
Como será
o amanhã?

Mão
•

ngorosa
Prefeito de

Massaranduba,Mário
�.__-- Fernando Reinke

(PSDB), diz que um
dos segredos da

boa administração é
controlar todos

os gastos.
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Em entrevista ao O
Correio do Povo, doutor_.................

emGeografiaHumana,
Aloysio Marthins deAraújo
Junior, avalia o cenário
econômico registrado em
2010 e aponta tendências
para o próximo ano.

Página 18

Diversidade e espírito
empreendedor
licam colocação

Pesquisa do IBGE revela que Jaraguá do Sul assegurou a
5a posição no ranking do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado.

O PRESIDENTE DA ACIJS DIZ QUE PARA SE MANTER EM CRESCIMENTO, Mu..NICíPIO
PRECISA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇAO.

Páginas 10e 11
PIERO RAGAZZI

CORRIDAÀS LOJAS
Com a proximidade do Natal, consumidores enfrentam uma verdadeira maratona para garantir a compra dos presentes.

. ,

blush.
A revista da ........ ínleligelde!

Havan inaugura a
parada obrigatória
Primeira etapa do complexo,
em Barra Velha, recebeu
investimentos de RS 30
milhões e será aberta hoje
com a promessa de ser o

novo cartão-postal da
cidade. Página 7

'I TRANSIÇÃO
Paulo Bauer

diz que PSOB
não perdeu

espaço.
Página 5

FABIAN
'LEMOS

Polícia investiga
suposta quadrilha
Assaltos registrados na

região de quinta para sexta
feira deixaram indícios
de que podem ter sido

planejados pelas mesmas
pessoas.Páqina 26

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2·História

Primeiramente,
alguns

moradores buscaram
em geradores instala
dos junto aos rios ou

através de bateria obter energia
para iluminação e geração de

força para maquinários. Augusto
Mielke, Iohann G. Stein, Friedri
ch Sonnenhohl foram alguns.

Em janeiro de 1919, foi fun
dada a Empresa de Eletricidade

Iaraguã Ltda por Pedro Chris
tiano Feddersen e Eduardo
Kellermann. Feddersen era em

presário de Blumenau, eleito

deputado estadual por algumas
legislaturas. Kellermann pri
meiramente morava em Joinvil
le e depois veio residir no Dis

trito Jaraguá. Naquela época,
havia somente 122lâmpadas de
iluminação pública, 487 liga
ções particulares e 5.073 velas
de iluminação pública.
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Silvia Kita

A Empresa de Eletricidade de '/1""

Jaraguá contratou com Blume
nau para fornecimento de ener

gia elétrica em 1924. Em julho
de 1925 os trabalhos já estavam

bem adiantados, inclusive com

a troca de postes de madeira por
postes de concreto. Além disso,
estava sendo construído o pré
dio para a administração desta

empresa, na rua Epitácio Pessoa

(foto). Muito do material elétrico
necessário estava chegando via

Linha São Francisco.
Em 1928 a empresa foi adqui

rida pela A.E.G. de Berlim, que
mantinha filial no Rio de Janei
ro. No ano seguinte, era consti
tuída a EmpresulL, Empresa Sul
Brasileira de Eletricidade SIA.

que incorporava os bens da an

tiga empresa de eletricidade de

Jaraguá, assumindo os serviços
desta data em diante.

luz e força, estímulo ao crescimento do Distrito
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Quando a empresa Pê-.
cher & Cia tinha a concessão

da Colônia Iaraguá, entre os

anos de 1900 e 1903".\ fora
contratado por Domingos
Rodrigues da Nova, os traba
lhos do engenheiro francês
Euzébio Depouy. Adquiriu
terras na região e mudou-se

para o Rio Grande do Sul.
Em 1916 resolve, junta-

mente com sua esposa, visi
tar Jaraguá e verificar como
estavam as terras que. havia

adquirido. Havia designado
o senhor Manoel Nunes da
Silva para cuidar das terras.
Eram seis lotes, margeando
o lado direito do Rio Iara
guá, denominando então de
Vila Nova. Os fundos davam

para a região do Rio Molha.

Serviços públicos
em andamento

Inicia os trabalhos de coloca

ção de macadame na estrada Rio
da Luz, numa extensão de mais

ou menos 15 quilômetros. O

serviço estava sendo realizado

com seis turmas de trabalhado
res e os moradores auxiliariam

com 800 dias de serviço sendo
350 com carro. (CP 2803 1925).
Também iniciava a reconstru

ção da estrada Itapocu. Por ou
tro . lado o governo do Estado
investia na conservação da Es

trada do Rio Cerro.
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Cassuli Advogados Assedados OAB/Se. 39'7/99 U
Rua OonaJdo Gehrinq, 135 • Fone 47 33717511 - Fax 47 32751820 <

&Cassuli
W"WJ.cassuli .advbr

us direitos, a
góclos jurídic
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Edificação di
empresa de
eletricidade
construída
em Jaraguá
na década
de20

'. "EW: 1,�06;,G�orgW()lf Júnipr" ,

anci da Sijy:a Porto, Ben- priedade de Reinoldo Rauque
,1

filHo dO inii�anie GeorgWólf,'
,

er; ri�liriô 'FancfÍer,' ali peimanece atê 1924 qüan-
construiu no centro do Distrito Quando o comércio era dirigido do constrói nova edificação na

Jaragtiá uma casa de.com�rd.o . .J ' �.e10 setlli@r,S�er (l912� havia Avenida Abgon Batista, atual

Mantinha também um salão bar, salão de billiar, hotel, loja Avenida Marechal Deodoro da

de festas. Logo após vende para de armarijlhos, �ecos e molha-
"

Fonseca, esquina com a rua

Angelo Piazeta,'que passa para ''Cios: Em 1920 pâssa a ser "pro-\
;

Doniingos Rodrigues da Nova.

Na foto
a casa

,

comercial
de Reinoldo
Rau, tendo
em frente

à casa
comercial

de Antonio
Tobias.
Nªrua,

problemas
ocasionados

, : .;peladiuva

Preservando
seus documentos

Notícias
da Estrada
de Ferro
em 1925

Existem diversas normas de o tempo;
conservação de documentos • Não guardar os documentos
que podem e devem ser utiliza- em pacotes plásticos, mas em

das não somente por quem tem pastas;
a função de guardar documen - • Não escrever com, caneta

tação histórica, como todos atrás de fotografias, pois a tin - AlvinWalter, estafeta dos CO!

nós que temos documentos em ta com o tempo irá danificar a reios da Linha São Francisco,

nossa casa, que também são Imagem; transferido para São Prancísé

preciosos para nossa família, • Evitar utilizar a saliva para em março de 1925.

para nossa história e comprova- folhear livros, jornais e outros Fraricisco Fischer Filho é nc

ção de direitos. documentos, pois transmitimos meado despachante junto a E.

Entre elas podemos citar: acidez aos mesmos e' os doeu- trada de Ferro em Jaraguá, co:
• Não dobrar os documentos, mentos podem conter impure- forme notícia do jornal Corre

RQj���H�.fiQr�sA�}lij�!H51_nLç9m, i <�}\S, p'rej�djçj!\i�à_��Ú9:�� � _ ... \ �'. :�� ;.��4R R<?�o de �� .�� ��!A .4�J�?�..
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PONTO DE VISTA _

OAB de Jaraguá
cio Sul

Jorge 8rognoli,
economista

DurvalMarcatto,
presidente da Acijs

Fast Vote

É uma pena
que este

mau hábito
(desgraçado,
diga-se de
passagem),

de legislar em
, .

causa propna,
insista em

permanecer
forte na

sociedade

política
brasileira.

Na
quarta-feira desta semana, os senado

res aprovaram, em ritmo acelerado (inco
mum para os envolvidos - salvo quando
os interesses em questão são os próprios

interesses!) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL
683/10) que na prática iguala os subsídios dos par
lamentares, dosministros de Estado,
do presidente e do vice-presidente
da República aos dos ministros do

Supremo Tribunal Federal (STF) atu
almente fixados em R$ 26.723,13.

Pela proposta 'aprovada no siste
ma de votação que poderia até ser

chamado de (faz vote' (numa alu
são comparativa ao sistema de ali

mentação rápida conhecida como

fast food), o novo valor será pago a

partir da próxima legislatura, que

começa em fevereiro de 2011. O re

lator da matéria e líder do governo,
senador Romero Iucá (PMDB-:RO),
obviamente apresentou .parecer
pela aprovação (afinal, 'ele é um

dos beneficiados).
Inobstante a proposta aprovada,

os novos valores poderão não durar

muito, já que tramita na Câmara dos

Deputados um projeto de lei de ini
ciativa do STF (também de interesse próprio, por
tanto), que pretende elevar o valor pago aos minis

tros para R$ 30.675,48.
Sem embargo da discussão que pode ser trava

da no sentido de se defender o aumento aprovado
pelos senadores, não há como esconder que em

bora possa ser considerado legal do ponto de vista

meramente formal (em observância aos procedi
mentos técnico-legais, portanto), este aumento é
absolutamente imoral.

É imoral pela forma rápida como foi aprovado.
É imoral pelo fato de que o percentual de aumento

concedido (61,8 % para os congressistas - senadores
e deputados federais, 133,9 % para
o presidente da República e 148,6
% para os ministros de Estado e o

vice-presidente da República), não
guarda relação de proporção com

nenhum outro aumento concedi
do aos trabalhadores brasileiros. E

nem se alegue que o critério apon
tado (eventual defasagem) justifi
caria tal aberração, uma vez que os '

valores atualmente recebidos pelos
beneficiados com a aprovação des
ta imoralidade, já se mostra possível
apontar que os mesmos não se en

contram defasados, pelo menos em

relação ao número absurdamente
maior de brasileiros que recebem na

faixa de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00.
É uma pena que estemau hábito

(desgraçado, diga-se de passagem),
de legislar em causa própria, insista
em permanecer forte na sociedade

política brasileira.
É importante que se faça uma grande refle

xão por todos os que se sentem aviltados corri a

aprovação de propostas como esta, uma vez que
em um país onde impera (ainda) a desigualdade
de oportunidades, a voz das urnas é a única que
parece ser escutada.

"

"

SERViÇO
TRArbIçAO

Festa do Chope
com jantar típico

A Sociedade RecreativaVitória Rio da Luz, de Ia
raguá do Sul, promove hoje a 9a Festa do Chope com
JantarTípico. O JantarTípico será servido a partir das
20h commarreco recheado e joelho de porco, ao pre
ço de R$ 15 por pessoa. Início do baile às 22h, anima
do pela Banda Adler's Band. Ingressos a R$ 10. Infor

mações pelo telefone (47) 3055-8851 ou 3055-8164.

Campanha "Doce
Natal" no Shopping

A campanha "Doce Natal", do Shopping Center

Breithaupt, vai sortear entre os clientes três automó

veis Novo Uno e trêsmotocicletas Kasinski.A cadaR$ 40
o cliente terádireito aumcupom que deve serdepositado
nas urnas distribuídas.A campanha faz parte da progra
mação de finalde ano que destaca também adecoração e
apresença doPapaiNoel e daMamãe Noel.

, , \ �
"

Fr�s�r�1 t: .r",

Baile de' Natal
no Alvorada

Hoje tem Baile de Natal na Sociedade Recreativa

Alvorada. O início será às 22h30, com animação por
conta do Grupo Safira, do Rio Grande do Sul. Ingressos
antecipados a R$ 12, nos seguintes locais: Posto Mime
daWalter Marquardt, Posto Mime do Rio Cerro, Flash
Vídeo Locadora e Posto Mime da Barra. As primeiras
500 pessoas ganharão o novo CD do Grupo Safira.

Escola contemplada
com netbooks

A Escola Waldemar Schmitz, da Ilha da Figueira,
será contemplada com o projeto Um Computador
porAluno, do Ministério da Educação (MEC), que tem

. como objetivo promover a inclusão digital nas escolas
das redes públicas de ensino estadual, distrital emuni
cipal, mediante a aquisição de computadores portáteis
(netbooks) novos, com conteúdos pedagógicos.

.v • ii ; I.; til "Il.:_;'Hí'1). l- 'Id' d FIP �l'-'Ii
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ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,
CULTURA E LAZER DOMUNICÍPIO DE CORUPÁ.

AVISO DEUCITAÇÃO - MODALIDADE: CONCORRÊNCIAPÚBUCAN° 002/10
OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa, visando a Permissão de uso, de

espaço para exploração de copa e cozinha no Ginásio Municipal de Esportes
WillyGermano Gessner - Bairro João Tozini, localizado na Rua José Pasqualini,
126 na cidade de Corupá-SC.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 17/12/2010, às
09hOOmin do dia 18/01/11.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h30min do dia 18/01/11
TIPO: Maior Preço Unitário.
INFORMAÇÕES E ENTREGADO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Pre
feituraMunicipal de Corupá - Av.GetúlioVargas, 443 e também no siteHttp:/ /
www.corupa.sc.gov.br. Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 17 de Dezembro de 2010.
LORIANO ROGÉRIO COSTA

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,TURISMO,
CULTURA E LAZER

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISODE liCITAÇÃO - MODALIDADE:CONCORRÊNCIAPÚBliCAN°005/10
OBJETO: Alienação de Imóveis pertencentes ao Município de Corupá
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 17/12/2010, às 09hOOmin
do dia 19/01/11.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h30min do dia 19/01/11
TIPO:Maior Oferta.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO UCITATÓRIO: No endereço Prefeitu
ra Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site Http://www.
corupa.sc.gov.br. Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 17 de Dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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EDUCAÇÃO
Escolas recebemmelhorias
Governo do Estado inaugura reforma em uma unidade e ginásio em outra

JARAGUÁI MASSARANDUBA tadas e a escola foi ampliada.
Durante a cerimônia, foi anun
ciado o convênio entre Estado

e Prefeitura de Massaranduba

para a construção de um gal
pão que vai abrigar uma praça
de alimentação e camarotes no

Centro Esportivo Municipal,
onde acontece a Fecarroz. O go
verno vai repassar R$ 100 mil e,
em contrapartida, o município
entra com cérca de R$ 42 mil

para as obras.
Em seguida, a comitiva partiu

para a inauguração do ginásio de

esportes da Escola Elza Granzot
to Ferraz, no bairro Santa Luiza.

No total, nesta obra foram inves

tidos R$ 858,6 mil. Paulo Bauer

destacou que a entrega do ginásio
é o cumprimento de uma promes
sa. "Em dezembro do ano passa
do nós inauguramos a estrutura

nova da escola. E nesse dia nós

Duas importantes obras
na área da educação,
em Jaraguà do Sul e
Massaranduba, foram
entregues para a

comunidade ontem.

As
obras de reforma e

ampliação da Escola
Estadual Padre Bruno

Linden, na localidade

Braço Campinas, em Massa

randuba, foram as primeiras a

serem entregues. Em seguida,
foi realizada a inauguração do

ginásio de esportes da Escola
Estadual Elza Granzotto Ferraz,
em Jaraguá. O ex-secretário es

tadual de Educação e senador

eleito, Paulo Bauer, compare
ceu nas duas solenidades.

Na Bruno Linden, os inves
timentos do governo do Estado
na obra totalizam R$ 483,8 mil.
O local passou por uma refor
ma geral, onde o forro e o piso
foram trocados, as paredes pin-

prometemos um ginásio para essa

comunidade. Essa obra é muito

importante para os alunos, ficou
maravilhoso", discursou.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

G

Paulo Bauer afirma que o ginásio construído significa o cumprimento de uma promessa para a comunida

DE 2'1 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO, NAS CONCESSIONÁRIAS NISSAN.

