Posto Maiochi"em

Jar,aguá no Mime(We9 2).
i·

CURURIRA ROCK (Guaramirim)
Echoe; (rock progres,sivo)
e mais discotecagem vinil.
Iníêio às 21 horas, lnqresso:
R$ 15 casal 'ie RS 10 solteiro.

MOI\IIMI\ (PomerGde)
Absolut For Girls com acesso
free para elas até meia ,noite e

Absolut em dobro a noíte toda.

.
(promoção \(;álida para doses
e cubas). Som de"An,der &.Fae, I... li ..

(sertanejó univerSitário) e
.

DJs Johany e Leo .

, ,". i,Ji"

dia 12
LONDON PUB

7a Balada Teen com presença do
colírio da revista Capricho Gabriel.
Início às 13h30 até às 18 horas. In
gressos antecipados: meninas RS
10 e meninos R$ 15, na L'Models
e Center Som (shopping). Som da
DJ Cah Silveira. A noite show com

Dany & Rafa a partir das 22 horas.
Ingressos na hora.

KANTAN �OUNGE
Festival de Sushi.

MOVING UP (Schroeder)
A partir das 14 horas, Balada Teen
na espuma com DJs Marcelo Luis e

Eddy Amarantto. Festa sem álcool
e sem cigarro, somente para

menores, de 12 a 17 anos. Bilhe
teria antecipada: RS 10 eles e RS 5
elas (elas free até 15 horas). Pontos
de venda em Schroeder: Mime e

Net Land; em Guararnirim: Posto
Maioch': e em Jaraquá: Posto

Mime (Weg 2) e Smurfs Lanches.

dia13
SCAR

Peça Dona Flor e seu dois mari
dos, de Jorge Amado, com Duda
Ribeiro, Marcelo Faria e Carol
Castro.lnído às 20 horas.

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

BtER HAUS • 3275-486619198-0515
SA<;:RAMENTUMPUB· 3370-1727 ou 8832-1524
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA. 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar

MOINHO DISCO· 9973-3866
JUMPClUB· 9118-2001 jjumpjaragua.com.br

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVlNG UP MUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br

DIVULGAÇÃO

"'"

{,

Candidatas a Rainha da Sommerfest, da Sociedade Guarany, de Jaraguá.
Concurso ocorre neste sábado, às 21 h3Q e em seguida haverá baile
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JARAGUÁ DQ SUL

Ela é catarinense, criada
em Joinville com pai
nascido na cidade vizinha,
São Francisco do SuL Tem
na voz o som do Brasil,
mas já morou até na

'

Áustria.

Com tanta influência, Ana
Paula da Silva só podia mes

mo é ter no sotaque a musica

lidade do mundo. E, assim, ser

compreendida por onde passa,
mesmo que nem sempre pe
las palavras e,. geralmente, por
meio das notas musicais.

Com ,16 anos de carreira, a

.intérprete, violonista e compo
sitora tem uma trajetória inti

mamente ligada à emoção. Para
a cantora, não há canção válida

sem ela e, nesse território de pai
xão, o samba se sobressai. Sem

pre presente nos discos de Ana

agora, o mais brasileiro dos es

tilos ganhou um espaço só dele.

Em "Pé de crioula", o quinto tra

balho assinado pela joinvilense,
sobra a sonoridade extraída de

sete cordas, cavaco, pandeiro, '

surdo, tam tam, rebolo. liA inten

ção é tocar as pessoas edeixá-las
- felizes'icomenta.

AFundação Cultural de Iara

guá do Sul fecha o ano de 2010

tendo investido R$ imilhão e

729,mil em 215 eventos realiza

dos ao longo dos últimos. doze
meses no município. O balanço
é .do presidente Jorge Souza. Al

guns dos destaques ficaram por
, conta dá festa de réveíllon, que
pela primeira vez animou a ci

dade, e pelo carnaval. Juntas, as
/

duas atrações reuniram cerca de

15 mil pessoas. ,

,

O relatório de prestação de

contas da entidade ainda evíden

cia que mais de seis mil visitan

tes passaram pelo Museu Emílio

da Silva, sendo metade deles es

tudantes. Já na Biblioteca Públi

ca Rui Barbosa, foi registrada a
,

presença de 41,8mil leitores.

Segundo Souza, a expectativa',

o CORREIO DO POVO • Sábado. 11 de dezembro de 2010_ Geral' 13

Ao lado da banda' que a acom -r

panha, Ana se prepara que ofere-
,

cer exatamente issoao público ja
raguaense. Napróxima sexta-feira,
dia 17, ela apresenta ao público o

novo CD, no Centro Cultural da

Scar.. O lançamento ocorre a partir
das 20h30 e tem entrada franca. '

No prirneiro show oficial da nova

turnê, a plateia curte composições
deAlegre Corrêa, Carlos Daddário,
Wilson das Neves e vários outros.

'

,

Gravado .durante o ano pas
sado, no Rio de Janeiro, "Pé' de
Crioula", que conta com arranjos
de Carlos Jorge, deve, novamen
te, fazer Ana rodar o exterior.

Depois de Iaraguá do Sul, ela co

meça os preparativos para, em

2011, desembarcar nos palcos da
Argentina, Itália e daÁustria.

O último país,' segundo a

própria, é eternamente respon
sável 'por agradáveis surpresas.
"Morei l� por dois anos, eles não

me entendiam, porém, amúsica
falava por si", explica. O encantó

vem do cantar, do ritmo, da en

trega à interpretação. Do outro

lado, a gratidão se debruça pela
, oportunidade de reconhecer as

virtudes do jazz e da' voz cqmo
, instrumento musical. "Não levei

e nem trouxe de volta somente o

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

.
-

édeque, para2011, o orçamento
destinado às atividades da Fun

dação chegue aos R$ 2,5milhões.

-

Na programação, afirma, está
uma nova comemoração para
a virada de ano: Ela terá 12 mi-

.

nutos de queima de fogos e será

animada por uma banda, além

de ainda oferecer brincadeiras às

crianças. O intuito é contabilizar
a presença de, no mínimo, seis
mil pessoas.

Com sotaque de todo omundo
Ana Paula da Silva lança "Pé de Crioula" no palco do Centro Cultural da Scar na sexta-feira

.
-. '

.

instrumentos como violão de'
samba", confessa.

,

'

NESTE ANO, S�TOR ORGANIZOU 215 EM ATRAÇÕESCUlTUR,AI�

Fundação gastou quase R$.2 milhões em eventos
.

.

EDUARDO MONTECINO

"
A intenção é

sempre tocar
as pessoas e

deixá-Ias felizes.
ANA PAULA DA SU.VA

"

Ficha Técnica
• Shaw: lançamento de "Pé

de Crioula", de Ana Paula
da Silva

• Data: 17 de dezembro,
sexta-feira

• Horário: 20h30
• Palco: Pequeno' Teatro do

Centro Cultural €la Scar
• Ingressos: gratuitos

,085: os acessos podem ser

, retirados na secretaría da

Scar, durante o horário co

merciaI. 'Eles são limitados

,

a dois por pessoa.

.J

Ana: a músicá vai
�

além, não é preciso
compreender o idioma

Em março, é a vez de quatro
blocos atraírem o público para
assistir ao tradicional desfile de

carnaval. Antes, acontece a esco
lha do ReiMomo e daRainha, em
12 de fevereiro, na Praça Ângelo
Piazera,

Quanto ao Fundo Municipal
de Cultura, que em 2010 finan

ciou 100 projetos da comunida
de com R$ 800 mil, o presidente
garantiu' a ampliação nos repas
ses. "Vamos aumentar muito.

Pelo menos, R$ 1 milhão quere
mos destinar", enfatizou.

Carnaval
realizado no

inído desse ano
reuniu cerca de

-r- dez mil pessoas,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO' LEITOR"

A 'poodle Nany
observa.,0 amigo
hamsterMarty
brincando na

sua bolinha. O
dic é da leitora
tuísa Marina

, Schauffert.O·melhor de 2010
para o lado político. O lançamento no Brasil de

,

"Operação Massacre;' de RodolfoWalsh é sem dú
vida o fato do ano. Um grito lancinante contra a

difadura argentina e também jornalismo literário
de primeira. O livro aborda a história real de doze

argentinos que se reúnem para acompanhar uma
luta de boxe pelo rádio na década de 50, mas são

'presos e levados para a delegacia, onde perma
necem sem acusação formal ou julgamento até a

manhã seguinte, quando enfim são conduzidos a

um lixão nos limites da cidade e fuzilados. Para re-
constituir o percurso dos prísio
neíros na noite do fuzilamento,
o autor valeu-se, de díãlogos,
contraposiç�o 'de pontos de
vista e outros recursos empres
tados da ficção, conferindo à
narrativa um ritmo ágil e tenso;

Já. no cinema, o lançamento de '� fita bran

ca': do Michael Haneke (que venceu Cannes com,
este filme) nos mostra os embriões do terror no,
início do século 20.

O filme é ambientado em uma,aldeia alemã,
em 1913. Ele é narrado emoff por um dos perso- ,

nagens, um professor que na época dos aconteci
mentos tinha 31 anos, e que recordacrimese aci
dentes que abalaram o vilarejo. ,

A intolerância semanifestaem todos os níveis,
e sob a capa da harmonia, o filme esconde a gêne
se do qu� de pior existe no ser humano, pois ali;
ria paz da disciplina, reside o vírus da intolerância

(o embrião de todo autoritarismo). O filme-nos faz
,

pensar, e muito, pois retrata o início de um século
�

, paralá de sangrento, que teve duas grandes guer
ras e tiranos como Hitler, Stalin e PaI Pot.

Músicas para curtir e filmes e livros para
.pensar... O ano de 2010 foí-show de bola, que ve-
nha2011! �

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

'orno
é de praxe, todos os anos disparominha

,
listinha de melhores de' ano. É algo incontro-
lável, um vício condenável: �as irresistí��l!
te ano começo com a musica, essa delícia

.que sempre açompanha 'minhas escrituras, e termi
no com duas dicas nem tão saborosas, mas necessá
rias. Bom, sem sombra de dúvidas, o melhor disco
do ano foi "Ieen dream"; do duo franco-americano
Beach House (seguido de" pertinho pelos novos do
Arcade Fire e do TheseNewPuritans).

'o álbum foi lançado em janeiro de 2010, e

apresenta uma salada irresistí
vel: dream pop, bossa nova e in
die rock. É o som perfeito para
escutar com seu par, ou então
plugar o fone de ouvido e viajar,'
muito longe. É um álbum que
vence pelo conjunto da obra, e
pede um ouvinte dedicado, pois na primeira vez

que você escuta todas as músicas algo soa muito
estranho, na segunda você evidencia as qualida
des" e na terceira, se apaixona.Você quer sair flutu
ando, esquecer toda a palhaçada que é o mundo,

,

essa briga de egos sem fim, a corrida descontro
lado por grana e poder. Escutando Beach House e

fechando os olhos você vai esquecer tudo isso.
'-

Mas se você -está a fim de balançar o coreto"
vai a dica nacional: o último da potiguar Roberta
Sá, "Quando o'Canto é Reza". É um trabalho de

parceria com o trio de percussão Madeíra Brasil,
formado por Marcello Gonçalves, Zé,Paulo Be
cker e Ronaldo do Bandolim. Ad todo, .o material
contém treze canções de autoria do compositor

.
'baiano Roque Ferreira, grande poeta musical

que já foi gravado por ícones como Clara Nunes,
Maria' Bethania, Alcione e Zeca Pagodinho. Di
versão garantida!

,

� Já as escolhas da literatura e do cinema vão

Pet Shop Dompleto
Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa '

Doa-se Cães 'e Gatos

- MELHORES MARCAS OE RACÃO A GRANEL

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1 -'

.

• AsCrônicas de Nárnia - A Viagemdo
Peregrino da Alvorada (Dub) (14h29, 16h4o.,
19h; 21h2o. - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
.' Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h -: sex,'

,

seg, ter, quí), (13h3o., 15h30, 17h3o., 19h3o.,
21h3o. - sab.dom, qual ,

.. Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (18h, 21h - todos os dias)
• Um Parto de Viagem (Dub) (14h2o., 16h1o.
- todos os dias)

.

• Cine Garten 3
• Muita' calma nessa hora (16h40 - todos os dias)

.

• Tropa de Elit� 2 ('14h, 19h10, 21h4o. -

todos os dias)
• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h5o., j,_6h2o., 18h5o.,
21h1o. -rtodos os dlas)
• Cine Garten

ê

,

• -Harry Potter e ás Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (14h1o., 17h2o., 2o.h3o. - todos os dias)

.• ,Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (15h3o., 17h4o. - todos os dias)
• As Crônicas 'de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (13h; 19h4o. - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Leg) (22h1o. - todos os dias)JOINVILLE ','

• Cine Mueller 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h4o.,
19h15, 21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (14h45, i7h45, 2o.h45 - todos os dias)

BLUMENAU
- • Cine Neumarkt 1

• As Crônicas.de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h3o.,
19h: 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• A Rede Social (Leg) (16h1o., 21h5o. - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (13h2o., 18h4o., - todos o; dias)
• .Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h30 - todos os dias),
• Megarnente (Dub) (13h3o., 15h3o., 17h3o.,
19h3o. - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h5o., 16h40, 19h2o.,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Megamente (14h2o., 17h, 19h3o., 21h3o. .;
todos os dias)

,

• Cine Garten 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h2o., 16h5o.,
19h20, 21h5o. - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (16h, 19h - todos os dlas)
• A Rede Social (Leg) (13h30, 22h - todos os dias)

LANÇAMENTOS

NOVELAS
Lorena fala para Mônica e Teima que Stela é sua me

lhor amiga. Berilodecide ficar comJéssica. Kelly chega
à casa de Valentina e ela rnanda-Jonisvat se esconder.
Clara se surpreende ao ver Ednéa na cantina. Cavar
zere afirma a Bete que conseguirá rastrear a conta de
Saulo para descobrir o destino do dinheiro roubado.

ARAGUAIA
Max rebate a chantagem de Náncy com uma

ameaça. Janaína afirma à Manuela que não vai reatar

,
Q namoro com Fred. Pérola conta sobre sua gravidez
para Cirso e ele fica radiante. Manuela se despede
das crianças e vai embora do sítio. Rimpinéla encon

tra Nancy chorando e a. consola. Aspásia insinua que
Estela foi a responsável pela morte de Fernando e ela -

se enfurece com a empregada. Nancy teme a ameaça
feita por Max. Max manda Geraldo descobrir os docu
mentos ne�essários para que um orfanato permaneça
aberto. Manuela segue Estela ao vê-Ia sair de casa e

entrar na mata: Solano chega com Genão à estância.
e fica intrigado ao saber da visita de Manuela. Cirso
'compra o.enxoval para eérola. Manuela vê Estela con-

"

versando com Ruriá na mata.

TITITI
Clotilde se surpreende ao ver Jaqueline vestíoa

de freíra Marcela procura Suzana e lhe faz uma pro
posta para voltar à Moda Brasil. Luísa se depara com

Marcela saindo do apartamento de Suzana. Julinho
, tenta confortar a mãe quando Bruna surge e promete'

.

a Neusa que cuidará de seu filho. Dona Moçinha recla
ma que Stéfany não quer amamentar sua filha. Marta
não aceita .contar para Pedro que GabrielÇ3 espera um

filho dele. Suzana encontra Luísa e Alex, e revela que
Marcela está no comando da Moda Brasil. Bruna avi
sa a Giancarlo que a mãe de-Julinho morreu e Renato

decide_ir à mansão dos Sampaio visitar o amigo. Luísa
conta para Edgar que Marcela está feliz. Ariclenes faz
uma surpresa e aparece para Help vestido como Va

lentim. Renato chega à casa de Bruna e flagra Edgar
, com Paulinho no colo.

PASSIONE
Melina guarda as provas que encontrou contra

Fred. Jéssica fica furiosa com a tristeza de Berilo por
causa de Agostina. Fortunato decide apostar todo o .

seu dinheiro em uma última jogada. Melina fica furlo
sa ao encontrar Clara em suacasa. Fortunato ganha
muito dinheiro. Melina mostra a Mauro e Bete os do
cumentos que encontrou sobre Fred. Valentina acerta

com Jonisval os detalhes para o sequestro de Kelly.
Agnello tenta se aproximarde Stela, mas ela o afasta.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O. resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Impressione para,

.'
.

conqu'istar vaga,
,Max '

'

Carreira deTalento

Gehring-er
-;

. . ,

Tenho vários cursos com nomes que impressionam, mas nunca consigo
passar da primeira fase dos processos de seleção ...A.C. . MAX: Não. Seu colega é que está sendo coloc�do em primeiro plano. Pode ser

. que ele, ao ser contratado, negociou o pagamento, do curso. O mais provável, porém,
é que a empresa está vendo nele um futuro que ela não está vendo, tão claramente,
em você. Se a empresa abriu uma exceção na política de cursos, isso iridica que
ela poderá abrir outras. Mas não com base apenas no tempo de casa. Esqueça a

. aparente injustiça e concentre-se naquilo que você poderia demonstrar, e não está

demonstrando.

.

MAX: Os seus cursos com certeza estão' impressionando, André. Mas você não

está. Pense, só como exemplo, que você vai comprar um xampu. $e você ler a lista

dos ingredientes,. descobrirá que uma determinada marca tem destearato de glicol na
fórmula, e a outra tem ácido carboxílico. Qual você compraria? Os dois nomes impres-

.

sionam, mas não dizem nada para 99,9% dos consumidores. Mas, se um dos xa�pus
promete evitar queda de cabelo, enquanto o outro jura que dá brilho e volume, aí

.' .
.

dá para decidir. Nas entrevistas de seleção, você provavelmente está colocando muita

ênfase nos cursos que fez, imaginando que eles impressionarão o entrevistador. Isso
não acontece. Seus cursos são como a lista de ingredientes do �ampu - importantes,
sem dúvida, mas que não precisam sermencionados. O entrevistador está interessado
em saber como você pode contribuir, na prática, para dar mais brilho e volume aos

resultados da empresa.

S.9u evangélico, e professo minha crença em todos os' momentos.
Mas parece-me que és entrevistadores ficam incomodados quando
menciono minha religiosidade. Será queá isso.mesmo? A fé atrapalha, .'
no trabalho? E..

.

.'
.

MAX: Jamais atrapalhará. Mas, em uma entrevista de emprego, o.entrevistador pre-
tende saber como você irá contribuir para com a causa da empresa. Que é terrena, e não

espiritual. Não interprete isso como preconceito. Entrevistas são conversas com respos
.

tas diretas para perguntas específicas. Por isso, .se a.pergunta não envolveu qualquer
_ aspecto ligado à religião, e você respondermencionando sua fé, você simplesmente não
estará respondendo ao que foi perguntado. Esse é o motivo pelo qual você não.vem

.
. .

sendo aprovado, e não uma possível discriminação.

Minhaempresa tem umapolítica de só financiar cursos para funcionários
com. mais de dois anos de casa. Como estou aqui. há 14 �eses, tenho

.

pagarminha faculdade. Tudo bem. Aconte'Ge que um colega, com menos

tempo de empresa que eu, está, tendo o curso integralmente' pago.
Estou sendo colocado em segundo plano? C.J ..

.
.

MAXGEHRINGERÉCONSULTOR 'DE CARREIRAS E RESPONDE SOBREAS'DUvIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO,'E TAMBÉM_EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv
"

.

.'
.'

Uma'nova
dinâmica
de conexão'

. Palestras são realizadas
simultaneamente, num só espaço

,
.

Já
imaginou participar de uma .liderança, carreira, mídias SOCIaIS,

série de palestras minis�r�das ao segurança em redes de conexões, ino
mesmo tempo, num umco es- vações tecnológicas: sustentabílídade ,

paço? A operadora de telefonia, e jogos digitais, entre outros.
.

.

· Vivo provou que é possível ao apostar
.

O participante só precisava girar
num formato interativo - e para lá de para escolherqual gostaria de assis
inovador - para fazer a sua conven- tiro A conexão foi facilitada por rádios

ção comercial de fim de ano,
.

com canais ligados a cada arena e fo-
Com o título "Criando pontes", o .

nes de ouvido distribuídos para o pú
encoritro -. realizado nomês passado blico.

· no hotelVila Galé, em Angra dos Reis
.'

"O evento trouxe uma nova di
._ reuniu cerca de 550 funcionários nâmica de interação, tecnologia e

dás áreas de vendas, comercial, ma- conexão. Colocamos as pessoas em

rketing e planejaniento do Rio de Ia- contato com todos' os conteúdos,
neíro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. .. permitindo que eada uma escolhes
Além de uma arena central, o espaço se, .através de um, simples movimen
contava. com outras quatro arenas to giratório, qual palestra gostaria de

menores, localizadas em cantos dífe-: assistir", explica o diretor regional da
·

rentes do salão.
.
Vivo Versione Souza, explicando que

Executivos da e_mpresa e convida- ferramentas como SMS serviram para
dos especiais discutiram" simultane- fazer as perguntas chegarem aos pa-
amente, em cada uma, temas como lestrantes.

.
.

Convenção da Vivo, cor:" palestras simultâneas num só espaço e rádio para acompanhar cada uma

�
.
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.. ,Aumenta cada vez mais a demanda por profissionais especializados em atuar ...
.

.

.. com base no Código de Defesa do Consumidor. Corntantas normas para seguir,. .

·

l .

as .próprias empresas a�r�m,,�ª. pertas para profissio�ais do ramo. Página 6
.
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,
, ) ii r "I'

'

--empre que o fimdoanose aproxi-' seguIr, se ennírmar roais 'fabihnerite�:'Se- . e dança;ya ao sO�Aa�amba que!tpca�a n0� I

,....ma; acabome lembrando de situ- . gundo Gilberto, ele nem precisava disso,
. local. Ele me contou que, na verdade, tinha

ações curiosas que presenciei ao já que é uma pessoa extrovertida. Mas, consciência' que não podia agir de tal ma-
..... longo de anos como'Headhuntet. como todos estavam bebendo; achou neira. Mas, infelizmente, não conseguia,
Sou curioso por natureza e sempre que por bem acompanhar a turma. Beberi- controlar o impulso de fazer e falar tais coi

encontro conhecidos (ou desconheci- cou uma ou duas canecas de cerveja e, sas. Desta forma, aos poucos, percebeu que
dos) I interesso-me em 'conhecer' suas logo que começou àcontar umas piadas

' foi sé tomando o centro das atenções e que,
, histód�s .. As pessoas �&6 ficas em expe-, numa roda de homens',' foi con�pqdo a I em pou0O:s min�t?S� havia se fnrmado uma
ríências diferentes das nossas e se nos tomarum copo dewhisky. Ape...sar de não roda a sua voltái com colegas
dermos a chance de conhecer a história apreciar muito a bebida, aceitou para de todasas ãreas querendo ou-
de cada um, damo�nos a oportunidade não fazer desfeita. Vir suaspiadas.
de enriquecer juntos. No terceiro copo, já alegrínho, perce- O estrago foi ainda maior

, Foi num desses bate-papos que Gil- beu que deveria parar de tomar, senão alguns dias depois da festa.

berto me contou uma situação pela qual, ' correria o risco'de começar a darvexame. .Segundo ele, com o episódio,
passou, que fez com que-ele aprendesse

I

Consçíentedísso.agarrou-senumcopo de das piadas, ganhou vários i

a não repetir o mesmQ erro. Havia apenas água e foi se hidratando ó quanto pôde, apelídínhos 'diferentes. Uns'
, ummês que o administrador tinha entra-" Porém, antes de ir para o segundo copo engraçados, outros não tão

��

do na empresa e logo que entrou recebeu de água, foi convidado por uma colega bons para sua imagem pes
o convite para a festa de fim de ano que, de área para tomar uma caipirinha. Não soal e profissional.' E, o que

'

seriadali duas semanas. Super ansioso em querendo negar o convite, ajudou amoça ele mais queria, que era se aproximar das
conhecer a todos da empresa, o jovemviu a preparar a bebida e pôs-se a bebericar pessoas que ainda não conhecia, acabou
aquela fêsta corno uma excelente oportu- caípírínha atrás de caipirinha. . não acontecendo como gostaria..De acor
nidade de .se)proximar de profissionais Envergonhado, mas ao mesmo tem- do com .o jovem, ele conseguiu apenas
de outras áreas da empresa, com, os quais -po rindo de seu próprio erro, Gilberto me 'fortalecer vínculos com quem já conhecia.
ainda não tinha contato. contou que a essa altura ele não conseguia Porém, aqueles que não sabiam, de seu

Chegando à festa, foi logo pegando mais responder por si. Falava alto, fazia' verdadeiro jeito de ser, ficaram comumà
um chope para se soltar e, com isso, con - piadas' constrangedoras com os colegas ,impressão errada a respeitodo moço.

Triste com'su�',má,condutà, Gilberto
demorou

I

algum tempo para desfazer a

má impressão que deixou nos colegas. Se
gundo ele, forammeses e meses até provar
que ele era, sim, uma pessoa brincalhona,
o, que era -diferente de ser debochado e

inconveniente, como algumas pessoas
, acharaij]q\le ele fosse.

m •

• Essa fói a primerra e Ulti-
ma .vez que Gilberto bebeu
em uma festa corporativa. Se
gundo ele, a partir desse dia,
passou até a discordar das fes-
tas corporativas' que servem

bebidas, afinal, até quem sabe

,
se controlar, acaba correndo o
risco de passar dos limites em

situações comoessas.
Hoje, quase cinco anos

após o episódio, Gilberto é 'um dos que
tornam decisões na empresa, até mesmo

fazendo 'parte da comissão que organiza
festas: Foi dele a ideia, tnelusive, de não

servir bebidas alcoólicas nessas festas, já
que o intuito ali é fazer com que todos es

tejam bem para festejar mais um ano de

conquistas e sucesso.

"

"
. Esta foi a primeira e

úitima vez,que
"

Gilberto bebeu
em uma festa
., (orp��ativa·.

"

Mande sua história'pa:a colunaêdebemt.com.br e siga twítter/bentschev.
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prove- o as oportuni a es
Conheça as atitudes que executivose funcionários podem: tomarpara alavancar carreirae negócios'

"'�eixar de dar atenção.
às

.

notícias ruins e

marcar mais almo.-'

. ços de trabalho, Es-
sas são. .algumas medidas'

sugeridas po.r especialistas
para que profissionais te-

. nham melhores resultados
nos negócios, Diante da

chegada de um no.vo. ano
e de uma extensa lista de

.

obrigações que empresâ-.
rios e funcionários têm pela
frente, muitas vezes a me-.

lhor tática é focar no. que re
almente irá produzir lucros.
ParaVeme Harnish, CEO da
Gazelles Inc., empresa es

pecializada em orientação
para executivos, dar desta
que'a'habilidades reconhe
cídas e desenvolver relações

.

com o. mercado. são. pontos
que podem alavancar car

reiras e negócios.

-Acredite. Seu chefe já
passou por isso e sabe
que é preciso se fazer
notar para chegar

.

onde voc� almeja. É
preciso acabar de-vez
com a ideia de que
ambição é ruim.
GUSTAVO BASTOS,
SÓCIO-DIRETOR DA,
AGÊNCIA 11 :21

"
É preciso. desviar a

atenção. das notícias ruins,
diz Harnish, mas, em es

pecíal, àquelas relaciona
das ao. segmento. em que a

emp�esa está inserida e ao.

cenário. econômicoem ge
ral. Ele sugere que os pro
fissionaís fiquem atentos
às' notícias positivas e às

oportunidades que po.dem
.

surgir a partir delas..
Também não. adianta

querer atirar para to.do.s os

lados e sair vendendo. to
dos os seus produtos 'sem

montar unia estratégia cer- fechar bons negócios. Man-
'

teira, diz o executivo. Vale tenha uma agenda regular de
mais

.

a pena interromper almoços de trabalho, sugere'
a venda de algumas das Harnish.
mercadorias ou serviços.. ,O sucesso da empresa
ou adiar o lançamento de não. depende apenas das
novas linhas, para. focar. atitudes que seu presiden
os negócios naquelas de te ou altos executivos irão.
maior sucesso e mais Co.- tomar: o modo como tra-:

. .

nhecídas do.· público. . até balham seus funcionários -.
.

acertar as contas. e' vendem a imagem da
Outra dica ímportan- empresa e dos produtos

te do. executivo. é: nada de no mercado. são essenciaís,
fazer . refeições. sozinho, A para o negócio. dar certo.
hora do almoço é um bom "Dispersão excessiva com
momento para manter 'seu temas não relacionados ao
networking ativo." ter um trabalho, se achar o dono da
contato maior com seus verdade, ser -reticente a to-

_

clientes
.

e colaboradores e das as ideias que lhe sejam

sugeridas e ter uma visão
Iímitada e. acomodada a

apenas ao. que esperam
de você não só prejudica
o. funcionário, como. tam-'

bém a companhia corno

um todo", afirma Bruno.

Chamma, sócio da agência
Kindle.

Ele' ressalta que uma
.

das coisas mais admira
das pelos gestores - e que
certamente vai fazer bem
à companhia ,- é a pró-ati-

.

vidade de sua equipe. Fun
cíonãríos que sabem ouvir
e julgar ideias e sugestões
de terceiros, com bom sen

so, só trarão. benefícios,

Orientador para área de logística Jaraguá do SWI
.

01 (uma) 11 ii 15/12/2010

Jaraguá do SulOrientador para área de qovernança em

tecnologia dá informação
'

01 (uma) .11 a 15/12/2010 .

Jaraquá do SulOrientador para área de Tecnologia da

informação (inglês)
01 (urna) r 11 a 15/12/2010.

Orientador para' área de ferramentas e
. .

t i
Jaraguá do Sul01 (uma) 11 a 15/12/2010

•

As demais Informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site
www.sc.senac.br

A crltério da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo antenor, no prazo de até 24

meses, respeitando a ordem classificatórta.

.,

I
, .

-,

, .

.1

"
"

Dispersão excessiva
e visão Hmitada
não prejudica só o :

funcionário, mas toda
a companhia

BRUNQ (HAMMA, SÓCIO DA
AGÊNCIA KINDlE

"
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,

este final de ano, aproveite o espírito do Natal e faça ali estão representantes dos vários departamentos da os colaboradores e clientes ínjernos.
em SUé;! empresa �m exercício de gratidão. Faça com, empresa. Tudomuito simples: ,�

Faça CDIl! que cada departamento. ou seção
que sua empresa toda. se, envólva nesse exercício, . ,2. Agradeça seus fornecedores -.

z: agradeça aqnelets) outrots) .departarnento(s)
Aqui vaJ. uma sugestãode como fazer: Façaamesma coisa 'com os fumêcetíores prin - com quem mais se relaciona. Dê u� panetone

I. Agradeça seus clientes ...
,

.

.'; ,

cipàis .; de proâutos e serviços, Desta vez, reúna pequeno, chocolate ou qualquer coisa pará que
, Forme um, pequeno grupo de colaboradores, de vários aeparia- pessoas dos departamentos que mais se relacio- '

,

cada departamento'ou seção leve a seu cliente in-
.,

mentos desua empresa 'e faça com que' eles visitem os' principais' nam cora aquele.fornecedor, Faça essa visita oú, terno como gratidão. '"

clientes - aqueles 20% que cq,mpram os 80%, do gue sua empresa. se não for possível, "faça esse exercício de gratidão Sua empresa poderá imaginar muitas formas ;.,,;
vende - e de forma simples, mas pessoal e' direta, agradeçam o' pelo telefone. Faça com que cada um doscolabo- de fazêr esse exercício de gratidão .. O importante
fato de serem clientes. Eles podem levar ,!-uha carta da diretoria radares do grupo "fale, neIJi que seja um "muito é tomar ô espíritodo Natal para agradecer epedir
para entregar e atéum pequeno brinde - simbólico, de baixo C4S- obrigado!' acada um'dos principais fornecedores." désculpas e perdãô, pelas rusgas, brigas, fofocas e

to - apenas paramarcar a'gratidão. Se osclientes estíveremcm
,

Mas a�enção! Não vale enviar e-mail, Tem que possíveis incompreensões neste allo queestã fin
locaismuito distantes, faça isso P9r telefone. Reúna �s�e mesmo ser pessoalráente OU,' se impossível, pai. telefone. dando.

grupo em tomo de telefone quetenhaviva-voz e faça com que todos Não se esqueça disso! .

falem alguma coisa de agiadecimento àquele cliente: f.Wllque que
.