NIX .IQINVILLE
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Tel. (47) 3032-4300
www.nissannix.com.br
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SHIFT_the way you move

Preço! v�1a Válido até 31112/2010, ou �nquanto �rem os. estoques, para o Nissan livina 1.6 Ae.l, ool)! câmbio manual e pinturn slllida, ano/morlelo201012011. co.ndlção Válida parn o veicul1l Nissa� livina 1.5 Rex, C1lm câmbio r1)3llual e pintlJl8 sIIlida, aoo/modekl2010/2011 Alianc�mento pelo coe (Credito 0i1l!)O ao

CO/ISIJIllI.'dor),
através da Cia. de Cre�fto, Flnanciamen.to.

e Investimçnto RCI Brasil, Válido até :11/12/2010,
.' ri-'Preço a vm de R$ 4a.990,o0, nas 5e{julntllS condlÇOes: 6IJ% de enin!d? (R$.26.394,0lJ) + saldo f,na_nCl8do em 24 meses, col11 pan:elas. de R$ 786,65. sendo a pnmelrll parcela parn 30 OUlS. Taxa de JUrul de. Im am.(1m aa), Tarifa de CU_Qfecção de cadastro de R� 550,00 + despesas com seMÇOS I!e leiteiras (deSjJesa5 com grnvame e C�irusSão) de R$ 437,62 + Impostos (IOF) de R$ 280,13, Custo efetivo totol de 0,57%

am.(7,07% aa), Valor total �entrnda + parcelas) d� R$ 45.273,61. Cnidito SUJt:lto a ana�se. e aprovaçao de �dastro. 2 - Preço a.vm Válido are 31/12/1010.lJ!l enquanto durarem os estoques, para o N�n livina X-Gear 16 Sl Ae� com cambio T!laIIual.6 pintura sólida, aoo/modelo 2010/2011 COOOlçaO vaUda parn omio N/SSan NlsSan livina X-Gear 1.6 SL Re� com câmbio manual e pinturn slllida. ano/morleI1l201012011. P�OGRAMA "
Finanrnamento pelo COC (Cred'rto Direto ao Consumidor), através da C!a. de Cnidito, Finaooamento e Investimento RCI Brnsil, vaUdo ate 31/12/2010. Preço a vm de R$ 52.990,00, nas 5e{jUlntllS condições: 6IJ% de entrada (R$.31794.00) + saldo fina!JCiado em 24 meses, comparcel�de R� 93B,82. senda a pnITlelrn parcela parn30 dias. Taxa de Jutos de 0%a.m. (Im a.a.). Tarifa de confec� de cadastro de R$ 550,00 + diteçãoespecial .."
despesas com seMgosde terceiros (despesas com wavame e comlSSaO) de RS 431,62 + Impostos QOF) de R$332,73. Culto efetrvo total de 0.49%a.m (6,1Ima.a.). Valnrtotal (entrada + parcelas) de R$ 54.325,66. Cnidtto sujeito a anartsee� de cadastro. 3 - Preço a vm válido are 31/12/2010. ou enquanto durnrem os estoques, p8I1Io NlSSan Tiida Sedan 1.8 ReI, com câmbio manual e pinturn sllfida ano/modelo I I

201012011. Condiçao Válida até 31/1212010, ou enquanto durnrem os estoques, para .0 Nissan Tiida�dan 18 Rex, com câmbio manual e pinhlrn sólida, ano/modelo 2010/2011. Financiamento p�o COC_ (Credito Direto ao Consumidor). através da C'�. de Cnidito, Ananciamento e Investimento RCI BrnsiI. Preço ã vista de R$ 44.500.00, nas seguintes co?dições: 60% de entrada (R$ 26.700,00) + saldo fmanciado em 12 meses,
Consulte eondlç6es e.pee e •.

com pan:elas de R$ 1.580,27, sendo a pnmelm pan:ela parn 30 á�& Taxa de juros de 0% a.m. (0% aa),Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550,00 + despesas com SIlMÇIJS de len:elros (despesas com wavame e COOlISSaO) de RS 437,62+ Impostos (IOF) de R$3fI2,IiO. Custo efetrvo tolal de 0,39% am (4,76% sal. Valor IotlII (entrnda + parcelas) de R$ 45.663,24. Credito sujetto a anárJSe e aprovação de cadastro. 4 - Preço à vm valido até 3111212010 ou enquanto durnrem os estoques,

parn O Nissan Sentra 2.0 Ael 6 man:i1as, com câmbio malUllll e pintum sólida, ano/modelo 201DnOl1C� vafida para o Nissan Senlr.! 2.0 Rex 6 marcllas, com câmbio manual e �nturn slllida, ano/modclo 201012�11. Financiamento �elo COC (Credito Oireto ao Consumidor), através
.

e Investimento RCI Brnsil, Váfido até 31/12/2010. Preço à vista de RS 54�90.oo. nas seguintes oomr�ões: 60% de entrada (R$ 32.994,(10) + Saldo fmanciado em 36 meses, com

parcelas de R$ 647,65, sendo a pnmetrll parcela para 30 dias. Taxa deJuros de O'ÁI a.m. (lIli aa), Tarif� de. confecção de cadastro de RS 550,00 + despesas com S6MjOS de terceiros (despesas .com gl1lvame e com/SSao) de RS 437,82 + Impostos (UlF).de RS 366.01. Custo.efetiVO total
. .

tOlaI (entrada t parcelas) de. RS 56.309,4IHnidito suje�o_a análise e aprovação de cadastro. 5 - Preço à vista Válido até 311t2l2010, ou enquanto durnrem os estoques, parn o

NlSSan TliM 1,8 S Aex 6 man:has,.com camb� manual e p.'"turn solida, ano/modelo 2010/2011. Condli;ao valida pa'! o veiculo N/SSa� Tilda 18 S Rei 6 marchas, com oambio manual e plnturn solida, ano/m.odelO 2010/�n. AnanCl8Jl1ento ,pelo coe (Cnidlto Direto ao Cnnsumldor). através de Cn! lto, Financ�mento e Investimento Rei Brasil, valido ate 31112/201ft Preço. à �sta de R$ 48290,00, nas seguintes condiçiíes; 60% de entrada (RS 29,394.00) + saldo financiado em 36 meses,. C1lm

parcelas de R$ 579,87, sendo.a pnmelrll parce� pam 3� dias. Taxa de j�ros de Il% a.m. (0% a.a.).Tanla de .confec_ça� de cadastro de RS 550,00 + despesas com seMços decJercelros (despesas co"! grnvame e C1lmlssso) de R$ 437,82 + l�pOSIos (IOF) de RS 332,73, Custo efetivo tolal!'e 0,3
_ .

am (4,33%a.e.). Valor IotlII (�trada + parcelas) de R$ 50.269,50. Cnidlto SUjeito B.anárJSe e aprovaQiio de cadaslro. Garnntia de trê$ anos, sem limite de quilometragem.parn uso pa[1lcu�r, 100 1\111 km

para uso comerciai, ou o que vencer primeiro, C1lm I1lVlsoes e manutençoes eretuadas nas COncllSSlonánas NlSSan, limitadas a defeitos de fabncação ou monlagem de peças. Pam obter mais Infonnaçoes. consu�e o manual de garnntla, Frete Incluso. lmagells mernmente Ilustrati\las. Acessonos nao Inclusos. Certificado de autonzaçao SEAElMF 00 06/0380/2011 Período da promoção: de 21/1 i12010 a 21/1212010. Parn mll� infonnaçlie� acesse www.nissan.com.brou www.tesldnvenissan,COIn.br.

Cinto de segurança salva vidas.
'"
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Política 5

iplomado pelo TRE como senador por Santa Catarina, Paulo Roberto Bauer estd no centro dos
.

ontecimentos políticos há duas décadas.Ago�q, maisdo que nunca, Do alto.dos seus 1 milhão e

588 mil votos, o senador tem trabalhadoforte nos bastidores. Em uma rápidà entrevista à coluna,
.

Bauer -rebateas críticas de queàPSDB entrará nogovernomenordo quesaiu da eleiçoo, repela qy,e. "

háa disposição deRaimundo Colombo em conceder a indicação do secretário regional deIaraguâ a ele, Paulo

Bauét; efazmistério sobre seuruttlreieni 2€)14: I�pértence aomundo daScirounstânéiaspcilítieas."Confira. "

TRÊS PERGUNTAS PARA PAULO BAUER

o Correio do Povo - Ainda estamos em fase

de âefirtiçãQ dos títulâres das SDRS, autarquias,'
fundações e demais cargos de segundo escalão,
mas já fica a impressão de que o PSDB entra no

governomenor do que saiu da eleição. É isso?

Paulo Bauer - Numa composição de governo
não se deve considerar a importância ..

do parti
do pelo número de cargos ou de pessoas dá sigla
que estão na administração. O que importa é a

expressão e a amplitude dos órgãos comandados
pelos tucanos. A Secretaria de Estado da Edu

cação representa 25% do orçamento estadual,
30% do funcíonâlisrtío público e é a única "que,
diariamente, atende pelo menos mais de 10% da

população catarinensé em 1.323 endereços.A Se

cretaria de Ação Social atende as pessoas c,!ren
tes, executa o programa habitacional e a área de"

emprego. Estas duas jávalem outras.

Correio - Circula a informação de que o se

nhor pediu a João Paulo Kl�inübing, João M,atQs ii

Il/lii"I/U/"mlill"I/I//I:Ih1I���1/11/�1:�!IIIIii.l/lll11l1!I��<JII�i:r!�:W1'lIi�!'!&�111'"·""!!/,II�IIBll"ii,!!,I/JfII�II"I'!I!:1i!!.""lIi'II�1I111mJll:I!(���'!iI"!'I!,l/lJli:'''III�,�''':�IIqJ/lIl/mil:h!:���:j�I:IiII�''�1;:I:;f!IY",I"llill:�Iif!III/IIIIlII!iIIIl/lI!ffI/lI�l#irIllIPIllli/!lfl/i!iJJlfIIl!ffll/!jlmmiIUi/UUIIIllJli!llllllllIlflilI/lllJIIf#!UIIIII//lIiIIilll[lllmlil!tI�II!/IIumilllill/JUIJiIll!I_iJJJl"I/IIJjI/lllliI.lJi/llllllillmlllllqlilll/f1//fJJl/l!lIl/ll/I/III,tIlImJIlImIIlllfl/iUfIIIIII/1IIJ1, :;r.,: "

,

"
.

" ' : ,! .;!�;i
.
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,

. .

'I

' .i;,'.�; ,

e Dalírío Beber para indicar o titular da SDR de
Jaraguá,e que ele seria d.oPSDB.r(Jonfete� j�.

Bauer - Não teria sentido um senador elei

to 'peâir aos'citados taIposição. 'nique existe é

uma disposição do governador eleito Raimundo
Colombô de atribúir aos 'quatro vencedores fUa
chapa majoritária aresponsapilidade deindicar
o secretário dás cidades que constituem suâ prin
cipal base eleitoral. Por isso, Raimundo indica o

de Lages, duardo Pinho Moreira o de Criciúma,
o senador Luiz Henrique o de Ioíneílle e eu o ide
Jaraguá do Sul (mas não revela o nome).

, Correio - Em 2014, o senadorPaulo Bauervai
ser um cabo eleitoral de luxo ou seráprotagonis-'
ta do processo eleitoral?

�auer - Meu projeto é realizar um grande
mandato de senador. Para isso, um milhão, 588
mil e 403, catarinenses me confiaram um man

dato de �ito anos. O que vai acontecer em 2014

penenee.ao mundq das Gjrcunstâncias pp,líticas.

A SDR e 2012 Espirituoso
Ivo Konell batizou o frentão que está se
formando de "água com azeite." O ex

deputado consideranormal fortalecer
os laços com o PP de Iaraguã, que já está
no governo e bemmais difícil acertar os

ponteiros com o PMDB.�'Já ternos
o PR, o PVe o Pp. E o PSDB bom
está e ficaconosco," pontuou.

A disputa pelo comando da SDR de Iaraguá
do Sul tem como pano de fundo as eleições de
2012. Aprefeita Cecília Konell já até sugeriu
um nome ao governadorRaimundo Colombo,
mas faz sigilo, emboraAlcides Pavanello seja o

"

favorito dentro do DEM. A leitura é cristalina:

como haverá um frentão partidário que exclui os
democratas para a disputamunicipal, o discurso
é de fortalecer o partido, ganhando espaço.

PINGA F
MADRINHA. Vereador Lati
Demathê até pode ser o

secretário regional, mas precisa
do aval da prefeita Cecília Konell.
Sem falar na concordância de

Paulo Bauer.

HUMOR· "O frentão água
com azeite não dámeio

quilo". Ivo Konell, sobre a
possibilidade de união
de vários partidos nas
eleições de 2012.

Con�aponto' (
,

''ii I,
,

, _ii' ;:'1' .H-' -

, �·i.. , t'
��.,' I

O secretário' de Planejamentg,
Atistid�s Panstein, rebate as

.

notas publicadas na coluna'
"

dequinta-feir:§t, SOBre aPonte
do Rau. De posse de vasta

documentação, garante
que todas as modificações
propostas atehdeiu a

.

legalidade. Eassegura
. "I, :.i.-.i_ '1.' oiÓ. "1,,"" I

',. -i,.l1

que o gerente de,ttânslto,
José Schmítt, não é contra
r ..

,

I
' ,

·"';:!I. _',,:; 'i'1.:, '.'fI' .

nem condena o projeto de
reposicionamento.
Segundo ele, a coluna só teve
acesso aos questionamentos
feitos pormoradores e pelo
Ministério Publico.

Contraponto �(2
Cada itemé respondido
como de idoembasamento

legal, inclusiveum Idos

pontosmais polêmlcos:�'\.

-garantiade integração dos
empreendimentosdegrande
-porteedosnovus loteameutcs à
_.... l/li... ,. '" ,_ '"

�_
,.
__ ....lI:"'"

mama llJana eDS!u;:;ure, VlStcalU!O
a.mobilidade ,dosusuários e
evitar custosadicionais ,ao poder
púbtiro (LeiOomple1JDelltar
65/01)�"SegundoPanstein,a
obrapelo reposicionamento
castarãcercadeB$ ,Z,5mlbôes,
enquanto !que,peloproj,eto
antigo,sairápeJodobro..Bom
,argumento.

DO PMDB •Nilson Bylaardt esteve
na diplomação dos eleitos e diz

que ouviu de "todos", inclusive
Raimundo Colombo, garantias
de que os acordos políticos serão

cumpridos.

Financiamento de particular
para particular Só a BV tem! ÚJmaBVW1d

�Yee(e�

FINA EIH
(47) 2107-3900 Rua Epitácio Pessoa, n° 50, ao lado do Corpo de Bombeiros I Jaraguá do Sul/SC �"HJ(47) 2101.a.· www.bvfinanceira.com.br

"
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ta de estrutura no setor de segurança pública é
umamostra do esquecimento.

A situação fica ainda pior quando os projetos
de interesse regional dependem da iniciativa fe
deral. A falta de repasse para obras de recupera

ção da enchente, os constantes
atrasos no cronograma da du
plicação da BR-280 são os casos

mais graves, porém a indiferen
ça com a região engloba outros
tantos pleitos.

Jaraguá do Sul precisa fazer
valer os resultados positivos

conquistados pelo município como forma de
cobrarmais investimentos do Estado e daUnião.
Obras de infraestrutura, saúde, segurança e edu

cação dependem diretamente do repasse de ver
bas desses governos.

CHARGE

DO LEITOR

Terão os carros elétricos
trqietória semelhante ao Ipad?

al os carros elétricos,
produzidos em esca

la, começam a chegar
ao mercado e já estão

ganhando prêmios. O Leaf, mo
delo elétrico da Nissan, acaba de
ser agraciado com

o título de carro eu

ropeu 2011. Para ga
nhar o prêmio mais

importante do au

tomobilismo, o Leaf
venceu 40 candida

tos, dentre os quais,
os famosos' Alfa

Romeo, Citroén,
Dacia, Ford / Opel
Vauxhall eVolvo.

O júri foi composto por 57

renomados jornalistas especia
lizados no setor automobilís

tico, representando 23 países
europeus. Vale ressaltar que em

47 anos de competição anual, é
a primeira vez que o prêmio vai

para um carro elétrico.
Nissan Leaf é alimentado por

um motor elétrico compacto na

frente do carro, que aciona as ro

das dianteiras. O carro desenvolve
velocidade máxima de 150 quilô
metros por hora e omotor elétrico
é alimentado por uma bateria de
iões de lítio laminado. Tem auto

nomia demais de 160 quilômetros
tomando-se urna proposta prática
para muitos motoristas urbanos.
O Leafvem equipado com ar con

dicionado, navegação por satélite,
câmara de estacionamento entre

outros recursos tecnológicos.
Porém, nem .todos.os ,�,?ncor�

rentes têm a mesma sorte do Nis
san Leaf em termos de aceitação
pelo mercado. Nos Estados Unidos,
por exemplo, recente pesquísareve
lou que apenas 7% dos proprietá
rios de carros pretendem comprar

urn carro elétrico nos

próximos três anos.

Na China, onde já
existem modelos
elétricos e hibridos

para venda, poucas
unidades foram co

mercializadas.
É preCISO le

var em conta que a

maioria das novida
des quarido chegam

ao mercado demora um pouco
para conquistar a preferência do
consumidor.Assim que os tabletes
foram colocados no mercado, mui
ta gente dizia que não passaria de.
urn brinquedinho, que as pessoas
não se adaptariam com a leitura em

vídeo, que nunca seriam ameaça
para os notebooks etc.

O que estamos vendo atu

almente é algo bem diferente.
Basta embarcar nos aeroportos
norte-americanos, participar de

congressos na terra do "Tio Sam"
ou recorrer ao desempenho de
vendas dos tabletes no mercado
norte-americano para comprovar
que o "brinquedinho" conquistou
de vez a preferência dos consumi
dores de lá. Terá o carro elétrico a

"

"

mesma trajetória?

EDITORIAL

Esquecimento
os

números mostrados hoje pela repor

tagem do O Correio do Povo reforçam o

destaque de Iaraguá do Sul na economia
estadual e nacional. Com o 5° maior PIB

(Produto Interno) de Santa Catarina, porém,
a cidade sofre com a falta de

atenção de Florianópolis e

Brasília. Exemplo disso é a fal

ta, até agora, de um nome da

região no primeiro escalão do

governador Raimundo Colom
bo. César Grubba, apesar de
ter nascido em Iaraguá, não foi
uma indicação da região e é muito rriais um re

presentante do Ministério Público Estadual.
Nos últimos oito anos, oVale teve dificuldade

em ver seus principais pleitos serem atendidos

pelo governo de Luiz Henrique da Silveira. A fal-

DOLErrOR

Brincadeira é coisa séria!

A brincadeira,
como atividade

típica da vida
humana,

proporciona
alegria,
liberdade,.

contentamento

e, sobretudo,
aprendizado.

Ainda
há muitos adultos queacreditam

que brincar é um ato sem significado,
uma simples ação para passar o tem

po' uma atividade fútil e improdutiva.
Grande equívoco! Trata-se de uma experiência
rica e complexa. Há algumas décadas, o brincar
vem sendo valorizado corno ação essencial para
a formação de sujeitos culturais e sociais ativos
e reflexivos. A brincadeira, como
atividade típica da vida humana,
proporciona alegria, liberdade,
contentamento e, sobretudo,
aprendizado, uma vez que o lú
dico em ação é permeado de
sentido e significações.

Brincar é um direito que foi

garantido por lei no final da dé
cada de 1950, na Declaração
Universal dos Direitos das Crian

ças, documento elaborado pela
Unicef/ONU.

A brincadeira é meio de co

municação, elaboração, com

preensão, prazer e recreação. Ao
brincar, as crianças desenvol
vem capacidades importantes
para o seu desenvolvimento cognitivo, cultural,
emocional e social como, por exemplo, a aten

ção, a memorização, a imaginação, a imitação, a
criatividade, a capacidade de resolver conflitos
e, consequentemente, de se apropriar de habi
lidades e competências para vivenciar uma fase
adulta feliz e reflexiva

Entende-se que, pelo brincar, a criança
aprende a expressar ideias, gestos e emoções e

a tomar decisões, interagir, viver entre pares, co
nhecer, conhecer-se, integrar-se ao seu ambien
te próximo, elaborar imagens ou representações

culturais e sociais de seu tempo e desenvolver
se como ser humano dotado de competências
simbólicas.

É por meio do brincar que a criança cons

trói e reconstrói a sua compreensão de mundo

e, assim, se desenvolve como pessoa. Quan
do brinca, ela transfere suas ações simbólicas

para o mundo real e as transforma em ações
reais. Também reflete sobre o

, , seu cotidiano e experimenta
novas situações neste momen

to em que recria e interpreta
o mundo em que vive e com

o qual se relaciona e aprende.
Mesmo sem ter a intenção de

aprender, ela aprende!
Diante disso, acredita-se que

o brincar, como promotor do de
senvolvimento de capacidades
e potencialidades, deve ocupar
lugar especial na prática educa

tiva, seja no ambiente familiar
ou no escolar.

É fundamental que o mun

do adulto - que um dia já foi

criança - leve em consideração
toda a riqueza da cultura lúdica infantil se, de

fato, almeja o comprometimento e a respon
sabilidade social dos seus pequenos. E sendo a

escola um palco privilegiado de conhecimen
to, cultura e socialização, ela deve valorizar o

brincar. Ainda mais porque este é o lugar em
que se entrelaçam o ser, o conviver, o saber, o

fazer, a produção intelectual e o conhecimento
advindo do entorno social.

Porém, nem todos
os concorrentes
têm a mesma

sorte do Nissan
Leaf em termos
de aceitação pelo

mercado.

"

AnitaAdasl coordenadora pedagógica�a
Divisão de Sistemas de Ensino da EditoraSaraiva

Evaldo Costal escritorI
conferencista e diretordo Instituto
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Parada obrigatória.para
turismo, lazer e compras
Primeira etapa das obras daHavan, emBarraVelha, é inaugurada neste sábado
BARRA VELHA

A partir desta temporada, os
turistas terão um motivo a mais

para visitar o balneário de Barra
Velha. É que a cidade acaba de

ganhar um novo cartão-postal.

Trata-se
dó Complexo Para

da Havan, um espaço que alia

compras', turismo e serviços. A
primeira etapa do projeto, que

recebe investimentos no total de R$ 30

milhões, será inaugurada hoje. Às 10h,
a loja de departamentos estará aberta

ao público.juntamente com a praça de

alimentação. Nesta primeira fase foram
concluídos 40 mil metros quadrados do
complexo, um investimento de cerca de

R$ 25milhões com.geração de 400 vagas
de emprego.

No próximo mês, está prevista a

inauguração da. réplica da Estátua da

Liberdade, com 55 metros de altura, ele
vador panorâmico e mirante com vista

para o mar. Será a maior estátua bra

sileira' mais alta inclusive que o Cristo

Redentor, do Rio de Janeiro, que conta

com 36,9 metros de altura.
"A Havan será o maior empregador

de Barra Velha e também o maior arre

cadador de impostos. Quando a Parada

Havan estiver totalmente pronta serão

100 mil metros, quadrados construídos.

Iremos gerar mil empregos e contribuir

com o aumento de até 30% na arrecada

ção tributária do município", declara o

diretor-presidente do Grupo Havan, Lu
ciano Hang. Segundo ele, a escolha pelo
município se deve à localização privile
giada e também aos incentivos fiscais
oferecidos pela Prefeitura.

Em 2011 também serão construídos um

posto de gasolina, com bandeira Esso, área
de FastFood, onde já está confirmada apre
sença da americana Subway, e um restau

rante externo com arquitetura no modelo
"casa invertida', de cabeça para baixo.

PALHOÇA TAMBÉM
RECEBE NOVA LOJA

.J

Ontem, aconteceu ainda a inaugu-
ração da primeira loja da Havan em Pa

lhoça, na Grande Florianópolis, de fren
te para a BR-I01. A loja conta com 4mil

metros quadrados. O investimento foi'

de R$ 15 milhões, com a geração de 150

empregos diretos. O espaço apresenta
ummix com mais de 100mil itens.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
A Havan será o

maior empregador
de Barra Velha e

também o maior
arrecadador de

impostos.
LUCIANO HANG, DIRETOR

PRESIDENTE DO GRUPO HAVAN

"
PIERO RAGAZZI

H.AVAN PROJETA, IMPLANTAÇÃO DE 16 NOVAS lO.IAS PARA 2011'

Rede quer chegar a 50 filiais
O complexo de Barra Velha

também servirá como centro de
distribuição das mercadorias da
rede para as demais filiais. Por

isso, a localização de Barra Ve

lha, próxima ao Porto de Itajaí, e
também entre o acesso a grandes
cidades como Curitiba e Joinvil
le, pesou na escolha pelo terreno.

Com as inaugurações em Bar

raVelha e Palhoça, a Havan soma
cinco lojas. abertas em 2010.

Também foram implantadas fi

liais neste ano nos municípios
de Foz do Iguaçu, São José dos
Pinhais e Maringá, todas no Pa -

�

raná. A rede conta hoje com 21

lojas nos dois Estados e alcança a

marca de 4 mil empregos diretos

gerados. Para 2011, projeta a im

plantação de até 16 novas lojas
em vários Estados, com a meta Complexo também
de chegar a 50 filiais até 2012. será o Centro de

A Havan comemora em2011, Distribuição das
25, aIíJ.OS· de- fundaçãe-Começeu õ •••••••••••• ã •••••mercadorias:da·fecle .v:

em 1986, como uma pequena

loja de tecidos emBrusque e hoje
é a maior rede 'de lojas de depar
tamentos do Brasil no seu estilo.

A rede comercializa mais de

100 mil itens de produtos, em

vários setores como: moda, ele
trodomésticos, eletroeletrôni

cos, cama/mesa/banho, bazar,
decoração, brinquedos, tapetes e

material escolar.

Para 2011, a Havan
projeta. a implantação,
de até 16 novas lojas

. em· .vários Estados}
com a meta de chegar
a50·filiaisaté 2012.·

..... "" .... , .... ".�. S·

DIVULGAÇÃO
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PERFil

Um prefeito econômico
Mário Fernando Reinke (PSDB) defende forte rigor no controle de gastos

tMfÂ � ,

o prefeito Mário Fernando Reinke (PSDB) garante que é rigoroso na administração pública e exige o mesmo dos serviços terceirizados
I

MASSARANDUBA '

Por que a Prefeitura
gastou RS 60 em
manutencão no sistema de

�

internet em dezembro se

o Executivo dispõe de dois
funcionários no setor?

dele de trabalhar.APrefeitura ganha
muito com isso", comenta a gerente
de Contabilidade, Relinda Rode.

O estilo rigoroso de adminis
trar não se limita aos servidores

públicos. Em dois anos de manda

to, Reinke já rompeu três contratos
com empresas vencedoras de lici

tações, segundo ele, por não cum
prirem com o que assinaram. "Nós
fazemos tudo corretamente, dentro
da lei. Apenas exigimos que eles fa

çam o mesmo. Quem não cumpre,
nós cobramosmulta", afirma.A

indagação é do prefeito
.

Mário Fernando Reinke
, (PSDB), ao receber uma

ordem de serviço para
assinar. O tucano passa a mão

ao telefone e liga para o setor

financeiro. Quer saber o motivo
da despesa e recebe a explicação:
não era possível evitar o gasto.

Os servidoresmunicipais estão
acostumados a ouvir os questio
namentos de Reinke no começo
da manhã. Ele chega à Prefeitura
um pouco antes das 7h e logo co- Reinke se baseia em números

meça a tirar dúvidas sobre ordens para justificar seu estilo de traba

de serviço e outros documentos _
lho. Ele mostra os resultados de

que chegam ao seu gabinete.Alei-uma pesquisa que o colocam com

tura de editais e licitações ocorrem mais de 70% de aprovação. "Cerca
na noite anterior, quando hão há de 53% dos entrevistados já con

mais ninguém na Prefeitura. versaram diretamente comigo e

Reinke faz questão de se saíram satisfeitos.Opovo quer uma
apresentar como um prefeito ri- gestão pública séria", comenta.

goroso, que controla cada centa- Outro número comemorado

vo que sai da Prefeitura. Apesar por Reinke é o do caixa da Pre

de trabalhar com bom humor, o feitura. Ele conta que entrou no

prefeito deixa claro que a meta é cargo com R$ 4 milhões nos co

sempre conter gastos. fres, valor que, hoje, ultrapassa
"Ele lê tudo, confere todos os R$ 8,5 milhões. "Isso com todas

empenhos. Mas esse ritmo de tra- as obras que fizemos", lembra.
balho não torna o ambiente ruim,
pelo contrário. Todos estão acos- - Giovanni Ramos
-tumados e concordam como jeito giovanni@ocorreiodopovo.com.br

Reinke conta que fica
à noite na Prefeitura
para ler todos os

empenhos e ordens
de serviço antes

de assinar.

-

Prefeito não assina nada sem ler tudo, garante a servidora Relinda Rode

Hospital e transporte em 2011
Dois projetos que rondaram o noticiário político em

2010 vão ficar para 2011: a inauguração do Hospital
Municipal, e o aumento do subsídio ao transporte de

estudantes uníversitários. Quanto ao hospital, 'O pre
feito Mário Fernando Reinke (PSDB) garante que a

inauguração será na metade do ano, provavelmente
em julho. Já o subsídio aos estudantes, que foi pauta
de um projeto de lei de iniciativa popular, deve ir à'
Câmara no começo do ano. "O projeto está pronto,
mas não consegui marcar uma reunião com os 300
alunos 'que podem ser beneficiados. Espero resolver
isso até fevereiro", comenta.

Reinkejá
passou por
três siglas

, Divergências com anti

gos aliados fazem parte da
carreira política do prefei
to Mário Fernando Reinke
(PSDB). Com 52 anos, 20
de militância partidária,
ele está no seu terceiro
partido político e diz ter
uma boa relação com sua

base aliada (PSDB-PMDB).
Reinke começou na

política pelo PDT, segundo
ele, por gostar das bandei-

,

ras da educação defendi
das por Leonel Brizola. No
entanto, atritos com um

vereador da sigla o fize
ram migrar para o PMDB,
em 1995. No ano seguinte,
se candidatou a vereador

pela primeira vez e ficou
como primeiro suplente.
Por divergências com o

prefeito à época, mudou
se para o PSDB e foi eleito

vice-prefeito em 2000, na

chapa encabeçada por Dá
via Leu (DEM).

A aliança com Leu

durou oito anos, porém
Reinke conta que os de
sentendimentos sempre
existiram e se agravaram
no segundo mandato. "Eu
não participava do gover
no, meu nome não apare
cia, foi excluído da admi

nistração. A aliança com

o PMDB em 2008 foi boa
e está dando muito certo",
declara.

(
Eu não

participava
do governo,

meu nome não

aparecia, foi
excluído da

administração.
MÁRIO FERNANDO
REINKE (PSDB),

PREFEITO

Fique por dentro de tudo

que acontece na região

@ocorreiodopovo
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"
Eu avisei que não

podia quando
ela começou a

reformar. Ela não
vai ter o alvará.

MARIO REINKE

EDUARDO MONTECINO

UM CARGO! QUATRO CANDIDATOS

ESTilO

Reinke abriuumaguerra
contra as boates da cidade
Em dois anos de mandato, Reinke tem combatido casas noturnas

MASSARANDUBA

"Eu avisei para ela que não
deixaria abrir uma nova boate
na cidade, mas ela insistiu ...".

Afrase
foi pinçada de urna conversa tele

fônica entre o prefeito Mário Fernando
Reinke (PSDB) e o vereador José Os

nir Ronchi (PP), sobre a tentativa de
abertura de uma boate "whiskería" na cidade.

Bem humorado, o prefeito contava ao legis
lador da oposição que não deixaria que outro
estabelecimento do setor fosse aberto, apesar
de a proprietária já ter começado a reforma

da casa que abrigaria a casa noturna.

"Eu avisei que não podia quando ela come

çou a reformar. Ignoraram o fato. Depois, a

dona coloca o cartaz de uma mulher nua na

entrada da boate, e ainda dá o nome de 'Agora
vai'. Ela não vai ter o alvará", comenta.

Desde que assumiu a Prefeitura, Reinke
declara uma guerra contra boates e whiske
rias na cidade. Em parceria com a Polícia

Militar, já fez diversos tipos de operações
que resultaram em multas e fechamentos de

alguns estabelecimentos.
"Iá temos muitas dessas boates longe do

Centro e elas estavam se aproximando. Eu

não deixo mesmo. Os bares na cidade têm

um horário de funcionamento e todos têm

que cumprir. Esse pessoal das boates não

pagava .os impostos anteriormente. Agora
pagam, e caro", declara.

Reinke conta que, quando começou a en

frentar as whiskerias, recebeu sugestões de

amigos para não mexer no assunto. "Rece

bi vários donos desses estabelecimentos no

meu gabinete. Deixei claro como funciona

vam as coisas na cidade. São medidas drásti

cas' mas a população apoia", comenta.
O combate às whiskerias retrata urn pouco a

personalidade do prefeito. Conservador, ele tem
atuado de forma rígida também na educação.
Um dos problemas atuais é urn adolescente de 15

anos, motivo de reclamações de pais e professores.
"Ele vai ser expulso da escola. Educação tam

bém vem de casa. Não dá mais para passar a

mão na cabeça de quem só incomoda', afirma.

Reinke abriu guerra contra os prostíbulos de Massaranduba e não se intimidou ante os conselhos contrários à iniciativa
.