3:.. Faça uD! exercício Interno de gratidão entre

I

1.

I

L'
r
/
J

t .
.

Ate�çãon! EsJ�rnos em novo·�ndereço: � "

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 85., .. Centro I Em-frente ao. Corpo de Bombeiros
"

;

" ."
" '(1�('3276-0700 'I Venha_cohheâer! ': .

'. "

�ww.gr�porneta ..com
� ,_ 'f

'

.

- f ".

� .

VAGAS PARAAMBOS OS SEXOS

.

AJUDANTE CARGA!
DESCARGA
AUXILIAR DE DESENHO
TÉCNICO
Desejável conhecimento
em Solid'Works. e Auto
Cad, desenhos técnicos. ' .

AUXILIAR DE .

.

"

PRODUÇÃO Em diversos
.
bairros e turnos. .

"

AUXILIAR DE COZINHA
. .

ANALISTA DE ,I;NCAIXE
,

_ Vivência na função. .

,,:: ANALISTA FISCAL
Vivência na área fiscal,

. disponibilidade de viaqens,
. Possuir eRC .:

ANALISTA fiSCAL
Vivência em lançamentos
de documentos fiscais,
cálculos de impostos,
emissão de relatórios e
guias de impostos entre
outros.
ANALISTA DI; LOGíSTICA
Vivência' no processo \

de logística rodoviário.
Possui CNH. Cursando ou

.

� completo curso superior.
ATENDENTE(ELETRO,

.

PADARIA, "BAZAR,
AÇOUGUE)' ;.'
AUXILIAR DE RECURSOS

HUMANOS
Vivência em folha de
pagamento.
AUXIUA� DE
ALMOXARIFADO/

'.

EXPEDiÇÃO "

AUXILIAR DE PADEIRO/
CONFEITEIRO'
AUXILIAR DE SERViÇOS,
GERAIS
AUXILIAR DE

. ,TINTURARIA (VILA
LALAU) .

AJUDANTE DE BOMBA E .

BOMBISTA
Atuará com montagem
'de tubulação para
bombeamento- de concreto.

.

. ASSISTENTE DE·
SUPORTE RH
Vivência em RH.
CAMAREIRA
CAIXA_·
CALDEIRISTA
CONFERENTE DE
·.TRANSPORTADORA

.

COMPRADOR' .

Vivência na função.
COORDENADOR DE
VENDAS
vivência no ramo têxtiL
Disponibilidade para viagens.
COZINHEIRO

.

FRESADOR MECÂNICO /
TORNEIRO MECÂNICO

,
, Várias vagas abertas.
FUNILEIRO .

GARÇON .

.

, GERENTE DE LOJA
Vivência em coordenação
de equipe e curso superior.
GERENTE DE
PRODUÇÃO Vivência no

.rarno de.allrnentos,
INSTA'-ADOR TECNICO
Vivência em instalação de

>alarmes; câmeras, portões
eletrônicos, telefones.
IMPRESSOR

','.FLEXOGRÁFICO
LAVAOOR DE

. AUTOMÓVEIS Para Posto
no Centro de Jaraguá.
LlDER DE ESTRUTURAS
METÁLICAS.
Vivência na função..

MARÇENEIRO '

MECANICO DE
MANUTENÇAp /

,

ELETROMECANICO
" Vivência na função.
MOTO�ISTA .

MONTADOR/SOLDADOR
Para a Ilha da Figueira.
OFFICE BOY
OPERADOR DE

COSTUREIRA
DESENHISTA ..
Vivência em Auto Cad,
DESENHISTA
Vivência em Corei Draw.
Curso.de Moda ou
Estilismo.
ENGENHEIRO CIVIL .

'

.

. Vivência em qerenclamentô .

. de obras, coordenação
de pessoas, orçamentos
entre outros. Para.'

'

atuar em construção' de
.'

edifícios residenciais.
Disponibilidade de' viagens.
ENCANADOR
ELETRICISTA DE,
MANUTENÇÃO.

.

Vivência na área. .

Desejável NR-10.
ESMERILHADOR
ESTAGIÁRIO DE

.

.

� ARQUITETURA
, Auxiliar de
desenvolvimento de

. projetos, a partir da 4a fase.
do curso.

'
.

ESTOQUISTA. .

Para atuar com. peças
automotivas.
ESTOFADOR
EXPEDIDOR

,

FISCAL DE LOJA . \

CALDEIRA
Desejável curso e vivência
na função. .

'

O�ERADOR DE
MAQUINA .

Vivência em operador
de guilhotina, serra entre
outros.

.

OPERADOR DE MAQ.
SERIGRAFIA
PESADOR DE SAb
(TEXTIL)
PINTOR INDUSTRIAL .

PRENSISTA
'

·
PROFESSOR DE INGLÊS
- ESCOLA IDIOMAS·
.REPOSITOR
SERRALHEIRO

· Vivência na função.
SERRADOR

. SERRALEIRO
SERVENTE DE
PEDREIRO
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
COSTURA
Desejável vivência em
todas as máquinas de
costura e liderança.
TECELAO

· TÉCNICO SEGURANÇA
DO TRABALHO.
Vivência na área.

TÉCNICO EM'
EDIFICAÇÕES Vivência
em estruturas metálicas ou

. pré-moldados, A

TECNICO ELETRONICO "

Vivência' em assistência
técnica de equipamentos
eletrônicos para automação .'

indústrial.
-TÉCNICO
ELETROTÉCNIC� .

Cursando ou completo, .

para atuar com vendas
Técnicas .:
TELEVENDAS

,

Vendas para todo Brasil
de roldanas e acessórios.
Desejável vivência com

vendas pelo telefone ..
VENDEDOR EXTERNO
Para vendas de espaços
publicitários. ,

VENDEDOR TECNICO -

TELEFONIA MÓVEL
VENDEDOR"DE
VEíCULOS
Desejável vivência de
vendas de veículos,

. WEB DESIGNER
Vivência em programação,
desenvolvimento e criação
de Web Sites.
ZELADORA

1

,(
I

.
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Consumo
..cresce, direito

docliente
bém

Instituições lançamprogramas para
formar especialistas na defesa dos
./ consumidores?ll das empresas

por pensar assim que
o Código de Defesa do
Consumidor (CDC),

__ que completa 20 anos
em 2010, caiu nas graças de
muita gente atenta. Hoje,

. toda empresa que tenha em

seus planos o crescimento
deve levar em conta a quali-

. dade de suas relações com os
clientes. E é com base nessa

assertiva que várias institui

ções de ensino estão criando

programas de pós-graduação
na área - todos ligados ape
nas à formação em direito.
No conteúdo programático,
temas como responsabilida-

de civil nas relações de con

sumo, cláusulas contratuais

abusivas, questões ligadas a

publicidade e e-commerce,
entre outros.

A Universidade Veiga de Al
meida (UVA), por exemplo,
está. dando início à primeira
turma da pós "Direito do con
sumidor", com 360 horas. O

curso} que começará em feve-
. reiro, terá um enfoque empre
sarial, segundo a coordenado
ra Amélia de Pádua, "já que o

direito do consumidor envolve

? usuárío de um produto ou.

serviço prestado por alguma
empresa".

.

�'ÉKI CONFECÇÕES
. Seleciona:

DIVULGAÇÃO

Requisitos:
.

Experiência na área de vendas;'
facilidade de relacionamento interpessoal;
Garte.ira nacional de habilitação categoria AB;
Disponibilidade para viagens;
OQnheoim�Qta. em iflformátioa.• ,

,

;'i'
r

f
)

H ,

OS INTERESSADOS PODERÃO ENVIAR CURRICUlUM PARA
rh@nekiconfeccoes.com.br

OU ENTRAR EM. CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE
(47) 3374�1135, FALAR'COM MAYRE OU RQSÂNIA.

:.. COORDENADORES(AS) DE VENDAS'

, '", ':;;"":;;':'-::�".'�\I'-'"'��t'
� ,'" �ENTE 'tiE PRODIjT '

,oi. V1Vel'lClfll'1eCeiS ' ,
. " '.

O
"""

.

u,».

' SarnI. Areó têxtil ê
" .

liderança de eqUipe,
.

. DlsPonibifidade de v'
,.

"Id' 'agens
'"

'ornas: rnglês e Es
.

Formar"o' CI. panhol:'
'-'" ...1'50 sup

.

Design' Moda M
er'or concluído'emr

,

ou arketíng. PÓS-Gradua _

'"
na area será uin dife .

çao

Respo'nsdbil'A d
rene/al,

A Iya es: Geren '

, ...eslii!nvó'vimento d
ClOr pesqqisQ li!

,

anal" '

e Pr:�dl"lto. '1cGmpa
" Isac, o,merCado de I'.

adneoforentes O .

c lentes ?

Efetuar 'desenv�' :,ehtar os Designers.V1mento ap",ímoli! lançament d' ramento

ACompanhar ,� e produtos.

Elaborar li! e

analise de resultados.
. X"ecutar plano estraté ieodo produto.

51

I "

"*í)!!!!
�"""''''''''''"iI...."..'r,·''''-·''''r�"·'""_'''·"�-"''''_'I

.. "

r �

a
�

I, I

ART'E FÍlNALISTA
'" VIvência Nece,s$ária:

Separação de cores. Finalizar os
desenhos. ReaH:zar-a análise'da
viabilidade técnica. Sequencial"
os quadros e acompanhar o

resultado dó trabofho junto às "

áreos envolvidas no processo,
'" f,ormação: Curso superiôr em"

I ai1cf,OI:n'enfo ou çOr:lçf�ído em."
.

I

Design �u áreas afin!t.
'" Conhecimentos Necessqrios:'

CoreI Draw, I1ustratór, /
Photoshop,RIP(Raster

Image Processor) e técniccs
( Clear, Mix e Plastísof).

e r
Venha conhecer Q vantQgem em ser CatiVa!

I
"

' w_,l .

In:ter�ss(ldo encaminhar �urríçl,llQ para rh@cativa.cQI1l.br.
, � Ive.. l'rIel'lcionando,l'\.o. "AssUnto" o titulo da vaga:

,

,.;",...",,",,�,,,,,.""WiI"'il#IJP;mWi!ÍpJltnIIW/B1ll1l1lll1ll/lmlll/lllllIlU/1I11lIIllIfflml� Visite o 8109 do RH: www.rh@c:otiva .. blogspot.com
'".11-, . '.t;....ti\ Vis;t#! c Site; www.t:ativa.com.br

, I
�------

'O profissional precisa
estar amparado pela lei'

110 programa 'está formatado'

para disseminar informações, que
. ajudem no desenvolvimento de

políticas preventivas de conflitos.
Temos um módulo, por exemplo,
que trata das relações de consumo

envolvendo contratos eletrônicos,
já que o consumo virtual está em

expansão. O processo de criação da
publicidade pode ser infinito,mas o
profissional precisa estar amparado
pela lei", explicaAmélia, lembrando
que, apesar de a pós-graduação es- .

tar ligada ao instituto de direito, ela
pode ser cursada por profissionais
de todas as áreas,

Na PUC:-Rio, a pós "Direito do
consumidor" tem enfoque jurídi
co, ressalta a coordenadora Flávia
Viveiros de Castro. Mas qualquer
pessoa, interessada em ampliar
seus conhecimentos sobre. as
normas reguladoras do direto do
consumidor pode participar.' O
curso, de 360 horas, já formou seis

turmas, e alguns dos alunos eram
pequenos empresários e profissio
nais liberais de outras áreas..

"É Um mercado crescente e que
.

está se especializando. Pessoas que'
nunca consumiram e que, agora,

.

têm carteíra assinada e crédito na
praça, passaram a consumir, au- .

mentando as ações na Justiça. E
a especialização vem sendo um

caminho, poissão mercados com
perfis muito específicos: o bancá
rio, o de planos e seguros de saúdé,
o imobiliário, o de telefonia... ", co-

menta a coordenadora, que é juíza.
'Temos muitos advogados, tantos
os que querem defender os consu
midores como os das empresas. Os

pequenos empresários, por sua vez,
vêm em busca de ferramentas para
se defender, já que a lei tende a pro
teger o consumidor, considerado a

parte vulnerável".
No caso da Universidade Cas-

. telo Branco, a pós "Direito do con
sumidor e responsabilidade civil", .

oferecida em parceria com aMM
Educação, terá a. segunda turma

começando em abril do ano que
vem. .O programa inclui temas

como arbitragem, juizado espe
ciais, contratos e responsabilidade
civil do Estado, e também é aberto
a todos os profissionais, embora
a linguagem seja mais acessível a

quem já é da área de direito.
'� empresas estão o tempo

todo desrespeitando o Código de
Defesa. do Consumidor. Ao dar
uma volta no shopping, encontra
se dezenas de irregularidades. Não
consigo conceber que um gestor de
uma empresa não tenha omínimo
de conhecimento jurídico, especial
mente de direito' do. consumidor",
comenta o coordenador acadêmico
do curso,ArnaldoMagalhães.

Jána FGVOnline, o curso é de

extensão, corri 30 horas (minis
tradas em cerca de dois meses).
Os alunos têm o suporte de �m
tutor que interage com eles em

tempo real, tirando dúvidas, pro-

movendo fóruns de discussão' e
dando retorno sobre trabalhos .

o processo de

criação da
publicidade pode
ser infinito, mas o

profissional precisa estar
amparado pela lei

"
"O programaapresenta os con

tratos mais comuns no dia a dia do
consumidor e as práticas abusivas a .

que ele pode estar exposto mesmo
sem contratar" relacionando o estu

do de casos concretos à lei. Dá uma
.

visão sistematizada e bastante am-
.

pla, com uma linguagem acessível

a não' advogados", explica o diretor
executivo da FGV Online, Stavros

Xanthopoylos, ressaltando que esse

é um dos cursos mais procurados
da instituição e também um dos
mais bem avaliados pelos alunos.

A advogada Ieane Pinheiro
,

fez o curso da FGV há um ano

e agora presta serviço a escritó
rios de advocacia defendendo as

empresas em ações de direito do
consumidor. Segundo ela, traba
lho' é o que não está faltando.

"O curso me deu base para
atuar nessá área, que é pouco ex

plorada", afirma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO· Fim de semana 11/12 de dezembro de 2010 Carreira 7·

Games para qualquer área de formação
Paraatenderàdemandadomercado, instituições criampós-graduaçõesparadesenvolvedores de jogos digitais

falta de profissionais
qualificados na indús
tria de games tem le
vado instituições de

ensino a criar cursos de pós
graduação para esse público. En
quanto o Senac conta com uma

espeéialização que abrange todo
o proce�so de desenvolvimento
de um jogo, a faculdade CCM
oferece três cursos diferentes,
direcionados a programadores,
ilustradores e designers.
Com carga de 408 horas, a pós

"Games: . produção e programa
ção", do Senac (www.sp.senac.
br), se propõe a capaCitar o aluno
a desenvolver jogos interativos em
3-D. Além de técnicas de progra
mação, p profissional- de qual
quer área de formação - aprende
técnicas 'de 'modelagem, de ani

mação e design de games.
"Aideía do programa é capaci

tar os profissionais não só para
. trabalhar em empresas 'que pro
duzam jogos, mas também para
abrir.um negócio próprio", afir
ma, o' coordenador Murilo Gar-. .

cia, acrescentando que as inscri

ções já estão abertas e vão. até 24

defevereiro.
.

Dentro do mercado brasileiro,
diz o professor, as oportunida-

.

des são numerosas em empresas
que investem na criação de jogos
para dispositivos móveis (celula
res e i-Pads) e redes sociais:
Outro' segmento em expansão

é o advergame, ou seja, a prática
de as organizações usarem jogos
como estratégia de marketing.
Para dar conta não só de to-

. das 'as vertentes do mercado,
mas da formação de cada pro
fissional envolvido na criação
de um jogo, a faculdade CCAA

'

(www.faculdadeccaa.edu.br)
criou três cursos de pós com

focos distintos: "Design e pro
gramação para jogos digitais",'

.

para programadores; "Arte em

3-D para jogos digitais", dire
cionada a ilustradores- e desig
ners, responsáveis pela arte; e

"Game level design para jogos
digitais", para profissionais
que cuidam do' conceito do

Jogo. Os cursos têm duração
de 460 horas.
"A cada trimestre pedimos aos

alunos para entregar um proje
to. A ideia é que eles consigam
formar um portfólio e mostrar

que têm talento. Também é es-
.

sencial se manter atualizado, já
que a área é muito dinâmica",
ensina o coordenador Paulo
Andrade.

DIVULGAÇÃO

,.,
A ideia é capacitar

. os profissionais para que
eles possam também ser

donos do próprio negócio
.

"

'EMPREGO
Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO
DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato

com rh@ocorreiodopovo.com.br

Contrata-se
JORNALISTA
Freelancer para

cadernos comerciais.

Tr: 2106-1919

Contrata-se
,

OPERADOR DE

TELEMARKETING
Tr: 2106-1919 .

Gomo obter crédito para a pós
.� Especialistas recomendampesquisadetalhadadas diferentes opções
roi-se o tempo em que 'os profissionais aguardavam o . pação emter o currículo aceito e passar pela bateria de

aval das empresas -' leia-se financiamento - para fazer entrevistas, principalmente em mestrado e doutorado,
uma pós-graduação. Com o mercado exigindo gente cada vez ·deve correr atrás das. opções de financiamento".
mais qualificada, é comum eles se programarem para bancar Normalmerite, diz o superintendente da FGV, as ins
o próprio curso. Para isso, é preciso fazer contas e conferir as tituições têm algum tipo de crédito, proporcionalmente
opções de crédito oferecidas. ao período do curso, assim como há bancos que têm li-

a professor Mario Pinto, superintendente da FGV Ma- nhas de crédito para este fim. Mas, frisa, o ideal é que
nagement no Rio, lembra que, como tudo na vida, há pre- o profissional faça uma reserva, mesmo que ela não

ços para todos os bolsos e expectativas. Como os dos cubra o valor total do curso. Para casos de ernergêrtcia:
cursos voltados para gestores de nível alto na hierarquia "O pior é ter de interromper o curso por falta de

(diretores, vice-presidentes e CEOs), que incluem inser- recursos".

ções no exterior e estão na faixa de R$ 35 mil a R$ 40 mil .Mario Ferreira Neto, superintendente nacional de
(sem as despesas de viagem).

.

Clientes' Pessoa Física da Caixa Econômica (CEF), diz
Há também programas dirigidos a um público gradu- que, apesar das vantagens e condições oferecidas, a car

. ado há mais de dois anos, que não tenha necessariamen- teira de operações de crédito para euros de pós gradua
te experiência gerencial. Há instituições em que os MBAs ção ainda não é expressiva na instituição.

.

custam de R$ 20 mil a R$ 25 mil. Nas mesmas escolas, a .Uma das razões estaria no pouco conhecimento do .�

pós para recém-formados costuma variar entre R$ 15 mil produto, tanto por estudantes como por instituições de
e R$ 20 mil. O profissional deve ter claro o que busca e ensino.

fazer uma pesquisa detalhada, aconselha Renata Mora - "Hoje, a maior procura é de cliente com prévio relacio-

. es, coordenadora de comunicação da Fundação Estudar, .
namento com a Caixa", diz.

J

instituição sem fins lucrativos que investe noincentívo à Ao adquirir linhas de crédito bancárias, . os estudantes

educação e à formação de futuros líderes:' podem negociar possíveis descontos junto às escolas, já que
"Diferentemente do exterior, onde a oferta de bolsas pagarão à vista. E, além de receberem logo, elas não correm

de estudo é grande, no Brasil, o aluno, além da preocu - risco de Inadimplência.
.
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. Especializações são direcionadas para aperfeiçoar conhecimento em três áreas.
o mercado de trabalho é bas
tante' comum acontecer das
melhores oportunidades de em �

prego serem direcionadas para
. profissionais com alguma especialização
além da graduação. Nessa perspectiva e

pensando em atender, principalmente, a
demanda das áreas de Educação. Física,
Ciências Biológicas e Enfermagem, a Fa
culdade Jangada de Jaraguá do Sul lança .

seis novas pós-graduações. As inscrições
encerram segunda-feira (13).

Portanto, no próximo ano, pessoas for
madas em algum desses cursos terão a opor
tunidade de direcionar seu conhecimento.O
coordenador .de pesquisa e da pós-gradua
ção Alexander Parker afirma que duas espe
cializações serão abertas para cada área. ''An
tes de definir os cursos, pesquisas foramfei
tas com os acadêmicos em sala de aula, além
de urn estudo juntoaos órgãos públicos para
saber quais as necessidades de profissionais
na área da saúde".

"
Antes de definir os

cursos, pesquisas foram.
feitas com QS acadêmicos
em salade aula, além de

um estudo junto aos órgãos
.

públicos para saber quais as
necessidades de profissionais

lla área dasaúde. c\
'.'

-ALEXANDER PAàKER, .

_'., �

-

..:.., >"

. Para a graduação de Enfermagem, se
rão abertas .as especializações 'Enferma
gem em UT!' e 'Saúde Coletiva e daFamí
lia'. Já os profissionais com formação em
Educação Física. podem se inscrever' nas
aulas de 'Corpo em Movimento' e 'Museu

lação e Preparação Física Personalizada' E
.por último, o aperfeiçoamento do estudo

.

- em Ciências Biológicas será direcionado

para 'Microbiologia' e 'Conservação e Sus
tentabilidade do Meio Ambiente';

Sobre a pós-graduação 'Saúde Coletiva
e da Família', o professor e coordenador da
especialização, Pedro de Abreu Gaspar, ex
plica que as Secretarias de Saúde da região
responderam urn questionário fornecendo

informações da necessidade de pessoas ca

pacitadas em determinadas áreas. "Há urna

procuramuito grande por profissionais com
algum conhecimento" para trabalhar' nos

programas do governo federal", resume.
Já a educadora Simone Adriana Oe

lke ressalta algumas informações sobre o
'Musculação e Preparação Física Persona
lizada'. "É urna especialização bem atual

porque capacita pessoas para atuar em

academias, clubes e também pode traba - (

lhar com projetos científicos".
)

.DaianaConstantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

Pós-graduação para enfermeiros pode abrir portas para trabalhos em programas do governo federal
• .'0

'.

Professora afirma que especialização
em Educação Física dlreciona alunos
para atuar em áreas que estão
em alta no mercado

Parker diz que as informações sobre'
cada especialização devem ser obtidas
na secretária da Faculdade' Jangada .

..

.

,
\
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HORÓSCOPO
,

Ótimas vibrações nas relações
sociais. O dia favorece os acor

dos em geral. Na área afetiva, é
preciso manter um certo mistério. Sua

discrição pode ser fundamental para

chegar aonde quer.

Sábado ideal para aceitar con
vites para festas, reuniões e

baladas. Na vida a dois, o com

panheirismo e a camaradagem tendem
a ser valorizados. Dia favorável para o

convívio social.

'o dia traz inspiração e vontade
de alargar horizontes. Pode ter

êxito ao se dedicar a LIma causa

social. No romance, astral de forte erotis
rno.lnvísta em seus sonhos e na capacidade

, de envolver pessoas em ideais elevados.

Hoje, tudo que envolva arte, in

tuição e cultura será bem-aceito.
Não perca a chance de divulgar

seu trabalho. Astral favorável'ao namoro e
, às demonstrações de afeto. Bom dia para �
lidar com a fantasia dos outros.

Pode sentir uma maior integra
ção com tudo que o cerca. Os
astros indicam que terá habilí

dade para tornar sua vida sentimental

mais excitante. Tente dar mais valor a

sua intuição.

Dê mais atenção à saúde. Um
Ir" tratamento alternativo pode
surpreendê-Ia. À noite, o clima é

de sedução e cumplicidade fi dois. A Lua

revela que saberá identificar as necessl
dades .dos outros.

.• '"'''"

Excelente astrat para um sába-

"","",,""" do. Na vida adois, quanto mais
sensível e dedicada for, maior

será a sintoma com o par. Bom dia, para,
investir em seus sonhos e suas fantasias.

, 'ESCORPIÃO '

Convém dar mais atenção à fa
mília e cuidar de assuntos da

, sua intimidade. A noite favorece
o lazer e tudo que traga satisfação
interior. Estará mais confortável se puder
ficar em casa e curtir um momento só seu.

9'
SAGITÁRIO ' ,

,

Sua capacidade de captar o

desejo= outros vai estar agu
çada, dai .seu sucesso com, ma-·

rketing e vendas. O romance conta c,?m o

apoio e a segurança que deseja.Foque �ua
criatividade no trabalho e se sairá bem.

,'CAPRICÓRNIO
A Lua deixa você mais sensível
e intuitiva com relação aos ou

tros, tavorecendo as relações
em geral. A dois, vale tornar atitudes
mais ousadas. Seja mais realista com

dinheiro ou poderá se ver em apuros.

• Quanto mais envolvido estiver
com seu trabalho, mais satisfa
tório será o resultado. À noite,

saberá unir o útil ao agradável. Um
pouco de privacidade virá a calhar. Con
'fie na sua intuição ao fazer uma fezinha.

De manhã, estará mais reserva-
'

da e reflexiva. Após o meio-dia, a
Lua entra em Peixes e traz inten-

.sidade às emoções. Sua sensuali

dade será visível. Aproveite a manhã para
resolver assuntos mais discretos.
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Juntos na'TV
, .

e no cinema
Deborah Secco e, Cássio Gabus

·

Mendes, que
estarão juntos no próximo episódio da série "As ca

riocas", também contracenam no cinema. No filme
"Bruna Surflstlnha", que estreia no dia 25 de feverei

ro, Cássio será Wuldson, ,o primeiro cliente de Bru

na, que acaba se apaixonando por ela. Já na TV, a
personagem de Deborah é, que se apaixonará pelo
de Cássio, ao se conhecerem numa ceia de Natal.

Oudu Nobre
grava OVO

Dudu 'Nobre é só felicidade. Depois de ganhar. a

guarda definitiva das filhas em disputa juoiciat.com a eX7

mulher, Adriana Bombom, e ser futuro pai de um meni

no, fruto de seu relacionamento com a bancária Priscila

Grasso, o cantortambém vive um ótimo momento na car

reira. Essa semana, Dudu gravou o OVO da Acadêmicos
do Salgueiro, na quadra. da escola, no Rio de Janeiro.

DIVIRTA-SE
O segredo dajuventud�
A madame, em consulta com um cirurgião plástico:
- Doutor, eu gostaria de rejuvenescer uns dez anos!
O médico dá urnaexamínada superficialmente na

senhora e diz:
- Nenhum problema' É só tirar a papada, eliminar os

pés de galinha, esticar um pouco o queixo; levantar os
lábios e repuxar a pele da maçã do rosto.

- E q-uanto isso vai custar, doutor?
- Doze mil reais!

'

.
'

- Doze mil? - espanta-se a mulher. - Não dá pra redu- '

zir esse valor?
- Dá, mas a gente vai ter de diminuir o tempo da

cirurgia ... Quanto a senhora pretende gastar?
- Uns quinhentos reais! '

- Bem, nesse caso, o máximo que eu posso fazer é
deixá-Ia com a cara dasemana passada!

Amor ameaçado
"

em Ti-ti-ti
A proximidade de Marcela (ísis Valverde) e Remato "

(Guilherme Winter) em "Ti-ti-ti" acabará ameaçando o

romance entre 'a mineira e Edgar (Gaio Castro). Quem
adianta é a autora da novela, Maria Adelaide Amaral. Em "

entrevista ao blog de Patrícia Kogut, ela conta que 'Mar
cela.estará confusa e não ficará nada feliz quando des

cobrir que seu ex está saindo com Amanda (Thaila Ayala).

Bárbara paz grava·
cenas de novela

Bárbara Paz grava no Japão as primeiras cenas

de "Morde assopra", nova novela das 19h da Globo.
Na história de Wálcyr Carrasco, a personagem da atriz

será assistente da paleontóloga Júlia (Adriana Este

ves), que viajará para o outro lado mundo à procura de
'fósseis' para finalizar sua tese de doutorado. A trama

,

deve estrear �m março de 2011. ,

Gianecchini, 'fala no
�'MarOia Gabriela"

Gabi recebeu Reynaldo Gianecchini no programa
"Marília Gabriela entrevista", que vai-ao ar dia 19, no
GNT. A jornalista aproveitou a intimidade com o galã
para perguntar sobre o golpe que ele levou de Daniel
Ferreira Mattos. "Ele era meu administrador, não agen
te. Uma pessoa que eu imaginei que, pudesse contar

para sempre". Gabi foi além. "Falaram, inclusive, da sua

sexualidade". :Gianeresporideu. "Ele não era meu agen
te, muito menos meu namorado".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
,
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a -9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

:

,�

1
1

Catiane M: L. Schwmahn
. 'CI�udio M� K. Junior '

'

�,

',.," I: iJl,fi: ,

Dav.id W. L HorongQso
Delci N. Barreto

Diogo Rocha

'. �dsàt:l 'C,. Jy)1ior:
'.

1
I
,1

�
I

..:..
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'DonaFlor voltaao palco daScar
Mais urna oportunidade para rir com triângulo amoroso, clãssíco da obra de Jorge Amado'
JARAGUÁ DO -SUL

Seja para repetir a dose '

ou para recuperar o

tempo perdido, vale a

pena anotar na agenda: '

segunda-feira, dia 13, a
peça "Dona Flor e seus
dois maridos" volta ao

palco da Scar.
'

-

espetáculo está'marcado

para as 20h. São 15 atores

em cena, com dêstaque
...., para os globais Marcelo
Paria e Carol Castro. Já consa

grada na literatura e no cinema,
,

a obra, clássica de Jorge Amado

adaptada para o teatro e dirigida
, por Pedro Vasconcellos, mistura
drama e comédia.

Em cartaz desde outubro de

2007, a peça já foi vista por um

público de 250 mil pessoas, em
mais de 40 cidades de todo Brasil.
Em Iaraguá do 'Sul, é a' segunda
vez que o elenco sobre ao palco
da Scar. A primeira apresentação
do grupo ocorreu em outubro
deste ano.

A história acontece na Bahia:'
terra de Amado, nos anos 40, re
gada à música, dança, comida
e festa. Vadinho é imoral e. irre

verente, enquanto Dr. Theodo
�o Madureira possui um 'estilo
metódico e controlado. Os dois

•

/,

l

o COIUlEIO DO POVO ., Sábado, 11 de 'dezembro de 2010

encantam a, professora de culi
nária, Flor.

,

-O espetáculo começa'com
'a morte de Vadinho, por exces
so de folia, em pleno- sábado
de Carnaval, vestido de baiana.
'Através de um flashback, o pú
blico tem a oportunidade de vi

-

venciar o primeiro encontro de
Flor e Vadinho.

Em cartaz desde outubro
de 2007, a peça já foi vista
por um público de �so mil

pessoas, em mais de
40 cidades de todo Qrasil •

CÉSAR JUNKES
'

Durante sua viuvez, a perso
nagem principal sente saudades

_

'do marido e de suas imperfei
ções. Ainda fechada para um

novo amor, se depara 'com os

encantos do farmacêutico Theo
doro Madureira" que lhe propõe
casamento.Theodoro é diferente
do falecido em tudo. Mas após a

festa de aniversãrio de um ano de

casamento, Flor vê Vadinho em

'sua cama,' que retorna invisível,
a todos, menos à amada. Em seu

dilema entre a surpreendente
vida com Vadinho e a metódica
rotina com Theodoro, Flor passa
a viver uma vida conjugal com os

dois, o' que rende muitas garga-
, lhadas à plateia.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

" ',{;i

Onde:' Gr�nde Ieatroda'Scar:
I..,gressos: R$ ?O (inteira),
R$ 49 (inteira com, doação
de:1, kg de' alimento), R$ 25

('meia entrada).
"

,', ....� r'
I

Romance clássico da
literatura brasileira

é encenado no palco
da Scar. Carol Castro

e Marcelo Faria fazem
parte do elenco

'�" . '�;'" __ H'{;;.
,

,SheH de Teatro/2008 fias categorias de�.;"'.
..1

,'I!' ··0·';;'
" �

Wlelhor',Ator: -t Marcelo-Fada e MelHor � ",
,', .,',' .'�'. '

. ,,;".', .'
.li

' ,

1,.Diretôr ,. pé]roVáSConcélos e indicado
,'�, ./.

..

,.

.