��

Prefeito não se importa se oposição ganhar a Câmara
A eleição para a Mesa Diretora da

Câmara, na próxima segunda-feira,
possui quatro pretendentes ao cargo
de presidente. O prefeito Mário Fer

nando Reinke (PSDB) não esconde o

desejo de ver eleito o seu líder de go
verno, Sílvio Mainka (PSDB). No en

tanto, ele diz estar tranquilo com o re

sultado final.
"Tenho um bom entendimento

com os vereadores e por isso, não serei

prejudicado independentemente de

quem ganhar. Se o vencedor for o Ron
chi (PP), que é da oposição, poderei
ter um contato direto com o deputa
do João Pizzolatti (PP), que conseguiu
muitos votos aqui", comenta.

Vereador da base governista e um

dos candidatos à presidência da Câ

mara, Pier Gustavo Berri (PMDB) sai

em defesa do prefeito. "Ele está fazen

do uma boa administração, séria, e

sempre nos atendeu muito bem. Não
há problemas do Reinke com os vere

adores", afirma.

.

2--

Ele está fazendo umã
boa administração fisempre
nos atendeu muitó'bem.
Não há problemas com

os v4!readores•
PIER GUSTAVO BERRI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Especial

//fllf1lllilllf �'�'.//flil WI�//fUI/IIIIn !f"'"" �Jmul/IIJWmmm& rM i�,

o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010

/1/1"1""/1

Somos os quintos deSantaCa
Município também integra a lista das cemmaiores economias de todo o Brasil, segundo IBGE

I

JARAGUÁ DO SUL .

A importância de cinco
cidades catarinenses para o

desenvolvimento do país foi
ressaltada nesta semana.

I

.,..

A
tarefa de grifar os no

mes dos municípios
que mais influenciam a

economia coube a um

estudo feito pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís

tica). Levando em consideração
o ano de 2008, o órgão compu
tou todos os resultados obtidos
durante o período e chegou a um

cálculo final. Ele correspondente
ao PIB (Produto Interno Bruto)
de cada representante.

Na lista gerada através da

conta, o Estado aparece com

Joinville, Itajaí, Florianópolis,
Blumenau e Iaraguá do Sul. Eles

ocupam, respectivamente, as po
sições de número 30, 39, 50, 56 e

92. Juntos, concentram 35,46%
da riqueza catarinense e 24,73%
da população.

Conforme o secretário ja-

raguaense de Desenvolvimen
to Econômico e Turismo, Célio

Bayer, o lugar no ranking foi

conquistado em 2007 e mantido

graças ao crescimento vivencía

do desde então. Ele acredita que
as cadeiras atuais dificilmente
sofrerão mudanças nos próxi
mos anos. Além da distância

conquistada frente às demais

cidades, nos dados de 2009, a

crise financeira deverá refletir

com intensidade semelhante
na maioria delas. "Vamos ver

quem é mais forte e foi menos

afetado", complementa.
,
No caso de Iaraguá do Sul,

Bayer acredita que os efeitos não

devem ter grande amplitude. O
motivo: a diversidade da econo

mia. Essa miscelânea também é
a principal responsável por abrir
o caminho à conquista da quin
ta posição. "Somos potências em

vários segmentos" afirma. Os des
tacados são o da indústria metal

mecânica, de vestuário, alimentos,
construção civil e o comércio.

FOTOS PIERO RAGAZZI

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Poderio das indústrias jaraguaenses coopera para PIB de R$ 4.800.617

Para o secretário Célio Bayer, a
economia diversificada é o grande
diferencial de Jaraguá do Sul

SEGUNDO CÉLIO BAVER, JARAGUÁ DO SUL DEVE
CONTABILIZAR BONS RESULTADOS NO FUTURO

"Vamos nos aproximar
bastante de Blumenau"
o Correio do Povo - Jaraguá

do Sul se manteve na quinta po
sição. Como o senhor avalia essa

conquista?
Célio Bayer - O ano de 2008

foi um ano de grande desen
volvimento e a crise financeira
mundial não afetou diretamente
a economia industrial. Acredito

que essa lista não sofrerá mu

danças porque a distância entre

as cidades é grande. Em 2009,
aposto que vamos continuar em

quinto.

OCP - O que levou o municí

pio a esse resultadot
Bayer - Não temos a quinta

população do Estado, mas temos
uma economia diversificada e

indústrías multinacionais.

OCP - Como o senhor pros
pecta o futuro da cidade nesse

ii! í::(J ii/L., li .1.:" .• 2' ( ii s;; . l' .Hlit,Jij,;i:i:.lhllldl

ranking?
Bayer - Eu acredito que nos

dados de 2010 vamos darum saldo

grande. Isso porque, a economia
interna estava bastante aquecida
e as nossas empresas forneceram
muito para o mercado nacional. A
maioria delas teve um crescimen
to grande neste ano.

OCP - Esse cenário pode fa
zer Jaraguá do Sul ultrapassar
Blumenau, por exemplo?

Bayer - Não. Nós vamos nos

aproximar bastante de Blumenau.
Com esse nosso PIB, a vantagem
é que, certamente, temos um dos
maiores em relação à média per
capita do Estado. Isso pelo alto
volume aqui produzido compara
do à população menor do que de
outros municípios. Vamos perder
para alguns pequenos, como São
Francisco do Sul, onde tem porto.

"llíHêdi .. tdlí!liiiíí'� .:li.

Raio-x das cinco
principais contribuintes

�tarin�nses ,

• JOINVILLE: é o municípiO • FLÔRIANÓPOLlS: é
mais populoso do
Es,t!il(jo e possuLgrande

.. r,e��es:entativlda'&e no s'e�oi,j,'
elétrico e de metalmecânléa.
Assim como Blumenau

fiscais para empresas.
Nos'últimos anos, essas

.

,fêl,ci,:lJa�de$ ,ar.m'rJ.,na:r�m o,
.

número de Go�pórações
. importadoras instaladas no
terrl órioitajaiense.

•

na

"
Somos fortes em vários
segmentos: vestuário,

metalmecânico,
alimentos, construção

civil e comercial.
CÉLIO BAYER, SECRETÁRIO DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

"

Gapitai�
estão no topo

da lista
O ranking do PIB brasileiro

tem na primeira posição o muni

cípio de São Paulo. Logo depois,
vem a cidade do Rio de Janeiro,
seguida de Brasília, Curitiba e

Belo Horizonte. Do lado contrá

rio, Palmas, no Tocantins, tem o

menor índice. Ainda de acordo
com o estudo do IBGE, as capi
tais brasileiras acumulam 33,9%
de toda a riqueza nacional e Flo
rianópolis é a única do país a não

ocupar o topo da lista estadual.

• JARAGuÁ DO SUL: forma

junto .com Joinville o pólo
.

' �letço;metal�mee�!�,iCO d,o
"

I Estado, tendo relevância
no setor da indústria e
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Figurar na listagem das
cem mais importantes
economias do país é
motivo de orgulho.
Mas também de
responsabilidade.

Conforme Durval Marcatto

Junior, presidente da Acijs (As
sociação Empresarial de Iaraguá
do Sul), esse patamar foi alcan

çado através da soma de diversos

fatores. O principal, afirma, é a

vocação empreendedora da co

munidade, que está sempre sin

tonizada com o desenvolvimento,
oferecendo produtos e serviços
competitivos. "A colaboração en

tre empregados e empregadores
faz com que as empresas sejam
sempre ampliadas", explica. '

Porém, para o cenário conti

nuar próspero, alguns gargalos
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, devem ser resolvidos ou, pelo me
nos, minimizados. Segundo Mar

catto, os problemas relacionados

à infraestrutura preocupam, pois
afetam de maneira direta acresci
menta. O setor, em geral, enfrenta
dificuldades alastradas tanto na

logística, quanto nas telecomu

nicações e na questão energética.
Além da necessidade imediata da

duplicação da BR-280, importante
via de escoamento da produção
local, faltam ajustes na cobertura
de internet, que até hoje não está

acessível na cidade inteira.

-

APAGA0

A precariedade também se

encontra na mão de obra exigida
à instalação de novas empresas
ou expansão das já existentes.

"Temos uma" carência muito

grande de pessoal qualificado",
completa. Diante disso, as cor

porações podem iniciar um pro
cesso de mudança de endereço,

consequentemente, prejudican
do os resultados futuros do PIB e

de toda a economia.
Abrindo o foco, Marcatto ain

da cita como desafio a contínua

valorização do real frente ao dólar.
Como a região também é reconhe
cida pela participação expressiva
no mercado exportador, a dispa
ridade faz os produtos jaraguaen
ses perderem em competitividade
para os fabricados no exterior.

Por isso, para garantir a per
manência no quinto lugar do

ranking, o presidente da Acijs
acredita que a administração
pública municipal, estadual e

federal precisa criar condições
com fortes investimentos. "O
desenvolvimento só acontece

quando o ambiente é favorável
e amigável. Do contrário, a ini
ciativa privada não pode fazer a
sua parte", enfatiza.

Enquanto cenário econômico atrai empresas, estradas que
precisam escoar a produção, como a BR-280, assustam

FlhllllólT R

A infraes tora é um
dosmaiores gargalos
Presidente daAcijs chama atenção à necessidade de investimentos públicos

o desenvolvimento
só acontece quando o

ambiente é favorável
e amigáve�.

DURVAI. MAFlCAlTO
JUNIOR, PRESIDENTE DA ACIJS

"
ARQUIVOOCP

• Kelly Erdmann
kelly@oc0l'-P8iodopOV8.iC8mJJpi;;T",,,,;T�i;MaF(a.tt'()itemQ5Uma·c:arêRcia.muito.grande-de-pessoal quallficado..
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dia 19

Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comibeatrizsasse
flickrl beasasse

orkur Beatriz Sasse

Biquínis, maiôs, sungas, saídas,
bolsas, chapéus, viseiras.

Em 70 estampas e diversos modelos �

Sem parar

"".

Isso mesmo, sem parar. A página Plural continua sem

interrupções neste fim de 2010 e início de 2011, apenas com
uma pequena alteração em virtude do fechamento das edições
do OCP. Nas duas últimas semanas de 2010, ao invés de circular
nos dias habituais, quinta-feira e sábado, será publicada na quarta
e na sexta-feira, dias 22,24,29 e 31. Sendo assim, na primeira
semana de janeiro, Plural volta aos dias normais, iniciando dia 6.

No dia 22 de dezembro, fique sabendo as datas de encerramento

e de retorno das casas noturnas da cidade. Boa leitura!

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Bruno Livramento e Thiago Alcântara em noite de Jump ConectMoinho
ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

/

�..

(

f
J

I
I

Nadjine Rebelato e Renato Basegio curtindo o happy hour do Mr. Beef

Coleçã

'. i
,

•

"'A�a Bernardo Oornbusch, 432 - Baepemíi�l!I, yangi�ShiOn@UOl.com.br
'..__"

UCOBAR
Aniversário de 5 anos da casa

com som de Seu Celso.

SACRAMENTUM PUB
MPB com Adriana às 19 horas.

CURUPIRA (Guaramirim)
2° Rock no Domingo com Rota de
Saloon e mais três bandas. Aber
tura às 16 horas e início dos shows

às 18 horas. Ingressos:
RS 5 individual e RS 8 casal.

LONDON PUB

Sertanejo unIversitário com
Ander & Fael.lngressos na hora a

RS 5 elas e RS 15 eles.

ESPAÇO DO OCA
Show com The Seres (abaixo).
Três horas de rock a partir das

19 horas. Entrada grátis.
DIVULGAÇÃO

dia
UCO BAR

Quarteto em três com muito rock.

SACRAMENTUM PUB
Rock acústico com Glomer e
Fernando a partir das 20 horas.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi.

CARAMBAS (lndaial)
Festa Private Vip com
DJ Fabrício Peçanha.

�ONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
.

lONDON· 3055-00651 londonjaragua.com.br
BIER HAUS· 3275-486619198-0515

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

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

KANTANSUSHllOUNGE. 33711584

CHOPERIA SAlOON· 3373-1673

lICORERIA FUll DRINK· 3275�1327

CHOPERIASCONDIDINHO·3373-1299

CACHAÇARIAAGUA DOCE· 3371-8942
" \

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

JUMPClUB· 9118-2001 jjumpjaragua.com.br
ADEGAAIROSOMENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSICClUB • 8856-8389

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

MOVING UP (Schroeder)
Caldeirão do.Funk com show de
MC Taty e o Bonde das Felinas (Rio'
de Janeiro), MC Luciano (ex-Malha
Funk) e mais DJs Adrian'P, e Eddy
Amaranto. Elas entram de graça <

até 23 horas e eles pagam RS 10
o ingresso antecipado à venda no

Mime (Weg 2 e Schroeder), Smurfs
Lanches e em Guaramirim no

Posto Maiochi.

KANTAN LOUNGE
, Festival de Sushi.
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. Duas ou até três horas
seguidas entrando e

saindo de lojas que, a
cada dia, fícam mais
lotadas de clientes.

Esta
rotina está sendo

compartilhada por to

dos aqueles que optaram
por deixar as compras de

Natal para as duas últimas se

manas - e também por aqueles
que, com uma lista muito exten

sa, acabaram precisando dedicar
o mês inteiro para garantir que
ninguém ficasse de fora. Esse é o

caso, por exemplo, da professora
Iovíta Daniel, que terá 18 presen
tes para distribuir na noite do dia
24 de dezembro.

"Esta semana estou tentando
dar uma agilizada nas compras.
Já comprei o das noras, do ma

rido, de grande parte da família.

Agora, faltam meus três filhos",
conta a professora, enquanto
procura um livro infantil para
presentear o sobrinho. Ela conta
que a preparação começa meses

antes do Natal, com a elaboração
do orçamento. "E o pior não é
nem enfrentar tanto movimento
dentro das lojas, é o trânsito que
fica insuportável", comenta Io
vita. A preferência, nesse caso, é
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deixar o carro na garagem. "Moro
no começo da Vila Nova, acabo
vindo a pé. Estacionar é quase
impossível".

Se o grande movimento pode
causar algum transtorno para os

próprios consumidores, os lojis
tas comemoram o crescimento
de até 100% nas vendas, em com

paração aos outros períodos do
ano. "Aqui, o que mais vendemos
é presente para amigo-secreto,
sem contar os livros infantis - que
saem em grande quantidade em

todos os períodos. E a tendência
é que o movimento aumente gra
dativamente, a cada dia", explica o
responsável por uma das livrarias
da cidade,André Guse Barbi. Para
suportar o aumento na deman
da, a empresa precisoucontratar
cinco funcionários temporários
só para o final de ano e a venda
de materiais escolares, que co

meça já em janeiro.
A vendedora Érica Samurio

conta que, na loja de acessórios
onde trabalha, o movimento fi
cou bem mais intenso já em no

vembro, mas a chuva provocou
uma pequena queda nos últimos
dias. "Estamos na reta final, e te
mos metas para cumprir. O que
falta pretendemos suprir agora,
se a chuva der uma trégua", afir
ma, esperançosa.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Nesta época
do ano,
livrarias lucram
principalmente
com as vendas
de presentes
para amigo
secreto

Horário do comércio

Et�r'l�- É N 11� l,

Lojas ficammais lotadasacadadia
Aumento no movimento, que começou no início do mês, se intensifica nesta reta final

. -

Até o dia 23 de dezembro, as lojas
devem ficar abertas até as 21h nos

dias de semana. Neste sábado, o co
mércio funciona das 8h às 17h, e no

domingo, o horário é das 16h às 20h.
No dia 24, o comércio continua aberto
até as l3h, e de 2ia 30 de dezembro o

funcionamento é entre as 8h e às 19h.

quisa informal, a reportagem do
O Correio do Povo encontrou

. preços que vão de R$ 1,73 a R$
3,12, em pacotes de um quilo.

Entre os itens da ceia de natal
- que geralmente incluem pane
tone, peru, arroz, chester, frutas
cristalizadas, pernil e vinho -, o

panetone manteve basicamente
o mesmo valor do ano passado.
Em compensação, todos os tipos
de carnes sofreram um acrés
cimo considerável no preço. ''A
causa foi a exportação,' que au

mentou bastante. Em consequ
ência, falta o produto no merca

do interno", explica Lanucci.

SEGUNDO VENDEDORES, TODOS OS TIPOS DE CARNES fiCARAM MAIS CAROS

Aumentam os preços dos itens da ceia Natalina
A cada ano, a ceia de Natal da

família de Solange Ayroso Meier
acontece na casa de um dos

parentes. A compra dos ingre
dientes, no entanto, fica sempre
dividida entre os 12 integrantes
do grupo - e, no caso dela, são
feitas no mesmo supermercado.
"Compro sempre aqui porque é

perto de casa, e este ano vai ser
assim. Não costumo fazer pes
quisa de preços", admite a moto

rista de ônibus.
A atitude, apesar de ser co

mum entre a maioria dos consu

midores, não é recomendada pelo
Procon (Programa de Orientação e

Proteção ao Consumidor). Segun
do informações publicadas no site
do órgão, é importante preparar
o cardápio - para ter controle das

compras - e pesquisar ·os preços

em pelo menos quatro estabeleci
mentos diferentes. Os produtos
congelados devem ser compra
dos por último, já que o aqueci
mento pode alterar a qualidade
do alimento. Em caso de cestas

de Natal, é importante verificar
se os custos não seriam menores

se os produtos fossem comprados
separadamente.

Quem optar pela pesquisa
de preços, este ano, pode aca

bar se surpreendendo - já que a

tendência é de uma diminuição
de custos apenas em relação ao

arroz. "Esse item acabou nos

surpreendendo, já que algumas
marcas estão 'quase a metade do

preço verificado há meses atrás",
explica o gerente de um dos su

permercados da cidade, Márcio
Aurélio Lanucci. Em uma pes-

Solange diz que não
costuma pesquisar

preços na hora de fazer
as compras para ceia
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CLI'C DO LEITOR
Essa gatinha foi
jogada dentro

dos muros da uma
empresa. Ela está

sendo bem cuidada,
mas precisa de um
lar. Para adoção
entrar em contato

pelo tel�fone (47)
8874-7647 (no

período da noite).

CRÔNICA

-c A casa tomada

Na
semana passada o fotógrafo Álvaro

Diaz me ligou e colocamos a prosa
em dia (o conheci no ano passado, eu
estava dando um curso de literatura

e ele de fotografia, no Sesc de Laguna). Ao te

lefone, conversamos um pouco sobre nossos

trabalhos e o assunto foi logo para o caminho
natural, minha recente paternidade (tenho
um filhote que completa oito meses amanhã,
e ele tem um de dezoito anos).

- Pô Álvaro, bem que
me disseste que a vida ia
mudar um bocado, mas

não pensei que fosse tan
to. Cara, que virada ...

- Cara, filhos mudam ra

dicalmente nosso posicio
namento frente ao mundo.
É outro papo, outra história ...

�

- É mesmo, é uma espécie de desloca
mento do ego, do eu para o outro.

- Sim, é uma mudança vagarosa, dia a

dia você vai mudando, a paternidade vai to
mando conta do seu cérebro.

- Pô Álvaro, sabes aquele conto do Cor
tázar, liA casa tomada"...

- Tô ligado, tô ligado ...
-

... em que as personagens moravam

numa casa muito grande, e que os quartos
eram tomados por vozes, e a cada cômodo
tomado, eles fechavam a porta e jogavam a

chave fora, pois então, acho que a paterni
dade é mais ou menos isso, você é tomado

por ela, lentamente, e quando percebe, não
é mais o mesmo, a casa não é sua, você não
é mais você ...

- É bem como o conto mesmo, isso aí...
E continuamos conversando por um

bom tempo, e até me lembrei de uma teo
ria que formulei quando vimeu filho nascer,

quando acompanhei a cirurgia.
Segundo Darwin e outros evolucionistas,

as espécies têm uma função bem específi
ca na terra: se reproduzir. O
especialista norte-america
no Richard Dawkins, autor
de "0 gene egoísta", tam

bém corrobora e lança mais
luz ao tema: lutamos a vida
inteira para que nossos ge
nes se perpetuem.

Então, a felicidade que senti quando vi
meu filho nascer foi algo diferente, uma felici
dade num tom diferente. Foi o preenchimento
de um vazio, um vazio que eu não sabia que
existia. Essa felicidade diferente, exultante,
que te faz sorrir por três semanas, é como se

fosse um ok do corpo e do cérebro, algo assim:
- Ok cara, você cumpriu seu papel bioló

gico, é isso aí! Toma aí essa reserva especial
de serotonina (substância responsável pelo
prazer e satisfação no cérebro).

Com as mulheres deve ser a mesma coi
sa' uma sensação de dever cumprido. É,
meus caros e raros leitores, a biologia é per
feita, não há como negar.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tron - o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Megamente (Dub) (13h40, 15h30, 17h20,
19h10 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1
(Leg) (21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tron: O Legado 9 (Dub) (14h30, 17h, 19h30,
22h - todos os dias)

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

(Leg) (18h20, 21h20 - todos os dias)'
• Megamente (Dub) (14h15, 16h20 - todos os
dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h40,
19h15, 21h45 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Tron: ° Legado (Leg) (14h, 16h40, 19h20,
22h - todos os dias)

• Cine Garten 2
• A Rede Social (Leg) (13hl0 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (15h30, 18h20 - todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (21h20 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

•• !' A Resposta
EL!ge�ia $keeter, Phelan term,inou a facpldade;,e está ansio�a para

tornar-se escritora. Após um emprego'como'colunista dojornallocal, ela
,\�m a Ideia de escre�er �m livr9jçorn r�"Ié;:lto? 9� em,,Wega9ps dg.r,n�sttcas
negras e o relacionamento com patroas brancas do Mississipi na década
d� 60., Aprov�jtan.do o}sut:girJ!,eQ�9 das prirn�i;ras !'Danife$taçõ�R em de-
fesa dos direitos civis, Skeeter espera que seu livro choque as pessoas
Rirecor.lc�ituos�.s e.}tçpga q�gul,R9 e esqer.Elnç9'á�' cOIlJuQi,d�ide de.,�ackson,.
condado onde' se passa a história.

.

Nessas férias vi(\je tranqüilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog 1 Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEl

• Cine Garten 3
• Aparecida, o Milagre (14hl0, 16h20,
18h50, 21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, 19h - todos os

dias)
• Tropa de Elite 2 (16h, 21h30 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50,
21h30, 21h50 - todos os dias)

• Cirre Garten 6 (3D)
.' As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• Tron: O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron: O Legado (Leg) (22h20 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h30,
19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tron: O Legado (Leg) (14hl0, 16h40,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (18hl0, 21hl0 - todos os dias)
• Megamente (Dub) (13h40, 16h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Tropa de Elite 2 (13h50, 16h20, 19h10,
22h - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Amélia disfarça e não responde à pergunta de

Fred sobre sua amizade com Vitor. Solano consola
Manuela no hospital. Geraldo recebe a confirmação
de que o avião de Vitor foi sabotado. Glorinha fica
nervosa quando o delegado a manda investigar Pim
pinela. Vitor vai ao frigorífico e instrui seus funcio
nários a espionar Max. Geraldo chega à estância e

Estela vai ao encontro de Solano para avisá-lo que o

delegado está atrás dele. Dora encontra fotos de Safi
ra na pasta de Geraldo e uma lista com documentos re

lacionados ao orfanato. ° delegado avisa a Vitor sobre
o resultado da perícia e diz que suspeita do autor da

sabotagem em seu avião. Mariquita pede para Aspásia
cuidar de Solano depois que ela morrer. Solano dis
cute com Geraldo e acaba sendo preso.

..... GrliJ/(Steve Garell) éso '�ai'C!)t vilão tJe,m()nientot'rna�,'tem':�eu
posto abalado pelo novato Vetor (Jason Segel). Para rec�perar o
topo: ",.el'8 pla'neja"roubar,.al�€la, auxiliadÓ' pelà's cri�turasi" lV1iniÓ'n,'
Gru adora todas as maldades, atéo dia em que ele se depara com

,

'â 'imensa determinaçào;(je três mêniflasó'rfâs,'ql:le dltlampar'a el'e'
e veem algo que ningu�m jamais viu: um pai er;n potencial'"p maior

,. vllão do mundo' ao'abéfêlé encontrarseü rhaior'desâ�ló: três garóti�
has chamadas Margo, Edith e A

PASSIONE
Clara explica seu plano contra Totó para Diogo.

Fred fica radiante depois que Bete sai de sua sala
decidida a vender suas ações. Bete garante para
Melina e Mauro que Fred cairá em sua armadilha.
Danilo diz a Lorena que precisa encontrar o assas
sino de Saulo. Dr. caiux avisa a Stela que seu julga
mento foi marcado. Bete propõe que Charles dobre
o valor que a Otabol ofereceu por suas ações. Mauro
comenta as complicações com a gravidez que Diana

vem apresentando e Bete se preocupa. Diana sente
se mal e Mauro a leva para o hospital. Bete finaliza a

venda de suas ações com Charles. Bete e Diógenes
confortam Mauro. Vitória nasce e Diana tem uma

forte hemorragia. Fred manda Charles desviar mais
dinheiro da metalúrgica. Diogo consegue a arma

para matar Totó.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

TI-TI-TI

Amanda discute com Pedro e Jorgito o expulsa
de sua festa de aniversário. Luisa arma um plano
para aproximar Renato e Marcela. Fátima avisa que
Paulinho não está bem. Renato culpa Marcela por
Paulinho ter ficado doente. Ari�lenes despreza Suza
na e ela fica magoada. Chico percebe que Ariclenes
está interessado em Marta. Marta conta para Nicole
que Ariclenes a beijou. Ariclenes desabafa com Chi
co e revela que Marta foi seu primeiro amor. Jaqueli
ne desenha novos hábitos para a Ordem e as irmãs
se animam. Felipe leva a cabra Verdade para Jaque
line cuidar. Luisa comenta com Edgar que Paulinho
está no hospital e ele decide ir até lá. Pedro procura
Gabriela. Edgar chega ao hospital e encontra Renato
e Marcela abraçados .

. � .

,. " 'I 1(0, tesumo dos capltulos lé de,rE?�80ns�bilidade das, emi���r??}.
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Fim de semanaviolento no trânsito
Acidentes graves nas rodovias BR-280 e SC-413 deixaram um morto e três feridos

.-

O fim de semana foi
trágico nas rodovias
federais e estaduais da
região. Dois acidentes com

vítimas aconteceram em

Massaranduba e'

Jaraguá do Sul.

Oacidente
mais grave termi

nou comumamorte na BR-

280, no bairro Águas Claras,
por volta das 22 horas de

domingo. O condutor da moto

cicleta CBX 250, Rafael Augusto
Otto, de 23 anos, foi atingido por
um Honda FIT, que invadiu a pis
ta contrária. Os dois bateram de
frente e o jovem morreu no local
do acidente. A moto ficou total
mente destruída e o carro teve

grande parte da frente danificado.
O motorista do FIT não foi

encontrado no local do aciden
te. Ele abandonou o carro e não

prestou socorro à vítima. Mas,
através dos documentos encon

trados no veículo, o condutor
foi identificado pela polícia. De
acordo com a Polícia Rodoviá
ria Federal, se não se apresentar
à delegacia nos' próxímos dias,
o proprietário do carro deve ser

notificado e um inquérito será
instaurado. Rafael foi sepultado
na tarde de ontem, no Cemitério
daVila Lenzi.

Outro grave acidente acon

teceu na rodovia SC-413, em

Massaranduba, por volta das 18
horas de sábado. Um homem,
a mulher e a filha, estavam em

uma moto Honda cq, trafegan
do no sentido a Guaramirim,
quando um Fiat Tipo, que vinha
no sentido contrário, bateu na

lateral do veículo. O motorista do
carro também fugiu do local do
acidente e ainda não se apresen
tou à polícia.

O condutor da moto, Walde
mar Schwanbach, de 48 anos,
teve uma fratura na perna es

querda e passou por cirurgia na

tarde de ontem, mas passa bem.
A esposa dele, de 41 anos, está na
UTI do Hospital São José e teve
a perna esquerda amputada. A
filha do casal, de nove anos, que
estava entre os dois adultos, pre
cisou ser levada pelo helicóptero
Águia da PM para Joinville. Ela
também teve a perna amputada,
está na UTI e corre risco de morte. .

• Debora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

\I�O�"m.Êtl�[��iAIl
Homem é preso por bater no pai

Um homem foi preso por agredir o próprio pai, um idoso de 61 anos.

Por volta das 9 horas de domingo, a Polícia Militar foi acionada para
atender uma ocorrência de agressão na rua Prefeito Jose Bauer, no bair
ro Vila Rau. Ao chegar ao local, os policiais prenderam um homem de
31 anos, por ter agredido o pai, que ficou com algumas lesões no corpo.

VENDE-5E
STILO SPORTING AMARELO 1.8 - 2008

FLEX, COMPLETO, ÚNICO DONO

Motocicleta de Rafael ficou destruída; garoto morreu no local e o motorista do carro fugiu sem prestar socorro

NHOEDER

Vaículo furtado
é recuperado

A Polícia Militar recuperou
um veículo furtado e ainda apre
endeu mais quatro pedras de
crack que estavam no interior do
mesmo, na noite de sábado, por
volta das 21 horas. A PM abordou
um Fiat Uno em Schroeder, com
placas de Guararnirim, e verificou
que o carro tinha mandado de
busca. Depois de inspecionar, os
policiais ainda acharam a droga.
O condutor foi detido e o veículo
foi guinchado até a Delegacia de
Guaramirim, para que fossem to

madas as providências cabíveis.

nn: Çl\O
Motorista bêbado
bate em árvore
Um homem, que dirigia em

briagado, bateu com o veículo

Opala contra uma árvore e aca

bou derrubando a mesma em

uma residência. O condutor, de
20 anos, perdeu o controle do
veículo por volta das 16 horas de
sábado, no bairro Schroeder 1.
Foi constatado que o motorista

apresentava sinais de embria

guez' sendo então realizado o ba
fômetro, com o resultado de 0,76
mg/l. Ele foi preso em flagrante
e encaminhado à delegacia. O .

condutor ainda foi notificado por
pelo veículo não estar licenciado.
Os outros quatro ocupantes do
casro-soâesam lesões leves! � i I ; ; J

Suspeita de embriaguez
De acordo com o sobrinho deWaldemar, João Decker, há

uma suspeita de que o motorista do Fiat Tipo estivesse em- .

briagado. "Eu fúi ao hospital e conversei com o meu tio. Ele
está bem abalado por tudo o que aconteceu, mas contou que
o condutor devia estar bêbado, porque eles perceberam que
o homem não conseguia andar em linha reta', contou.

PREÇO R$46.990,00
CONTATO: 47 99878879

GUABAMlfUM

Ladrão rouba carro
e bate em um muro

Um homem teve o veículo,
um Gol, roubado no pátio da
Fecarroz, em Massaranduba, na
madrugada de domingo. Ao en

trar em contato com a PolíciaMi
litar, foi constatado que o veículo
em questão era o mesmo que ha
via batido em uma casa no bairro
Avaí, em Guaramirim. Nesse aci

dente, o condutor do veículo havia
fugido após colidir com o muro. O

proprietário do Gol foi informado

que o seu veículo foi encontrado,
no entanto, estava bastante dani
ficado devido ao acidente.

e�'''�UVAS

Defesa Civil
pede atenção

As equipes da Defesa Civil e

dos Bombeiros Voluntários de Ia
raguá do Sul estão monitorando
várias áreas do município devido
às constantes chuvas registradas
ontem. O diretor do órgão, Jair Al
quini, solicita atenção especial da
população jaraguaense, principal
mente dos moradores que residem
em encostas, regiões rochosas e

nas margens de rios. "O rio Itapocu
já chegou a dois metros acima do
seu nível normal na tarde de hoje
(ontem). Os números 199 (Defe
sa Civil) e 193 (Bombeiros} estão
à disposição da população para
qualquer anormalidade e situação
de:emergência", informa o diretor.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 5/12 Helena

C.Gregolewitzch com Idade de 80 anos,
o sepultamento foi realizado no dia

6/12 às 17 horas, saindo o féretro da

Igreja católica Santa Cecília, no bairro
Chico de Paula, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu no dia 3/12 Valmor Fock
com Idade de 63 anos, o sepultamento
foi realizado no dia 4/12 às 17 horas,
saindo o féretro da capela mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 7/12 Adolar

Marquardt com Idade de 46 anos, o

sepultamento foi realizado no dia 8/12
às 17 horas, saindo o féretro do Salão
da Igreja Nossa Sra. de Lurdes, no
Bairro Rio Molha, seguindo após para o

cemitério da Barra do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 6/12 Jandira Rosa
Kuhn com Idade de 82 anos, o

sepultamento foi realizado no dia 8/12
às 8 horas, saindo o féretro da Igreja
Bom Jesus, no bairro Guarani-açu em

Massaranduba, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.

• Faleceu no dia 6/12 Herondina
Maria da silva com Idade de 71 anos, o

sepultamento foi realizado no dia 7/12
às 18 horas, saindo o féretro da Capela
mortuária Maria Leier, seguindo após
para o cemitério municipal do Centro.