, ,Ii·','"
'� '80 Prêmid de Melhor Atriz Coadjuvante' -:

"

. para À,na Paula Bouzas pela APTR/20.o9.
li " '

,

.' OUTRAS.INFORMAÇÕES/
" www.donéâoreséusdolsmarldos.ccm.br

�!t\
.

: Espetáculo traz
encanto do ci'rco/

,

Acontece nos próximos, dias 15 e 16; às 20h, na Scar, o espe
,

táculo "Omundo mágico", apresentado pela Escola de Dança da
instituição. Sobem ao palco 150 alunos do projeto Brincando de,
Dançai e dos cursos de balé clássico', acrobacia aérea ede solo,
dança do ventre e dança de rua da entidade", O trabalho conta a

, história de uma criança que vai ao circo e fica encantadacom
0\ universo descoberto. Começa a experimentar todas as dan

ças e conhece o que
é

viver em comunidade. Apaixona-se pelo
mundo do .circo e se. transforma em uma grande bailarina. Os

ingressos custam R$ 10 e R$'5'e podem, ser adquiridos na sede
da Scar, Outras informações-pelo telefone (47) 3275-2477.

trrEBA:'lU �&,�JO�OV�8UA/�h".
.. 'livros são lancados

'

,

� Oficinas de .cinema
,

, ,:)

por autores da região gratuitas neste sábado J,

Dois lançamentos de livros da Design Este sábado é o último dia para conferir a programação do Pro-
Editora estão previstos para os próximos jeto Cinemateca Cultural Itinerante, na Scar. O principal objetivo
dias. O primeiro deles está marcado para do evento é a discussão da produção do cinema e audiovisual no
este sábado, dia 11, às 9h e também às l lh, Estado, gerando debates e capacitações dos profissionais do se

na Grafipel. A obra "Buraco 19," Crônicas de
,

tor através, de oficinas gratuitas. As atividades iniciaram na última
golfe", escrita por Celito Córdova, traz crôní- quinta-feira e seguem até hoje, quando o cineast-a Ricardo Wes-

,
cas divertidas sobre o 'esporte.Já no dia 14, chenfelder estará à frente da oficina de capacitação e elaboração
próxima ·terça-feira, a partir das 19h30, no de projetos. Serão apresentadas aos participantes técnicas e me-

Museu da Weg, acontece o lançamento-do canismos existentes de fomento e incentivos culturais nas esferas
livro "Panorama Iaraguá - Indicador de es-', .federal, estadual e municipal. Para o encerramento, haverá 'uma
critores [araguaenses" de Loreno Hagedorn. ,mesa de debates. Outras ínformaçõespelo sitewww.npdsc.ufsç.br.
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LEIER
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472107-0500
. wWw.leier.imb.br
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www..itaivan.com.br
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_Quando se fala em um novo empreendimento logo se pen_sá em metros quadrados de área construfda. Sim, isso é o basco Mas a FenpaJ vai al$m
do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimet1to de ALTO PADRÃO que mistura flexbltdade com rovacão

.

FLEXIBILIDADE porque você escolhe aopção de planta do seu apartamento!
- I

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

equipadas e decoradas,

Elegans. A vida vista por um novo ângulo,

PRATlCIDADE DE MORAR NO CENTRO GOtv1 A TRANQUILIDADE DE UM BAIRRO
Excelente loCalização em área central

_

Dois elevadores de última geração (menos rufdo e mais segurança)
Medi�o de água e gás individual .

12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FELICIDADE EM OADA METRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema Reiki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso·

.

Iníraestrl!tura para ar condicionado tipo split
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 60x60 nos demais ambientes

·

Ginco.coberturas dl:.plex
·

Portas laqueadas brenca�r

,

J" �:·.r .

-' .

, I

.� , � ;';' '. '\
r-,

, NOVAÇÃO .EM CADA DETALHE ;'.

DetalheS em pastilha porw,anizada
. Ajardinamento completo
. Ror.tão e porteiro elelróriico
Amplo h91i de entráMmobiliado e decorado
DecRSP9, decoraoo '._

· _Fitnes3"eqüipado
)pià�gr;Und equipado
Esquadrias em alumfnio branco
Banheiro de serviço térreo

.

-.;

.s

FLEXIBIUDADE QUE VOGÊ NUNCA VIU

Plantas flexlveis. Você eSCOItJB coro vai ficar
1 ou ;2 v�g�S df3 garagem com' possibilidade de vagas 8Qicionais

I
·t

·

IOIVan LEIER!
EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRIDSll

472107-0500
www.leie{.imb.br

IMÓVEIS
47 3275- 5000

www.9_irolla.com.or

IMOIUUÁIUA
.

473055-3412
www.itaivan.com.br

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



J

p,
d:

tE:

g�
e

Vf

rc

m

, (i

(,

'ti
I�
D

d�
h(

o�
ç�,
rr..

Ir.

d'f
.

·iiiiP

. ,

,
...

,,'

4

. .

O:lassimais .'

...
"

'i,'
.

o CORRElO,DO POVO • Fim de semana, 11 e 12 dedezembrodeXrlü
.

.

'

,
.

..

)

,

,

EMPREÉNDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
,

47 2107-0500'"
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1111 - CENTRO - CASA DE ALVENARIA c/
150m2 - 5 qtos. TERRENO c/ 42QrnZ. Ótimo

para fins comerciais. R$38Q.OOQ.OQ

1436 - SCHROEDER - CASA DE ALV. cf
144m2• 3 qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas
garagem. Terreno cf 750m2• R$1�0.000,00

2001 - IMÓVEL CENTRAL cf 2000m2• •

,

Próx. Justiça Federal • Aceita parte do valor
.

em imóveis. R$2.150.000.00

1488 - GUABAMIRIM - CASA DE ALVE
NARIA c/ 190m2 - 4 qtos. Te","o c/ 663Jn2.

8$265.000.00

3044 - CENTRO - RES. EDUARDO
PAMPLONA (em construção), APTOS cl
Suíte master c/ closet + 2 suítes, 2 vagas
garagem. Valores sob consulta. Entrega

em Março I 2014. Pré-venda*

3064 - BAEPENDI - RES. PÁS�
SAROS E FLORES (em constru

iãO) cf 2 ou 3 qtos. A partir de
R 169.000.00. Entrega em 2012.

3017 - APTO CENTRAL - ED.
MARINA cf Sufie + 2 qtos, sala em
2 ambientes cf sacada e churrasq.,
cozinha mobiliada. RS 250.000,00

3000 - APTO CENTRAL - RUTH
. BRAUN cf área privativa de

82,90m2 - 2 suíes, cozinha mobilia
da, 3 bwc's, 2 vagas de garagem -;

RS 280.000,00

3004 - APTOS CENTRAL - IBIZA
. RESIDENCE - Sufie cI sacada + 2
sutes ou 2 den-suães, 2 vagas de
garagem. A partir de RS 325.000.00

3094 - CZERNIEWICZ - RES. FLOR
DE LlS (em construção} cf 1 - 2 ou
3 qtos. A partir de RS121.000.00.

Entrega Dezembro 12013

- -

3151 - ILHA DA FIGUEIRA -.APTOS
-,
ED. DI FlORI cf 2 qtos, 1 vaga de ga
ragem. A partir de RS·129.000.00

� _� _�--'-">l����""""""'���_�� """" �__�3;r.;._'"',�........_"""_�...._".........,,�• .._ .. �,......j,_ .... __... , ..�'__f;.d_" ..._._ _,.__,.......tJ .........._ ......-....._'bo;o:,;,;t�... :...; ..__ -._..,."tD"'_ ..... ''''''''".�

Temos diversos imóveis disponíveis para locação (casas optes gc.dpões sedas cemerclels terrerros
* liVlü'l'flS SUJEiTOS A f\éSEf{,'A\

I I' f ' , f' I' ATE tI HÜlvIOl.DbAC�IU DO Mf:IJI(1.
imóveis comercias etc) Consulte-nosl Quer ver mais? Vi:site o' nesse s:�té· WVH!W g,iitro,�lia com bt" f\IAL Df: INCORPORAC40 F'EFWiTE C

, • • • • . ••
,

• ,.

C�\f\TORIO DO REGISl RI) Df IMOVEIS
� � � ,. � . - -" .. . - - - � . .� .
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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
'

Ref4883 - Ed. Vancquver - Centro -

,

apto - suite - 01 dorm. - sala estar/
jantar - escritório - coz -Iav - ehurr - 02
vagas de garagem - móveis embutidos
R$350.000,OO.

Ref 6695 - Amizade - casa alv - 03
suites c/ ctoset - home theather - ehurr
- living - playground - pisc coberta c/
cascata - 02 vagas na garagem - ficam
móveis embutidos - R$820.000,00

Ref6679 - 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 6467 - Amizade - casa alv - suite -

02 dorm - sala estar/jantar - coz - ehurr
- 02 Vagas garagem - bwemobiliado -

detalhes em gesso - R$229.000,OO

"

Ref 6298 .: Amizade - Sobrado - suíte
c/ eloset e sacada - 02 dorm - esc
- bwe - sala estar/jantar/íntima c/
lareira - lavabo - eoz - desp - lav -

02 vagas gragern - área de festas c/
piscina e bwe - R$550.000,00

Ref 4871 - Centro - Edifieio'Jardim de
Monet - Apto e/244,OOm2 - 04 s�ites -

01 c/ eloset - estar intimo - sala estar/jan
tar - 03 vagas gar:" área festas - piscina -

todo mobiliado - R$1.200.000,OO - Aceita

proposta de imó\ieis de.menor valor

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto

padrão - 01 suíte c/ cíoset zcloset/
sacada - 02 dorm - bwc/Javabo/coz/
lav c/ moveis - sala estar/jantar/tv
mesanino - sistema água quente em

toda casa' - R$'530.000,00

Ref 704� - Czerniewiez - Casa alv -

, 01 suite - 02 dorm - bwe - sala estar/
jantar - esq - eoz - lavabo - área de
serv - garagem - varanda - roda teto

gesso - R$350.000,00

. ,

6723 - Amizade -SobradoAlv - Superior:
01 suite - 02 dorm - bwe social- terreo:
esatr/lantar -lavabo - coz -: área de serv-
02 vagas garagem - R$410.000,OO

Ref 6727 - Amizade - Lot Blumengárten
II - casa alv - suíte - 02 dorm - bwe -

eoz - sala estar/jantar -Jav - 02 vagas
garagem -'- ehurr - ficam 'móveis do bwce
eoz - R$275.000,00

Ref 6715 - João Pessoa - casa alv - 03
dorm - bwe _: coz -Iav - sala estar/

,

,jantar - área festas c/ lavabo - 02 vagas
" garagem - R$190.000,00

"

, Ref 4880 - Garden Flowers Residence -

Centro - apto - suite - 02 dom, - sacada

c/ ehurr - garagem - ficam móveis sob
medida e eletros - R$390.000,OO.

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

eserit - gar - R$l48.000,OO !

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv. em
construção - 03 dorm. - cozo -sala estar/
jantár - BWC - garagem - R$142.000,00

Ref 6722 - VilaNova - casa alv - 01 suite

c/ sacada - 02 dorm c/ sacada - escritório

c/ sacada - sala estar/jantar - 02 BWC -,

cozinha e lavanderia mobiliadas - piscina ,

- área de festas - R$440.0QO,00

Ref4768 - Amizade - Resid Matheus -

suite - 02 dorm - sala/copa -, coz - bwe -

sacada c/ ehutr - garp/ 02 carros - ficam
moveis embutidos - R$240.000,00

'

Ref 6673 - Nova Brasília - 02 casas: 01
com 112,00 m2 e outra com 152,OOM2-
terreno e/840,00m2 - R$490.000,OO

Ref 6680 - Terreno ideal para prédio 20 x '

80 - 1.600m2'- com uma casa de 156.QOm2
- Próximo á Arena

'
,

Ref 2056 - Amizade - Terreno com
629.00m2 - R$90.000,00 - Entrada mais
parcelas direto com a imobiliaria

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048.- Centro Jaraguá do Sul - SC

Imóveis à venda:
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Ref 6697 - Amizade - Casa Alv

c/96.50m2 - suíte - 02 dorm - estar/
jantar- gar - churr - ficam moveis e

eletrodomésticos - R$199.000,00

Ref 4681 - Ed. Quatro Ilhas - Rua: Paulo
Benkendorf � Bairro: Czerniewicz - Jara

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

vagas de garagem - R$ 280.000,00

l

Ref 4818 - Resid. Imperialis - Rua: Padre
Aluisio Boeing - Bairro: Barra do Rio Cerro
- Jaraguá do Sul - apartamentos de 02 '

. dorm - área privativa 66,19m2 a partir de
R$ 149.500,00:.

'

Ref 4830 - Resid. Allegro - Rua: Felix
Richert - Bairro: Estrada Nova - Jara

guá do Sul - apartamentos de 02 dorm
- área privativa 52,50m2 a partir de R$
98.000,00 Entrega Maio/2011

Ref 6709 - Schroeder - Centro - casa

de alv. - 02 dorm - BWC - sala estar,

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

Ref2286 - Corupá - Seminário-área de
terras c/ 60.866m2 - R$ 1.500.000,00

Ref 4854 - Resid. Lancaster - Rua:
José Emmendoerfer - Bairro: Nova Bra
sflia - 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 Life - 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 6706 - Barra do Rio Cerro - casa

de madeira - 03 dorm. - sala estar/
jantar - coz - BWC - lavanderia - churr
- garagem - R$ 120.000,00.

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

esid. Selo 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 Marcatlo - Bairro: Jaraguá
Esquerdo - Jaraguá do Sul - apartamen
tos de suíte + 01 dorm - área privativa
78,5im2 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

Ref 4817 - Edificio Porto Belo - Apto
c/l,41.86m2 - 02 dorm - sala - coz - bwc
':"Iav - gar - sacada - R$160.000,OO

.

,,':

Ref 7047 - Amizade - Casa alv - suíte
c/ closet-02 dorm - sala estar/jantar
coz - bwc social - área de serv - churr
- esc - dep - 02'.vagas garagem - pi
scina c/ aquec - fícam móveis coz/esc/
bwc - R$ 290.000,00

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 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

(
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3372-1122
I
ICOMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA'

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

I
i
-I·

I
I·

Acesse nosso' site: i
I

www.vivendaimoveis.com ,

I

PLANTÃO DE VENDAS
OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

INFRA-ESTRUTURA

- Elevador hidráulico
- Tetos rebaixados em
gesso
-Infraestrutura para ar
condicionado tipo split
- Medidores individuais
de água, luz e gás.
- Dutos para aquecedor
de passagens a gás r
- Ampla sacada gourmet I

I

CENTRO - REF 2892 - casa alv. 150m2 e CHICO DE PAULA - REF 28S8 - casa alv. .

terreno de. 390m2, cf 03 dorm. sala es- 165m2 e terreno de 445,50m2, cf suíte,
.

VILA LALAU - REF 2793 - casa alv.

ÁGUA VERDE. REF 1255 _ RES. BRU- VILA NOVA - REF 1275 - RES. JARDIM tarljantar, COZ., lavand, 02 bwc, brinque- 02 dorm. sala estarljantar, COZ., laVé!nd, I 150m2 e terreno de 460m2,' cl oi
NAMARIANA _ apto 70m2, cl 02 dorm. � MERCEDES - apto 54m2, c/02 dorm. doteca, área de festa cl churrasqueira e bwc, escritório, área de festa cl chur- � suite, 02 dorm., sala de jantar, coz.,

� R$110 000 00 garagem. R$380.000,OO rasqueira e garagem. R$360.000,OO I lavabo, bwc, garagem. R$278.000,OO
. esacada.R$127.000,00. '. •

. .:_,_"""""-="""'<1!-"""".......""""""""""-"""""<=----�""""'''"'''''''-�- "",�1='3"' .

I
I ';�

.�
I
�
�
t
�
�
�
t
�
l
t RIO CERRO - REF 2897 - casa gemina-
I da alv. 82m2 e terreno de 180m2, cl 02
! dorm. bwc, sala, coz., lavand e garagem.
W R$135.000,00
�

�

�
I
·l

i
I
1 BARRA DO RIO CERRO - REF 2891 -

! casa alv. 176m2 e terreno de 360m2, c/03
! dorm., sala, COZ., 02 bwc, lavand., piscina e
,

garagem. R$ 275.000,00

JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao alv. 136 m2 e terreno de
407m2, clOl suite, 02 dorm., saia de es
tar e jantar, COZ., lavand .. , despensa e 02

vagas de garagem. R$220.ooo,00

(

l

;
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Empreendimentos Imobiliários

Excelente loealizacão na Ruá Procópio
Gomes de Oliveira - próx. ao Caneri. Possui 1
suíte, 2 quartos, sala de estar�antar, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozínha depósito,

área de serviço e 2 vagas de garagelT).
Apartamento amplo, todo reformado e com
excelente acabamento. RS 260.000,�0

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 11 e 12 de dezembro de 2010

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
..��

. Centro - Jaraguá do Sul se

LIGUE:; 3372.1 :16
Plantã�: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

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

sala de estar I jantar, sacada, banheiro
. social, cozinha sob medida, área de
servico com sacada, depósito e 2

v5lgas Qe garagem; RS 215.000,00

'RESID.ESPLENDOR - BAEPENDI
Apartamento com área privativa de 104m2,

contendo 1 suite, 2 quartos, sala de estar(j�ar,
ampla sacada c/'churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, área de servico e 1

.

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

a Caraguá Veículos. RS 215.000,00

Localizado próximo a Marisol.
Apartamentos com 2 e 3 dormitórios,
sacada cf churrasqueira e demais

depeno, A partir de RS 95.900,00 -

Entr�da + Saldo parcelado....... .. ", J ��-.... "
- _ .........

-

....

RESID. COLINAS .. BAEPENDI
(ÚLTIMASUNIDADES)

Localizado próx. a Trapp, contém 2 quartos, sala
de estar�antar, bwc social, sacada c/

churrasqueira, cozinha, área de servico e
1 vaga de garagem. RS114.800,OO

RESID. CARINE·CENTRO

(INVESTIMENTO)
ótima localização na Rua João Picolli, no

Centro. Contém 2 quartos, sala de estar/lantàr,
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço e

1 vaga de garagem. 8'133.000�00

CASA·NOCHICO DE PAULA
Amplo terreno com área de 450m2 e casa COIl)
220m2 de área construída. Contendo 1 suíte, 2
dorms, sala de estar, sala de jantar, coz., 2 bwcs,
ampla área de festas com churrasqueira e fogão
a lenha, espaço para piscina, pomar de frutas,

depósito, 2 vagas de garagem e portão eletrônico.
(Aceita imóvel de menorvalor como parte de

pagamento). Pr:óxlmo aCartnhoso

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

CHACARÁ
GUARAMIRIM

Linda chácara contendo área
de 35.000m2, nascente de água
e linda vista! RS 245.000,00

Loteamento asfaltado, terrenos planos
(pronto para construir), com toda a infra

estrutura de energia elétrica, água encanada
e esgoto sanitário. Terrenos com área
aproximada de 35n....

� ...."'1 ��.OOO,OO

TERRENO NOAMIZADE
COM 4.200M2,PRÓX.ARSEPUM

..�OR���200.000,OO!

Excelente imóvel em área nobre do bairro
Vila Nova - próx ao Clube Beira Rio:Amplo
terreno com área de 630m2 e 173m2 de

Contendo 1 ampla suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, 2 banheiros, área de
servico, área de festas e garagem.

Terreno com 450m2• RS 212.000,00'

EXCELENTETERRENO
Com área aprox. de 1.500m2,

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

vista da cidade! Consulte-nos!

TERRENO·SÃoWIS
(PROX.ADAULATÊXTIL)

.

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

R$ 90.000,00

\
\
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Elevadores
"
.. ..,,...

\

Hospital
,São J�Sér

� R. João PicolU

••"I.'.t:lll ....�

lilrall.
-I M -6 V E I S

47 3275-5000

SPEDITO
I

F •

1110velS

47 3055-330047 3372-1616
De acordo com a lei n"4591í64, ínformamas que as imagens contidas nesse material possuem cáráter de s\lgeslão. Os móveis. assim como alguns materiais de acahamento represer.tados nas' ilustrações e plantas, nào constituem parte imegl'llnte do con1Tato. O imóvel serà entregue conforme indicado no memorial
descritivo. podendo havermodificaçóes no projeto 8rquii8tÕnic(i e projetos cqrnplemenlllr6s S8r!! p!1Ívioaviso.

'

•

I
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�
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a partir de

R$ 184.500,00
Entrada + financiamento

I .
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i
I

.,,:-. Compra
·Vende
Avalia

·Aluga

•Administra
• Casa
• Lote
•Apartamento
• Chácara.

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

Ref. 391. I - Apartamento no .

Centro com I suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,

sacada e garagem. R$220.000,OO.

Ref. 448.1 - Casa com I suíte + 2 quartos.
bwc social. copa, cozinha mobiliada. sala de'

. jantar, sala de estar corri lareira, lavanderia,
, quarto de empregada com bwc, área de
festas com churrasqueira e garagem para

, I,
3 carros. R$850.000,OO.

!
I

i
I
!
!
�

!
I

!
I
I
!

I
!

Ref. 398.1 - Excelente terreno com 2 casas. Terreno com 1.643,OOm2•
'

Ref.446.1 - Casa com 3 quartos, sala, cozinha mobiliada, bwc, lavanderia

"_""_,.".,....,,,,.'...,,,,,,.,,,,,,.,.,,.,,,,,,.._,,"..,,, ....,.,""..,"_,.""".""".""�".,_.,,_.,,,_.,��..�..,,"".",.,.,,.�!..!.:5.º"Q:.Q,9_9J,Q.º:.,.. _,.""�,�,.. ,."." .. "''',..�.,,.,._,,,_,."."_..".,.,...._"�._�, .._""�""_"".. " .. ".".,,,...,, ... '" �,."".,..._"..." .. '""...,'""_",."'"'��..,_""'_._�_,__".".,,,,.."'_, ..�..._..."."�"J�,,�.�,�,g�.!!!.,�_.�����Q:..Q..Q.Q.�º.º,:... "',.__ '''',.. "' .. '",...,�,_,�"__ '''__... ,, .._,...'" .. ,,_,.. , . ..,,,.,. ..1

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

, ,
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VILA NOVA - Residencial Grand Ufe IPrédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, I VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
sune + 2 quartos, banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

i
. . , '. ' ..,

garagem. Apto. com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em i dormitonos, sala estar/J�ntar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
gesso. R$245.000,00. Entrega em fevereiro 2011 I sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem, R$ 160.000,00.

AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

na 43 com área de 346m2. R$128.600,OO.
AMIZADE. LOTEAMENTO ITACOLOMIII. Lote na

38 com área total de 355,25m2. R$95,OOO,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.

COR'RITOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

117 - Nereu Ramos, casa de alv,
89,75m2 e édicula de 40,00m2.
Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou
financ. banc.) R$110.000,OO

131 - Nereu Ramos - casa de
alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf

475,00m2(aceita apto de menor
valor) R$220.000,00

079 - Ribeirão Cavalo - geminado novo
com 03 dormitórtos, com 85,13m2.
(valor por geminado) R$138.000,OO.

039 - Nereu Ramos, casa geminada
nova com 68,OOm2 - R$120.000,00

030 - Santo Antonio, cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.000,OOm2, aceita imóvel de
menor valor R$430.000,00

035 - Ribeirão Cavalo - casa de
alv, de aprox: 68,00m2, Terreno
de 443,50m2. (aceita fino banc.)

R$106.000,00

0.91 - Czerniewicz - casa de alve
nana com 182,00m2 e terreno com

600,00m2, R$160.000,00
019 - Schroeder, terreno de
6,576,68rn2 R$280.000,00

171 - Ribeirão Cavalo - terreno com

385,00m2. R$60.000,00

Cad 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenarta de aprox 12Q,00m2 e ter- 106 _ Centro, apartamento com área
rena com 455,00m2. R$178.000,00 total de 120,86m2 R$235.000,00

034 - Corupá - geminado novo de
alvenana com 78,55m2 e 91,64m2
(valor por geminado) R$127.000,00

mdHi'fjfijí!tl."'""WIfli,r"'·'I!I��·""Wllrl/lJffli1!iJ!ílllf!!!·l!I!ml·'I�I'�""'I!!'I'1�"m!'��M'I!!N'WiUf�"�íI!""";U,;"'!IiíJWI"'Ilf1I"j'rmU1!ÍlWI�iI![�llm'"'lfI�m"f1ffi;""iUrWI!"r'�qhJ ,,' ."""" �""""""I!�%"�gg,'tfoJm,"L�,,,,,.;!ll,.,.,,Ji,wdmf;,,,,�,,f,,,YlfudN!�,,,,J,ml,,,,,,,1)"Ili ,fi,·,", {,mllH, ... illIIJ/I!jJ"�If,m",IlIi"JI/,,Ilm,;,�!Jj��, I;;, .1;mUlui/lf,®,iIY .. W,. :�,mI",,�lJiIj"��1 ,,,!ilI/l.'lIiu,,,
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2, """".""".""".""",.""""".".""",,.,,,,,,",,""""""",,.,,",, ,. " , R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 "",,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,, "" R$700 000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2."."""."".""."".""".""".""."""".""."""."."""""" , , , R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 .. "".",,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,,, ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,, ,,,, R$470,008,00
046 - Amizade terreno com 489,48m2 ",:",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ... ,,,,.,,,,,.,,,.,,.,,,,.,,,,,.,,,,,""""�.",,,,,,,.,,,,.,,, .. ,,,.,,.,,,,.R$117.470,00
051- Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.105,75m2.• """"""".";""""" .. " .. "" .. """"'''''''" .. "'''',,.,,'''''',, .. , .. ,,,, R$200,000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2' "."""",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,, .. " .. , "." , .. ,R$160.000,00
086 - Amizade, terreno com 505,00m2 ."""".".".".""""."" .. """"""" .. "" .. """""""""""""""." .. ".""" , , .. " .. , R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 .""""" """"".""."""."."."""."".""""" , R$132.000,50
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 """""""".""""."".""""""."."" "."""""""" .. """"".",, " ,R$ 1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2,200,00m .. ",,,,,,, ,,,, .. ,,,,,,,,,, ,,,,.,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,,,,, , R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 "" .. " ....... " .. """" ... ".""""""" .. """" ... """." ,,,.,,,, .. ,,,,.,,R$2.000,000,00
1 09 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pf indústria)"" .. """" ,',,,,,,,

... ,,,, ,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,.,,,, ,,,,,, .. ,, ,, ....R$400.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2 """" .. "" .. """"".""" .... " ... " ... " .. " " .. "." """""... ;"" .. ""." ".""" ""." .. R$11 0,000,00
130- Amizade - terreno com 61 ,500,00m2 "" "" .. """""""" .. "" .. ,,,,, .. ,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, .. ,, .. " ".""R$500,000,00
156- Chico de P�ulo, terreno com 1.141 ,34m2 ""."."""."."."" .. " .. """".""""."""""""" .... " .. " ... " .. " .. """ "",,,,B$150,000,00
165 - Vila 'Rau, terreno com 585,00m2, """"""""""."""." ... ",,, ... ,, ,,.,,.,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,:""""" """""R$200,000,OO
177 - Nereu Ramos�terreno com 536,00m2 " .. " " """,,,,, ,,,,,,,, ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, ,, ,,,,,, " R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,OOm2.(Residencial Munique) .",,,,,,,".",,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,, ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,, ,,,,, R$92,000,OO
236 - Amizade terreno com 375,OOm2.(Residencial Munique)"""".":""""""""""""".""""""""""""""""" ",, R$ 92.000,00
237 - Amizade terreno com·364,00m2.(Residencial Munique)".""" .. "" .. " "." " .. "" .. """" ""." .. " .. ".".,: R$ 92,000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2, (Residencial Munique)""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,, ,,, R$ 92.000,00

;"' i'i$il�":" "i�·���W "l'l,gffl'iUjl���9Iimrlilm�j' qu/,m'''i'''II'W 'mmrilll!iIIllif!!:f�'��jl!j")IWkl! '"1i!lm,��W'11I1I�fm'I'·1'1II#!'lUI'��lllilím�1ml"!I!�I�/1il1!91Iíl�jll!!'�"'I!�""'I'mh"!I"'!I���'iidlWnt'í!I�llml�llr f1ff'i8t "'lj'IÍI�"'�",1 '1"I�I/,I/M\Wj"�':iH;IJ1U!I//f!..,,,�,I ... '" ,li Im.. " ""li ,J,,�.M,ili.1<';',',I!ííl}/PJ!1llill$,iml.Hi#IIii", :D,�,,,II�I!lIII!I,,!Uji/lü!I�I&IU,#iI:I,,;l1líb1!HI!,JIfflIIfiÍÚliW,r.�IUi,,'i111IUI." I/Ifllil:tij'i/Iii". �li!!rull,�,'!I"", ,,,",,,I#J ,�niJfffii,!"!]J/liUH,,mill:�U!19i/l 11.1.11.1," I." i"",WI,i1,�"I!..I',�fI ;U/i"�"�i#,,idmlllm�':lim!li!Ií/lr!lm
009 - Centro, casa de alvenana cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 " "" ""." "R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenarta cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio" .. """"".""" .. "."."."""." "",R$220.000,00
040- São Luis, casa de alvenarta cf 110.00m2 e terreno com 392,00m2 "." "." " R$140.000,00
053 - Czerniewicz - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro)""" ,,,,,,,,,,R$260,000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 108,00m2 e edícula cf 40,00m2. (aceita terreno cf parte de pgto) " ..........R$170,000,00
087 - São Luis - casa de alvenarta cf aprox, 120,00m2 e terreno c/453,60m2, (aceita apto de menor valor) """"."R$170,000,00
138 - Santo Antonio, casa de alvenana cf 126,00m2 e terreno cf 324,00m2(aceita financiamento bancárto) ... " .........R$1 00.000,00
136- Rau, geminado em alvenarta com 199,gOm2 " " """.""" .. """" .. ",R$250,000,00
150- João Pessoa - casa de alv, cf eprox 280,00m2 mais galpão, Terr. cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430,000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2,033,45m2 "".""""" R$150,000,00

.
---,

1IIIIfllil�!Jíii�H"!'i 11!lll'r�F1iil!!V!jll"lrlili!lrrWI,1II1!u/ff.ml/I�I" '!iIJIJ!Wrfl'WP!l'II�,'iIPI'I!I��mmjliHl!n"m,"fI'II'I'If!" 'lU '"#uml·1�111ül/lflll/fiUlft""'fflkfl"I"Wffl!j' '!WWWWr "� "'Wj'! W!I/i!lr!"I'�lifm1!gmjl�
"

'WI11' ·1"��·!lllr*plullllif!l�j�\ml���tWhfSlj�ff.lJB)""I"'"""wl,Jmfulll�ilft]ffmi/li1ll��il/�,,,,!l/llJjj"I IrIUd!",';"fI",'!!lWdlilwmnl/I"JII/iilll!,!,1lnUj�,)#�,lq#j/*,1 l""h ,��,�lmIYh,,_iQJilnlljll/i/II!Jil,W�,Wi/�:I:I/j!/h.! !1fiÍ#'il"Wi"!"lIillfffll/!",!UiH/;,f/L/lnm/IUi�UI!';U1iHJ,III;,,,J&,1 �I! Iii!UII!lililjWffilr"IUI!,�UI!;1,
021 - Schroeder, sítio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 """" """""""""", " .. " ".",;"""""",R$150,000,00
026 _ Santo Antonio, com área de 475.650,OOm2, .. " " " " "" " "." " R$550.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175,000,00m2 "."";""""" """ """" " " """.,, """"""",R$250,000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,OOm2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas" " "" .. " " R$500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv, cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e íen cf 190,600,00m2 " R$600.000,00
\54- São João - com casa de alvenarta e terreno com 147,000,OOm2""",,,,,.,,.,,.,, .. ,,,,,,,,.,,,,,,,, .. ,,.,, ,, R$450,000,00
163 - Guaraminm - cf casa de alvenana, área de festa, pastagem, lagoas cf área de 126.600,00m2 " R$640.000,00

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro
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,

IMOBILIARIA

MANN
'COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da S.ilva, 120 Vila Lenzi

REF: 1676 - VILA LALAU - APTO 201, SUITE C/ SACADA 1:- 1 DORM.
BWC SOCIAL, SACADA C/ CHURRAS, DEMAIS DEPENDENCIAS. ENTREGA

JUNHO 2011. R$ 130.000,00 I N° INCORPORAÇÃO: 61.526

,

I
�.