• Faleceu no dia 10/12 Thereza
Artner Martins com Idade de 80 anos,
o sepultamento foi realizado no dia

10/12 às 17:30 hs, saindo o 'féretro da

Igreja Santa Ana, seguindo após para o

cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 9/12 Mario Pietroski
com Idade de 57 anos, o sepultamento
foi realizado no dia 10/12 às 8 hs,
saindo o féretro da Capela Mortuária
Senhor Bom Jesus, em Guaramirim,
seguindo após para o cemitério
Municipal de Guaramirim.

, .... t j 1 \
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• FlNLÂNDIA • IRIJUmA
.

Hauskaa Joulua Nocllig IIIhaith chugnat

• GRÉCIA • MÉXIco
Eltihislllena ChristougennG Feliz Navidad

• HOLANDA • POLÔNIA
Hartelijke Kea:stroeten Boze Narodzeme

'. INGLATERRA • ROMÊNIA
Happy Christlllas Sarbatori vesele

• ÁRVORE - Representa a vida renovada, o
nascimento de Jesus. O pinheiro foi escolhido por
suas folhas sempre verdes, cheias de vida. Essa,
tradição surgiu naAlemanha, no século 16.As famílias'
germânicas enfeitavam suas árvores com papel
colorido, frutas e doces. Somente no século 19, com

.

a vinda dos imigrantes àAmérica, é que o costume

espalhou-se pelo mundo.

• PRESERTES - Simbolizam as ofertas dos três reis

magos. Hábito anterior ao nascimento, de Cristo. Os
romanos celebrava a Saturnália em 17 de dezembro
com troca de presentes. O Ano Novo romano tinha

distríbuição de mimos para crianças pobres. .

.. �
,

.

Desde a sua origem, oNatal é carregado
de magia. Gritos, cantigas, forma
rudimentar do culto, um rito de cunho '

teatral, o drama litúrgico ou religioso os

. templos, a teatralizaçõo ganha praças,
largos, ruas e vielas, carros ambulantes,
autos sacramentais e natalinos. Os

dignatários da Igreja promoviam
'

espetáculos. Na evolução da
história está a compreensão "de :.,. ;"'. ,>�y',;'j:� "'� ,".

todos os simbolos deNatal.

i'

• VELAS - Representam a boa vontade. No passado
europeu, apareciam nas janelas, indicando que os

moradores estavam receptivos. \
",

• CARTÕES - Surgiram: na Inglaterra em 1843,
criados por John C. Horsley quep deu a Henry

. Cole, amigo que sugeriu fazer cartas rápidas
para felicitar conjuntamente os familiares.

'.
.

�

• ESTREIJl- No topo do.pinheiro, representa
a esperançados reis-magos em encontrar
o filho de Deus. A estrela guia os orientou até
o estábulo onde nasceu Jesus.'

• COMIDAS TÍPICAS - O simbolismo que
o alimento tem na mesa vem das sociedades antigas
que passavam fqme e encontravam na carne, o mais

importante prato, uma forma dereverencíar a Deus.
�'

,
.

.

• PRESEPIO - Reproduz o nascimento de Jesus. O
primeiro a armar um presépio foi São Francisco do
Assis, em 1223. As ordens religiosas se incumbiram
de divulgar o presépio, a aristocracia investiu em
montagens grandiosas e o povo assumiu a tarefa
de continuar com o ritual.

o Natal é a ternura do passado, o valor
do presente e � esperança do futuro.

A Panificadora e Confeitaria Pão 6rasil '

de$êj�;� todos os clientes, amigos é
colal1oradb'res q,ue cada xícara se encha
com vênçãos ricas e eternas e q,ue cada

"

caminho nos leve à paz:
i'!

Feliz Natal e 'Próspero Ano Novol
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" ",.. 1'ec\sa1' do -

Nata\ \loce \) t1'\presa.
Se neste casa oU

e
sua '

papai N�e\ "�'47) 8811-93.19
-

Ugue. , .

I oratU\to.
I 'caS e o'

nantrOP\ent\dades .'
"ara, us.nasça

inO les
Nata\ o roen ai Noe\ ao

Que neste ç"ao e \e"e
o pa� 'to nata\ino.cora ' spInna seu .

decer o e

ara agra
seU \ar, p 's

60as f�st�
. Nata\ efe\\7· hohohohOU."

.. : ' .'
b, ":

•

�g�wYU9ê (1"'0&
"

'cli.R-rfl:u,. �Gê e, ê(9�W.
pGlL m.alé um. (lfU9 de, ê�êG, du�a.n.&.G qr.te

G UpÚtLtG de, cnatni utRJa. pw�nh
em êw.ê Wiu. -�e,ttdG Patã"

h.oJtm.GfÚ.(l. pJtGêp�!

ccm,Piéffietntos
1 • Edilfcio Mônaco • Centro I Jaraguá do Sul
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o tema não se esgotP: �a�'fiTfl de af!C! ar,arecemfilmes nocoe
sobre

o Nata� seja como trama principalIJUs6 ém algufn,âs cenas.MlJitas

adaptaÇÕes de livros, remakes e animaçõesfazerrra
aligria.dà. garotad!l···

e atraem a a'tenção dos adultos, seja pelamensagem que a data traz o�':,. i'

pelo éntretenimento. Preparamos
uma lista com algumas sugeStões,

\ '

. 'para você alugar. comprar ou parar na frente
da televisão se estiver

.

passando.Á 14ta não segue nenhuma
ordem, mistura animações,

cliíssicos, aventura; desenhos e até um filme de terror (Black

ChristmaS), apenãs traz o natal sempre presente
no,enredo. cónfira!

'I� '�

,j

o CONTO DE NATAL
DOMlCKEY

"
BUCK CHRISTMAS

(.1E2)

O NATAL 'DO
C!fARLIEBROWN

ESQUECERAM
DE MIM

MERRY,MADAGASCAR
,
OS FIUfTASMAS DE SCROOGE;

.
�

-

i· �," ,iii.. ss: ., ·;,1'11

lrJ' .. Mais um ano aue se fi .J

-

'

rEC
-lo naa e com ele a

NOr?K concretiza o balanço da
.' parceria aue manteve

'

I
-lo coJ11 seus

c� aboradores, clientes e fornecedores
, urante este período, agradecendo a
confiança e a fidelidad "

un'�
e que e o elo da

iao q,ue garante o sucesso de todos.

,A famí1i� Tecn�tok Ded. .

.
'

.....eJa a todos

u� feliz e abençoado Natal e um
prospero e maravilhoso An N

,

o ovo.

UM DUENDE EM NOVA��

",

QUER MAIS?

: A lelicidade não se compra

•

O .Estranho Mundó de JackMilagre na Rua 34

: N�� Shrektacular do Burro
Ferias Frustradas ede Natal

: Meu Papai é Noel (l '_ 2)
,

Um Natal Mágico 2
• O Papai Noel Trapalhão
• Um Conto de Natal

. : U� .Natal Muito, Muito LoucoFerias de Natal
.

• O conto de Natal do M
• :I

•

N
uppets

apal oel às Avessas ',

'

• Feliz Natal
• Natal Branco
• Feliz Natal

,

• Batman o Retorno'
• Na Mira do Chele
o. Duro de Matar
• Bad Santa

o

.: JOs lantasmas contra-atacamesus de Nazaré
.,._..;. ·1·,"emllns

'

ti O Grinch

SURPRESAS
_DOAMOR

-
,;.;

..
'
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Sam quais sãn os segmentos que
vão se destacar no ano que. vem e .

criarão novas oportunidades·
de neg6cios. Página 3 e 6
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o cúmulo do comodismo

Frequentemente
ouço perguntas

sobre funcionários públicos e na

semana passada uma telespec
tadora do Bom Dia Paraná pediu

que eu falasse um pouco sobre esses

profissionais que, infelizmente, muitas
vezes abusam da estabilidade que pos
suem para viver a bel prazer. Ao receber

seu e-mail, lembrei de um conhecido

que, certa vez, contou-me sobre 0'8 ab

surdos que via seu irmão fazer e dizer,
pelo simples fato de ser concursado pú
blico e não precisar se preocupar com
sua conduta, pois tinha seu emprego ga-
rantido pelo resto da vida.

-

Segundo Henrique, Pedro era muito

inteligente e, de acordo com ele, suama
neira de encarar' seu emprego era extre

mamente díspar da sua forma de ser no

dia-a-dia, o que fazia com que ele não

entendesse o irmão. Em casa, com a fa

mília, Pedro era super responsável. Par
ticipava de tudo que dizia respeito a seus

filhos, eraummarido exemplar, ajudava
financeiramente e com cuidados espe
ciais seus pais, já idosos, e era voluntá-

•.
,

rio, aos finais de semana, num hospital
oncológico. Já no trabalho...

,. Henrique me contou da forma com
f

que o irmão encarava seu trabalho. Pedro

não fazia questão de comparecer diaria

mente em seu local de trabalho, além de

descumprir seu horário. Chegava sempre
perto do horário do almoço, saía para al- dade técnica/teórica, ele, certamente, seria
maçar e demorava cerca de duas horas capaz de conseguir feitos realmente impor
para retomar, e, porvoltadas 17h já se pre- tantes.A respostaveio seca e desoladora: "se

parava para ir embora. Frequentemente, ninguém faz nada lá, por que eu farei?". E,
inclusive, conseguia atestadosmédicos de após uma discussão calorosa sobre os dis-

4 ou 5 dias para se ausentar e programar tintos pontos de vista, Henrique deu-se por

viagens com a família. Nos dias com pon- . derrotado, já que não conseguia contra-ar

to facultativo, Pedro sempre faltava e, no gumentar o "teimoso e acomodado" irmão.
escritório, era completamente displicente , Segundo Henrique, essa pauta foimotivo
com suas atividades.

PALESTRANtE CO.NVIDADO

Pedro não fazia muita questão de
inovar. Apesar da enorme capacidade de

criação, o irmão de Henrique passava a

maior parte do tempo executando rotinas

antigas, muitas defasadas, e limitava-se

a reclamar do que ele considerava inade

quado. Ao invés de criar soluções para o

que via de errado no escritório, apenas cri-
. ticava os processos e as formas com. que
tudo era conduzido. Seu chefe, por sua
vez, nada fazia. Apenas aceitava o com

portamento de Pedro e acaba agindo de

formamuito semelhante ao subordinado.
Certa vez, conversando com Pedro,

Henrique questionou o porquê ele não

a]?roveitava sua.posição para sugerir me
lhorias no escrit6rio.Com toda sua capaci-

"
Pedro não fazia

questão de comparecer
diariamente em seu

local de trabalho,
além de descumprir

o horário.

"
de várias discussõesnos almoços de domingo
da família, o que fazia com que Pedro sempre
se sentisseofendido esaíssedesapontado com
seus familiares. Porém, nenhumdos parentes
concordava com seu jeito, que como pessoa
eraexcelente,mas, comoprofissional, causava

,1.,_'
'

"ti, 'I,' , ,

vergonha a todos.
f Mande sua.história para colunaêdebernt.com.br e siga ..twitterlbentsG,pev.

Perguntei a Henrique se ele gostaria
que eu conversasse com o irmão que, es

perançoso, respondeu-me que isso po
deria ser muito bom para Pedro. Ele, por
sua vez, ao encontrar-me no escritório

dias depois, mostrou-se completamente
alheio a tudo que eu dizia. Senti-me, in

clusive, incomodado quando ele me "acu

sou": "você não sabe a realidade lá dentro.

Nunca esteve na nossa pele para saber por
que agimos assim ou assado".

Disse a ele que meu trabalho- era lidar
diariamente com profissionais que me

buscavam para orientá-los sobre emprega
bilidade, comportamento organizacional,
carreira etc. E que isso, certamente, fazia
me capaz de orientar qualquerprofissional,
principalmente, no que diz respeito a esse

tipo de conduta.
Mesmo assim, Pedro foi 'irredutível.

Disse que omáximo que poderia fazer era
ser mais presente no escritório, mas que

jamais gastaria seu tempo se preocupando
.

com o que ninguémmais se preocupava.
Lamentável, eu diria. Mas, felizmente,

sabemos que nem todos os profissionais
i

são como Pedro.
. '.,
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parapos
Especialistas apontam segmentos profissionais que, em alta, continuarão abrindo vagas

FOTOS DIVILGACÃO

Com
o ano chegan

do ao fim, previsões
sobre tendências do

mercado para 2011 to

mam conta das conversas de

empresários, investidores e

empreendedores. Quais seg
mentos vão se destacar no

ano que vem, criando novas

oportunidades de negócios?
Enquanto alguns especialis
tas apostam no crescimento

do turismo de negócios e da

educação profissionalizan
te, com foco no pré-sal e na

aproximação dos eventos es

portivos, outros apontam no

vidades tecnológicas - como

sites de compras coletivas e

cloud computing - como a

bolada vez.
A lista de segmentos de

negócios promissores não

para por aí: entretenimento,
telecomunicações e serviços
exclusivos para a classe C -

bem como para as mulheres
- também inspiram ideias e

novos produtos.Aonda de in
vestimento emmarketing nas
redes sociais, que tanto deu

o que falar este ano, também

não deve passar tão cedo.
Para Ruy Quintans, pro

fessor de economia e finanças
do Ibmec, o setor de serviços
é o que mais vai abrir oportu
nidades em 2011, principal
mente nas áreas de turismo,
varejo, informática e tecnolo

gia, que já apresentaram bons
resultados este ano. O setor

de bens de consumo, por sua

vez, também continuará em

expansão por causa do au

menta do poder aquisitivo
das classes C e D.

''Asmedidas de restrição ao

crédito vão frear excessos no

consumo de bens duráveis e

dificultar o surgimento de bo

lhas, mas não vão impedir que
esses setores continuem cres

cendo", garante.
Apontado como o seg

mento demaior rentabilidade

a longo prazo, o mercado de

tecnologia tende a se basear
mais no comportamento dos
internautas e na evolução de

dispositivos móveis, pelo me
nos para Bruno Tardini, CEO
daVertigo, de soluções de TI.

"Segurança da informa

ção, virtualização de servido

res e criação de aplicativos
para celulares e tablets são

tendências que chegaram.
P.W� ftç�': . : � .... : : : ... : ..
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b�?e en:;tyalores e p'rincípios sustentáveis?
.

E, por favor, não deixe de fazeruma revisão na
sua viâa,profissional" Como está. sua vontade de

aprender? Como está seu desenvolvimento pro
fissional? Você tem partígípado de cursos, semi

nãrtos, aulas, pales6:as? Qual foi o último livro

qui leu? Você tem investido em seu aperfeiçoa.
menta profissional ou tem ficado a espera que os,

putrps invistam em :V;(;lcêt Vôcê tem aumenta
sua "empregabiliqadê""mesrrfO que não seja �
De .,ê'uingij'"." '"I. .,,', ,!

'
• ,. .:�.I"

"as

.
são ,pr��unda em ,sua vida espiritual. Como estão ,.

suas relações cçm Deus ou com o ser superior
" que você acicditaavocê tem dado tempo para seu;
desenvolvímentoespirítual? Você tem feito algu
ma ç,oisa concreta para ser uma pessoa melhor;

. maisética, mais moralmente defensável, mais so-
lidáriae mais humana? "

. .
.

'..
.

I' ,'� 1 ,

NesÚ� Natal, pense nas coisas essenciais da

vida e d�ix� de.lado as coisas acidentais e menos

ihlportantes: Apro,veite p"âra $e� alguém'que 'valha
nhe

.

"

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE CARGA/DES
CARGA
AUXILIAR DE DESENHO
TÉCNICO
Desejável conhecimento em

Solid Works e Auto Cad, de
senhos técnicos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE COZINHA
ANALISTA FISCAL Vivência
na área fiscal, disponibilidade
de viagens. Possuir CRC.
ANALISTA FISCAL
Vivência em lançamentos de
documentos fiscais, cálculos
de impostos, emissão de re

latórios e guias de impostos
entre outros.
ANALISTA DE LOGíSTICA
Vivência no processo de lo

gística rodoviário. Possui
CNH. Cursando ou completo
curso superior.
ATENDENTE (ELETRO, PA

DARIA, BAZAR, AÇOUGUE)
AUXILIAR ADMINISTRATI
VO PARA HOTEL
AUXILIAR DE RECURSOS

I
)

HUMANOS
Vivência em folha de paga
mento.