. imoveisemiaragua.com.br" ii

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

�111

REF: 1661 - NOVA BRASILlA - 2 DORM, +
1 SUITE, SACADA C/ CHURRAS, 1 VAGA DE

GARAGEM, ACABAMENTO: MASSA CORRIDA
E EM GESSO. R$ 175.000,00

" '""!:J/:·;;;::;�:";;;:;:;;:·:;,:,�"",,,"";;;:";;;;;;Il

�"'_Jjj�íllU!Tdtilnill�.,_......",,"

REF: 4241 - AMIZADE - 1 suite + 2 dorm.,
1 bwc, 2 vagas de gargem, garagem com

churrasqueira. VALOR: 189,000.00
ENTREGA JANEIRO DE 2011.

REF: 3801 - AMIZADE - 2 DORM + 1 SUITE,
SALA C/ LAVABO, COZINHA, AREA DE

SERViÇO E FESTA, BWC SOCIAL.
R$ 190.000,00

REF: 2972 - VILA RAU - 2 dorm. sala, cozinha
ruobiliada, 1 bwc, lavanderia mobiliada,

sacada, 1 vaga de garagem
VALOR: Á CONSULTAR REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 suite, 2 bwc, 2

vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO!

---'-<Ô _ _ _ __ _

r,.. r - ..

-r-,''-; -:.- ........ T:
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PLANT O DE VENDAS
liso" 9923,.9739 I Jürge" 9923.6174

Ref. 6155 - terreno - Com 1'83,50 metros
de frenté, com área total de 23.158,OOm2

Valor consulte-nos

Ref. 1180 - Sobrado com 1 suíte mastet, 2 dormitórios, sala
social, sala de Janfar, bwc social, cozinha cl mobiliai área
dI) serviço, garagem. Senda 170mz e terreHo com 580m2•
R$210.000.00. Financlável.

Ret. 120'Z.- LOT. CHAMPAGNAT - Com,Ol Su�e máster com
closet, mais 03 s�ítes tbdas com sac'lda, 4 salas amplas e

delllais dependêncías, portão eletrônjco, gill'agem pj doiS carros,
TODA MOaIUADA. 8$495.000,00

Ref. 1132 - Sobrado central com 400m2 e terreno com 705m2
- 2 aptos com 4 vagas de gara§ém, área (Je festa e edícula.

.

R�4§0.OOO.OQ.l\oeita imóveis como parte de paçamemn

� L-l001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02

W quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e

� cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz

I�
L-l 003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
vaga de garagem.R$1.000,OO

i L-l004 - 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,
I 02 vagas de garagem, fundos com edicula, toda murada com portão
eletrônico.R$2.000,OO
L-l006 - 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
eletrônico.R$1.000,00
L-l 007 - CASA ALVENARIA - RAU - Com 03 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, 01 Vaga de garagem, todo murado.
R$500,00
L-l 008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 salas, 02

I�,:
bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e luz individual.

,

R$1.750,00 .

: L-l 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas,
4 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.

I R$2.300,00

i L-l 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,
� 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com
i jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00 .

•••••••I! L-l015-CASADEALVENARIA-RIOMOLHAcomOl suíte,02
quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de 1Y, escritório, cozinha,
lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

R$1 .. 660,00
L-l 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suíte,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,00
L-2000 - VILA RAu - Apartamento, com 01 quarto, sa,la com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$550,00 Cond. Aproximado de R$100,00
L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02 quartôs,

"

sala e coinh conjugadas, área de serviço,sacada com churrasqueira,
01 vaga de garagem. R$660,00 .

. L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - CI,Ol quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond.
Aproximado de R$100,00
L-2004 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 suíte + 02
quartos, bwc social, sala,sacada com churrasqueira, cozinha, área
de serviço, 01 vaga de garagem. R$700,00 Cond. Aproximado de
R$90,00
L-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e

fundos, Dl vaga de garagem.R$850,OO Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - clOl quarto, cozinha, bwc.
R$250,OO
L-200? - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suíte + 02 'quartos
(tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as
cortinas das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área
de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02
vagas de garagem. R$1.500,00

, L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - c/03 quartos, sala com
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$500,00
Cond. Aproximado de R$90,00
L-2010 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem. R$550,00 condominio aproximado de R$80,00
L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 quat10s, sala e
cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga
de garagem.R$450,OO Cond. Aprox. 80,00 Cond. Aproximado de
R$80,00
L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 quarto, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00
Cond. Aproximado de R$70,00
L-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$S80,00 Cond. Aproximado de R$80,00
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.800,00
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproXimadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1.000,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,00

"":'111"..g�I;;;-r::::JIII!�':::::�-'
L-3011 - AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA OA OTICA HERTEL Com

• aproximadamente 46m2. R$400,00
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - c/280m2. R$2.400,00
'L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA
CENTRO - Com aprox. 50m2, bws, com
estacionamento. R$600,00
L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. R$1.700,00

Ref. 2130 - Residencial Meliáh - Aptos na planta a partir de
51 m� senso 2 quartos ou 1 suite +- 1 dormi!. ou 1 suite + 2

ddr!l1it. e demais dep. a partir de R$1.!J4.900,Otl }

L
._--- _'_--.-�- .�-_
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* 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

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121 m2 à 85m2

1 suite com closet + 2 qtos, 1
BWC, área de festa, qto p/
empregada.
Sala comercial com 2 BWC.
Barra do Rio Cerro
R 620.00000

. -

Tcx:la em porcelanato, cozinha
integrada com area de festas,
2 qtos + 1 suite master, sacada
em todos os quartos.
Barra do Rio Cerro
R$550.000,00

DESTAQUE DA SEMANA!

São Luis
15m x 20m
ÁT:300m2

R$:95.000,OO
ref.00216.001

Ótimo terreno ol
construçao de casa ou sobrado, vista ampla,
casas proximas de alto padrao.
Loteamento Monte Verde .

Sala de jantar + cozinha c/
dispensa, , sala c/ sacada,
suíte c/ sacada, 2qtosÁrea de festas c/churrasqueiraVila Lalau
R$550.000,OO

Linda casa, piscina c/
prainha toda revestida
em pedra e deek de
madeira, um lindo jardim.
Jaraguá Esquerdo
R$595.000,OO

LOCACÃO
•

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina.
1 suite + 2 quarto sala de estar, sala de
jantar, cozinha, BWC, sacada com

churrasqueira.
Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

Residencial Gran Ramá
2 qtos, sala de estar e jantar, banheiro
social, cozinha, sacada com churrasqueira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o (47) 8808-5378
l� (47) 8835-6617
2 (47) 8861-2228
:3 (47) 8861-1753
e, (47) 8861-2276

COMPRA .. VENDA .. ALUGA .. ADMINISTRA· VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

Cód. 319 - Prédio/terreno no bairro Czerniewicz com

3,242,91 m2 Consulte-nos

II
I Sala comercial com 527m2 29 vagas de

I estacionamento. Consulte-nos.

r .,

• Vila lalau Kit com: 1 kit Vila Lalau com peças
conjugadas, Próx ao posto de saúde Vila Lalau. 1

vaga de garagem descoberta. R$ 300,00 •

I

I
I
I

I
J
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I · Ch;", de Paula Apartamento com: 2 quartos, I
I sala, banheiro, cozinha, churrasqueira, 1 vaga i
l de garagem. R$575,OO :
,,_,_,,_,_,_,_,._._.__ .. _�_.__ . ,_.__,. __._._._._._.__._.__._ .._.J

• Apartamento no bairro Baependi • Apto no

Baependi, 2 quartos e demais dependências,
garagem descoberta, R$420,OO luzi Água
separado. Próximo a recreativa da Marisol.

• Apartamento no bairro Vila Nova" Apto no

bairro Vila Nova, 2 quartos, 1 vaga de garagem,
churrasqueira e demais dependências.
R$600,00 Próximo a Rádio Brasil Novo.

• 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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I

Rei 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / iantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira - Terreno

,
c/334m2 - R$182.000,00

I

• Ref 086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 945m2 -

R$77.000,00

• Ref 092 - Barra do Rio Cerro
- Terreno com 334m2 -

R$ 73.000,00

• Ref 091 - Rio da Luz - Terreno
com 412,50m2 - R$ 39,000,00

Terreno
com área de
6.487,23m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 3.161

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Mattar 150-
Czerniewicz.

Terreno com área de
1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

Terreno com áréa 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
117.475m2localizada no

Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

�__O/íI!Il1.IIU1J!111111llmtlmlll�_'liPJf!IHlII�liIlI/II1III!H.UI1IUJI1I!!Jl1/JIIJU'� IlWU1llPl11ll/lfUDll1!/JJ!IUn__JI!'''

!.IJ1�Pmll�'/IIIIUIJ!IIIIIII'IlIIJJJ_WfIJlIllll'l
.

CRECI2455J .

DELL I
PRADI
IMÓVEIS

Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

Iasfalto, ligação de energia, telefonia" e tv
'

,

a cabo com caixas individuais Isubterrâneas. Trotamento de esgoto e I
toda infra-estruturo poro construir. I'

1 Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

� Caso com 2 quartos, solo e

: ,cozinho integrado, um bwc,
área de serviço, garagem

I coberto e murado.

�I/II1IIfflIl/IYIDIIIIUlII/iWIIIII/mIlHlnlnll/lllll//U////IflIJJJ//lIII/lllm/1111;/PIUIIL®/PnJi//llmmIWIBldllllI/DIIIIIUIlIi/WlII'

I
1II,IIiApartamento com 2 quartos, solo e, ,�!

�

Imóvel Localizado no

Intenmento Prad i I

f,
1

L
r
í

I
t
[

(
!
r

I
I

? dormitórios
sala

varanda
serviço

,

tJtúno !

t
(

Apenas dez unidades (:3 venda / a partir de RiPBI ,9BO�00
t:ntrada de RiP 26,0B7,00 -+- financiamento bancáriO

RUA ROBt:RíO 5t:IDE:L- - CORUPÁ - (47) 91B2-0492

CORRESPONDENTE

(47)3375-0505
9153·1112 I 9135-4977

M O B I L I Á R' I A

RESENÇ4
CHACARAS

Chácara cf 137.500m2, 15 mil

pés de banana, 90% desmatada.
Estr. Pedra D' Amolar - Corupá.
R$ 120.000,00.

Bela chácara 42.500m2, 7 mil pés de Galpão aprox. 300m2,banana produtivos, galpão cl rampa,
cozinha, quarto, lavand., BW e 02 terreno com 567m2• R.

::���.:��r:o��rrueira. Corupá
- SC. Ano Bom. RS 110.000,00.

Terreno 24mx29m (POSSIBiliDADE
DESMEMBRAR EM 2l0TES) + Casa

�� 49m2,2 quartos e demais dependências.
Corupá. RS 88.000,00.

Casa· Centro, R, Hercílio Luz· Corupá, 3
quartos, terreno 427,50m2,

, , ,rI7ERRENQS '
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Res. Grand Llfe - Vila N.ova
3 quartos (1 suíte), 114m2 privativos
Alto padrão de acabamento, elevador.
A partir R$ 240.000,00. Ent: Marf2011
-- -. - .....

Ed. Terra Florae - Vila Lalu
2 quartos, Duplex ct suíte + 2 quartos,
Ent: Mar/2013. A partir R$ 115.000,00

Edifício Belo Arvoredo
izade

Apto com 1 suíte com closet I
, + 1 quarto, I

sacada com churrasqueira,
sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, garagem.

82,68m2 de área privativa.
A suíte tem aprox. 15m2•

:D Classimais o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 11 e 12 dezembro de 2010

íl�
Res. Hebrom - Nova Brasília
Apto 2 ou 3 quartos cl ou sI suíte,

Ent Agos/2012. A partir R$129.900,OO

Entrega: I ver-i ro �011
R$ 150.000,00"

.10

Ed. Allegro - Estrada Nova
Apto 2 quartos, sacada cl churraq.
Entrega: Outubro/2011. R$ 98.000,00

Acabamento: Piso cerâmico, forro em gesso, I
vidro temperado, hall de entrada decorado, i
salão de festa cl churrasqueira na cobertura .:

Uman et pa
um nova conquista.

Vendas e incorporações:
47 3370-2507 e 9199-0770
miotetto@miotetto.com.br
www.niiotetto.com.br

,./ , <Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

.
'

•

. Plantão: 9192·554
9144·4040

,.,

. imobiliaria@imobiliarialuna.COmk

..

OPORTUNIDADE DO MOMENTO!
I�VESTIMENTO C.ºM VALORIZAÇÃO'100% GAR!'NTIDA!

NO CORAÇAO DE BALNEARIO CAMBORIU!
.

,

. ,-
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APARTAMENTOS

OFERTA DA SEMANA

, Ref.0122)Res. Paoletto - Apto na

planta cf elevador no Centr,o sendo
cf suíte + 2 dorm, suíte + 1 dorm,
ou 2 dorm, Edifício com brinque
doteca, salão de festas, terraço

condominial.
.

Ref.0160)Res. Juliana Chris
tina - Amizade � aptos na planta cf
elevador, sendo suíte + 2 dorm ou

suíte +'1 dorm e demais dep. opção
de 2 vagas de garagem. a partir de
R$154.106,49. Entrada + pare. ou

saldo com financ. bancário.
'

Ref.0213 - Apartamento' no Czerniewicz,
todo mobiliado. sendo suíte com closet

,

mais 2 dormitórios,1 00% mobiliado,
ambiente 'climatizado, área t.otaI150m2,

vaga de garagem. Localização privilegiada
próximo do centro, padaria, mercado,

, escola, legalizado para Flnc. Bancário

".s, , .. ';.;

Ref.094)Res. Akira - Aptos na planta na

Vila Lenzi cl suiie+2 dorm, suite+ 1dorm,
'

ou c/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.021,1 )Res. Três
Rios - Aptos, no Três
Rios do Norte c/'2 I

dorm, COl, sala, bwc,
. área de serviço,
sacada cf churr. 1
vaga. a Partir de
R$99.000,OO

Ref.0167)Res. Nostra - Apto na planta no

Rau, 2dorm, coz, bwc, sala de estar e jantar,
, área de serv, sacada com churr,1 vaga:
69,33m2 R$115.000·,00. Entr. + pare. Direto
cl construtora ou saldo c/financ. bancário.

Ref.0216)Apartamentos no João.PeS
soa cf suíte+ 1 detm, 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.0180)Res. Hilamar - Apto cf
elevador na Ilha da Figueira, suíte
+ 2 dorm, sala, copa, (iOZ, sacada,
churr, bwc, área de servo 1 vaga.

,

área 91 m2 R$175.000,00.

Ref.0153)Res. Villa Rica - Aptos na planta
na Vila Nova. cl suíte+ 1 dorm ou suíte+2
dormitórios, e demais dependências, 2
vagas de gar�gem, sacada com churr. A

partir de R$ 125.000,00.

Ref.077)Res. D'. Fiori - bairro Ilha
da Figueira, apto cf 2 dorm, bwc,
coz, sala de estar e jantar, sacada
cf churr, área de serviço, área útil

62,45 m2 R$135.000,00.

Ref.0204)Casa no Amizade - Com Suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, coz,

bwc, lavanderia" área de serviço 1 vaga
de garagem. Area const 142,67m2

área terr. 318m2 De R$ 265.000,00 Por
R$248.000 00. .

Ref.0162)Casa em Schroeder - Com.2 dorm,
sala, -coz, bwc, lavanderia, garagem, área
util 70 m2 terreno 360m2 R$ 1,35.000,00

aceita financ. bancário.
',.'

.. . .

� '\ , , , • � ,l ,_ • ,
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www.imoveisca ital.net

Ref. 148 • Czçrniewicz, Jaraguá �o Sul· Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem ea Canarinho.Area construída de 140.00m2Jer
renp de 401 OOmz, 04 dorrnttórips, sendo 1 surreÁ�,ala de est�; sala de

I e' �

R·. Feliciano Bortolini, 1081 - Barra do Rio Cerro
locação .. contato@lmobiliariareaLne.t www.imobiliari'areal.net
3376·5050 Plantão 965 '"-9028 - 9973-9002

OPORTUNIDADE

"

I
I

i

;.
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IMB.52 - Casa na planara no BAEPENDI, com 1 suíte
rnaster + 2 dormitorios e demais dependencias, área de

211,91 m2 co.nstruida.
ENTREGA JUNHO 2011 R$ 550.000;00

LAN AMENTO

r

REF 0165. Casa no Bairro no

Jaraguá 99 - Rua Arduino .

PerinLContendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem, �"i

churrasqueira. Area de 95 m2,
R$135.000,OO pode ser

financiada

IMB63 - Apartamento na Planta - Barra do Rio Cerro· Com área ulil de
70,45 m2, ENTREGA OEZEMBRO/201�. R$110.000,OO

E aptos com 87,54- 1 suite + 2 quartos, e demais dependencias Apartir
de R$125.000,00

REF 0147- Terreno no Bairro Uha 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,OO

REF 0143· Terreno no Bairro Agua Verde
Rua Bertolclo EnkeTerreno 15x28, área total

de 420 rn2, R$110.000,OO '

REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brásília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo
17,50 x 40 - área total de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380,000,OO

I.' I
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.. 'CONHEÇA O IVIILANO RESIDENZIALE E DESCUBRA PORQUE
.

É PERFEITO PARA MORAR E UM ÓTIMO INVESTIMENtO.·'. r
•.
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PROCURA-SE sacoleira para R$ 150.000,00 Tr: 9922-8011 ou DOA-SE dois cofres,, venda de roupas Tr: 3371-4324 3275-1410 '

médio. Tr:3311-0825
MONITOR - vende '-se 17" CRT
(tubo) Samsung 753v (branco) por-R$ 80,00. Tr: 9917-3771

CARROS - Compra-se - Carros já '

financiados quitam-se e regulariza- APARELHO AUDITIVO - vende _ LANTERNAS- traseiras tricolor dose' perante o banco, cartório e' se importado (semi - 'novo) R$ Omega, novas R$ 150,00 o parIr:financeira. Tr: (47) 9120-0262. ,2.500,00 jogo, Tr:8408-9110 ou' 3372-3922
BAEPENDI- aluga - se apartamento

- '3055-3756
'

SOM AUTOM'OTIVO _ vende-se na Rua Max Wilhelm .837, prédio
COMPRA - SE casa de madeira

'azul Ir: 3371 6021marca Pioneer modelo OEH-P3. ,.
-

para retirar do local Tr: 3376-4801/ BICICLETA - vende-se érgométrica 160, R$ 100,00 Ir: 3373-1900/
Eli

simples R$ 50,00 Tr: 3273-5233 "

Sérgio CZERNIEWICZ- aluga- se com garagem, na Av. central doapartamento Tr: 3371-9820 Elmira . kobrasol na grande Florianópolis
BALCÃO DE COZINHA - vende-se

, R$ 165.000,00 Tr: 9196�4430
com cuba de mamorite R$ 220 00 SOM I:\UTOMOTIVO - vende-se

CENTRO - vende -se próximo
. Tr: 3371-6021 ..

"

quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega
ao hospital são, José com dois,star, novos Tr: 3371-7538 a tarde.

, quartos" sala de visita com
sacada, mtertone. com elevador,NOTEBOOK - vende-se Infoway sem garagem 88.000,00 Tr: 3371-E151 q, P4, um �B RAM, 12.0 GB 6069 ou 9137-5573HO, leitor OVO, wlreless, defeito no -

,

'teclaoo, mas pode-se usá-lo R$
650,00� Tr: 9917-3771

PNEUS - vende-se aro 15, paracaminhonete pela metade do preçoCOMPUTADOR vende-se Tr: ,3372-0665
completo com Windows XP ,e
monitor LG 550, valor R$ 300,00. VENDE - SE maquina de moer deTr: 9929-8488

'

cana grande Tr: 3376-0405

,
-

I/Wfflwmmml.k COM PRA - S E
91••/EN�

VENDE-SE

COMPRA -, SE torno e fresa e
ferramentas para essas máquinas.Tr: (47) 9186-5783

r

COMPRA - SE' Saveiro ou Fiat COMPUTADOR LG - vende-se,strada, acima do ano 2000, tom com. gravador de CD e OVO, porar, Ir: 3370-9508 ou 9975-7365 ' R$ 400,00 Tr: 3273-7946
COMPRA - SE corsa hat, ano ·COLCHÕES Magnéticos- vende-2000 a 2003, na cor prata ou 'se com 15 anos de garantia, linhabranca, com ar, pagamento avista, 'de colchões, magnéticos, comTr: 3376-1060 Massageador 'e infravermelho

longo Tr: (47) 3252-0810 ou
9957 -2450/ SérgioCOMPRA- SE cama para bebe Tr:3370�1064 ,�

, FORNO INOUSTRIAL- vende -se
semi novo R$ 800,00 Tr: 8429-
5903 ou 3370-3414 ou 8465-
6251

�

MAllUINA vende -se maquina de
lavar roupa 9,5 kg semi- nova,da marca eletrolux R$ 600,00Tr: 3371-7090 ou 9647-2320 na
parte da manha.

VENDE- SE semeadeira de milho
adaptável a tobata Tr: 3376-0405

"

VENDE- SE triturador de milho Ir:
3376-0405

FREEZEij- vende-se vertivai 240
L, marca' cônsul, R$ -250,00 Tr: VENDE -' SE ensiladeira marca

'

ALUGA-SE - maquina de costura
3376-4050 nogueira N 12, com motor trifásico

Tr: 3371-1305' ou 9962-772'0
15 CV com chave Tr: '3376-0405GUITARRA JENNIFER - vende-se,toda preta, uma pedalera e' dois

cabos de cinco MST, em perfeito
, estado, R$ 350,00 Tr: 3370-5989InWIIII!IIIIIIIUIlIIIIn

PROCURA-SE
VENDE - SE Calopsito macho com
viveiro. Ir; 3370-1064, preço a
combinar. '

IMPRESSORA ,- vende-se, semi VENDE-SE - uma roçadeira denova, laser, Jet HP Collor cp 1215, grama semi-nova R$ 220.00. Tr:R$-400,00 Tr: 3273-7669 3370-4924 ou 9934-4300
PROCURO - carro para assumir INTERLOCK- vende' -se com VENDE-SE - um iphone da Applefinanciamento Tr: 3371 :.1305 ou garantia Tr: 8429-5903 ou 3370- '2g-8gb Usado valor $350:00. Tr no9962-7720

'

3414 '

, ,
'

I fone:8406-6446 e 3273-6662
PROCURO - apartamento ou JOGO DE JANTAR - vende-se estilocasa para alugar no centro de colonial, mesa de oito cadeiras eJaraguá, direto com o proprietário. oratória, R$ 990,00 Tr: 3371-6021 ,Interessados ligar Tr: (47) 3346
2750/ 99233390

IlImIIl�/I�IIMn

APARTAM �NTOS

CENTRO - aluga- se 120m2, quatroquartos, uma suíte, três banheiros,sacada com churrasqueira; suíte
com hidro e sacada, duas vagasde 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 garagemTr: 9602-3904

FLORIANÓPOLlS- vende -se
55m2, com 2 quartos, sala, a
cozinha a lavanderia e o banheiro
são mobiliada" com garagemfechada R$ 110.000,00 avista Tr:
8877 -6695 William

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se
próxima Weg II, com uma suíte
três quartos e demais cômodos
R$ '115.000,00+ financiamento.
Aceita-se carro Tr.9137 -5573

ESTRADA NOVA - apartamento,
com dois quartos, sala, cozinha e
área de serviço, vaga de garagempode 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,MOTOROLA- . vende-se q 11 " na Rua Erwino Menegotti, 1.500desbloqueado, semi novo, MSN, metros da Unerj. Tr: 8404-78401Wi- Fi

, internet Explorer, Mp3," DOA- SE filhote de gato sem raça
Aurea

"vídeos, cor preto R$ 450,00 a vista Ir: 3276-0340
.

Tr: ,9917 -3771

.

PROCURA - SE casa ou
apartamento para alugar em
Balneário Camburiu Tr: 3374-1142

-

11/11/111/'//1:: DOAÇOES

DOA-SE filhote de gato mestiço Tr:MONITOR- vende - se LCO 15" 3370-0983

APARTAMENTO- aluga- se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia,
e garagem coberta, R$ 450,00 Tr:
9118-7282

�/./�lmII/lllllh

CASAS

CASA � vende - se: de alvenaria,
quatro quartos, garagem,' fica '

próximo ao viaduto da estrada
nova, Tr: 3273-5051 ou após17.:00 hs.

CASA - vende- se de alvenaria .

com 182,00m2 averbada, terreno
600m2, perto de escola, posto de
saúde, SESC, comércios, próximoao centro, R$ 182.000,00 Tr:
3370-6624 CRECI 8844

JARAGUA 84- vende- se casa de
alvenaria com quatro quartos,sala, cozinha, banheiro, garagem '

para dois carros R$ 90,000.00
negociaveJ

.

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 .flnanciarnento. R$
.130.000,0.0. Tr: Vinicius (47)'9117 -9824. '

RIO DA LUZ - vende - se casa com
02 dormitórios, 01 Banheiro R$
80.000,00 Tr: 3370-6370

APARTAMENTO - vendo ou troco
por imóvel de Jaraguá do sul, GUARAMIRIM - vende -se noapartamento com 3 quartos, bairro escolinha casa de alvenaria

com 55m2, dois dormitórios, sala
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de estar, cozinha e sala de jantar
conjugada, BWC social, área de
serviço, terreno com 364 m2,R$ 125.0.0.0.,0.0. liberada parafinanCiamento Tr: (47) 8877-6695
William.

3376-0.726 90.69

FRANCISCO- vende -se uma . LANCHONETE
.

- oportunidade'chácara com 1. 7DDm2 aceito carro vende -se toca equipada comna troca Tr: 8429-590.3 ou 3370.- ,

.

clientela formada Tr: 8877-66953414 ou 8465-6251
.

William
SCHROEDER - Vende

-

- se, nova,
6Dm2, dois quartos, sala cozinha.
e banheiro, R$ 115.0.0.,0.0.. TR:
9136-0.0.49 -

1/111/1/1//111///1/11/11111/1"

lOCA ç O ESSCHROEDER - Vende - se,
. alvenaria, dois quartos e demais
cômodos, R$ 90..0.0.0.,0.'0 Tr: 9183-
80.81/3373-0.0.98

BARRA DO SUL- Aluga - se casa
para temporada. Tr. 3376-,1553 ou
g9D3-D545

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..0.0.0..0.0., Ir..

GALPÃO COMERCIAt _ Vila Lalau9161-2681 ou 8858-0.453
AI' (14 9 MT) b

'

. �
- uga - se x oa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se - R$
80.0.,0.0. - 991'8-9996

25p.DDD.,DD Tr: 9654-8938 0.331/ Iracema

CZERNIEWICZ - vende - se, com
435 m2, com escritura por R$
65.0.0.0.,0.0., Tr: 8421-3178/ 3370.-
1821

RIO CERRO - vende - se, próximoda nanete malhas, terreno
industrial, medindo 3.8DDm2, R$
220..0.0.0.,0.0., Tr: 3371-60.69

VENDE-SE tanchote e sorveteria JARAGUÁ 99 - vende - se terrenocom ótimo ponto comercial. Tr: com 364,33m2. R$ 65.0.0.0.,0.0. Tr:3372-2823 ou 9632-3925. 3370.-6370.

LANCHONETE- vende-se :

com
clientela formada, estoque, área
de estacionamento,

.

bairro água
verde, motivo mudança. Aceita-se
carro no negócio, Tr (47) 3276-
020.0. após 17:0.0. hs ou (44) 9916-
6865 Com Fabricio

.

GALPÃO - Aluga - se. em Jaraguá LOJA - vende - se completa de
do Sul, 85Dm2, Tr: 3370.-160.8 roupa infantil Tr: 8413-3988/

Simone

MASSARANDUBA- vende -se
terreno com. 22.50.0. m2, próprioIL�A DA FIGUEIRA- aluga-se kit Rara chácara, 45.0.0.0.,0.0. aceitonet para pessoas sem filhos R$· proposta Tr: 3379-5214 ou 8823-40.0.,0.0. Tr: 3370.-1821 ou 8432- 780.7

3864

JARAGUÁ ESQUERDO- �ug�se
casa de madeira com 3 quartos,
na rua francisco Hrusck, Tr: 9158-
.0.0.19 após 17:0.0.

RAU - vende - se, casa de alvenaria,
próximo ao brasão, com lage, três
quartos, garagem, para dois carros
e churrasqueira, R$ 80..0.0.0.,0.0. não
aceito financiamento Tr: 960.3- �

"

0.331 VILA NOVA - Aluga - se, quartogrande mobiliado ou sem mobília,
R$ 30.0.,0.0. com água luz e gás,
próximo a prefeitura nova Tr: 9199-
0.0.24. Ou 9963-5544.

TIFA MARTINS:_ vende -se casa de
alvenaria, suíte mais dois quartõs
com 13Dm2, terreno com 322m2,
toda murada, portão eletrônico,
parabólica, 'ar Split.: ótimo estado,
rua tranqüila, acesso rápido ao
centro e faculdade, R$ 220..0.0.0.,0.0.Tr: 3273-0.953 ou 910.2-6731.

CLlNICA MEDICA - ,aluga - se,
espaço em consutórío (psicologia,
nutricionista) Tr: 3273-2119 ou
9975-770.8

TRES RIOS DO NORTE - vende
-se casa de alvenaria, com
acabamento e construção nova,
toda murada, com portão grande,18Dm2, R$ 70..0.0.0..0.0. aceita carro
.no valor de R$ 20..0.0.0.0.0. Ir:
9614-5385/ Sabriza

�1I1/ml!.mw CHÁCARAS
!,WBllffl!/B; SA LAS

COMERCIAISVENDE-SE - ou Troca-se uma
.

chácara, em Schroeder, rancho
bom, por casa em Jaraguá, terreno ,MINI - 'MERCADO - vende- se, emcom' 70.674 m2, com duas casas pleno funcionamento, valor a sertrês lagoas, pomar de frutas,' combinado Tr: 9112-3947

-

bananas, palmitos, água do morro,
'

-

Valor de R$ 210..0.0.0..0.0. ou R$
.

MERCADO - aluga - se completo,180..0.0.0..0.0. assumir 35 parcelas com clientela, balcões, Tr: 3372de R$ 615.0.0.. Tr: 9148-2677 2348. Helena

MASSARANDUBA - vende - se, LANCHONETE - Vende - se ou'Iocalizada na estrada ribeirão da alugá-se no bairro vila nova Ir:'lagoa, com área de 25 mil m2, Tr: 8811-0.114 '

8481-30.59 ou 3725-30.52
LANCHONETE - vende -se pontoRIO CERRO II - vende -se 50' mil de lanchonete com excelentem2, dois lagoas de peixe, duas localização, anexo com moradia,nascente, R$ 120..0.0.0.,0.0. Tr: 'na barra do rio cerro Tr: 960.4-

BAEPENDI� aluga - se' sala
comercial 180. m2 na' Rua Max
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-
60.21

RESTAURANTE- vende-se com
clientela formada, toda equipadaTr: 3370.-3599

I�I�I���

TERRENOS

RIO CERRO - vende -, se terreno
industrial, medindo' 1.587 m2,
próximo ao Aa net malhas, R$
87.0.0.0.,0.0. Tr: 3371-60.69

-

CZERNIEWICZ - vende - se, Rua
do Pama, com 435 m2, por R$' 65
mil Tr: 84213179 ou 84110.871.

CZERNIEWICZ - vende, - se
próximo a canarinho,' 70.2 m2, R$

TERRENO - vende - se, 5.50.0. m2.
sendo 93 m. de frente para a Rua
Joaquim Francisco de Paulo, altura
do nr. 2.422. Próximo do centro.JARAGUÁ 99- vende- se terreno temos consulta de ,viabilidade.com 3 mil m2, Tr: 3371-710.3 Aceita parte do pagamento em
imóvel e/ou veículo de menor valor.JOÃO PESSOA - vende - se casa Tr: 9929.8265 e 9973.3581.

terreno 15x3D, meia água em cima
�de material, R$ 30..0.0.0.,0.0., Tr: TRES RIOS DO NORTE- vende -se8868-4837 . terreno medindo 13.870m2, área

industrial de frente para a principal,R$ 10.0..0.0.0.,0.0. Tr: 9137-5573JOÃO PESSOA- vende -se 1684
m2, todo plaino sembarranco com
escritura R$ 110..0.0.0..0.0. aceita- se
carro Tr: 3371-60.69 CRECi 11831

TRÊS' RIOS DO NORTE - vende
- se, 1.90.0. m2. Frente para a'
Rua, José Martins, próximo ao
loteamento residencial Paineiras, '

Terreno plaino, . bom paraconstruir Mercado. galpão ou.
para desmembrar em quatro lotes
(projeto de desmembramento
pronto) Valor R$ 165.0.0.0.,0.0.. Tr:
9929.8265 ou 9973.3581.

I�HA DA FIGUEIRA - vende - se
terreno .com 842 m2 (com casa
velha de dois pisos) Rua Antonio
'Ribeiro, Tr: (11) 5560.-1193

-
'

ILHA DA FIGUEIRA- vende -se
próximo ao colégio Omago, 587
m2, pronto para construir R$
95.0.0.0.,0.0 aceito trocar com

, chácara Tr: 3371-60.69

RIO CERRO .II - vende - se, terreno
industrial, 160.0. m2, de frente para'
a BR, R$ 150..0.00.,0.0. neqociávelTr: 9137-5573

SCHROEDER - vende - se, no
centro próximo a prefeitura,' 481
m2, R$ 70..0.0.0..0.0., aceito carro na
troca, Tr: 9962-3664

SCHROEDER-
.

vende-se terreno
com 4,81 m2, próximo à prefeitura,R$ 70..0.0.0..0.0. aceito carro na troca '

Tr: 9962-3664

SANTO ANTONIO - vende - se
terreno próximo,' Ao colégio, 40.0.
m2 todo 'plaino, com encanamento
de água e esgoto e luz, rua
asfaltada, R$ 32.0.0.0.,0.0. Tr: 960.3-
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" ReI. 2423 no

Amizade, c!
2dorm, bwc

.

social, sala de
estar! jantar, cozi
área de serviço,
sacada com
churras, 1 vaga de
estacionamento
coberto.
R$119.000,OO

,
.

28 Glassimais o CORREIO DO POVO, • Fim de semana, 11 e 12 de dezembro de 2010

337 544
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta.· pa.s 8h • 12h e '13h30 �. 18h30
S�bados e feriados plantão.

.
.

rejane@atlantaimoveís.com
www.atlaritaimoveis.Gom

.

,

- 01 Suíte CO� 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. -Salnt Germain, na Vila Naya, cl. 1.. suté,
2 dorrnítórtos, bwc social, sala de estar ,e jantar; ·sacada com

'churrasqueira, área de serviço, garágem ..Acabamento:
rebaixamento em gesso nas salas, 'piso laminado em

.

madeira nos dormitórios" preparação para ar split,
.

hidrometro. individual. Apartir de R$ 162�OOO,OO

Obra Incorporada n6 42.534

Ref. 1625, Sobrado
na Vila Rau, Piso
Sup: Suíte cf closet, .

2 dormitórios, bwc
social, sala íntima.
Piso Inferior: sala de

jantar/estar, cozinha,
lavabo, área de

,Ref. 2339, cf 3 suítes (1
master com closet e sacada,
2 demi-suítes), Ampla
sala de jantar e estar com
sacada e churrasqueira,
coznha, área de serviço com

estendal, lavabo, garagem.
�OMENTE02APTOSPOR
ANDAR) R$ 330.000,00

Casa-no
Jaraguá 99
cf 2 dorrn,
bwc, 'sala, coz
e garagem
+ bar.
R$180.000,00

.... .;
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Casa residencial com ótima localiza- Excelente sobrado geminado, .

ção, pTÓxirná ao Angeloni, com aque- contendo 1 sufte mais 2 dor'rnttórios, Apto suite + 01 dormitaria.
IApto,c/ 02 quartos, cozinha e cimento solar; pi�ina, 4 dormitórios com 2 vagas de garagem, áre� com Excelente sõbrado, novo, com sata, Bem localizado . Em otima

Casa de alvenaria no Jardim dasbanheiro mobiliado, sacada fechada sendo 2 suítes. OIimo acabamento, churra�queira, lavabo e depóstto. 3 quartos, banheiro social, lavabo, conserva�ão -,80,90 m2. R$
com vidro e churrasqueira com mobHia sob medida, monttoramento de espera para spltt. jardim de invemo; cozinha, área de 130 Mil - ode ser financiado Flores, c/180 m2, 2 dorm, qara- Imarmore.COD 678 seguran a R$ - COO 574 R$17Q.900,00. COO 499 serviço e garagefTl. COO 190. - COO 675 gemo FINANCIALVEL. - COO 634

[ff@�� �. �� I

I

I
'-"'-

Apartamento suite + 02 dormitarias.
-

I �

..

Apto com 2 dormttórios, sacada
area privo 89,0 m2. cozinhamobiliada,

Otima localiza9ão e vista para a Casa de alvenaria geminada, com
area serviço, banheiros com bancada

ótima topografia, medindo 13m2 Icom churrasqueira e vaga de em granita e armários. ampla sacada
garagem coberta, localizado na vila cidade, Condomlnio Jardim CristinÇl, ' 80 m2, contendo 2 dormtt., sala, Apartamento c/2dorm, mobiliado, c/ churrasqueiraaceita permuta de frente, loteamemo com toda

ILalau, proximo ao centro - R$155 área lana com 718 m2 Lot. 07. cozinha, área'de serviço, 1 vaga de sacada c/ churrasqueira. Pode ser (troca) por apto de menor valor. infra estrutura como asfalto, rede de
MIL-;. COO 392

•• : .. , .. á vista. COO 587 garagem. R$135 MIL - COO 615 Financiado. R$118 mil - COO 653 R$198 MIL - COO 660 esgoto, água e luz. COO 352,

� � .�� ��� I
•APARTAMENTOS • SALAS COMERCIAIS

CENTRO - Apartamento sala, sacada, .

'. CENTRO - Sala comercial nova, frente I2 quartos, banheiro, cozinha', área de MARCATTO CENTER da rua marina frutuoso, pé direito alto,
serviços, garagem. Aluguel R$590,OO. Sala comercial de frente 65m2. Aluguel R$1.780,00, sem

Mal. Deodoro da Fonseca. condomínio. I220m2 aluguel R$3.500,OO ,;

183m2 aluguel R$3.000,OO CENTRO (Ed. San Rophael, próximo a

Consulte-nos ! doce mel), sala comercial 35m2, com I·CASA banheiro. aluguer R$590,OO.
TIFA MARTINS - casa com sala, 3 quartos, Apartamentos com
banheiro, cozinha, lavanderia, garagem. CENTRO - (em frente ao Colégio . CENTRO - Sala comercial nova, frente

APTO C/ sufTE + 2 dorm., banheiros Casa alvenaria com edicula para
70 m2, 2 quartos,

R$580,00 JaragiJá), Excelente sala comercial da rua Marina Frutuoso, 47,12m2. . sendo 1 sufte,
(decorado por arquiteto), dividida em Aluguel R$1.300,00. com bancada em granito, piso ' 03 carros, garagem, playground, ótima 10Calizagão.recepção + 3 salas, banheiro e copa laminado, 2 sacadas, dependencia de .

portão eletronico, toda murada, R$ 145.000, O.mobiliados. Possibilidade de negociar empregada-IOCaliza�ãO privilegiada. cozinha sob medida. Firenze II - COD552mobílias. Aluguel R$1.500,00. R$269 MIL - 00 651 . COO 644 \

- - - -
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LANTAO,47)91764064
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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- GARDEN FLOWERS. Apart
c/ ótimo acabamento, piso

porcelanato, gesso, totalmente
mobiliado;sacada c/ churrasqueira.
Prédio com sauna, home theater,
academia, sala de jogos, piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de
garagem+depósito. - COD-640

EDIFíCIO CHIODINI - Cobertura,
Apartamento com sufte, 2 dormi
tórios, dependência de empregada,
5 bwc, cozinha, sala, 2 vagas de
garagem. Localização Privilegiada,
ótimo apartamento. COO 300

�AFRONrAL
�� -

Imovel com condiçoes especiais de
venda na planta.conforto , praticida:
de, privacidade e desing arrojado,
excelente acabamento. COO 661

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto'
com suite + 1 dorm, sacada

.

com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro.

R$1,30.000,00. COD468

E

=ii

I

I

I

I

I

I
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Imobiliári Engetec
(47) 3370-0919

. PlANTÃO: 8448-9724 I 8805-7263 1 8448-9723 1 8412-471218447-9319

.. II' ..

imoveis
* cau.' f_10&1
� Fone/Fax'"

� (47) 3373�2135
� ... < " ("� ,,< '!4 r f' -, -
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Nadamais-prazeroso que ,

'tiansformai sonhÔs em reaIidade�
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Apart., (novo) 1 dormit., sala. COZ., área serv, bwc, sacadaâ
, ctlurr. e garagem. Residencial-das Tulipas. Aluguel: R$ 495;00

nos de bons nego;CI·OS' "Apart.3 dórmit., sala, 'coz, área serviço., bwc, e garagem.
"

" .' ,. Av.Mar DeO(toro da Fonseca c
- !:id. Picalli. Aluguel: R$150,00

�,�Apart. l' dormít., sala, cozinba, bwc( 'lavanderia e garagem.
R.Mal. Deodoro da Fonseca - Ed: Florença. Aluguel: R$,600,0
Apart. 2 dormã, sala, oopa;,,�.?..;, .hwc,-Iavanderia e garagem.
Rua JoséAlhus, 95" -' Ed. MáriÕ-iavares. Aluguel: R$ 600,00

,

Casa. 04 dormft;;sendo 01. 'Suite C/hiqro, sala, 2 bwc, saGâda,
cqz: cl moveis sob m.edidaj sala estar/jantar, lavabo.despensa
área de serv, áreas de festas cI cnurr., garagem pI 02 carros.

C�sa murada: R. Eugênio Le�mànn! 301; Aluguel: R$:2;oO�9,Q
'.. .

.., r
" 'o:

/
_. ''li .. ''',:'�'l'��' :tO,

Apart.} dormit. (sendo 1 s.ulte), :Srt�Y'C9Z, laya�deria., Q.W�'�94:
sácada com churrasqueira e garapem. Rua Qov. Jorge Lacerãa,
n° 100 - Ed, Novo Milênio. Aluguel: R$ 90Q,OÓ;.-

'

.

. ..

� -, �

Casa mista, sala, copa, cez., la_vanderia, banheiro é garagem.
Rua Rudolfo Hufenuessler, n° 390. Aluguel: R$ 550,00 ,

'.��,

,Ap-a�. 3 dormit. (sendo 1 suíte), ��Ia, cozinha, bwc, lavanderia
chorr., sacada e garagem. R. JO$ePavanelo. Aluguel: R$ 700,00
Ãpart, 2 ·d9rn1it., sala, COZ.! lavand:, bWc, sacada e garagem.

,

'a Domingos da Rosa. EGI.'Berà :vista .. Aluguel: R$ 5SQ,0,O
i:" o,' 0'0' ,

1\, III •
I \.

.....................

ONE: (47)-,3371-2'11-7'
PLANTÃO VENDAS: �404-8498/9183�2333

""<i;"",,,.,�,c>'"'·' _�� �"
Rua João Picolli, 104 - Centro - Járaguâ· éJô Sul/SC .

PRIMEIRO PASSO PARA O I\IlELHOR

'-')

, IMQY.ElS"P.AMJ,;O,CAC, ,. º

VENDE: BARRA, Excel�nte terrenQ em rua
sfaltada com área totaI9e510m� (15m); 34m). ,

Localizado à 100m.dá Rua WalerMarquardt..

R$15Q.OaO,oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIOO1S: BAlRRKAMIlADE.Soonxlo de otv:de,�
podriío. Parle sup.:2 quart.; 2 bonlt, 1 suíte c/dosei
e bonh.hidroni.+ 1 solo. Parle de bolxo�wzinho,
laiunderio c/ móveis sobmedido, lUlaWrlOf11tJrl
es1ur Uma amplo órea de les1u no estilo rústko
c/ fogão e fomo a lenha e dlUlTtI$IJ., 1 despensa e
1 bonheiro + uma finda pisàna de vinill'!JrtãO

eIetr_ Gorogem paro 4 mITOS. Terreno c/ 690,90in2.
R$5OO.IXXl.oo. -

PIOO22: Terreno com
1600,45m2.�rado,
ótima 'Ioca)ização. Rua
asfakada. OTlMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Aceita ftriandámerito� "

RS.450.000,00.

PlOO16 - Terreno,
mm 24745,34m2'

.

esaiturado. ÓTIMO PARA
'EMPREENDIMENTO�
.

' '

. Valor R$35O.000,OO.
Próximo aWEG Químicá

.�<'r

PIOO2S -SobradOmin
.

4 quartos,211Wf, sola lV/
"

, janhir, C02inha, CÔpa, ,

M, lavanderia QOIllII8Ill poro,

1 mrro. ótÍriía 1omt�CJ9ÍO
�demermdoS;�
cios,_, posIb deSaúde.
Ápoumsmetrosdô_
Tetrenomm 183,82ni2. '

R$2SO.IOl,oo. ,

PIOOO8 : RES. NOVQ HORIZONTE - Apto.
com ,1 suíte + 2 quartos,sola,cozinha,
lovonderia, SO(Odo ri chu'r., 2 vogos no

. garagem. ." andar•.AP}'O NOVO DE
'_'. AlTO. PADRAO.

3370-ll2'2
9117-1122

..QuI..Da.� 161, ..SafaOS-cetdro
..Esqtila_ aRua Ia_�CEI'

8t2�.�,Jtragú doSu.sc
www_i,aaai.ove.ls,c:olI,br'
i,ana@ivanaimoveis�com,br

:i·

��Qbs;Qth_.W�)J'l�

Ret.20]Q. ApllJlomen1os no bairro �� N()IJ(), Res. Dom,
'

Midulelí toro 1 súíte, 2 qUOJlus, sola de éSlÚr, sóla de janror" .

'.. rozinhõ, somdó aJin mUllllSQueirD, órea de servi�, 1 00:2
, �gôSdêgalOgehi'Área de89, OOm2 0110, oOmz. Preçó

,

de R$150.000, 00 a RS215.000, 00. "

'! ",oe

Ref;208T"l Apto no Centro, Edifiéi(j: Isabella, com 1
"

.: suíte mobi!iáda,'2quartos mobiliados, 2 8WCmQbili�,
,.odos, cozinha, 'sol!}. de jantar, sala de estor,sacada, '?

,

"." óretl de �eMço, 1 vogas d� garagem. , :,
.'_

, 'Valor RS 179.000,00.
'

.'

. .

" 'i:::R�fi'2083 - Apto. nôBairro ÁguoVerde, Ras. Mostrá, ,

, ,:!com Z dormitórios, bwc, sa,la de
..e_staf, s,�la d� jà�1Pr corn· .'

'. ''Socada, coziriho, órea de serviço; '1,' voga ,estijciorimUenfo. '"

,

,

Preço RSl T��OOO,OQ." '$"' .J{{"
."

'

,

ReI: Dubai - Apto noTentro, Restdent�1 Dubai; :' ,.o,,'
, com] suíte, 2 quartos,':BWC, sô:cada'cofTI�:�'; :� ,

. churrasqueira,cozinha,'sóla De 'estar,;ala de�ntdr;
, óreg de servi�o. Tubul.o�(io para aq�ecedor d� óguo e

,

'� f gós:MedidoriV,dividual de água, prepaidçõo P9ra Qr
: cond. split, 1 VQg�de gõrggem. Preço R·S27S:000,OO.
'I. , ......-sÓ'Ó. ��'..

-

. " ,._

.,'_ ,. '.

, ,Ref: 1099 - Caso no Bairro�mizQde,�om 1 suíte, 2
,.

quartos, BWC, ez, sala de jabtar,;sglo'de estar,órea
, d/e serviço,l voga de garagem. Area:11 O,OOm2•

,

Area terrerto:318;00m2. -Preço RS265.000,OO. ',�
.:'"

-

'.

Ref:3043 - Terreno no Bairro Vila' NOva, cem área
de 390m2• Val�r.�,S 140.000,00.

'

Ref;2074 - Apto,no Centro, Rês. Nova Yoi� com 1 suíte, ,

2 quartos, bwç, cozinho, sala de 'estar, sala de jantar,. ,

órea de serviço,.saçodo com churr�squeira, 1 voga:de
.,

,

" garagem. Valor'RS 190.000,00,;
"

iiJ,o ",".

'Ref: ,2089 '� Apto. no,Bairro Amizade;' ResiVale da
lua, com 2 quartos, bwc, "<:ozinho, área de serviço, ',L
sa�ada com churrasqueira,,] vaga dê ,garagem.
'"

. Valor �S 128.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitac,ional!
Facilitamos seu processo

-

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

. Financiamentos

CAI 'A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

.

_ www.imobiliariawS.com.br
vendas@imobiliáriaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim (47)3373·3404 .1,3373·0066

* Casas Prontas
* Lotes a venda em ,

.. '

diversos pontos da cidade.
�?>� _':oteamentoS:'Próprios
'f�.�, • ,,' �

,. r IJ"
• ..,.. J

An ncios com validade dEl"5 dias após a veiculação.
� �:r ...

..
.

•".J
.

Ref:325 Amizade!
Guaramirim Lote

com área de
445,04m2

R$70.000,OO Rel218 : Bananal do Sul/ Guaramirim Casa em
a�venarla com 03 quartos, sendo 01 suite. sala de
estar/jantar. banheiro SOCial, cozinha e lavanderia.
Imagem merament� lIustrn,tiva. Em construçãoH

. R$150.,OO(},OO Fina9�ávelpela C'aiXá.

Ret: 196 Certtro/GII3ramlrim • terreno

.?oIll364m2 Ótima locàlização;
,

.. '.' .....

�$75:00Q,OO
�,

�
.

�
�
1
�
�

�

- �
l
l
�
�
�
�
�
�
1
�
�
�
�
�

. �
�
�

__r �
�
�
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R$ 40.000,00 R$ 221,12 ·R$181,12�
:::I
c:
<13

o
'<13
C>

. Q)
"-

R$ 300.000,00** R$ 2.185,09 R$1.885,09"-

o
o

.

• . '!' .

-,"

FALE COM O
ESPECIALISTA

,
.

.

o consórcio de imóveis é uma excelente opção para você
'.

.

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair qo aluguel. Você escolhe um

valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza .

.

Mude·de vida, faça o seu consórcio Adernllar,

ADEMIL UM IM'ÓVEt,
UM NEGÓCIO,
.UM FUTURO MELH·O·R.

R
consórcio de imóveis

. 1

'Parcelas reduzidas até a contemplação, quando serão recalculadas. Prazo de 240 meses para o crédito de 40 mil reais. Prazo de 150 meses para créditos de 100 mil e �OO mil reais. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio "Cota casada .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim desemana, 11 e 12 de dezembro de 2010 Classimais 35 :..-

·•
•. 1 ;;

,<

,

. ,

.. �

,

�:' conhecer e � te
< .'

, ". .',

ç'AME TO�RE--LA ' .....,...
;

... '.
_

<

<

r (

•

,.
.

.

.

,.
I
.,

It

Estaremos. ".:
�

neste FINAL 'DE -SEMANA :
'(

.'
. no,mercado �

JARAGUÁ� deãoPessoa :
<

'das 9:00 hrs ás 19:-00 hrs
I

� ,�
�

. (
(
<
<
<
<
�
�
<
�
<
�
�
<
�
<
�
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Imobiliária

am·1500·� 3_1500

9�1500·863�1500
3312-0651,
"9913..5304

....
. ."

"

>
.',

,
.

•... \1-,

Apartamento Tipo 2 com Suíte,
'

cozinha, áreade serviço, estar/jantar
e uma vaga de garagem (segunda

vaga opcional), com áreas estimadas
- de 69 m2 total e 36,90 m2 privativo -

R$85.00, ,00
(Entrada negociável mais parcelas);

Salá Comerciai no térreo,com 56
, m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso -

R$195.000,OO
(Entr?,da negociável mais parcelas);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet,
ao lado do n° 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 Gouimet,
Ambiente para Jogos/tan House e área para piscina
com deckjSolarium, infra-estrutura para instalação de
ar-condicionado tipo Split, vista panorâmica, tubulação

, para água quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambíentes com
iluminação direta.
Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas
vagas de garagem.

.

Áreas: 270,()()m2 total e 149,()()m2 privativo (áreas
.

estimadas). r

Etapa da obra: Fundação (EstaqueamentoConcluído) .

R$280.454,40 + CUS (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio sem Acabamento) em até 30meses.

Apartamerrtos TIPO 01 com suíte e dois
, dormitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e va@ de garagem, com áreas'
estimadas de 135,09 m2 total e 87,66 m2

.

privativo - $ 34.64, , O
, (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- $118.89 ,68
(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 - 136.723,62 -

(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$107.886,9
(Entrada negociável mais parcelas);

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Limpeza e segurança para eventos

.• Limpeza de pisos, vidros e',façfJadas
• Ser,viços gerais de limpeza

�; Portaria

• tlmpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação dê ·área i,ndustrial

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso

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 (47)' 9112-170()
Corretor de Imóveis (47)3'372-1700
CRECllSC NO.. B530 �dosut,�SC�'�2Sl-19tl

.'
.

www:-mullercorretor.�m.br , .

M4005 Rio Cerro "
25000m2, casa c\200m2
mobílíada, rancho, lagoa,

árvores frut.

R$ 220 mil ,

Cód.1044 - BarraR. Molha
,(Próx. gruta) -suífes)+3 ctos,
sala, copa, cozinha, fog lenh, .

garagem, bwc

R$130 mil

Cód.2018Três Rios do Sul·
Apartamento 2 quartos, saiaf
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem:"

. R$ 100 mil clescr...

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$165 mil

"

".;;;ao.""",."A ,>_,

.�� � ,

��,.. � , ", H-

Coo, 2017 - Centro • Apartamento 3
quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$150.000,OO

Cód. 1036· AMIZADE -
.

Loteamento Itacolomi -
. R$ 85 mil c/escr.

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49: Nova Brasãa- 2.·
cozinha bwc lavanderia U1tes(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.'Oeixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vidá até a entrega das chaves."

FINANCIAMO.S PELO SISTEMA

(SFH).minha CASA minha VIDA!

-PrajeIDsEsIrubniseAlquilllâtlk:os

------�-�-��---------------------------�--�------------------------------------------_

PARA· VENDER! COf.1PRAR I ALUGAR OU AOf.·UNISTRAR SEU IHÓVEl
VISITE-NOS E CONSULTE !\1AIS ITENS DISPONÍVEIS

'

:

3 DORMITÓ�IOS, sendo 01

suíte, 01 awc e um lavabo -

'102,91m2 de área interna.

2 DO�MITÓRIOS, sendo 01
.: surte . 84,05m2 de área
íntema.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gàs e água
quente, 'na cozínha e

banheíros;
• Infraestrutura para
instalaçã.o de
arcondlctonado (sistema
splitkTV, telefone. internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e ..

cozinha írrtegradas.

• Hall de entrada com

elevador;

t
• Vaga para 01 veículo com
opção de vaga extra; . ;

.

• Salão de festas com'
espaço gourmet e terraço..

.

• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho:
• 04 Apartamentos por
andar.

'.
'

t&lMb!�'����,
"

'. "

Rua 1303 .
.

"

.

Baír�o Amizade - Jaraguá do Sl:lf - se �M€€�PJMª�,m,;g_l�����ÇM
..

'$bICln Carlos scnrautn

·����!I!Ji��qt((tt��
Eng". Wilson Sehllckmann
Arq, Gerusa Lazarotto

.

�,g!{fAt!Jf1�.tt�
Colina Imobiliária e Empreendfmentos
Ltda. CRECI: 2452-J

'
.

,

\" .

, I"
. ' ,

I,'
r"

,

"

,',"
,I .1",

IJ.'irJ I

.

,.

" -'j.:;;;

i
"I

,,... I,

e

c
e
<
"

.�

.l'
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· CASAS:

�I'
H652 Casa de madeira com

-

·

o2Qua.rtos. Bairro Jarguá 99_.
R$330,OO "

H665 Casa,.de alvenaria com 03
·

quartos, BàifroChico-de Paula.
R$450,OO
H666 Casa de alvenària com 1 quarto

· - Bairro Água Verde - R$460,OO
11 H664 Casa de alvenaria com

, 02quartos. Bairro Amizade .

· R$520,OO.
H660 Casa de 'madeira com

03quartos. Bairro Agua Verde.
R$560,OO - próx. Chopp e ,Club.

· H663 Casa de madeira cõm 04
quartos. Bairro Ilha da Figueira.
R$700,OO _ próx. Posto Pérola.
H661 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Vila NQva. R$1.000,OO

,

.

_ próx. Prefeitura de'Jaraguá.

H120D· Edificio
Baden Baden •

Barra do Rio
Molha· entrega
Fevereiro de 2011

.�
• Area.privativa

5700 m2•, .

ACABAMENTO
DIFERENCIADO.

j
-

'. !
, APTOS: r

'� •

fH552 Apto com 2 quartos _ Bairro ilha I

da Figueira-, RS 520,00. > �, !
H554 Apto-com 2 quartos'- Bàirro 'II, Centro - R$43Q;OO + Cond .. '

H�4 Aptp com 03quartos, Bairro
Nova àrasilia, prox.�geloni Centro. I-'

R$580,OO.; ,;.�� �- -,� �. .::
H� l�vtd�co,tT!JI�quf!�o�. j3pJJ!o _ ,_�, :_ 1·

Centf(f:"R*59Qj.oP-t;C�[ld ;''-''� - '_'. ". j
H551 Apto\çom_Ô3guaitas. Bairro c .

,

Centrç: R$700;crO -I: Cond.
"

I
H553 apto com 1 suite, 2 quartos _ '�'. ! '

........ : r;-")HABITAT
· Bairro Centro - R$700,OO + Cond I tb.J " ;"�"73�= '

L___ � �
,

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercial com 76m2•
Bairro Santa luzia �R$399,OO.
H725 Sala Comerciàl. com 35,68m2 �

'. Bairro Centro R$400,OO + cond.
H723 Sala comercial com 70m2•
Bairro Centro. R$490,OO + Cond, +

· IPTU.
H710 Sala comerciáL Bairro nova

Brasilia: R$500,OO ' "I.

11717 Sala comercial tom 32m2 +

WC. Bairro Centro. R$670,OO + IPTU:
'

H707 Sala Comercial. Bairro Nova
�

Brasilia. R$600,OO.
H713 Sala comercial com 130m2. Rua
Barão do Rio Bra'rico - Bairro Centro.
R$1 :600,00.

s n l u
ç

ê

e e c o n s r r u t l v a s

�i H205S Apto comri�

� Bairro Amizade.
��

I '

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de
515,12m2, Para quem gosta
de viver com requinte e

segurança.' ,

VENDA DE,CASAS: '

H,119 Casa de àlvenaria com 100m2,
.

com 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
'sala" copi, 'áreâ de serv.içó e 01 vaga
de garagem. Rua Mario. Jabruske
Bairro'Nereu Ramos. R$130.000,OO�
H1141mõvel emconsnução com
300rnz. Loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelentepara
comercio. ,

H1216àSa de alvenaria no Bairro
Vila Novà, com 314in2,terreno com

'53Ôm2, co'ni p'i�çina e garagem para
·

04 carros, >, ��r,,···
· H12iCasade 106m2 no Bairro
Czémiewicz com 01 qúarto mais

·

suite. Rua Nivaldo Péreira. Valor
R$220.000,OO

VENDA DE TeRRENOS:
H3:29 Terreno com 196.913,45m2•
Bairro Ilha da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa ;

dos Monos.Valor R$95.000,OO.
·

Venda'de Chácaras:
;·.H318 Chacara com 28.000m2, com
! casa de'120m2, com rancho

! hordenhadeira automática. 3 km do
i centro de masseranduba.
l R$260.000,OO. aceita imóvel como
i parte de pagamento
I
1

! Lotes de esquinas no
Amizade, na Tifa Schubert.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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conclusão - Re . Imóveis MI 24.78,3.
Bairro Barra do Rio Cerro

.

- lotes. com aprox. 350m2.
ruas -asfaltadas, Em fase' de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

,
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RUA 8ERTHÀWEEGE N-525SAlA 01,
.

EM 'FRENTAA ENTRADA PARAo
PARQUE MALWEE,. JARAGUA'OO SUL

. FONE :3376-2206
.

RUA 28 DEAGOSTOW1469,SAlA
. 1M.. EM fRENTEAO IlANNES
MATERIAIS DE, CONSTRUCÃO�
GUARAMIRIM. FONE :331á-478a '

Casas geminadas, bairro João Pessoa. Aprox. 80m2• 02 quartos,
sala/co�ilÍha<conjugados, banheiro, lavanderia, -garagem e chur

rasqueirâ. Acabamento com massa corrida e granito. MI 50.411 '

LOTES . Bairro "João Pessoa '"_ lotes
..

com· aprox .. , '350m2, tuas
asfaltadas, Em fase de.
aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 54.965.

Bairro Trê.s Rios do Sul - lotes com aprox. 350m2, rua asfal
tada, totalmente leg�litado, pronto pra qonstruir, financiável

-
-

--

'pela Caixa. - Reg. Imóveis MI mãe 59.123

Lot.'Amizade, lote esquina com área de 486,10m2, rua com
, asfalto -:- Reg. Imóveis M150.966

CÃ'
CAlXA ECONÓMICA FEDERAl.
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41 21-01-0500-
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

Água Verde
l150 - Casa em ponto privilegiado
da cidade. 1 suíte máster, 2
dormitórios, sala de estar/jantar,
escritório, cozinha, BWC,
lavanderia, quarto de serviço,
sacada, varanda, despensa, salão
de festas, portão eletrônico,
jardim e garagem para 2 carros.

João Pessoa
.

L330 - Casa de, alvenaria corn_
183m2-sendo 3 dormitórios, Sala,
de estar/jantar, banheiro social,

,

área de serviço, garagem e

ampla varanda. Podendo
também ser financiada,
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, W/llWI/lJJJmUUilmIIDIlJlllJlmmmuIOUlmrut/llfIJJllII.'IlIiJIIIi/lUIJIIlI/I/J/llmll/JJlJl/lJ/IIIII/IIWIJUllllllllllm/IWIllIUIiJIU/JIIIlmmI/lU/UlllmJiIJnIlIHlUlUlllltllintl/IUIIW/JIIIf/JIJIUJlIIilil/III1I11/lmm/llllllml/llll1J1/JJ11UIlIIIIfflJJU/JIIIIIlJiIlJWmumIJU/J/IIllllmUJlIIHIJ/lmllJl/IlIJIJIIlIiQIIUJIIJ/WJIJIlIUIJIJ/1I1

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais dependências, 1
. vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 ou 50% de Entrada e

o Saldo em até 60 meses. Próximo ao Colé io Jonas Alves.

Terreno em frente ao DG ,da WEG, na rua Prefeito Waldemar
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,

Grubba com área total de 2.047,09m2 e com 26,00m de frente. toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de

Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00 .:

�
entrada e o restante parcelado direto com o proprietário.

-
__j�. -

Casa em Alven�ria com 201 ,00m2 de área construída, 2
suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

mobiliada, banheiro social, área de festas com churrasqueira,
Residencial Adelaide no bairro Amizade .. Apartamentos cem área]otal de 124,00m2 e área privativa de 71,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,

banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 2 apartamentos por andar,
toda murada, 2 vaQas de garagem. Próxima à Igreja Rainha

'I
Acabamento em massa corrida, gesso, piso cerãmlce, vidros temperados. Otima localização residencial em rua. sem saída astaítada,

da Paz. Valor: R$370.000,00.
-

Preço: R$ 1�5.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!

_

_

- após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

.........