AUXILIAR DE ALMOXARI

FADO/EXPEDiÇÃO
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE SERViÇOS
GERAIS
Para diversos bairros.
AUXILIAR DE TINTURARIA

(VILA LALAU)
AJUDANTE DE BOMBA E
BOMBISTA
Atuará com montagem de tu

bulação para bombeamento
de concreto.
ASSISTENTE DE SUPORTE
RH Vivência em RH.
CAIXA
CALDEIRISTA
CONFERENTE DE TRANS
PORTADORA
COMPRADOR
Vivência na função.
COORDENADOR ESCOLA
INGLÊS
COORDENADOR DE VEN
DAS
Vivência no ramo têxtil. Ois":

pbnibilidade para viagens.
DESENHISTA

GARÇON
GERENTE DE LOJA

Vivência na função ou cur

sando Técnico na área Ele

tromecânica, Usinagem ou

Ferramentaria.
OPERADOR DE MÁQUINA
Vivência em operador de gui
lhotina, serra entre outros.
OPERADOR DE MAQ. SE
RIGRAFIA
PESADOR DE SAL (TEX
TIL)
PINTOR INDUSTRIAL/PIN
TOR A PISTOLA
PRENSISTA DE' BORRA
CHA
PROFESSOR DE INGLÊS -

ESCOLA IDIOMAS
PROGRAMADOR DE CEN
TRO DE USINAGEM

, PROJETISTA
Vivência projetos arquitetôni
cos, Autocad e 3D.
REPOSITOR

SERRALHE!RO
Vivência na função.
SERRADOR
SERVENTE DE PEDREIRO
SOLDADOR
SUPERVISOR DE COSTU-

RA Desejável vivência em to
das as máquinas de costura
e liderança.
TECELÃO
TÉCNICO SEGURANÇA DO
TRABALHO
Vivência na área.
TÉCNICO EM EDIFICA-

ÇÕES
Vivência em estruturas metá
licas ou pré-moldados,
TELEVENDAS
Vendas para todo Brasil de
roldanas e acessórios. De

sejável vivência com vendas

pelo telefone.
VENDEDOR EXTERNO
Para vendas de espaços pu
blicitários.
VENDEDOR TÉCNICO - TE
LEFONIA MÓVEL
VENDEDOR DE VEíCULOS
Desejável vivência de vendas
de veículos.

,

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

Vivência em Auto Cad. Vivência em coordenação de
DESENHISTA equipe e curso superior.
Vivência em Corei Draw. Cur- - GERENTE DE PRODUÇÃO
so de Moda ou Estilismo. Vivência no ramo de alimen-
ENGENHEIRO CIVIL tos.
Vivência em gerenciamento INSTALADOR TÉCNICO
de obras, coordenação de Vivência em instalação de

pessoas, orçamentos entre alarmes, câmeras, portões
outros. Para atuar em constru- eletrônicos, telefones.
ção de edifícios residenciais. IMPRESSOR FLEXOGRÁ-
Disponibilidade de viagens. FICO
ENCANADOR LíDER DE ESTRUTURAS
ELETRICISTA DE MANU- METÁLICAS
TENÇÃO Vivência na área.

Desejável NR-10.
ESMERILHADOR
ESTILISTA
Vivência na função.
ESTAMPADOR
ESTOQUISTA
Para atuar com peças auto

motivas.
ESTOFADOR
EXPEDIDOR
FISCAL DE LOJA

FRESADOR/TOR�EIRO
MECÂNICO

Vivência na função.
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTEN

çÃO /ELETROMECÂNICO
Vivência na função.
MOTORISTA
MONTADOR/SOLDADOR
Para a Ilha da Figueira.
OFFICE BOY
OPERADOR DE CALDEIRA

Desejável curso e vivência na

_ função.
OPERADOR DE ELETROE
ROSÃO
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Carreira em uma

multinacional
Trabalho em uma agência bancária que é uma bomba a ponto de

explodir. A tensão é enorme, a cobrança é exagerada, e o assédio moral

faz parte darotína Exatamente o contrário do que o banco prega em

seus folhetos de comunicação interna, que falam em união, espírito de

equipe e companheirismo. M.B.B.

MAX: A competitividade entre bancos é enorme. E a pressão por resultados tam

bém é. Seu gerente está sendo cobrado pelo diretor dele com a mesma intensidade

com que ele cobra resultados de vocês. Eu diria, sem muito medo de errar, que seu

gerente está sendo assediadomoralmente, e está transferindo para baixo o tratamento

que recebe de cima. Num mercado de trabalho em que há bem mais candidatos do

que vagas, as empresas estão esticando o limite de cada funcionário, porque substi

tuir alguns deles não será assim tão difícil. Sua agência não irá explodir, mas alguns
de vocês eventualmente irão. Esse é o risco que a diretoria de seu banco está disposta
a correr.

Não consigo emprego porque me casei recentemente, e os

entrevistadores desconfiam que eu possa engravidar. S.N.

MAX: Entrevistadores não desconfiam. Eles concluem, através das respostas que

você dá. Se você responder "A carreira é minha prioridade, e só pretendo engravidar

Max

Gehringer
Carreira deTalento

depois dos 35 anos", o assunto morre por aí. Embora a possível gravidez seja um

péssimo argumento para não contratar uma mulher, há empresas que realmente

adotam essa prática. E eu acredito que engravidar em breve deva estar em seus pla
nos - e, indiretamente, também em suas respostas.

Meu sonho é fazer carreira numa multinacional. Tenho enviado

muitos currículos, mas não sou chamado para entrevistas, porque
atualmente trabalho em uma empresa pequena (85 empregados).
D.B.

MAX: Isso não é causa e efeito. Nas mega-ernpresas, cada vaga anunciada atrai mi

lhares de candidatos. A disputa é dura, e a peneira é fina. No fim, acabam sendo sele

cionados aqueles poucos que têm formação acadêmica diferenciada, falam dois ou três

idiomas, e já foram recebidos em audiência por Sua Santidade o Papa. Muita gente diria

que isso não é justo, mas quem define o critério é quem contrata. Por outro lado, 80%

das vagas na iniciativa privada são geradas por pequenas e médias empresas. Nelas,

há possibilidade de crescimento. Quem é bom se destaca mais rapidamente. E, via de

regra, o ambiente de trabalho é saudável, quase familiar. Não sou contra seu sonho, mas

sugiro que você tente ver o lado positivo de sua empresa atual. Pode ser que você seja
feliz, e não esteja percebendo isso.

MAXGEHRINGER É CONSULTORDE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, ETAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv

.Mapa namão e

conhecimento na
Cuidados são essenciais nahora de

conseguirum emprego em� lugar distante
o profissional que decidemudar de ares

ou que precisa irmorar em outra cidade ou

país enfrenta algumas desvantagens para

conseguir um emprego. A principal é que é

mais fácil emenos arriscado para os empre

gadores selecionar os candidatos locais. En
tão, não dá para perder pontos para eles.Ao
ser entrevistado para uma vaga numa nova

cidade, é importante se familiarizar com a

cultura local e ficar por dentro dos aconte

cimentos, evitando qualquer gafe. Se amu
dança for para o exterior, é preciso dominar
o idioma local. Caso o profissional não seja
fluente na língua, o melhor é viajar antes e

estudar por um tempo, até conseguir se co
municar de forma satisfatória.

Um outro obstáculo: pode ser que algu
mas empresas pensem que terão de pagar as

despesas de viagem do candidato e desistam

de contratá-lo logo de cara. Portanto, é pre
ciso ter em mente que, mesmo que o profis
sional consigamarcar entrevistas, o processo
de abordagem para uma novaposição.numa
nova cidade, pode envolver um investimento

significativo de tempo e dinheiro.
Isto posto, mãos à obra O primeiro passo

é mapear o mercado de trabalho local para

saber onde estão asmelhores oportunidades,
sugere Bráulio Candian Ir., coach e consul

tor de treinamento corporativo da Sampling
Planejamento. "Seja no Brasil ou no exterior,
o profissional deverá pesquisar as tendências
domercado de trabalho da região e as oportu
nidades existentes", ressalta.

A boa notícia é que as mídias sociais po
dem ajudar os profissionais nessa empreita
da. Pode-se começar seguindo agências de

notícias locais e também o Twitter e o Face

book, bem como identificar personalidades
locais e líderes para acompanhar. Tomar par
te ativa nesses grupos vaimanter o candidato

a par dos acontecimentos da indústria local

e aumentar a probabilidade de que ele seja
convidado para eventos de networking, lem
bra Bráulio Candian Ir. "O networking profis
sional é fundamental, pois, além do leque de
novos contatos que poderá ser aberto, infor

mações preciosas sobre o mercado, custo de

vida e tendências serão essenciais neste mo

mento: Lembre-se: contato é tudo em qual
quer lugar domundo", acrescenta.

Apartir daí, o caminho é o já conhecido:
elaborar um currículo atualizado e com in-

formações relevantes é primordial- ,

Enuenharia Civil
.

.

Enuenharia Química
,

Arquitetura e Urbanismo
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Mercado aquecido, vagas à vista

Para
o consultor Silvio Ce

lestino, sócio-fundador

da Enlevo, de coaching e

treinamento para líderes,
o momento também é propício
para quem deseja investir em

educação profissionalizante, seja
de ensino técnico ou de idiomas.

I'A razão está no desenvolvimen
to do pré-sal e na necessidade de

mão de obra qualificada para os

eventos esportivos. Faltam empre
sas que invistam nessas deman

das, inclusive com aulas à dístãn-
cia".

-

Doutora em educação pela USp,
a socióloga GiselaWajskop identi
ficou, há nove anos, um nicho de
mercado que também promete
deslanchar daqui para a frente: '

o de formação de professores. A
empresária é diretora do Institu

to Singularidades, em São Paulo,
que usa uma metodologia espe
cial - com foco na criatividade

e na resolução de problemas em

sala - para ensinar profissionais a .

dar aulas para crianças de até dez

anos.

"Notei ao longo da minha car

reira como a formação de profes
sores é falha. Mas se tivesse que

optar por outros caminhos na

área, investiria em ensino profis
sionalizante ou bilíngue, que vão

se expandir.

Comércio eletrônico e entretenimento reservamboas oportunidades
DIVULGAÇÃO

Luciana e Rose são sócias da Base Rio e aproveitam bom momento

Mulher já responde por.66% elas tlecisões de compras
Um tipo de segmentação que já vem'dando certo é o de produtos e serviços voltados para as

.

,mulheres. Segundo dados do grupo Bolsa de Mulher, portal de comunicação digital focado nesse

mercado, elas já são responsáveis por 66% das decisões de compras. E ainda não' se sentem bem .

. representadas em alêlP-s setores. "Elas 1;entelV; falta d��9IuçõeSRetSoIl$zac:las quando lidam com .. ,

planos de saúde, instituições financeiras e academias", diza diretora de'markêtíngCiçaMattos.
, ,.

Análise de Crédito e cobrança
- Formação superior I Experiência anterior na função·

Analista de Recursos Humanos

Formação superior I Experiência em folha de pagamento}
benefícios e recrutamento e seleção.

Comprador
Formação Superior I Experiencia na área de compras

Estagiário
Cursando administração ou áreas afins

Não necessita experiência

Portadores de necessidades especiais

A Empresa Mannes -

está contratando

profissionais para
.

os seguintes cargos:

Faltam profissionais
para produzir

eventos culturais
Outro setor que promete crescer

aindamais em 2011 é o de turismo,
mas com foco em duas áreas dife
rentes de atuação: ade agências que
organizam eventos esportivos para
atrair visitantes; e a de negócios, já
que o crescimento econômico tem

atraído um número maior de exe

cutivos e investidores.
O -receptivo tradicional, com

foco em lazer, também deve con

tinuar em alta por causa do mo

mento de visibilidade que a cida
de do Rio de Janeiro está vivendo,
o que acaba favorecendo outro

setor: o de entretenimento.
110mercado estáaquecido com a

estabilidade da economia e a que
da do dólar. O Brasil já faz parte da
rota dos grandes shows e eventos

internacionais. O ano que vem co

meça comAmyWinehouse, Shaki
ra, U2 e Rock in Rio", comemora

Luciana Pereira, sócia da Base Rio,
empresa de entretenimento cria
da há seis meses.
O problema é que ainda faltam

profissionais qualificados para
atuar na área, que carece de cursos
de formação. A demanda é grande

Gisela, do
Singularidades:
formando professor

por pessoas com experiência em

marketing, vendas, administração,
eventos e produção.
"Há uma carência enorme por

captadores de patrocínio, por

exemplo, já que a viabilização dos

eventos depende da participação
de empresas dispostas a divulga
rem suas marcas", explica Rose

Oliveira, que também é sócia da

empresa.
Uma sacada que pode dar certo

para o ano que vem é explorarmais
o mercado de entretenimento nos

sites de compras coletivas, diz Ra

fael Meneses, diretor regional da
Asap, de recrutamento de executi
vos. Tudo porque a tendência na
tural deste tipo de serviço é partir
para a segmentação, com o objeti
vo de driblar a concorrência.

"Apostar exclusivamente na ven
da de ingressos com desconto para
shows e peças de teatro pode ren

der boas oportunidades de negó
cio. A renda do brasileiro aumen

tou. E ele está consumindo mais

cultura", explica Meneses, acres

centando que, ainda dentro da
área de comércio eletrônico, pro
fissionais e empreendedores que
investirem em suporte tecnológi
co e consultoria em logística para
garantir a qualidade das entregas
também terão espaço garantido.

"
Apostar exclusivamente
na venda de ingressos com
desconto para shows e

peças de teatro pode render
boas oportunidades.

. "

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 ,

I

OPERADOR DE

TELEMARKETING
Tr: 2106-1919
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Empurrãozinho que vai além da &juda financeira
a hora de abrir um

negócio, se para uns,
capital para investir

é mais importan
te do que experiência, para
outros, know how vale ouro.

Pois bem, esse grupo de em

preendedores tem como al
ternativa para tirar ideias do

papel _' e saber que rumo

tomar depois _ a ajuda dos

chamados investidores-anjo.
Além de aplicar recursos em

troca de participação de 35%

a 50% nos resultados, estes

empresários também agem
como consultores, oferecen

do direcionamento estraté

gico a companhias que estão

nascendo.
A Gávea Angels, por exem

plo _ associação formada

por 14 investidores que apli
cam entre R$200 mil e R$l
milhão em startups locali
zadas a 200 quilômetros da

capital fluminense _ já deu

suporte a seis projetos de

empresas emergentes e, no

momento, está em negocia
ção com mais duas. Somente

este ano, o grupo, criado em

2002, já analisou mais de cem
projetos de negócios em fase

pré-operacional que necessi

tam de recursos.

"
Além do capital
financeiro,
ajudamos as
empresas com

expertise e

redes de contato.

"

"Nosso trabalho é essencial

para o crescimento e a forma

tação do negócio, já que há

poucas opções de financia

mento no mercado para em

presas em estágio inicial", diz
Antônio Botelho, presidente
da associação, referindo-se

a fundos de capital de risco

tradicionais! que investem

apenas em organizações cuja
demanda ultrapasse R$l,5
milhão. "Além do capital fi
nanceiro, ajudamos' as em

presas com expertise e redes
de contato", diz o empresário,
que também é CEO da con

sultoria Innovas.trat, de ges
tão de inovação;
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Investidores também atuam como consultores em empresas nascentes
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FOTOS DIVULGAÇÃO

"
Marco Fisbhen, do site Descomplica: R$300 mil para produzir conteúdo e expandir ações demarketing

Antônio Botelho, da
, Gá,�e� ,�p:p!I�:'I:/Nosso
; trah;;tlho�"essencial para

'

I af6t'��t�Iª(fª4!negpcio"
,!II/iiil!) ,11/., Jw,r/,,, .r';fi.,I!'/I�, "1/,, • ..:;u. w· ,II.

Seleção pode durar até três meses

Mas para conseguir o suporte
é preciso suar a camisa: na Gávea

Angels, o processo de seleção e

análise dos projetos podem du

rar até três meses. O engenheiro
de produção Marco Fisbhen,
idealizador do Descomplica, site
que oferece aulas virtuais de pre
paração para o vestibular, che

gou a participar de oito reuniões

de sabatina com os investidores.

Após o processo, o empresário
recebeu cerca de R$300 mil, que
será investido em produção- de

conteúdo e ações de marketing.

IiQuando recorri ao Gávea

Angels, o conceito do site es

tava pronto, mas precisávamos
do aporte para montar a equipe,
começar a produzir conteúdo e

vender o conceito do projeto a

escolas, empresas e alunos. O in

vestimento do grupo propiciou
uma rápida chegada ao mercado,
além de contatos para execução
de parcerias importantes. Re

cebemos o aporte no fim de julho,
montamos a equipe ao longo de

agosto e em setembro lançamos
nossa versão beta", -comemora

Fisbhen.