/IIII1ltll8IIII1IJJlIiIUiIIi1I
IIIllI/lU/llllll1llll1ll1llt1lflllmllit IIlJIIIIlI/ltt11lI11IlIII/1I1IiIlIIIlIImlli1lltl/llllltlllll!ilJllJIiJIIIIllII/II/IlIIIiJNlIIIIlI/JIIiJliIWllIItlllJ/i11I1l1IW1111l1J/fJ1UIlJIiIIiIIljIi/1liJlUl1ll�/JJIIUJJ/JlIltIlI/lUlllllillfRlWJml1fflW/lJlll/1ll_U/IIIf1lIlJIIIII 1lII1lI1IltU/IIlIIR/IIJlI/iIIIlJ/lllJIlfIHI/JllIJIIlHl1UI/i1JJJfffll/J/JIrIIIlIIlll/fllmlI//fIl/JlluJllIIIII1lIlUJll/JuumllliJ/1WIIiIItIIlmIIHl/llilJJmlJaUIHJJIIIIIJ/lIli//JUtll/mllIlII11U/"?�III1UIIJIJIlI/JtIIIJiJI/l11III

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,
pronto pra construir. ÚHima unidade! R$69.000,00 à vista ou

50% de entrada e o saldo parcelado em até 60 vezes.
RESIDENCIAL ADELAIDE

.
.

LOCAÇÃO PLANTÃO LOCAÇÃO 9994-5662
,

.

,,-------,--,----,---

,---.----------.
,

,; tl,i,. ,

_� ......"_'....,;-'--, ...."----"'......._ .....,�"'�"""'_' ..__"''''''_'_'....._,.._ _'.........r.'•••••;......... , � .,� _

Cad 12001 Sala Comercial Bairro Centro Ed, Market Place 30
m2 aproximadamente Valor R$400,00

.
Cad 10001 Casa Bairro Barra Rio Cerro 02 dormitórios

Valor R$ 550,00 --.....

Cad 11004 Apartamento Bairro Baependi 02 dormitórios Valor
R$660,00

.

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 11 e 12 de dezembro de 2010 Glassimais . 3

CASA�:
!!!!!'!!!!I!I!!!!!II!!!I!!!!JII�""-"'-IIIi!III--�"'IIIIÍi..........--�...."'-------""'�"'----"'-III-""-""""""'-."'--.......-..1 B;jirro esírada nova- rua [oão miguel·dasilva, 514-,

02qtos, si, COZ, lav., bwc, gar. R$3DO,OO
Bairro:,lguá 99 -Pua RI1 03,n° 500 ·02 qtos, si, COZ,
tJwc, lav egar. R$500;OIJ.
Bairro:.Igua.99 -Bua i 054 -02 qtos, si, COl, bWc, lav
e gar. R$380,OO

.

Bairro Baepéndi -Rua Emma Rumpez Barlel, n" 171
- R$4 .500,00
Bairro:Chico de Paula · .. Rua RI-112 sín" -02 qlos, si,
COZ, bwc, lave gar. R$475,OO
Bairro:,Jgua Esquerdo -Rua_Jose Mario Menel, n':' 55 '

.

-üt suite.: 02 qtos, 51, GOZ, bwc, lave'
garagem.R$700.00
Bairro:Tifa Martins .. · Rua José Narlach, n"1749 -03

qtos, si, cozo bwc, lav .R$550,OO
.

Bairro:Tila Martins -Rua Irineu Franzntlr,n"204-0'2
.qtcs. si, coz, t!wc:lave garagtim .R$400,OO
Bairro:Nova Brasília- Rua João Planiçheck, 931 -02
qíos, si, coz, bwe, lav. R$400,OO
Bairro Vila Rau -aua Maria Bertoldi BertOli,ti·, 5703
qtos, 51, COz, bwc, lav'e garagem .R$800,OO
Bairro João Pessoa -sua Manoel Francisco ua

Costa,n" 410 -casa do Meio :02 qtos, si, coz, bwc,
lav.R$500,OO
Bairro João Pessoa - .. Rua Manoel Francisco !la
Cosla,n° 410 -Casa do Méio .. 0'1 qto, si, COZ, bwc,
lav.R$450,00
Bairro:Trés Rios do Norte -Rua Rodovia Municipal-
02 qtos, si, COI, bwc, lav.R$380,00
Balrro:Vila Nova -Pua Frederico Curl Vasel,n° 122

.....- IIiiIIiIiiiill IIIIIII!I - --��� � IIIÍÍií_-Ii[iiiíi!iii-.!�- �- .aII! - --- _.,.. _.._ iI-..,I-03
..

qtos, 51, coz, bwc, lav. :R$i .000,00.
Bairl'O:Nova Brasília- Rua Leopoldo Janssern.n" 20-
01 suite, 03 qtos.st.coz.bwc.lav, piscina e

garagem.R$l.4()O,OO
-

"RES.· BERtHA KlANN ..

Apenas 7 Unidades ...
Pronto p�rà Morrar

6.109.. NOVA BRASllIA..

.
res� fe�precht apto c/ 3 '

-

do�m;, $çla de 1.'11 com .

.

sacada, oopa, cozinna,
banheiro; APTO

MOBILlAPO COM 3 VGS···
DE GARAGE'M.

r

R$� ªO.ODO,OO
• •

ii.
.

6.155· BARRA - RES .

:Cezíane. Apto C! 1 Suítet
Dorm.', COZ., Mob'., Sala

Estar.," Bwc, Garagem. Aceita"
Fmactamento. R$140.000,00
ACEITA FINANCIAMENTO

6,197: TRÊS Rios - apto' com 3
dormitÓrios, sala e cozinha
conjugados, área de serviço,
bàhheiro, garagem e sacada.

R$96.000�Op - ACEitA
fiNANCIAMENTO.

ApARTAMENTOS;
Bairro Centro --Rua Jose Picoli, n� 104 -04 qtos, sl,
coz,02 bwc, lav, sacada e gar.R$850,OO .. edil.Carlos
Spézia
Bairro Centro'- ..Rua Gov. Jorge Lacerda,n'310 -02
qtos, si, coz, bwc, lav, sacada cl churrasqueira gar.
R$650,00 -Edit. sta Luzia
Bairro centro:Nelsoh Nasato.rr' 46-02 qtos, 51, COZ,
bwc, lav, sacada cÍ churrasqueira gar. R$5aO,OO

I .-Edil. Ferrelti
Bairro Cenlro: Rua Calloinhas,n" 130· 01 suite, .02
qtos, si. coz, bwc, lav, sacada c/churrasqueira gar.

.

R$850,OO .. Edil DIla.llda
Bairro amizade - rua arthur enke, 231 -Edtparisi- 02
atos, sl, coz, bwc.lav, gar. RM20,00
Bairro Czemíewicz-'Rua Francisco Iodt, n° 960 -01

I qto, si, Cal, bwc, lav egar.R$45P,OO
Bairrp:Czemiewicz - Rua Paulo Becendorf,230 -01
suite, 02 qtos, si, GOZ, ·bwc, lav, sacada cf
churrasqueira gar. R$1.000,00 Edil. 041111as
Bairro vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edil. Bruna
Mariana 02qtoS', si, COl, bwc, lave gar.R$600,00

, Bairro Vila Lenzi -Bua Marcelp Barbi,n 314 -2qtqs,
�,coz, bwc, lave gqr.R$400,OO.
Bairro Vila Lenzi -Rua víctor ROlef)1berg,n° 3'84 -01

...�.I· suite, 2qto.�; si. cal, bwo, lave gar"H$650,QO
Bairro Vila Lenzi, Rua Maria Umbelina da Silva, n°
500-1qlo, si, COl, bwc.lav R$450,OO
Bairro Baepenc!i - Rua Reinaldo Barlel, s/n -2qtos,
51, coz.bwc, lave gar.R$560,OO.

.

Bairro Agua verde- Rua Paulo kraemer, n° 202 -Edil.
Olinda ..02qtos, SI, COI, bwc, lave gar.R$1300,OO
Bairro Água Verde - Rua Henrique Nagel,n° 373 -, 02
qtos. SI,.COl, bwc, lav, sacada cl churrasqueira 9ar.
R$650,OO Edil. AguaVerde ..

Bairro Tifa Martins �Rua 766, Adelaide .tolfol
.. lot.Corupa .2qtos, sl:coz, bwc, lave gar.R$380,OO

, Bairro Agua Verde - Rua Jinga Buhr, 11" 336 -02qtos,
si, Cal, bwc, lav 6 gar.R$480,OO
Bairro:São Luis -Rua Carlos li'itJtJas, n"141 -02qtos,
sI, Cal, bwc, lav, sac e gar. R$S80,Oe

. Bairro:Jgua Esquerdo-Rua Adolarata Dauri Pradi, n'
i 26 -02qtos, si, coz, bwc, lave 9ar. R$4.80,00
Bairro: 1lI1a da Figueim- Rua Sta. Julia, n° 18i -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gato R$55Q,OO
.

Bairro:llha' da Figueira·Hua Ângelo Benetia, Edil.

D.ifiori·02qtos, sI, COZ, bwc. lav,sacada c
'

churrasqueira e gar. RS670,OO
Bairro Ilha da Figueira --Rua Jose lritleifo,n" '10"14·
02qtos, si, coz, bwc, lav !tgar. R$570,OO
Ba.irro: João Pessoa .. -Rua Manoel Francisco da
Costa,n' 250 :01 suite, 01 qlo; si, coz, 1íwc, rav e gar.

'

.

, R$650,QO
Bairro:Vila N()va: Rua OS'Naldo Glatz,n" 40 ·02qtos,
51, GOl, bwc, lave gar. R$480,OO - ..edi!. Jardim das

�5Ec=;:iE!iE==iia:=::ir;::Z:S;e;E;;;EE;!e::;';.iiiiiliiiiiiiiiiiiii.iiii;;i!i;;iii.iiiiiiiiiiiiiiii&; Mercedes

r Guarurnirirn -Apto - Rua Geronimo Co[rea,n° 55
.. -Centro -01Qto, sI, coz, bwc, lave gar. R$670,OO

,/. KlTINETE
Bairro -·São Luis ·Rua 'francisco bruscl1ka, lote 148
--são luiz-01 qtp ecoz junto, bwc. R$250,00
Bairro -Estrada Nova-·RuaJose Picoli, 510 -01 qtoe
COljunlo, bwc. R$250,00
Bairro -Centro .. Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n°
88 -Dl Qtoe cozjunto, bwc. R$350,OO

" TERRENO:
Rua José Theodoro ribeiro - nha da figueira - 30x60
012 H$1.000.00

Sala Cornerciallll1a da Figueira ··Rua Jose 1. Ribeiro,
/1" 3424 -80m2 .. R$700,OO
Sala Cornerc;alllha da Figueira -Rua Jose T. Ribeiro,
11" 3968 .. 75m2- R$520;OO
Sala Comercial Água Verde --Rua Wally Emília
Mohr,n060 -36m2· ..R$650.0D
Sala Comercia! Vila Lenzi �Hua Lonlnço Kanzler,n°
426 -35m2-R$600,DO .

. Galpão:Massaranctuba .. -Rua Luis Kreis, n° 116
.

-Centro-600rn2-R$2.200,OO .

Casa Comercial GuaramlriJ1') .. Rua Irint!u Vilela
Neiga,n" 1..14 --Centro R$L400,OO.

, .

. �
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_ i

I Entrada"" Parcelas +finandamerito Bancári'o'

PRÉ"*lANCAMENTO DE VENDAS
'"

'

Fa.ça já sua reserva

OCA ÃO RESIDENCIAL

01 QUAR'tO: ..... .,

03 QUARTOS:.'

• Casa alv Santo Antonio R$ 300,00
.: Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão aa

Vila) R$470,00 c/ condomíniO incluso.
,

• Apto Nereu Ramos R$350,OO
_ Ed. Lilium, Víla Lalau R$450,00

.

.: Ed. Primavera, Guaramirim R$ 50.0,00
_ Ed_: Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00

, ,

� Ed. MaJbec, semi mObiliadQ; 2 vagas de garagem R$
1400,00

-.Ed. Amarylhs, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Marina, c/ cozinha mobiliada R$ 830,00,

- Ed. Meneg.otti Sala c/40m2 R$500,O.O
'

- Saleml Chico de Paula - 30m2 R$500;09
_ Sala cml aív Nova Brasília 85m2 R$700,OO

, - Sala emrCentro c/973m2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00

,

- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
_ Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
_ Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450,00

. ,

- Ed. Novo Horízonte cl 02 garagens A partir de' ,

R$1.100,00
,

-

.� Ed. Procópio, CEntro R$1.200,OO
- Ed.'JaeÓ Emniendoerfer, Centro R$ 1.100,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir-R$800,OO

.
� ,

_ Ed. Tulipa, Centro R$ 680,00'
_ Ed. Dlamnus � Centro, altopaerao R$I.200,OO

_ Apto Sehroeder - Centro R$600,00
_ Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviáría'R$750,OO

_ Ed . Benoír - Ilha da Figueira R$1.,600,OO
- Ed. Aléssio Berl, centro, apto amplo R$i .200,00

- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,OO, '

- Ed. O'Angelis, Vila Nova R$900,OO
.

- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guarami'rim R$550,60 - Apto Chico de' Paula, c/140m2 R$ 1000,00.
- Ed. Astral, l_lha da Figueira R$ 580,00

'

• Ed. Vitória Régia, Víla lalau R$ 680,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,00 - Ed. Amaryllis, mobiliado R$ 900,00 .

- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550 ..00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00,
• Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00
- Ed. Ma Alice, c/ COZo mobiliada R"� 820,00.
- Apto São Luis:.próx. Arroz Urbano R$ 450,00
- Ed._ Sunflower, Nova BrasHia R$ 640,00
- Ed. Tassia Fernanda, apto novo R$ 650,00

,

'/

- Ed. Magnólia, Centro R$ 650,00 '

,.

- Ed. Betel, fundos Caragl)á R$ 580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$ 580,00
- Ed. Tower'Center, Centro 'R$ '800,00

.�

_ Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,OO
_ Galpão Alv. Centro c/ 300 m2 + estacionam.

R$5.500,OO

CASAS:' - 2 terrenos Barrauo Rio Molha - ao lado da prefeitura.
.

R$300,00 cada. ,

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl
.

.

aprox, 350m2• R$380,00
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Bmsão} 3 mil metros

R$I:000,OO
_ Terreno Amizadê, c/800m2 R$ 600,00

- Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
• Casa alv Estrada Nova R$420,00
_ Sobrado alv, qernínado Chico de �aula R$700,00
- Gasa alv Centro. alto padrão R$4.300,'üO
- Sobrado alv Chico de Pauta _ 02 quartos R$700,OO
_ Casa comercial alv ampla; Centro R$4.000,OO
� Casa alv Centro, próx Marcatlo. R$2.000,OO
- Sobrado cl 03 Suítes, Ilha da Figueira R$I.000,OO
_ Casa Corn! R. Max Wilhelm R$1 :350,00

.

- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00
..

. .
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reendimentos 'ImobUiários Ltda, 5 .

P6�fmóveis
www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net '

irnobiliariaseculuséjnetuno.corn.br
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
,

.

Ref 042 - Água Verde - Casa com suíte cl

cléj_set + 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$280.00Q,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00

Ref 020 - Estra1:Ja Nova - Casa cof1l2
quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,OO.

Ret 043 - Barra do Rio cerro - Casa ci suíte
+ Z quartos, demais dep., 2 gara.gens, terreno

c/646rnQ• R$219,OOO,OO, Aceita
financiamento bancário.

Rei. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e 'demais dep. - R$ 139,000;00.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa c/4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,OO ..
Ref. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 quartos,

. oanheiro, garagem p/2 carros. R$98.000�OO.
,.

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno cf 350m2 de

frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
·Ref. 2025 - Centro - Terreno com 504,49m2•

R$188.000,OO ..

.
.

Ref. 029 '7, São Luís - Casa c! suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha,mobiliada, churrasqueira, 2 vacas

.

garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref.1010-Centro

Eq .. Amaranthus - Apto
amplo s! suite máster

+ 2 quartos, 4
·banheiros, ampla

sacada com
.

·churrasqueira.
Completa área social e

de lazer no prédio.
R$540.000,OO. Aceita

financiamentó
bancário.

." �,

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m? em

rua asfaltada. R$95.000,00.
Ref. 2011._;_ Chico de Paulo - Terreno com

465m2 e-m rua asfaltada. R$98.000,00� \.

Re[ 2002 - Amizade .; Loteamento Versalles II -

Ieaeno c/450m2. R$110.000,00.
ReI. 2029 .; Amizade - Terreno com 337,50mi.
R$84.000,OO.

TEMOS TERRENOS, .PRONTOS PI CONSTRUIR, C.ONSUlTE�NOS.·

\ . 'Vendas e Locação no Shop'ping Brelthaupt
Comodidade de um horário di·ferenciadó

Segunda a Sexta: 10h às 22h e SábadÇ): 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
. .

47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód:: 3126
3t94 .. Bom
investimento:
R$450.000,OO

·Com
926,OOm2 �

Centro. Ótimo
para prédio.

'.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorrn..
-. demais

dependências ..
H$l50.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

GIRASS·OL (47) 3311-7931'"

IMOVEIS.
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
Rua CeI. Procópio Gomes de Olíveíra, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs' e 13h30min às.tênsde segunda a Sexta.

TERRENO: Loteamento'Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3;06Dm2: R$ 700.0'00,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

Apto. no bairro �mi-z�de na

R: Guanabara, próx.
Escola Alberto Bauer.
2' quartos e demais

dependencias, 1 vaga na

ga'rage.m. R$500,.OO +
. R$30,OO de taxa' de" água.

Cód. 3166 Loteamento Boulevart, próx. ao
Ghampagnat. Lotes cf 248,75m2. A partir

de R$125.000;OO

Cód. 2303 - VI Baependi - Apartamento com 02

quartos, bwc, cozinha, lavanderia, sacada, 01
vaga. Prédio com elevador, 02 salões de testas
mobiliados. R$ 135..000,00 estuda propostas

Vila Baependi - Res.

Ipanema - Apto em

construção, entrega
prevista para maio de
2011, com 73,50m2 de
área privativa, sendo 01 _

. suíte, 02 dormit., sala de
!. jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social, .

sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com
elevador. A partir de .

R$155.000,OO -

financ.próprio em até
36 meses.. '

Cód. 2805-
Amizade -

Apartamento com

99,00m2
privativos, sendo .

01 suíte, 02
dormitórios, 01
va�a de garagem
e demaisdepend.
Ficam os moveis
sob medida na

cozinha,
lavanderia e

bwc
'

5, ótimo
estado de
conservação.
R$198.000,OO -

aceita
financiamento

.
bancário.

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93;30m2
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
.dormit., sala de
jantar e tv, demais
dependo 02 vagas
conjugadas de
garagem. Prédio

CócI. ·1753 - Centro Apartamento no centro, com 02

quartos, cozinha, lavanderia, bwc, sacada, sala de jantar,
sala de TV e 01 vaga na garagem. R$ 148.000,00
estuda propostas - aceita financiamento bancário

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

.. .. _ _ _ ..•..-

'"!

I
Cód. 1853 - Vila Nova -

. Cód.1756 - Cen'tro-
I' Apartamento com Ed.lsabela • Apto

80,OOm2 de área com 83,00m2
privativa, sendo 01 suíte privativos, sendo 01
com doset, 01 quarto, suíte, 02 dorm., bwc
sala de jantar e estar, social e de serviço,

cozmha, I.avanderia, bwc: demais dependências,
sacada com churrasq, e 02 vagas de garagem.
02 vagas na garagem. Ficam móveis sob
ficam os moveis sob medida na coz., suite
medida e elêtros na Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450,OOm" com e quarto.

cozinha, lavilJId., bwc, casa de madeira para demo}ição, localizado em área R$210.000,QO -

Cód. 2753 - Vila lalau • Apartamento com 03 suíte, closet e sala. nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento estuda propostas,
quartos, sala em dois ambientes. cozinha.favanderia, R$240.0QO,OO - aceita

. Versalhes, R$ 145.000,00 estuda propostas, -aceita apto até
- bwc e �arasem. Semi mobiliado. sol nascente. R$125.000,OOR:J>14::>.OQO,00 - estuda propostas financiamento. bancário aceita financiamento bancário.

1H...u Mm mR..mu �g mM �..MMm �mn � MW..�I.. _
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3371·2357"
CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

R.CeLProcÓpioGomesdeOliveira,1207

- ""'-

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

Cód: 160 - CASA GEMINADA, Bairro ·Três
Rios -do Sul, com.78m2, 2 dormitarias, 1

.\
-

g,;\��.��.���

BarraSul
A imobiliária da Barra

REF 608· Sala Comecial com 150 mts Em frente

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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7
('t')
,....
00

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

Pé{;�tmóvei� 47 3275.9500
. Plàntão 9658-6786

,.. .

www.parcimoveis.com.br-

(J
w

reendímentos Imobiliários' Ltda. 5 .www.seculus.net
imobnlartaseeulusépnenmo.com..br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou
"

Shopping Breithaupt - sala 206

"1

Quartos, sendo 3 suítes, .churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa 'c/ 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 1020 - Baependi - Edit. Miami - Apto c/ 2 ,

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
de acabamento. R$115,000,OO. Aceita

.

. linanciamen(o bancário.

2 quartos, 4 banheiros, moveis sob medida

na cozinha, churrasqueira, área de festas, 2

vacas de garagem. R$450.000,OO. Aceita
.

finançiamento bancá�io.

,

ReI. 1015 -Amizade - Residencial Cannes:_
Apto 2 quartos, banheiro, sacada c/

churrasqueira, garagem. R$115.000,OO. '

Aceita financiamento bancário.

Ret. 1039 - Centro - Edifício Parthenon

Centhury - Flat cf suite, banheiro e garagem.
.

R$106.000,OO .

Fone: 47 33.71.8818
. .

.

47 '9658.6785

Vendas e Locação no Shopplnq Breithaupt
.Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h
--�-- �--------�--�-
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•

I

1·
r
i
i

A única mudança técnica
em direção à esportividade é a

suspensão mais rígida e 2 cm

mais baixa. Motor, câmbio e

até os pneus são de um carro

de passeio comum. Pior é que
o motor 1.4 Eva, que 'de evo
só traz o nome, mostrou-se

um tanto preguiçoso em nos

sas avaliações. Pena porque o

motor 1.6 16V E.torQ cairia
como uma luva no Uninho.

A montadora, que an

.: dava em queda nas vendas
. até outubro, está termi
nando de ampliar a fábri
ca de Betim e aproveitan
do a unidade de Córdoba

para poder produzir mais.
Segundo uma fonte, o Uno
2 portas será lançado no

10 trimestre de 2011, mas,
o novo Palio 2012. ficou

para o 20 semestre.

,

Rua Bomardo DOrlíltliUfM:;,h, 3,30 � 321'5 ..00[45
"�t ;En'trad;a CiKlUbe ltUj,t�tll8at!lpandt

,3,275-00

"
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f;'250 2001 COMPLETA

VALOR: R$ �O,OOo + 24X R$ 3.530,00
•

407SW 2009

:VALOR: R$�O,OOO + 24X R$ 2,450 '

',PRISMA JOY '2008 ,1�4
.

VALOR: R$ 10,000 + 24X 850,00 - ,

,
,

HILUX 4X4 2007 COMPLETA
VALOR: R$ 10,000 +.24X R$ 4.330,90

FOX 20081.0
VALOR: R$ 10,000. + 24X R$ 980 ;"

�, .

,

'. CLIO-SEDAN 2007 1�O.
"

VALOR: R$ 10,009 + 24X �$ 972,00
, ,

UI!· ,

,

','www.maroollamultlmarcas.com.br
.'

'.
'

.'
-

1
'I
I

..

"

-

�

,
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. '

. "

or um

.

.' As melhores
.' .

.

. .

opcões de
',. .,:J .

.' veículos da regiã,·
' .

. você encontra
'

•

. aqul no
O CORREIO DO'

.

r

,

/'

•
�

I

-,

"

_'
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F250XLTMWM

'STI�O SPõRTING ÔOALOGIC
207 PASSION XS 1,6 AUTO FLEX

OPCIONAIS: ANO DE RS POR RS
COMPlErO+ABs+ABG+(OURO+IDO+COMP+CQ+ROllÃ.," '2010, 79.000 73.000

AR+DH+VTE+AL+ABs.t(OURO+ABG+AQ+RODA+W 2001 56.000 52.000

COMP,lEJo+l\Bs+c6uRO+Ai3G+COMP+tD+RObA-f!]ii;� ,"�.2ÔÕ8' 52.500 48.0001
'AR+DH+VTE+AQ+COMP+AUTO+RODÃ+FN+RE+W 2011 52.560 47,66Q
COMPLEIO+IDO+ABG+COMP+CD+RODA-f.LDT+W

,- 2009 A7.900 44.000,
ÇOMPLETO+ABS+AUTO+AQ+ABG.+COMP+CD+RODA
'AR+DH+VTE+AL+AÓ+ABG+RODA+LT

.

2010, 39.900 36.900

AR+DH+VTE+AL+COURO+AQ+RODA+LDT+W 2007 38.900 35.900

AR+DH+VTE+ABS+AQ+COMP+ffi+RODA+W " , 2007 34.700 �2.200
AR+DH+VTE+ABS+AQ+ABG+RODA+lDT+W 2008 35.000 32.000

, AR+DH+VTE+RODA+W, 2007 .32.900 30.400
AQ+DH 1997: 33.99.0 29.990

VTE+AL+AQ+DT
"

2008 29.450 26:450,

C3 EXQUSIVE 1.4 FlEX

ASTRA SD AÓVANTAGE

AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+VV
DH

AR+AQ
2001 2.4.990· 21.990,
2005 23.900 21.900

2002 22.100 19.700

AR+OH+VTE_,rAl+COURO+AQ
VV

AR+D_H+vTÉ+AQ+lDT+W '"

AR+OH+VTE+AL+AQ+RODA+LDT+W

.� 200.3 20.400 18.400
2006 19.900 18.300

1999 13.990 J2.490
•

1999 13.800 11.600

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2009-JONI

AR+DH+VTE+AUTO '

+AQ+ABG+RODA+LDT
2009 - ITAJAr

Venha. conferir nossos sert/iços!
. (047) 3376-02.51
,Rua Ângelo'Rubini, 900"

Barra doRio Cerro - Jaraguá do Sul - se

" �

i :�
"

t ,

�
;

J
'

j

I -

1

"� ,

, I
i

.

�

j,
,
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CITROEN C3 1.4
EXCLUSIVE FLEX 2011

• AIR-BAG DUPLO
_' • AR-CONDICIONADO DIGITAL

• SENSOR DE CHUVA
E LUMINOSIDADE

• 2 ANOS DE GARANTrA3

r

\.
CITROEN GRANO
·C4PICASSO
ibrR$

."••�w;'� 88.9901
• FREIOSABS
• PAINEL DIGITAL • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO • 2 ANOS DE GARANTIA3

.

,
'

, �

• 7 LUGARES • PARA-BRISA PANORÂMICO • 7 AIR-BAGS • 2 ANOS DEGARANTIA3

. TODA A MAGIA DO NATAL CABE DENTRO DE UM CITROEN.
VENHA FAZER UM' TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

,
.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

,
.

1-0fertas válidas para os veículos: Cítroên 03 GLX 1.4 ano to/rnodelot't com valor
à

vista de.R$ 36.990,00, Cttroên C3 Exclusive 1.4 ano lü/modelof'l com valor à-vista de R$ 39:990,00, Cltroên C3 XTR
1.4 an010/model011 com valor à vista de R$ 40.990,00, Citroên AirCross GLX 1.6 ano'tü/modelo lt com valor à vista de R$ 56.990,00, Citroên Grand C4 Picasso an010/model01O com valor à vista de R$
88.990,00 e Citroên C4 1.6 GLX ano tO/modelott com valor à vista de R$ 54.990,00 sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais. 2-CpC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em

36 meses e taxa 0,99% a.m para a linha Cítroên C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada de 55% e saldo 'em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária

..
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mOXLTMWM
STILO SPORT.lNG 1.8 FlEX '

207 PASSION XS 1.6 ÀUTO FLEX

OPCIONAIS:

COMPlETO+ABS+ABG+COURO+rETO+COMP+CD+RODA
COMPLETO+AB5-tCOURO+A8G+AQ+RODA+W
COMPLEIÕ+ABS+(OURO+ABG+(OMP+CD+RODA+LDT
COMPLETO+AQ+(OMP+AUTO+RODA+FN+RE+W
COMPlEIQ+TE1O+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+LDT+W
COMPLElD+AB5+AUTO+AQ+ABG+(OMP+CD+RODA+LDT
AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+lT .

.

AR+DH+VTE+AL+COURO+AQ+RODA+LDT+W
!\R+OH+VrE+AB5+AO+COMP+CD+ROOA+W'
AR+DH+VTE+AB5+AQ+ABG+RODA+LDT+W
AR40�+V1E�OOA�VV
AQ-tOH
VTE+"AL+AQ+OT
AR+OH+VTE+AQ+RODA-rlJJr+w
OH

AR+AQ'

1997 33.990 29.990
2008 29.450 26.450
2006 25.500 23.000
2001 24.990 21.9'90
2005 23.900 21.900

2002 22.100 19.700
2004 20.990 18.990

2003 20.400. 18.400
2006 19.900 18.300

1999 13.990 12.490

ANO DE RS POR RS

2010 79.000 73,009
2001 56.000 52.000
2009 52.990 48.990
2011 52.560 47.660
2009 47.900 44.000
2008 39.900 37.200
2010 39.900 36 ..900
2007 }8.900 35.900

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
.

.
.

+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2009- JONI

MEGANE 5D EXP 1.6

C3 EXCLUSIVE 1.4 FLEX

A$TRA 5D'ADVANTAGE

AR+DH+VTE+AL
-I-TETO+AQ+RODA+4X4

2002 - BRUSQ�E

PICANTOEX
BESTA FURGAO 3V RS

AR+DH+VTE+AL+(OURO+AQ
W

AROHVfEAQLDTW
ARDHVTEAlAQRODALDTVV .
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�/= CAMINHÕES

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

D40-Vende:se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr:
33701478/99030877

m�//////lIu/m///m// F IAT
FUSCA - vende- se ano 74 Tr: 3372-3910

PALIO - Vende - se, branco, completo, ano 99,
R$11 :000,00. TR: 8826-6122

KA ,- Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo
estado, 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.

•

- 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

'

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

I

UlbUmWIIb/l/l//liJ VOLKSWAGEN

.

CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001S10 - Vende-se, 05" a diesel, 4x4, duas portas. R$17.000,00. Tr: 3372-1371/99228300 CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro dePALIO - vende - se ano 96, R$4.000,00 de Tr: 3275-0697. liga leve R$8 500 000 Tr 3370 1161entrada, e assumir financiamento Tr: 9941- CLASSIC- vende -se ano 2007, cor prata, ,.
"

..
-

5854 Fabio VERSAlllES- vende- se Royale ano '96, completo sem ar, pneus novos revisados, com CORSA - vende-se HATCH quatro portas, anocompleto 'com GNV, R$12.000,00 Tr: 3371" IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou 3274-8077 2000, único dono, com ar - alarme - trava - kitPUNTO ., vende - se, ELX 1.4 completo, com 8111 ou 9918-9808/ Rafael visibilidade. Tr: 3372-259526 km, ano 2008� R$36.500,00 Tr: 9616- F4000 - Vende - se,' vermelha, 1981/1982,9188 ou 9975-5575 motor MWM, carroceria graneleira no valor de FUSCA;- vence - se, ano 78 em bom estado,R$26.000,00 em ótimo estado. Tr: 9184.0124 R$2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/
ou 9988,1982 com Alzemir. Leila

"

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa
Mercedes 1113 por R$17 .500,00 aceito carro TIPO - Vende" se, ano 95, vermelho, quatro
Tr: (47) 9196-4430

'

portas, aceito moto na negociação. Ir: 8807-
3457

z: CHEVROlET

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/
baú, branco. �r. 9979:.6850/3371-6368 UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo,

quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/Lauro; SCANIA-' vende- se T 112 H ano 83 toda
revlsada com pneus novos Tr: 3370-7144

Im/II//I//lmm/: MDTOC IC LETAS

UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr:
com ar, R$19.000.00 Tr: 9989-8099 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir

ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",' STllO - vende -se ano 2003, Ra cor branca,
IPVA pago, único dono. Tr.-99294800 completo sem teto Tr: 9181-6689

MITSUBISHI - Vende - se, L200 GL 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH,
TE. R$29.000,OO. Tr: 9983-9046 falar com
Joise

GOL - vende -se ano 2002, cor preto, quatro
portas R$5.000,00 de entrada, e assumir
financiamento 45x de R$470,Od Ir: 3370-
9703 ou 8825-0533

UNO - Vende - se, quatro portas, completo. BIZ - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730. MERCEDES CLASSE A - vende - se 160 GOl- special ano 2000, na cor azulR$4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr:
completa eleçance.: banco de couro, ano R$1 0.800.00 Tr: 9991 �3930 ou 9978-64499618-7945. BIZ - vende -,se 125, ano 09, com partida 2000, na cor chumbo, R$16.800,00 Tr: 3275-elétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064 GOL - vende- se ano 90, motor CHT, 1.6,UNO - vende - s'-e,'-'I'le FI'r'e, 2005, 2 portas, 2421 ou 9148-5790IVI �

gasolina, R$6.300,00 Tr: 3371-9157com ar-condicionado. R$17.000,00. Tr: 9979� CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz
O8040 branca, pneus novos. Tr: 3370-0479 MEGA- vende- se ano -79, com bateria e
pneus novos Tr: 3055-8262 Sandro GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, ALC

-

"

R$7.500.00 Tr:-8873-1 006

ASTRA _ Vende-se, ano 05, Hatcll Elegance, SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú,
tr t 2 O fi AR OH VE TE fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados, R$2.700,00. TR. 33717317/99267616qua o por as, . ex, preto, , , , ,

AL. Tr: 8823-8479. completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766

MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006,
completa com ar e direção, Tr:'9621-8645 ou
3370-7242

CG - vende -se titan ano 2003 -KS, cor
verrnena, em ótimo estaco com dois pneus
novos, R$2.200,00 Tr: 3276-2185 ou 9227-
4688 "

-

g/Jm/fll�/:"mü/l P EU G EOT

CG - vende-se 150 'KS, 2007, vermelha, PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001,16 W,R$3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,

CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, semi- R$16.500,000. Tr: 9975-3940/9902-6717.
nova, com 6 meses de uso 5.400KM rodados,
cor preta com inJ'eção eletrônica, partida

PEUGEOT 307 -vende-se, 07, Griff, completo.
TR. 9969-3914/3372-3008 Kauêelétrica e com caixinha de 401 já instalada

R$5.500,OO Tr: 9925-9068 ou 3370-6687.ESCORT - Vende-se, GL,89, 1.6, 'gasolina,
R$4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300 HONDA - vende-se, 125 fan, ano oa na cor

cinza, R$3.800,00 Tr: 3371-82"08 ou 9176-ESCOflT - Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com 4929 '

som, R$4.900,00. Tr: 9177-2300
STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com'
partida, R$2.000,00 Tr: 3371-9157

TWISTER-· - Vende-se, ano 2003, vermelha, '

R$5.500,OOO, aceita-se carro em troca.,
,

TWISTER- vende-se ano 2003, cor vermelha,
Tr: 9648-0904

YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Tr:VECTRA - vende - GLS, 97, prãta, banco de FIESTA _ vende -se sedan 1.6, flex completo, 7812-3100 ou 9953-2627/ Samircouro, R$17.000,00 Tr: 9973-9669
ano 06 vermelho R$25.000,00 Tr: 9934-3444 SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr:

3370-1141 ou 9113-7522
ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002, FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. Tr:impecável R$25.500,00 Tr: 3275't0514 ou 9143-0574 Josi9969-4208 .

FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06, completo,VECTRA . vende-se ano 2000, motor 2.2, na 2° dono, 32 mil km, impecável, R$�7.000jOOcor cinza cirus. Tr: 9158-0019 Tr.9186-7223 .

- Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.
R$5.500. Tr: 3055-8262. KA - vende-se, 2002, GL, ar quente, limpador e

desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945-
5881/3273-6572

W/U/NllII//U/I// OUTROS

POlO - vende-se ano 94, AP 1.8 ,ALC
R$6.600 Tr:8873-1 Q06
Gal - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,

. ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12
x de 421,00 Tr: 9954-8466

.

Gal - vende - se bola, ano 95, 1.8, em
perfeito estado R$9.000,00 Tr: 3�76-0850CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a STllO- vende ":'se ano 2007, completo Tr:

álcool em perfeito estado R$4.800,00 Tr: 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha CG- vende -se 125, ano 2002 R$2.900,00 Tr: PEUGEOT 206 _' Conversível, ano 2003, GOL - vende - se" 1000 CHT, branco, com3276-0850 33-70-0983'
R$35.000,00 + financiamento Tr. 3372-1371 trava, alarme e bancos em cuivn 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 - vende • se 1.6, preto, ano 2005.PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, Completo, 55.000km, revisado. R$28.000,00R$45.000,00 avista Ir: 3371-7390 ou 9922- único dono. Tr: 9608-5655 ou 3372-1098.8300
PÓLO' - vende-se ano 2005, único dono,
55.000 km,Tr: 3372-1098

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,cLla - Vende - se, ano 03, RL; 1.0, preto, branco, Tr: 3275-6730completo, air bag duplo, ótimo estado,
R$17.500,00 Tr. 99786795 Raquel
CLlO - vende - se hatch autentique 2005,
cor beje, quatro portas: trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,
quatro pneus novo. R$18.000,00' Tr: 8451-
5887

mUI/JI/III/lnl/lllm/ R ENAUT

CLlO - Vende - se. ano 06, 2 portas, preto,
R$17,500,00. Tr: 9186-1357.
MEGANE RETH - Vende - se, ano 01 , 2° dono,
completo, pneus novos. Tr: 99479765

MEGANE - Vende - se, ano 07, únicodono.
R$36,500,00. Tr: 8402-5923
SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
0075

CIVIC -vende -se LXL, ano 2007, gasolina, na SCENIC _ vende _ se, ano 03, 2° dona,KA - Vende-se, 97" em perfeito estado, cor cinza, automático, completo R$47.000,00 25.000.00 Tr: 3�_75-2421 ou 9148-5790R$8.500,00. n 3276-0850 Tr: 9192-1556 Reginaldo

FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano 2003,
1.0 4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,

.

TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, novos, R$20.90Q,PO Ir: 8822-2556
cabine Simples, AC/DHNE/TE e sistema de FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e travarastreamento. R$39.000,00. Tr: 9107-6932. vermelha em ótimo, estado, R$13.500,00 Tr:
S-10- Vende-se, 2.4 s, 01,2 portas, completa,' 3055-3756 ou 8408-9110

.

'XR 250 -'Vende-se, 04, tornado, eqUipadaR$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148. F250- vende -se XLL, ano 2002, completa em para trilha, R$3.500,00, Tr. 92140486
VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95, cinza, ótimo estado, segundo dono Tr: 3371-4998 XT660 - Vende-se; ano 05" R$18.000,00.R$12.500.ÚO Tr: 3371-9157 F-1000- vende; se ou troca-se, ano 89, rnwrn, Tr:9979-8040'
VECTRA- vende- se milenium ano 2001, Tr: 3372-2823 ou 9632-3925 YBR - vende -se 2007 cor prata, placaçompleto, banco de couro, com manual e nota FIESTA HATCH 2009 _ 1.6 completo, quatro vermelha, troco por carro Tr:8473-9240fiscal, R$23.500,00 Tr: 3376-2776 portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881

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

CORSA 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,
i�sulfim, trava e alarme, som, pneus novos,
engate, R$14.800,00 Tr: 9979-0527 '

r

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058. -

Chico de Paula
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Classimais 11,

207 XS 1.6 AUT 2009
'PRETOTOP

E

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

.

Limpador e Desernnaçador Traseiro, �odas de Liga-leve.

2008 - Dourado - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
H'idráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios
Abs, Air bag II, Rodas de Liga-leve, Desembaçador
Traseiró, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacionamento.

2008 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado,Direção
Híríráullca. Vidros, Travas, Espelhos Elétricos, Bancos em

Couro, Rodas de Liga�leve, Freios Abs, Air bag II, Cd
Player; Limpador e .Desembaçador Traseiro, Câmbio
Automático, Computador de Bordo.

2009 -Vermeho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção'
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga-Ieve,
faróis de Neblina.

3370-7500
LO

,

I Rua Walter Marquardt, 2670

',O CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Transparência no negociaçãoCarros com procedência

Nós garantimos o preço

.,

" Aproveite
'oseu

13° salário.

, '

2008 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Air bag U,
Freios Abs.Rodas de Liga-leve,'Cd Player, Desembaçador

"Traseiro.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

"

2009 - Prata -Flex - Travas Elétricas, Alarme,
DesembaçadorIraseirn,Ar-quente, Aberturá Interna tio'

.

Porta Malas.
.

"
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1,2 Classimais

\,

Clio Seda" Privillege 1.616V ..2
Completo, - Roda LL

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 11 e 12 de dezembro de 2010,

Celta life 1.0.. 1 .

Ar quenté - Limp. Desema Tras
Alarme - TravaElét

, Cr()ssFox 1.6 -' 05,
Completo - Roda LL

.
Celta 1.0 • 2004 ' _

, Básico - Personalizado
'

Dablo ELX 1.8 Flex - 2 07
Completo

Corsa Hatch 1.8 •
Ar quente � Dir Hid - Desemb;

'

- Limp. Tras - Vidro e Trava Elét.

EcO�port Xt.S�1 �6 ..2005
Completo �.

Ká 1.6 Flex •2009
Completo - Roda LL f'

Logan Expressio" 1.6 8V -.L.�

Completo - Unico Dono

ri
Ar quente Desemb. Limp. Tras

6
Ar quente - Deserm Limp. Traso

"

,

Trava e Vidro Elét

Palio Fira 1.
Ar Cond.-Ar quente - Desemb.

. Limp. Tras.Trava e Vidro Elét

G I eLl1.8 MI -1996
Básico

Logan Privi ege 1.616V • Jl;UUU

Air Bag - Ar quente - Dir. Hid
Desemb. Tras - Trava e Vidro Elét.

Prisma Joy 1.4 ..

Ar Cond.-Ar quente - Desema
Tras. Trava Elét

" -

'Meriva 1.8 - -----
Completo .'

De R$16.000,OO

Ve�
.� @

Grand Tour Dynamique 1.6;.
Completo - Ar cond. Digital-Alr Bi
ABS - Comp. Bordo.- Roda LL .

- .

Corsa Hateh 1. -20
ArCond. - Arquente - Roda LL
Tràva e Vidro Elét.

Fiestâ Hatch 1.0 -,20OS
Desemb. Limp. Iras

Palio �ire 1.0 -
D�mb. Limp. Tras

Prisma Joy 1.4 coo

Ar quente - Deserrn Tras. '

, De R$26.000,oo

Gol Special1.0 -1999 r Gol Special1�Q -1.
Básico

'

Básico
'

, Punto ELX 1.4 �._-

Completo - Roda LL 17

, Escort Hobby,GNV 1.0-1
Básico

,
.

�
.

.

,
.

..
-. " ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r

, ,

14 Glassimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 11 e 12 de dezembro de 2010

L

tios é
1'8.70
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..

Aberta de segunda a Sexta·feira .

das 8:30hs., às 12:00h,s.

e das 13:30hs. à,s 18:30hs.
Sábados até as 12:00hs.

'JARAGUÁ DO SUL J (ENTRO
Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
3372.0048 I 3370.8622 .

hpcars@yalioo.com.br
www.hpis.com.brMARCAne CONFIANÇA.

-

*Imagens de cunho meramente Ilustrativas, *Financiamento em até 60 vezes c/entrada minima + saldo financiado sujeito a aprovação-cadastral. *Ofertas válidas enquanto durar o estoque.
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-

,

�

I

-'

Consórcio

. -'
-'

(.rupo para veÍeulos e "Dlotos �
......J #1.* ij ii-V __= ........N I :::t;.--:u;t;..-3 �.

-

-:r_
14.094,00 x' 242,98 19.284,00 X 332,45 �
15.744 00 X 27142 20.03400 X- 34538

17.050,00' X 293,94 21.140,00 X 364,45
OS contemplações 'ntensais

Grup� g�e>r-t PlllI'a veí.�"-Ios �,
'Y;-44-'.a.A --! ..... .!.=. :::t;.-:i:éb--3 '§,

n1lr.--�-----.----------. f
---'-------'-"'---I---�-----''----..Ig-

6f

MlIII=-==-:'..z.=;....::.:.-==,-,,-=---+====--=:.=._::,-,--='-=-j m:
g-

t,

32.620,00 X 463,42 47.110,00 X 669,28
Parcela Reduzida (�O%)

OS conte... Ia ões 1n8nsais Aproveite.marque e antecipe a sua revisão de final de a-no!
'

"

"Tudo ó que seu carro precisa para. rodar com sequrança"
.'

, T

CQiI!l$ teio

UNIAO -UNIliO u","'O

]j])e�ej$l1lIllDO>� ,��os
ll1IlJUlJilll

I811eIlIDzMmttmill !��

I
i
I •

I
I • •
I

I Grupo 903 com antecipação de taxa em 10 méses:0,20% e parcela reduzida em 75%.
I

SIMULE SEU Oa ....ETIVO·

WwVv.uniaocat.com.br
.. - ....._ .. - .. - .. - .. - ... - ......

'Agende uma visita:

" •• , •• ,ç
f" .. '''-f , .. � , , t

.",;. , j " ••1 t.", I., ,

, ,

� " . � , ',., t
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CUI�SO SUPERIOR TRADICIO!\fAL

Administração - Comércio Exterior

Administração - Finanças
Administração - Marketing

Administração - Recursos Humanos
NOVO Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis
Comunicação Social- Publicidade e Propaganda

Design - Moda
Direito

NO� Engenharia Civil
Engenharia de Produção

NOVO Engenharia Química
Psicologia

1
I,
1

Graduação Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas

Graduação Tecnológica em Redes de Computadores

GRUPO

URIA.I
FAMEG

Mais informações: 47 3373-9800

RIO DO SUL
FAMESUL

ICPG
PÓS-GRADUAÇAO
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Atenção ebomhumor
Nilson Bylaardt exige que servidores atendam bem a população

FOTOS PIERO RAGAZZI

Em clima de final de ano, o prefeito recebeu, sexta-feira, presentes de funcionários e moradores, como uma garrafa de vinho rosé, de dois litros

GUARAMIRIM

Uma cesta de Natal
começou a ser montada
pelo prefeito Nilson,
Bylaardt (PMDB) durante o

expediente de sexta-feira.

Um
panetone embrulhado

em uma caixa de madei
ra abriu o dia para o pre-

, feito. O presente foi de
três funcionárias da Secretaria de
Saúde, que foram ao gabinete para
presenteá-lo e bater um papo des
contraído. "Vocês estão querendo
que eu engorde", brincou Bylaardt.

O bom atendimento é uma das

palavras de ordem de Nilson Bya
ardt. O prefeito garante que recebe
bem tanto servidores da Prefeitura

quanto a população, e exige o mes
mo dos seus funcionários. "Nós so

mos o poder público. A população
tem o direito de ser bem atendida e,
se houver reclamações, nós cobra
mos aqui dentro", afirma.

Focado no bom atendimento,
Bylaardt mudou o gabinete de lu-

. gar assim que reassumiu a Prefei

tura, no começo de fevereiro. A sala
fica agorano primeiro andar, segun
do ele, paramelhor receber idosos e
pessoas com deficiência. No balcão
atrás do escritório, um pequeno dis

play seu, com a camisa do PMDB,
o mascote do Botafogo, time do

coração, e uma caricatura pessoal.
Recepcionista da Prefeitura,

, ,

,\;.,,' 11 ,\

Luciane Dias, conta que o bom
humor de Bylaardt é espontâneo.
"Todo dia ele chega cumprimen
tando todo mundo, fazendo pia
das e brincandeiras. Mas fora isso,
é muito exigente com os servido
res e ele está certo quando cobra
um bom atendimento à popula
ção, pois é o nosso dever", conta..

As agendas com a população
são feitas pelo chefe de Gabinente,
João Diniz, a quem o prefeito não

poupa elogios. "É um ótimo servi

dor, consegue colocar toda a nossa
corrida agenda em -ordem, Só as

sim para eu conseguir fazer tudo
que preciso em um dia".

A reportagem de O . Correio
do Povo acompanhou o início da
sexta-feira do prefeito, que teve

uma agenda de visitas a obras e

atendimentos. No final da manhã,
Bylaardt recebeu outro presente,
desta vez de uma moradora: uma

garrafa de vinho rosé de dois li
tros. O prefeito não escondeu a

felicidade: "Isso, para mim, é uma
forma de reconhecimento, fico fe
liz em ter um bom entendimento
com a população".

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

I> '" l· �•••• �,

Recepcionista Luciane Dias conta que o chefe é bem-humorado

FamOia tem
história na

política local
Não é a primeira vez

que um Bylaardt governa
Guaramirim. A família já
possui tradição na polí
cia local. O avô de Nilson,
Arnoldo, foi prefeito entre

1996 e 1970. O pai, Armin
Bylaardt, foi vereador, as

sim com o tio, Osni, que
exerce o mandato na Câ
mara atualmente. "A políti
ca está no sangue da famí
lia. Quem entra no ramo,
dificilmente sai", declara.

Representante comer

cial, Nilson entrou para
a política com 19 anos,

quando assessorou o pai
na campanha para verea

dor de 1982. Sua primeira
eleição foi em 1988, mas

acabou trocando a vaga na
Câmara pela Secretaria de
Saúde, Bem Estar, Cultura,
Turismo e Esporte na ad

ministração Antônio Zim
mermann (PMDB).

Nilson se reelegeu ve

reador em 1992 e ocupou
cargos públicos na Prefeitu
ra e governo'estadual entre
1997 e 2004. Há seis anos,

disputou pela primeira vez

'0 cargo de prefeito, sendo
derrotado por Mario Sérgio
Peixer (PFL). Foi eleito pre
feito em 2008 ao lado de Al
tair Aguiar (PPS), derrotan
do Evaldo Iunkes (PT).

A política está
no sangue da
família. Quem
entra no ramo,
dificilmente sai.

NU.SON 'BYlAARO
(PMOB), PRefEITO

n
ARQUIVO OCP

Vereador Osni Bylaardt é
tio do prefeito e um dos
maiores aliados na Câmara
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é O dia paravisitar 'as obras
Bylaardt reserva o último dia útil da semana paraacompanhar, in loco, os trabalhos
GUARAMIRIM

Qu�m quiser agendar
uma hora com o prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB),
no gabinete, deve evitar
as sextas-feiras.

O
dia é reservado para visto
rias e acompanhamento
de obras em execução sob

responsabilidade do mu

nicípio. Ontem, Bylaardt utilizou
o carro da Prefeitura para visitar
os trabalhos no Centro Círúrgi
co do Hospital Santo Antônio, a
construção de casas populares e

do novo posto de saúde no bairro
Corticeira.

"O município nunca construiu
um posto de saúde. Ou alugava
prédios, ou era em parceria com o

Estado. Nestemandato, queremos
construir seis, e o primeiro será o

da Corticeira, que deve ser inau

gurado em abril de 2011", afirma.
As visitas nas obras fecham as

semanas. Estas se iniciam com reu

niões do secretariado. "Ocorrem

sempre às 16h e tem dia que as dis
cussões são fortes. Exijo muito, mas
tudo dá certo no final, porque tenho
uma boa equipe", comenta.

Diariamente, o expediente do

prefeito começa às 7h30, mas em
alguns dias os trabalhos começam
antes mesmo dele chegar à Pre

feitura. Bylaardt costuma tomar

O ano de 2011 será o primeiro
administrado por Nilson Bylaar
dt (PMDB) com um orçamento
desenvolvido pelo seu governo.
O peemedebista assumiu o car

go no início de 2009, mas o TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) re

tirou seumandato seis meses de

pois. Ele foi acusado de compra
de votos durante o processo elei
toral e a coligação PMDB/PPSI
PDT teve a chapa impugnada.

O segundo colocado Evaldo
Junckes (PT) ficou no cargo de ju
lho a fevereiro deste ano, quando
o TSE (Tribunal Superior Eleitorall
inocentou a coligação da com

pra de votos e devolveu o cargo a

Bylaardt. ''Apartir do ano que vem,
vamos poder trabalhar com tran-

, quilidade- jáque o cenário político

café com empresários, políticos,
autoridades e moradores, por vol- ,

ta de 7h. "Gosto de ir em algumas
confeitarias da cidade, ou em um

hotel aqui perto", comenta.
,

Quando chega na Prefeitura,
uma das primeiras coisas que faz
é ler os e-mails. Bylaardt garante
que responde todos eles. "Já recebi
críticas, dúvidas e até sugestões,
que foram acatadas pela adminis
tração. Por exemplo, antes de mu
dar o sentido de algumas ruas na
reurbanização do centro, ano que
vem, vamos fazer um teste em um

\

final de semana", conta.

"
Já recebi críticas,
dúvidas e até
sugestões, que
foram acatadas

pela administração.
NILSON 8VlAARDT, sosaa OS

(f-MAltS QUE RECEBE

"
Primeira pessoa atendida na

sexta-feira em 'que a reportagem de
O Correio do Povo acompanhou o

prefeito, a moradora Imelde Testo
ni elogia a agenda de Bylaardt. "Ele
é .sempre pontual conosco, facilita
nossa vida", declara.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Bylaardt visita construção de casas populares; serão 59 residências a serem entregues em 2011, prevê ele

mandatário já tem um preferido
na briga interna do DEM: Osni
Fortunato.

BATALHA JUDICIAL TIROU PARTE DO MANDATO DO PREfEITO

Um ano e meio de mandato completo
ficou estável", comenta.

A disputa na Justiça trans

formou os ex-aliados Bylaardt
e Iunckes em grandes rivais. O
prefeito evita falar do anteces

sor, a menos que seja para fazer
uma crítica de sua gestão. Apesar
de possuir apenas três aliados na
Câmara de Veredores, a bancada
do PMDB e o líder do governo,
Gilberto Iunckes (PPS), o Execu
tivo vem tendo sucesso na apro
vação de projetos.

"Eu tenho um ótimo enten

dimento com o presidente Jorge
Feldmann (PP). Ele é um político
sério, que faz um bom trabalho
na Câmara", declara Bylaardt,
sobre o vereador eleito pela opo- Mesmo na oposição, Osni
sição. Para a eleição da Mesa Di- Fortunato (DEM) tem a

retora-rnarcada para- o -dia 20; -{}- - -------- -- - - - - .símpatía do.Executjyo. '

"Se o candidato do DEM for,
o Dakina (como é conhecido

Fortunato), o PMDB não deve se

opor. Ele vem desempenhando o

seu papel de vereador com inde

pendência na Casa", analisa.
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Casais oficializam a

união religiosa, hoje
Casamento coletivo foi organizado pelo padre Donizeti
JARAGUÁ '00 SUL

OS anos passaram, mas a
vontade permaneceu, mesmo
que contida como se estivesse
no fundo de um baú.

Coleção praia 2011

20 Geral

o caso de Lorena e Valdemar

Prestes, esse desejo ficou
adormecido por cerca de
três décadas. Agora, com os

.

dois filhos já criados, eles resolve-
ram realizar um sonho do passado,
Neste sábado, às 16h, Lorena e Val
demar oficializam a união diante das

convenções religiosas.
A cerimônia, porém, será diferen

te. Pela primeira vez, a Igreja Nossa
Senhora do Rosário, no Bairro Nereu

Ramos, abriga um casamento coleti
vo. São 25 casais que, junto dos padri
nhos' sobem ao altar e ficam diante
do Padre Donizeti Queiroz.

Responsável pela organização do

evento, o religioso explica que todos
os participantes vivem na mesma casa

e construiram uma história de compa
nheirismo. Alguns, como Lorena eWal
demar, já estão em concordância com

as normas civis desde o início do rela

cionamento, mas sentiam falta da ben
ção. "Não podíamos comungar; faltava
esse sacramento", explica o noivo.

Feliz com a oportunidade, a noiva
fez questão de se preparar. O vestido
novo . foi comprado especialmente
para a data. Ao invés de branco, é verde
e, conforme Lorena, significa a prospe
ridade da relação. IIEu tenho emoção,
aos 54 anos de idade o casamento está
mexendo comigo", confessa.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiod.opovo.com.br-
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Valdemar e
. Lorena Prestes
vão celebrar o
amor que nasceu

há cerca de três
décadas, hoje, às
16h, e confessam
emoção pelo
casamento

".Novàedição em 2011··
·

.

.

De acordo com o padre, fora� es-sas Hist6-." rã esperar até b fim de 2011, quando mais um
tias que o' levaram à ideia. Depois de perceber casamento coletivo deve ocorrer na paróquia.
a necessidade e também o anseio da comu- Além da solenidade! as 25 duplas têm à dis
nidade pelo rito, ele' re�olveu abrir a.ígreja de posição o s�ão da Nossa Senhora do Rosário
uma só vez a todos os interessados. A quanti- para a festa domatrimônio. Quem assim preci
dade de-pessoas dispostas a participar, porém, sar, recebe ainda a benção do batismo, crisma
surpreendeu e,·por isso, parte dos casais deve- e primeira comunhão .

�
� ii

3273-0163

Biquínis, maiôs, sungas, saídas,
bolsas, ,chapéus, viseiras.

Em 70 estampas e diversos modelos

1- Terr{ de esgyj_nallt!!Sl!Jacú 505m2; à 340mgo mar.Com visão do Ma[,: , ==�"" .. ,. . ., : ,J�W�ºº2- Sobrado 300m' de área construída no Amizade/Ol suite+02 dormltónos)02 salas. Mesamno,LavabolBwcJCozlnha Garagem
... 02 carras/Churrasqueira mobiliadalPiscinafTerreno com 600,00 m2

; R$. 530.000,00
3- Res."Iátôria RéOiaN. Lalau!3 Donnitórios/cozinha mobiliadalsala estar e lantar/churrasquelra na sacadª,,��
9.es§O��çg�.Q5;ial mobiliad.o!O_1.l@gª-S!��m com eS�l!il_lJ.�os/salãQ de festas coletivo e
mobiliado! nvallva;77m2 ,===-'-"==!���==.u....,..��R$ 160.000 OQ
4· Residencial Emannuel - B. Rio Cerro- 1 suíte+ 2 Dormitórios/Sala Estar e Jantar! COZinhai Bwc SOCial! Sacada
c/churrasqueira! garagem privativa! salão de Festas! Área útil: 87,50m' I-Até 24 parcelas sem juros, somente CUBo Entrega
setembro!2011 R$ 155.000,00
5- Residencial TORRE DI LUNA; Bairra: Vjla Naval 2 dormitórios! BWC Social Mobiliado! Cozinha! Sala de Estar! Sala de
Jantarl1 vaga de Garagernl Sacada com ChurrasQueira/Lavanderia! Piso Cerâmico! Rebaixe em Gesso! Área Total 82.m'!
�JercejroAnd1lr.pode ser· FínanciadQ"'�W�M" . , .,�.�.......�w.......�"""""""'L12.O..QQQ.OO
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Registro

Cá entre nós, vamos combinar. Todos aqueles que, em 2010 me pas
saram correntes dizendo que, se a reenviasse ia ficar rico oumilionário,
informo queNÃAAAAMO FUNCIONOU! Continuo pobre! Por favor, em
2011 mandem algo concreto, tipo dirndim, vale-refeição, vale-transpor
te, cartão telefônico, chocolates ou até cesta básica. Tá falado? Obrigado.

Zumzumzum
Fiquei sabendo pelo meu fio

vermelho, que religiosidade e tudo
o que tem direito, não faltarão no

casamento de Paulinho de Olivei
ra e HeikeMacedoVeras, em 2012.
A dupla está escolhendo os lugares
mais bypados da urbe para a ceri
mônia e comemoração. Depois do
"eu aceito", e da festança, os noivos
estão programando seguir lua de
mel pelas Ilhas Gregas. Prepare-se
para ouvir ecos de elogios por um
bom tempo. Aguarde.

" Destino; como os

dramaturgos, não anuncia as

peripécias nem o desfecho.
MACHADO OE ASSIS , ,

NAS RODAS
• Os óculos, estilo Reginaldo
Rossi, que o amigo Ivo Konell
está usando, e ganhou de
Cacá Pavanello, não é para
um it qualquer, Dizem seus

escudeiros que é para esconder
uma recente cirurgia plástica
nas pálpebras. Será? Em Iaraguã
tudo se sabe.

• O comando do Ribeirão
Grande Eco Resort & Spa, está
comemorando. Não é por
nada, terminaram as obras da

instalação asfaltica em todo o

trajeto. Carro sujo de poeira é
coisa do passado.

• Não ousem esquecê-la:
Ana Cristina Rozza, minha
linda afilhada, é a grande
aniversariante do domingo e vai
adorar saber que foi lembrada.
Parabéns Ana. O Meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

• Lu Mendonça recebe na
segunda-feira, 13, todo o

carinho e apreço dos amigos e

familiares, pela estréia de mais
um aniversário. Mil vivas!

Clica Voigt recebe
coro de parabéns na

segunda-feira, 13'

Oca rock reunion
Agendem! No dia 17 de de

zembro, rola omaior encontro de
rock no Espaço do Oca. Pra agi
tar o coreto, a organização traz

as bandas Cave, Caxa 2 e Burn. O
babado começa às 22h30min. O

ingresso masculino R$10 e femi
nino R$5. E o que é melhor, todos
concorrem ao sorteio de uma

Montain Bike Full, da Bike Ride.

Niver da clica
Na segunda-feira, a ante

nada ClicaVoigt, herdeira do
grupoWeg e colunista social
da revista Nossa, na condi
ção de Darling das Darling
de Floripa, certamente será
alvo de muitos cumprimen-·
tos pela estréia de mais um
aniversário. Parabéns Clica,
seu fã e amigo.

Memphis Blues
Aquela turminha que adora

va se jogar na pista da era disco,
nos anos 80, pode preparar as

dobradiças. Ícone damúsica pop
daquela época, Cindy Lauper,
parece, que incluiu a cidade de

Floripa na sua turnê brasileira.
Neni Wolf, Bibe Andreatta, Pau
lico e Marcelo Luis, grandes in
centivadores da era do vinil, cer
tamente não perderão por nada
neste mundo.

O amigo Aldo Pavanello é
assunto na revista Nossa,
que já está nas bancas

Social 21

o escritor e editor, Carlos
Henrique Schroeder, o autor de
"Campeões para sempre', José
Augusto Caglioni, e o diretor
do O Correio do Povo, Nelson
Luiz Pereira, no lançamento da
obra- esta semana no Sesc

Dica de sábado
Conferir as delícias da

Choperia Scondidinho.

lotado
Mais otimismo impossí

vel na área hoteleira, com a

alta temporada e as festas de
fim de ano. As reservas estão
lá no topo e a expectativa é
de lotação máxima.

Wiele.

• O irreverente Aldo
Pavanello, e o empresário
Ismar Lombardi, são notícia
na revista Nossa edição de
dezembro; que já está nas
bancas.

• Hoje tem rescaldo da

feijoada do Moa no bar do ..

'

Sérgio.
�

• I'A confidência corrompe
a amizade, muito contato

a consome, o respeito a

conserva" Cícero

• E como não sou de ferro,
irei colôcarmeu bermudão'
e curtir o final de semana
nas delícias de Balneário
Camboriú, na companhia da
minha amada Suelen, e do
amigo Igue Joesting.
• Com essa, fui!

TE CONTEI!
• Sábado, a partir das 14

horas, tem pagode na Praça
Ângelo Piazera com o grupo
Grupo Desejo Constante e

outras atrações.

• Deyse Cristina de Oliveira
recebe coro de parabéns na
segunda - feira. Cheers!

• O Hotel Kayros, de Jaraguá
do Sul, foi o ganhador, quinta
feira, do Prêmio MPE 2010
Santa Catarina na categoria
turismo, realizado no
Centrosul, em Florianópolis.
Em 2011"0 hotel irá concorrer
em Brasília, a etapa nacional.
• Hoje, na Sociedade
Bracinho, tem bailão com
excelente grupo Chiquito &
Bordoneio.

• Depois da recaída o amor
continua firme e forte entre o

casal Sarnira Rosa e Rubinho

Graziele Mamedes, uma das eficientes colaboradoras
da Bell Arte, é a grande aniversariante de hoje

.
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"Dílma rouboubancos naditadura'
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'.' ...

Embaixada norte-americana acompanhou passo a passo da sucessão do presidente Lula
"Junto a vários grupos
clandestinos, Dilma
Rousseff organizou três
assaltos a banco e éijudou
a fundar a Vanguarda
Armada Revolucionária de
Palmares. Em 1969, ela
planejou o lendário roubo
conhecido como Roubo do
Cofre do Adhemar".
.,

E
assim que o ex-embaixa
dor John Danilovich des
creve, ao Departamento
de Estado americano, a

atuação, na época, da recém-em
possada ministra chefe da Casa
Civil Dilma Rousseff durante a

ditadura militar. Desde então,
a presidente eleita passou a ser

acompanhada de perto pelo
governo americano, conforme
revelam os documentos divul

gados pelo grupo WikiLeaks,
como mostrou reportagem do

jornal O Globo.

No ano passado, o câncer
linfático de Dilma preocupou
os Estados Unidos, que chega
ram a elaborar possíveis cená
rios eleitorais sem a candidata.
A falta de carisma de Dilma e de

relações com líderes religiosos
na campanha também não pas
saram despercebidas por Wa

shington.
Em telegrama aos EUA, de

22 de junho de 2005, Danilovi
tch coloca na ficha de Dilma es

sas quatro ações (três assaltos a

banco e roubo do cofre do ex

governador Adhemar de Barros,
de onde teriam sido levados US$
2,5 milhões), o que a presidente
eleita sempre negou ter feito. No

processo do Superior Tribunal
Militar (STM), de 1970, Dilma é
acusada de "assessorar" assaltos,
mas não de participar ou plane
jar as ações.

O diplomata escreve também

que Dilma foi torturada por 22

dias, ficando presa três anos, e

lembra que o promotor militar a
chamou de "Joana D'Arc da sub-

PREVISÃO -DO TEMPO

versão". "Rousseff separou-se de
seu primeiro marido, Claudio Li-I
nhares, que em janeiro de 1970

sequestrou um avião para Cuba
e lá permaneceu. No mesmo

mês, ela foi presa pelo regime",
mostram os documentos norte
americanos.

A resposta da ministra ao se

nador Agripino Maia (DEM - RN)
sobre ter orgulho de ter mentido
durante a tortura foi registrada
como "um desempenho impres
sionante em uma sabatina hos
til" por parte do ministro conse

lheiro dos EUA, Phillip Chicola,
em maio de 2008.

Agripino tentou comparar
o depoimento sob tortura com

eventuais mentiras durante o

testemunho aos senadores no

caso do vazamento do dossiê
dos cartões de crédito do go
verno Fernando Henrique Car
doso. Para Chicola, Dilma deu
uma resposta dramática, que "a
deixou no controle completo da
maior parte do restante da audi
ência de oito horas".

Dúvidas sobre
sucessão

Já em junho de 2Q09, meses depois de Dilma anunciar

que estava com câncer, o embaixador que sucedeu Danilo
vích, Clifford Sobel, escreve um longo relatório respondendo
à pergunta: "Quão doente está Dilma Rousseff?" Ele elencou

possíveis substitutos para Dilma. Os principais seriam o ex

ministro Antonio Palocci e o chefe de Gabinete da Presidên
cia, Gilberto Carvalho. O governador tucano Aécio Neves

aparece como opção de Lula fora do círculo petista .

VICE JÁ ERA CONHECIDO

E mesmo um ano antes das eleições, o presidente da Câ

mara' Michel Temer (PMDB-SP), já era citado pelos norte

americanos como o mais cotado para ser o vice de Dilma.
As conversas com políticos ajudam a montar os perfis para
Washington. O senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) disse
a Kubiske na época que a falta de carisma fazia de Dilma lia
adversária perfeita para Serra".. Com a campanha de Dilma
ainda "sem decolar" em fevereiro, Thomas Shannon, que su

cedeu Sobel, adiantou que o PT lançariamão de uma estraté

gia para atrair o eleitorado católico e evangélico.

/
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Sol com aumento de
nuvens e pancadas de
chuva a partir da tarde.
Risco de temporal
isolado. Temperatura
elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 210C I

MÁX: 28°C

SEGUNDA

MíN: 15°C
MÁX: 26°C

TERÇA
MíN: 11°C
MÁX: 22°C
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SEVOCÉVAI PARA
...

CAXAMBU
DO SUL

Chuva durante todo
o

dia intercalando com,
,

t mpomalsperíodOS de e

O A temperaturasec .

210C
deve variar entre

,

pela manhã,
e 27°C

durante a tarde.

DOM�NGO

Chuva e risco
de temporal

Amanhã, o tempo fica ainda
mais instável devido ao desloca
menta de uma frente fria. O céu

permanece encoberto, com chu
va logo no início da manhã entre
o Oeste e o Litoral Sul, e no de
correr do dia nas demais regiões.
Há risco de temporal com venta

nia e granizo isolado, e as tempe
raturas continuam elevadas.
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pela manhã
Os ventos começam a ficarum pou

co mais fortes a partir da madrugada
de hoje. Pelamanhã, a velocidade pode
chegar a 20m/ s, em direção norte/sul.
A intensidade deve diminuir no início
da tarde, com ventos mais presentes
no Litoral e velocidade de até 10m/ s. À
noite, rajadas fracas e moderadas.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
tricas - funciõiiâva um posto âé:gé\sbliria e

" ',#..i·' ,

uma oficina mecânica nos fundos. Hoje, no
mesmo lugar, ergue-se uma construção mo
derna que continua coraercíalizando veícu
los. da mélrcarPQrd. P�rabéns peio� '53 ,anos
de'existênd�e!'eficiênciá� ,

I

",

j{l, I'"
'
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Rápidas
• Setor de construção crescerámenos em

2011 e já se fala em esgotamento. Esta posi
ção é do SindusCon-SP.

• Por outro lado, os engenheiros responsá
veis pelas obras da Copa 2014 garantem que
faltarão equipamentos pesados nas obras fora
das regiões Sul e Sudeste. Será necessário o

deslocamento destes equipamentos para as

cidades-sede de outras regiões.
• Pesquisa do IPEA ponta que 52,4% dos

,brasileiros estão endividados sendo que
7,39% entre os homens e 10,37% entre as

mulheres estão muito endividados.
• Estudo do Instituto de Pesquisas Fractal

conclui que 30% da renda dos consumidores
está comprometida até o Natal. Segundo este

levantamento, 11% dos endividados afirmam

que não será possível pagar todas as dívidas.

Revisão das previsões
para 2010

o desvio ferroviário será lembrado

por todos os candidatos daqui e dos que
por aqui passarem pedindo votos.

A novela continua sem final feliz.

Em 2010 inicia-se um período em

que ficarão mais claros os rumos que a

economia de Iaraguá - e região - deve

seguir. As sementes já estão plantadas,
mas ainda não têm porte suficiente para
serem notadas.

A criação da Tecnovali é uma amos

tra dos novos rumos.

o emprego voltará a crescer em Iara
guá em percentuais razoáveis.

Quem diria que terminamos 2009
muito mal.

Continuará a falta de profissionais
qualificados para diversas funções.

Até a "importação" de outros muni

cípios ficou difícil.

Aqui concluo a revisão das previsões
para 2010. Embora não tenha acertado,
tudo, acredito que estamos entre os "vi
dentes" com maior percentual de acer

tos. Nos próximos dias, publico as previ
sões para 2011.

Economia' 23

, Maiores navios do mundo

Os produtos com tecnologia 3D são as grandes' vedetes entre os consumidores
de alta renda. O destaque fica para os televisores com tela acima de 40 polegadas
que utilizam esta tecnologia assim como os notebooks da Apple.

Já no primeiro semestre de 2011 a Vale receberá o primeiro de
sua encomenda de 30 navios de carga seca que são simplesmente os

maiores já construídos. A capacidade de carga será de 400mil tonela
das de minério de ferro e por causa disto o mercado mundial de fretes
está em reboliço. Depois da crisemundial, o mercado de fretes come

çou a recuperar seus preços e como estes gigantes produzirão uma

redução no preço dos fretes, o mercado acredita que não conseguirão
retorno razoável por muitos anos. Considerando que a Vale não terá

problemas de ociosidade, pois estes navios serão usados para as suas

cargas próprias, o problema fica com as empresas de transporte que
também têm encomendas de muitos navios novos, de menor porte.

3D é vedete

PI B reduz ritmo
IBGE confirmou o que já está bem visível que o cres

cimento do PIB reduziu seu ritmo no terceiro trimestre do
ano. Ainda assim, o percentual apurado de 6,7% ainda é
muito significativo. Depois de 9% no primeiro trimestre e

8,8% no segundo, a queda para 6,7% mostra que o merca- ,

do sentiu o impacto das medidas governamentais.

Costurando
Barra Velha está se tornando um pólo de costura e

já conta com cerca de 1.500 costureiras que se dedicam

principalmente à produção de tapetes e à facção de cos
tura para a Tuttí Baby. Embora seja umaatividade relati
vamente recente na cidade litorânea, mostra um desen-

I
. .,

'E!• --V0 vímentomuíto rapí - 0:.0 ".',_.,�.,,""'-'" "0" '''i,' Õ' ,;" •• ,,_;- .s ,.. ;;.,

,----------- --

Classe O
Os consumidores da classe D -

com renda entre um e três salários
mínimos - são o mais novo alvo
das redes de varejo. Ela é formada

por 59,5 milhões de pessoas que
em 2010 devem somar uma renda
de R$ 381 bilhões.

Consumo
daclasse O

De cada R$ 100 aplicados na

aquisição de móveis, máquinas
de lavar, fogões, celulares com

dois chips e roupas, R$ 44 vêm
de consumidores da classe D que
estão descobrindo este tipo de

produto agora.

LOTERIA

56 - 69 -_ 74 - 75 - 78

11!l1/""'IIIl!llIiJ:ri!C�lJ.I"II'"II&

1 ° 13.884 250.000,00
2° 62.410 22.000,00
3° 49.340 12.000,00
4° 69.053 11.000,00
5° 77.484 10.320,00

INDICADORES

. �_ijQJEM. R$) .. ' ._-, .. , . .. . .. . . . ?L?qgtL. _� _. .?,25BO ... ,. t. ;-Q,� .... __
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r linha de Fundai

4 i'�� Julimar Pivatto
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Futebol amador
'IfII/J_ omo já foi divulgado, a Primeirona da

Liga Jaraguaense será disputada ape
nas no' segundo semestre. Por isso a

.._ gente foi atrás dos clubes da cidade

para saber do calendário dos primeiros seis
meses. O Vitória, por exemplo, vai disputar a
Copa Norte e uma competição para veteranos

em Jaraguá do Sul. Sobre a Taça Pomerode, di
rigente da Liga da cidade vizinha afirmou que
alguns clubes daqui demonstraram interesse
em participar, mas a reunião definitiva será

apenas em janeiro. O Flamengo do Garibaldi
disse ter recebido o convite, mas declinou por
falta de patrocínio.

PIERO RAGAZZI

ANIVERSARIANTES
SÁBADO
Ol�f&ru1fJ� ,1St

'�' IJ.i(;O) - Disputa
a quarta divisão do
campeonato paulista.

DOMINGO

UJ"��
i�'UI_ - Time
carioca que está

licenciado do futebol
profissional.

ASCB�1i
(IS.OS)

Clube do "forte"
futebol da Guiana

Francesa.

�1�I�rJ
.1l.}il�
1S�t�1(;§I.�
- Subiu neste ano

para a Série A3
do Paulistão.

�IAnWA
(5 N�OS) - Está
na quarta divisão

(Série B) do
Paulistão.

SEGUNDA-FEIRA

�
�

C�nwS��Sfàl
(i5�)-
Terminou em

sétimo no último

campeonato peruano.

��v.•• I(r"
dcs'� - Apesar de

ter sede em

Goiás, disputa o

campeonato do DF.

-- -----

Primeirona
Sobre a Primeirona, foi confirmada a volta do João Pessoa,

que vai se reunir em janeiro e planejar as ações para o ano.

Outro clube convidado pela Liga Jaraguaense foi o Guarani,
terceiro colocado na Segunda Divisão deste ano. Presidente
do clube, Ademir Corrêa, disse que vai reunir a diretoria na

semana que vem para discutir o assunto, mas que só deve se

posicionar em- janeiro. Sobre a inclusão do Caxias, o assessor

da LJaF, Ierri Luft, disse que não é uma decisão só dele, que
precisa ser consenso de todos os clubes. Mas ele acredita que
a ideia deve ser aceita pelos dirigentes.

G L D PlACA � GOL CONTRA
Barcelona. O time cata

lão acertou o maior patro
cínio da história do futebol.
A Qatar Foundation pagará
30 milhões de euros por ano
(cerca de R$ 67,7 milhões)
para estampar a marca no

uniforme grená.

Marta Domínguez., A
"

atleta espanhola quase foi

presa e, de quebra, perdeu o

cargo que tinha na federação
nacional de atletismo. Tudo

porque ela foi pega numa

operação que combate o do

ping no país.

CONFIRA ESSAS E QUT 5 OFERTAS
EM CARTUCHOS ORIGI AIS HP
NA FORMIGARIINFORMÁTICA.

HP27b

C\wn�
OJ332l1/3fIJD
I3WJO.ll4315
FAX1UO

, Reml:�"'�
200 P.ag.

R$24,90·

FORmlGRRI
INFORMÁTICA
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Dirceu Raussise terá de vencer a última etapa e torcer para que o líder Leopoldo Mees termine em quarto

VELOCIDADE NA TERRA

Iaraguápode ter
dois cam.peões
doCatarinense
Automobilismo de Terra terá
última etapa no fim de semana
JARAGUÁ DO SUL

o Catarinense de
Automobilismo de Terra
sará definido nesse fim
de semana, no autódromo
Max Mohr em Ascurra.

O
jaraguaense Thomas
Schwartz já é o campeão
daMarcas B com três pro
vas de antecedência e Dir

ceu Rausisse ainda está na briga
pelo título daA. Schwartz chegou
a 73 pontos ganhos e o segundo
colocado, Sidnei de Borba, de
Joinville e que tem 62, se vencer
chegará aos 73. Porém Schwartz
vence no critério de desempate:
tem cinco vitórias contra duas
do joinvilense. Por este motivo,
o piloto não estará na disputa e

apenas aguarda a festa de encer

ramento da modalidade para re

ceber o troféu de campeão.
Já Dirceu tem um caminho

duro pela frente. O jaraguaense
está em segundo lugar com 69

- pontos e terá que_yencer a última

etapa e torcer para que o líder
I

Leopoldo Mees (75 pontos) fique
em quarto. "Terei que dar uma de
Vettel", brincou. Segundo Rausis
se, o acerto do carro possibilita a

. conquista do título geral. "Está
vamos com um pequeno proble
mamecânico que foi superado, o
campeonato está aberto e ainda
é possível", garantiu.

Thiago Raussis e
Alessandro Coelho
poderão terminar na

vice-liderança na Marcas
A e Stock Car Omega,
respectivamente.

A região ainda conta com

dois pilotos brigando por posi
ções, porém, podem ficar apenas
com o vice. Thiago Rausis, na A,
está em terceiro com 63 pontos
e pode ultrapassar Rausisse, que
tem 69. Alessandro Coelho, por
sua vez, está em segundo na Sto
ck Car Ômega e pretende asse

gurar a colocação uma vez que a

categoria também está definida:
Joelson Capistrano tem 89 'pon-

o tos contra 69 do jaraguaense..

, . Terei que dar uma de Vettel. , ,DIRCEU RAUSSISE, PILOTO DE
AUTOMOBILISMO

TISSI/POÇO D'ANTA E RAC/NACIONAL FAZEM A FINAL DA COMPETIÇÃO

Varzeano de Gorupá chega à decsão
CORUPÁ

O Estádio Alvim Seidel,
campo do XV; recebe no do

mingo a decisão do 9° Campe
onato Varzeano de Corupá. Às
10h20 Tissi/Poço d'Anta e RACI
Nacional decidem quem ficará
com título de 2010.

As equipes passaram para
a final com vitórias aperta
das na semifinal. A Tissi/Poço
d'Anta venceu o' Grêmio por
2x1 na fase anterior. Enquan
to que o RACINacional bateu
o Super Mees, por 1xO, adver-

sário que permanecia invicto
no certame.

Os finalistas se enfrentaram

logo na primeira rodada da

competição, dia 26 de setem

bro, onde a Tissi/Poço d'Anta
venceu o RAC/Nacional por
3x1. A equipe da região do Poço
d'Anta é a atual campeã do
Varzeano de Corupá, torneio

promovido pela Fundação Mu
nicipal de Esportes, que contou
inicialmente com seis equipes.

Um pouco antes da decisão,
às 8h45 os dois adversário der-

rotados na fase anterior (Grê
mio e Super Mees). As partidas
terão entradas gratuitas.

I

(47) 3371-8850
vendas - assistência técnica

programa para rupom fiscal eNf.e

DIVULGAÇÃOjFME CORUPÃ

I" Competição promovida pela FME de Corupá iniciou no mês de setembro e contou com seis clubes
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Favoritismo inesperado no Inter
FOTOS DIVULGAÇÃO

piorar a situação do xará daEuropa,
o técnico atual, RafaBenítez (substi
tuto de José Mourinho) está na cor
da bamba e se perder estará fora.

Se comparar os dois momentos
vividos pelas equipes, o do Inter
nacional é mais regular. A equipe
conseguiu ter uma preparação
equilibrada, por não precisar tra
balhar com sérios problemas de

lesões entre os titulares, possuir
um time-base bem definido e por
ter focado a preparação da equipe
com antecedência.

Além da crise, os italianos so

frem com as contusões e cansaço
físico, a lista é enorme e tem Julio
César, Maicon, Samuel e Philippe
Coutinho, vetados por lesão, Cam
biasso, Stankovic, Sneijder, Chivu
e Diego Milito, esgotados após um
calendário cheio.

uÉ claro que as coisas não têm
sido fáceis com tantas lesões, mas
agora alguns estão retomando e te
nho certeza que tudo vai melhorar.

Quero dizer que, por agora, estou

orgulhoso dos jogadores que estão
. derammuito de 'si", falou Benítez.

ARU OHARI

Temos que
respeitar todos,
independente da

história e momento.

RENAN, GOLEIRO
DO INTERNACIONAL

o poderio econômico
dos clubes do Velho
Mundo deposita neles
o favoritismo em

praticamente todas as

competições. "

Jogadores pregam
respeito ao rival
Os jogadores do Internacional,

no entanto, preferem rechaçar o

favoritismo. UNo futebol não existe
isso. O favoritismo é sempre colo
cado à prova dentro de campo.
Sem ser jogado, não existe", opi
na o goleiro Renan, lembrando
que em 2006 o Colorado con

quistou o título Mundial sobre o

forte Barcelona.. "Eles vão voltar
todas as atenções para cá por saber
que o Mundial é uma competição
que pode impulsionar o time em

outras competições. Temos que
respeitar todos, independente da
história emomento", completou .

No
Mundial de Clubes da

Fifa de 2010, porém, um
Inter de outro continen
te chega como favorito

ao título. Uma preferência que os

colorados talvez nunca tivessem

imaginado. Amá fase do principal
rival, a Inter de Milão, faz com que
o time gaúcho seja visto na prová
vel decisão América do Sul contra

Europa como a equipe mais pre
parada para levar o título.

O representante europeu vive

urna verdadeira crise, sendo apenas
o quinto colocado no Campeona
to Italiano e perdeu para o Werder
Bremen na última terça-feira, clas
sificando-se como segundo em seu

grupo da liga dos Campeões. Para Goleiro Renan afirma que competição pode impulsionar a Inter de Milão

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AV: GETÚLIO VARGAS, 443
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500
89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: administra@corupa.sc.gov.br - site: http://www.corupa.sc.gov.br

Adversário do Inter é
o Mazembe da África

EXTRATO DE CONCURSO PÚBLICO 001/10 -

o Município de Corupá - SC tofrna público que estão aberta� às inscrições ao Concurso Público para preenchimento de

vagas em seu Quadro de Pessoal, conforme quadro demonstrativo:

O Mazembe, da República
Democrática do Congo, apron
tou uma surpresa, nesta sexta

feira, ao derrotar o mexicano
Pachuca por 1xO e avançar à se

mifinal do Mundial de Clubes da
Fifa. A equipe africana enfren
tará o Internacional na próxima
terça - feira, às 14h (de Brasília).
O time africano abriu 'o placar
no primeiro tempo com Mbenza

Bedi, aos-zl minutos e conseguiu
se segurar à frente com bela atu

ação do goleiro Muteba Kidiaba .

A partida foi eqúilibrada e a

técnica e força dos africanos fi-

zeram a diferença. O talentoso
Mulota Kabangu dominou'a bola
na ponta esquerda e, de costas

para a linha lateral, deu um pas
se preciso com a parte externa do
pé para Bedi, que desceu emba
lado por trás e chutou firme, em
diagonal, para estufar a rede. De
pois do gol o Mazembe passou a

administrar o resultado e partir
para os contra-ataques. Já o time
mexicano demorou para acor

dar em campo. e até conseguiu
encontrar seu futebol no final
do jogo, mas já era tarde demais

para o Pachuca.

Cargo/Emprego

Advogado Engenheiro Agrônomo Operador de Escavadeira Hidráulica

Almoxarife Engenheiro Civil Operador de Máquina

Assistente Administrativo Fiscal de Tributos de Posturas Pedreiro

Assistente Pedagógico Inseminador Professor II - Língua Portuguesa

Assistente Social Instrutor de Karate Professor II - Inglês

Auxiliar Administrativo Instrutor de Música - Metal Palheta Professor II - Matemática

Auxiliar de Consultório Dentário Instrutor de Música - Gaita Professor II - História

Auxiliar de Controle Interno
.

Médico Estratégia Saúde da Família Professor II - Educação Física

Auxiliar de Sala Médico Ginecologista Professor II - Artes

Auxiliar de Serviços Gerais
Médico Pediatra Professor II - Ciências

(Faxina e Merenda)

Trabalhador Braçal Motorista
Professor II - Séries Iniciais de
Educação Infantil

Contador Nutricion ista Psicólogo

Enfermeiro de Unidade Básica Odontólogo Técnico em Enfermagem
,

Enfermeiro Estratégia Saúde da
Operador de Máquina I Tesoureiro

Família

Inscrições: Serão realizadas no período de 13.12.2010 a 14.01.2011, - em datas e horários de funcionamento da
Prefeitura - estabelecidos no Anexo VI do Edital de Concurso, sito à Avenida Getúlio Vargas, 443, no Centro da cidade
de Corupá.
Provas Escritas e Práticas: Serão realizadas no dia 30.01.2011, em locais e horários a serem divulgados por ocasião da

homologação das inscrições, no mural de publicações da Prefeitura Municipal, na imprensa . regional e nos sites

www.corupa.sc.gov.br e www.lutzconcursos.com.br. O Edital completo está afixado no mural das publicações da
Prefeitura Municipal e disponível nos sites www.corupa.sc.gov.br e www.lutzconcursos.com.br

Corupá, em 09 de dezembro de 2010.
Luiz Carlos Tamanini

..__ P_re_fe_it_o_M_un_ic_ip_a_1.._.,.._ __,__....................;-;"."..,�__.,..,..,..".."......................�..........�'. \M��nza Bedi (Ç) comemore) gol que de�:a,classi.fi��ç�o.do time, �,� Congo
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Briga quase acaba em tragédia
Irmãos trocam acusações e um deles precisa ser encaminhado ao hospital depois de levaruma facada
JARAGUÁ DO SUL

.

Dois irmãos se

desentenderam na manhã
de ontem e a briga quase
acabou em tragédia, no
bairro Jaraguá 99.

Valdemar
da Silva, de 38

anos, e o irmão, que
preferiu não se identi
ficar, tiveram uma dis

cussão por motivos familiares e

o assunto acabou em agressão
física. Valdemar partiu para cima
do irmão com uma faca de cozi
nha e também tacou pedra nele,
na esposa e na filha do casal.
Nesse momento, o irmão pegou
um facão que tinha guardado e

atingiu a perna de Valdemar. "Fiz
isso apenas para defender aminha
família. Ele poderia ter acertado a

minha filha com as pedras, daí eu
parti para cima dele", explicou.

Valdemar sofreu três cortes

nas pernas. Um deles chegou a

quase decepar parte do membro
e atingiu o osso. A mãe da vítima
afirmou que não conseguiu ver

o filho no hospital, mas acredita
.

que ele pode não voltar a andar .

"O corte foi muito grande. Eles
nem sabiam dizer ainda qual era
o estado dele. Amanhã [hoje] vou
tentar ir visitar ele novamente". O
irmão sofreu apenas alguns arra
nhões no braço e na barriga.

De acordo com os familiares,
Valdemar, que não mora no bair
ro, é um homem que já trouxe

muitos problemas e consome

muita bebida alcoólica. "Às ve

zes ele aparece aqui para comer,
às vezes vem para brigar mesmo.
O problema dele é quando ele
bebe, porque daí fica ameaçan
do e querendo bater na gente",
explicou o irmão.

Na tarde de ontem, a Polícia
Militar informou no twitter que
o agressor havia fugido. Porém, a
reportagem de O Correio do Povo
encontrou o homem em casa.

Ele afirmou que iria, na noite de
ontem, prestar um Boletim de
Ocorrência na Delegacia contra

o irmão, pois garante que agiu
em legítima defesa.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.�r Valdemar tentou agredir o irmão com uma faca de cozinha, mas acabou sendo ferido por um facão na perna

\

P�VIMENTAÇÃO DA ROTA DOS HOTÉIS ESTÁ PRONTA

Mais seis ruas serão asfaltadas
A Prefeitura de Iaraguá do

Sul vai asfaltar seis ruas do mu

nicípio. A prefeita Cecília Konell
assinou na quinta-feira a ordem
de serviço para a pavimentação
das vias Tereza Marlli Floria
no (Czerniewicz), Geovani Ni
coluzzi (Estrada Nova), Bruno
Friedel (Amizade), Alvin Carlos

Krüger (Barra do Rio Cerro),
Adelina Klein Ehlert (Tifa Mar

tins) e Estrada Vale das Pedras

- JGS 519, na localidade Ribei
rão Grande do Norte. O investi
mento nas seis obras será cerca
de R$ 1,6 milhão, em 2,5 quilô
metros de pavimentação.

Uma das ruas onde o asfal
tamento era constantemente

reivindicado, a Estrada JGS 331,
no Ribeirão Grande do Norte, a

chamada "Rota dos Hotéis", está
com as obras concluídas. Foram

pavimentados 6,5 quilômetros,

.

com custo de R$ 5,9 milhões: R$
3,4 milhões da Prefeitura e R$ 2,5
milhões do Estado. O trecho es

tará totalmente finalizado após a

pintura da sinalização horizon
tal, colocação de placas de orien
tação e a construção de três pon
tes e duas galerias. A Secretaria
de Obras ainda está colocando
cinco centímetros de concreto
em 192 metros de extensão na

rua Ida Bridi (Vila Lalau).
DIVULGAÇÃO

Além do
asfaltamento
nas seis vias,

na rua Ida
Bridi está

sendo
colocado
concreto

Garota tenta
furtar em
loja do Centro

.

Trânsito será
parado para
transporte

A empresa Weg fará o trans

porte de duas unidades de Sistema
I

Elétrico Integrado, na manhã deste

domingo, a partir das 8 horas, com
destino à Serra dos Carajás, na Pa
raíba, Os equipamentos de grande
porte sairão pela Ilha da Figueira,
em frente à entrada da localidade de

.

Águas Claras, seguindo à esquerda
em direção à rodovia se. No trevo,
seguirão à esquerda em direção a

Guaramirim, seguindo à direita no

sentido da BR-101, e de lá partindo
em direção à Joinville, onde o trân
sito também será paralisado para a

passagem do comboio.
Cada equipamento possui 12

A PM abordou a garota e en- metros de comprimento, 5,99 de
controu os objetos. Ela estava largura, 4,26 de altura e pesa 25

acompanhada de uma amiga, toneladas. O roteiro, registrado
de 18 anos, que foi liberada. junto à PM, poderá ser alterado
Já a adolescente que furtou os durante o transporte, modifi

objetos foi encaminhada para cando a rota para a Av. Prefeito
a Delegacia, juntamente com a Waldemar Grubba, que passa em
proprietária do estabelecimen- frente àWeg 2. A saída das cargas
to, onde houve um registro de pode ser suspensa dependendo

.. F'Uff0-Tentado. .. . ,. .. das condições climáticas .

Uma adolescente de 19 anos

tentou furtar dois pares de brin
cos e dois conjuntos de pulseiras,
que custam cerca de R$ 180, da
loja Arte Míúda, no Centro de Ia
raguá do Sul. A Polícia Militar foi
acionada pela dona da loja, que
viu a garota pegando os objetos
e saindo sem pagar, no final da
tarde de quinta-feira.
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Antes de comprar
compare

*Condição exclusiva para financiamento
/

Banco Volkswagen .. .. �

Cinto de segurança pode salvar vidas.
���U/U(.101QQIl�to"_OSIlWlqtleS 110$Concessi0n4r1osVolbwasen !)1ft veiculas básicos com pintura $ótlda, Frete Incluso, Condlçfles I�, "'11cIts lpenaspt,. veiculas dlllflOnlvtl.lm ..toque. Qualquer percentual de
�_'I�lIfOII\Otlo,fQtos�lIustRtMs.��m,br. Caraguá Auto Elite

Uma reTação de éonfiança
W'WW.outoelite.com.br GrupoAuto Elite 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCO VOUC$WAGIN

'"
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8 Geral

ESPETÁCULO
Escola da Scar encerra 2010

Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 20h, a Escola de

Dança da Scar apresenta o espetáculo "O mundo má

gico", encerrando o ano letivo de 2010. No palco do
Centro Cultural de Iaraguá do Sul estarão 150 alunos
do Brincando de Dançar e dos cursos de balé clássi

co, acrobacia aérea e de solo, dança do ventre e dança
de rua. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 e podem ser'

comprados no Centro Cultural. Informações pelo tele
fone (47) 3275-2477.
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INA�GURAÇÃO
Gaad comemora nova biblioteca

. VESTIBULAR

Anhanguera realiza nova prova
A Anhanguera de Jaraguá do Sul abre inscrições

para o novo processo seletivo do Vestibular 2011.
Com mensalidades a partir de R$ 199, a instituição
realiza novo vestibular no dia 19 de dezembro, às
9h30. Interessados têm até o dia 16 de dezembro
para se inscrever pela internet, a taxa é de R$ 25. Os
candidatos também podem optar pelas provas agen
dadas, sempre as. quartas, sextas ou sábados. Infor
mações e inscrições pelo site www.vestibulares.br.

A Caad (Casa de Apoio ao Adolescente) comemorou
ontem a inauguração da sua biblioteca. São 2.300 exem

plares de livros e periódicos adquiridos através do Fun
do para Infância e Adolescência (FIA). Os adolescentes
frequentam o Caad no período em que não estão em

aula e muitos recebem ali um reforço do aprendizado
escolar. Além da inauguração, a coordenação do Caad

prestou uma homenagem a todos que colaboraram com

a casa no ano de 2010.

Promoção Zero Grau Peugeot. Ar·condicionado de série grátis para toda a Linha Peugeot 2.07 - exceto para os veículos Peugeot 207 modelo X-Line, 3 e 5 portas, que não possuem ar-condicionado de série, e para veí�ulos de vendas diretas e de vendas WEB, linha 3008 e taxa de 0%

para a Linha Peugeot 307 HB e Sedan. Peugeot 207 HB XR 1Al Flex, 5 portas, pintura sólida, ana/modela 10/11. Preço público sugerida para venda à vista a partir de R$ 36.900,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de R$ 34.200,00, com R$ 2.700P? de

desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido paro venda à vista a partir de R$ 39.990,00. Preço público promocional sugerido para venda à vista a partir de

R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 H B Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 52.800,00. Simulação na Modalidade
CDC" Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o veículo acima e o-preço público sugerido para vendeo vista a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) à visto mais 24 parcelas mensais

totais fixas de R$ 840,77, com vencimento da 1 c (primeira) parcela para 30 dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% a.m. O CET (Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125% o.rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. para Pessoa Física

Strasbourg
WWw...strosbourç.com.br

Jàraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414
Seg a Sex, das 8h às 19h

Sábado, das 9h às 17h

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7
Seg a Sex, das 8h às 19h

Sáb e Dom, das 9h às 17h

"
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