Atualmente, segundo a Fi

nanciadora de Estudos e Projetos
(Finep), há seis redes independ
entes de grupos de investimen

to privado no país _ além do

Gávea Angels, o mercado conta

com o São Paulo e o Floripa An
gels. Para incentivar ainda mais o
desenvolvimento desses fundos

de capital país afora, o órgão não

só promove editais de criação de

novos grupos, como dá suporte
à sua atuação por intermédio de

um mecanismo de garantia de

Nós reembolsamos o valor

aplicado pelos investidores,
caso as empresas que
receberam aportes de
recursos não rendam
como o esperado.

"

- CJ'iação de logomarcas
- Diagramação em geral,
jornal, revista, anúncio,
informativo, folder,
catálogos, banner,
cartão de visita, etc.

- Sites

liquidez.
IINós reembolsamos o valor

aplicado pelos investidores,
caso as empresas que receberam

aporte de recursos não rendam
financeiramente como o espe
rado ao fim do tempo de mat

uração ,do negócio, que pode
variar de sete a dez anos. É uma

forma de continuar incentivan

do a iniciativa e aumentar, ainda

mais, essa rede de relaciona

mento"< explica Patrícia Freitas,
superintendente da Área de In-

.

vestimentos da Finep.
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Acadêmicos desenvolvem coIecões
-:.

Faculdade propõe desfile como prova final do semestre

rn
método ousado e desafiador. É
sim que os estudantes deModa
o Grupo Uniasselvi Fameg en

araram a proposta de avaliação
da disciplinaMetodologia do Projeto. Eles
estão na quarta fase da graduação e tive
ram como prova final do semestre a pro
dução de um desfile com base nas teorias

repassadas durante as aulas.
Na noite da última quarta-feira (15),

no auditório da instituição de ensino, os
acadêmicos demonstraram competên
cia, compromisso e criatividade. Na pas
sarela, 30modelos vestiram as referências
de coleções para 2011. Três grupos apre
sentaram os conceitos Cognitivo, Modu
lar e Transversal. E para completar, cada
equipe desenvolveu peças inspiradas no

filme Sexy and the City.
A acadêmica Adriana Aparecida Do

hring relata que os desenhos e a costura
estiveram concentrados em modelos que
transmitiam tranquilidade e elegância nos
tons azul e branco para tratar do conceito

Cognitivo. No Modular, as roupas vestiam
cores coloridas, com aspectosmais alegre e
divertido. Já a teórica do Transversal possi
bilitou a exibição de peças com formas geo
métricas e iluminadas.

Sobre o método avaliativo, Adriana
afirma que todos os cerca de 20 alunos

.DaianaConstantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br Desfiles com as peças criadas por alunos da quarta fase ganharam a passarela no auditório da Fameg

concordaram. uÉ isso mesmo que a tur

ma busca na faculdade, algo inovador e

desafiador. O novo nos possibilita experi
ências que vão ajudar o ingresso no mer

cado de trabalho. Os grupos interagiram,
se organizaram, apesar de toda correria".

"
É isso mesmo que a turma
busca na faculdade, algo
inovador e desafiador.

O novo nos possibilita a ter

experiências que vão ajudar
no mercado de trabalho. Os

grupos interagiram,
se organizaram, apesar

de toda correria.
ADRIANA APARECIDA DOHRING

"

Profissionais da área de Moda, es

tilistas de empresas da região foram
convidados para compor a mesa de ju
rados. Uma premiação surpresa estava

prevista para amelhor coleção produzi
da referente ao filme Sexy and the City.

. �.

Faça a sua Pós-Graduação na FAE e assuma.a L

; liderança no mercado.

Gestão de Pessoas I Planeja��nto e Gestão de Neg.ócios <

www.fae.edu/jaraqua 47 33-71.0779
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HORÓSCOPO
ÁRIES
As relações de amizade e o

convívio social estão favoreci-
dos. No romance, as afinidades

vão falar mais alto agora! Boas chances
de ganhar dinheiro com atividades que
favoreçam a individualidade.

Cresce sua disposição em al

cançar grandes resultados, mas
tudo indica que o seu progresso

vai estar vinculado às parcerias que fizer.
Cuidado com amizades. Situações, coisas
e pessoas não são como parecem.

OGÊMEOSTrabalho extra pode vir a calhar
esta tarde. No amor, uma de

cepção não está descartada. É
preciso investir no diálogo ao tentar uma

reconciliação. Pessoas distantes podem
trazer alegrias.

o trabalho deve absorver gran
de parte da sua atenção nesta
manhã. Sua vida social vai ficar

movimentada. Bom dia para reavivar a

relação a dois. Reflita sobre as diferen

ças entre seus desejos e suas ações.

LEÃO
Use seu lado criativo, é assim

que vai atrair a sua clientela.
O astral revela um conflito entre

os interesses profissionais e o romance.

A noite pede mais diversão! Aproveite o

dia para conquistar o que sempre quis.

VIRGEM

Quem trabalha em casa ou por
e' conta própria terá o incentivo
dos astros. Sinal de tensão à

noite, mas uma viagem ou encontro

pode vir a calhar. Bom dia para se dedi
car à família e aos afazeres domésticos.

LIBRA

� Quem trabalha com recreação,

� arte ou informação não pode
reclamar da sorte. Poderá ter

boas-novas com relação à Justiça, con
curso e novas experiências de trabalho.
Altos e baixos no campo afetivo. Abra-se
ao diálogo no romance.

ESCORPIÃO
Ótimo astral para quem �ra�alha
em casa ou por conta propna. As

relações de amizade serão mui
to favorecidas. No campo amoroso, seu

magnetismo estará em evidência. Cuida
do com gastos ou desperdícios.

SAGITÁRIO
Estará mais criativa, podendo
ter sucesso com publicidade
e marketing. Quanto mais inde

pendente for, mais produtiva será. No ro

mance, não faltará jogo de cintura. Cui
dado, pode haver conflitos em família.

CAPRICÓRNIO
Seu otimismo vai se refletir no

trabalho. À tarde, podem ocorrer

mudanças no que havia plane
jado. No amor, pode surgir insegurança,
mas saberá contornar a situação. Aprovei
te! A noite promete descontração.

AQUÁRIO
Seu sentimento de bem-estar
vai estar associado aos ami-

gos. A, tarde pode ser muito

promissora para quem se dedica a um

hobby. Período instável no romance. As

paqueras ganham novo embalo.

PEIXES
Sua força e autoridade não
são aparentes, mas isso não a

impede de brilhar. Seja discreta
e tente não fugir às regras. Sinal de in
certeza na vida a dois. Os agitas podem
estimular o relacionamento.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010 Variedades 15

: ' ,/ " '/ / , , "

/, 'f�el'IBAII' '

, ,', I",,, I

Juliana Paes
é mamãe

Juliana Paes já é mamãe. A atriz deu à luz Pedro
na quinta-feira, dia 16, na Maternidade Perinatal da
Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O menino, pri
meiro filho da atriz com o empresário Carlos Edu
ardo Baptista, nasceria de parto normal, mas aca

bou nascendo de cesariana. Segundo assessoria da
atriz, o bebê nasceu com 53 centímetros e pesa 3,6
quilos e ambos passam bem.

Carolina Dieckmann se despediu de pia-
I

na com lágrimas e sorrisos. Enquanto sofria
. por deixar seus amigos de elenco e a perso
nagem, ela comemorava o desfecho da hístó
ria que Silvio de Abreu pr�parou. A atriz gra
vou suas últimas cenas na novela e recebeu
um trote dps amigos de .elenco e produção.
"Eles disseram que eu precisava vir regravar
algumas cenas: ( ... ), era tl"ldo armação. Fui
surpreendida por uma festa de despedida no

/ estúdio", contou a at�iz.

Angelina e Brad
podem casar na India
Angelina' Jolie e Brad Pitt devem se casar na índia,

em uma tradicional cerimônia hindu, segundo fontes
da agência de notícias, IANS. A notícia do casamento
não foi confirmada, mas espera-se que o casal possa
fazer o grande anúncio nas próximas semanas. Um in
formante comentou que Angelina tem a intenção de
adotar, no futuro, uma criança desse país.

DIVIRTA-SE
A empregada desleixada

Nando Reis deseja
homens e mulheres
Em entrevista à revista Billboard Brasil, ,Nando Reis

falou sobre sucesso nos palcos e também sobre pa
drões de beleza. Segundo informações da coluna Retra
tos da Vida, do jornal Extra, Nando afirmou: "Sou ruivo,
não sou bonito, não sou forte, faço uma música estra
nha, falo coisas estranhas... No entanto, sou cortejado
por homens e mulheres, desejo homens e mulheres".

Patrícia Pillar
votta à TV

As prolongadas férias de Patrícia Pillar estão com

os dias contatos. Segundo a jornalista Patrícia Kogut,
do jornal O Globo, longe da telinha desde janeiro pas
sado, no último capítulo de A Favorita, a atriz se prepa
ra para uma participação especial no primeiro episó
dio da série O Divã, de José de Alvarenga. De acordo
com a colunista, a atriz vai voltar ao ar em abril.

Ricky Martin quer
casar em Porto Rico
Depois de assumir a

homossexualidade no

início deste ano, o cantor

Ricky Martin - que está
com seu parceiro atual
há três anos - descarta a

possibilidade de oficializar
o casório no exterior, pois
aguarda que o casamento
entre pessoas do mesmo

sexo
.

seja admissível em

seu país natal. "Eu quero
ter os direitos no meu país,
não quero ser um cidadão
de segunda classe. Eu

queria fazê-lo na ilha onde
nasci e onde vou morrer".

SUDOKU

SOBRE o JOGO
A patroa reclama com a empregada: É urnjogo de lógica muito-Josefa! Você anda muito relaxada ultimamente simpleseviciante.O objeti-

- e passando o dedo sobre a estante: vo
é

preencherurn quadra-
_ essa poeira está aqui no mínimo h� dois meses.

do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números

- Não é culpa minha, patroa! - defende-se a em- em cada linha e cada col-

pregada. una. Também não se pode
- Ainda não tem nem um mês que estou traba- repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

. .Ihando para;(;q)i�{ln�r.aL�r;:;:,;, . )jl,l:�'i'� �_;�r =
� -

. ,
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Adélia Rodrigues
Adete v. Rosa

Adolfo J. Adrovandi

AdrianaM. Chaves
Alfredo Alberto
Carlos R. Olska
Claudio Orongozo
Cristian RWachertlagen
Dilton Ranghette
Diogo G. da Silva

Dolores Correia
Felipe Franzner
Fernanda Lux

Gilberto Chalinski
Gisela L. Steilein
Gustavo H. Berthhi

Henrique Schramm
Henrique Steffens
lsabele Schroeder
James R. Kanzler

Joacir Gonçalves
José A. da Silva

José E. da Silva
Julio C. Peters

Katlê L. Monteiro
Lauro Fischer

Leandro Rossito
Loudes Muller

, Luiz F,. Pisetta I

Mateus Braier

Moníze Spezia
Noralda Enke

Otacílio R. Silva
Otávio Ribeiro
Richard Buttendorff

Rodrigo Matheus
Romildo A. de Souza

Rony M. Schroeder
Rosângela Koepp /

Taisa L. Rueckert

Thiago Bublitz

Vanderléia Klann
Vilmar Carvalho

19/12
Adriana Scherer

Alar Marcilio
Andressa M. Hille
Carlos A.Guths

Cleonice Gacho
Davi Pires
Eliane S. Buzarello
Erick Zeferino

Estela S. de Campos
Graciele Goerck
lIetéBauer
Ines kroen
lsa Guiese
Ivo Da Costa

Jefersson e., Jurek ,"

Jonas M. Schneider
'H Jprge A. Bachmar:u'l
Julio C. Strecker
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"

Marielly C. da Silva
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FundaçãoCultu
passa a funcionar
Prefeitura autoriza lei que reorganiza estrutura
GUARAMIRIM -

Criada em 1989, mas
sem nunca funcionar, a
Fundação de Cultural de
Guaramirim agora está
prestes a sair do papel.

tonomia para captar recursos,

por intermédio da Lei Rouanet
e de empresários, além da pos
sibilidade de firmar convênios
com outras instituições, é uma

das principais vantagens. "Antes
a cultura contava apenas com o

dinheiro da Prefeitura". A inten

ção também é criar um Fundo de
Cultura em 2011.

Fora os benefícios financeiros,
a classe artística e a população
terão mais alternativas para par
ticipar de projetos, sem contar os

eventos que vão acontecer como

incentivo. Música há 21 anos, Vera

Lúcia Ferruzzi, 39 anos, é profes
sora de teclado num projeto que

Oprefeito
Nilson Bylaardt

sancionou, nesta última se

mana, a lei complementar
número 015/2010 que re

organiza a entidade e a coloca em
exercício. Com a implantação, o

desempenho de políticas 'públicas
do setor passa a sermais ágil.

Bylaardt esclarece que a au-

oferece aulas gratuitas para jovens
carentes nomunicípio.A educado
ra afirma que a fundação vem for
talecer os trabalhos já realizados
naCasa de Cultura Paulino João de
Bem, além de ser uma ponte para
divulgar os projetos na região.
"Trabalho com um público que
não tem muito acesso à cultura e

vejo como essas pessoas se envol

vem, crescem emostram interesse

pela cultura e arte".
O endereço da fundação será

o'mesmo da Casa de Cultura, na
rua Ernesto Pisetta, no Centro.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP
,.. �IP

Bylaardt diz que com mudança setor cultural terá mais facilidade para angariar recursos para novos projetos

TíTULOS SERÃO OfICIALIZADOS NOS PRÓXIMOS DIAS

Prefeitura cria três cargos
A nomeação oficial dos cargos

de gestor, diretor administrativo
e cultural acontece nos próximos
dias. Quem assurrie a fundação
temporariamente é a secretária de
Desenvolvimento Social e Habi

tação, Ianíne Bylaardt. "Ainda irei
, conversar com os partidos para.

decidir o gestor definitivo para
2011 ", adianta o prefeito.

As vagas de diretores admi
nistrativo e cultural ficam respec
tivamente com Anderson Floria

ni, atualmente responsável pela
Casa da Cultura, e Aline Prüss,
que hoje é gerente de 'eventos da

Secretaria' de Desenvolvimento
Social e Habitação. "Estamos em
fase de organização. As ativida
des da Casa de Cultura deixam
de ser vinculadas à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Hahi
tação e passa para a fundação",
enfatiza o. prefeito. : ,. : ::"

..

PIERO RAGAZZI

A· .•

Brindes foram sorteados pela prefeita Cecília Konell,
e esperam pelos alunos na Livraria do Pedrinho

O sorteio foi realizado no

gabinete da prefeita Cecília Ko

nell, escolhida para recolher os

bilhetes dos três vencedores.
Os alunos sorteados terão até
o dia 28 de janeiro para utilizar
os vales-compra, que já estão na
Livraria e Papelaria do Pedrinho
- e quem não foi sorteado nes

ta edição terá novas chances, já
que na edição de fevereiro um

novo brinde será oferecido.
A promoção foi realizada pelo

jornalO Correio do. Povo, em par
ceria com a Câmara deVereado

res, Prefeitura e a Livraria do Pe
drinho - no ano que vem, devido
ao sucesso do jornal infantil, o. es
paço estará aberto também para
aparceria com empresasprivadas
e todas as escolas damicrorregião.
passam a receber apublicação.

Vencedores da promoção do
Kids já podem retirar prêmios

Material escolar gratuito. Esse
foi o prêmio que receberam os

.

alunos Talles Pellense, da 2a sé
rie da EscolaWaldemar Schmitz,
Vicente Kanczewski Neto, do 5°

ano da Escola Professora Gertru
des Milbratz e Jaqueline Jesus de
Bairos, estudante da 6a série da
Escola Santo Estevão.

Para participar, os alunos de
todas as escolas públicas e par
ticulares da cidade responde
ram à questão "Qual foi o tema

da primeira edição do O Correio
do Povo Kids?". Os papéis com

a resposta e as informações dos

alunos, recortados da última pá
gina da edição de dezembro do
caderno infantil de O Correio do
Povo Kids, foram entregues às
secretarias das escolas e recolhi
dos pelo jornal.

Ii

Moradias populares são
entregues para 28 famOias

GUARAMIRIM
Pouco mais de dois anos atrás,

Antônio Euclides da Silva, 40 anos,
teve de sair da residência para ga
rantir a segurança da família. Ele, a
esposa Luciana Ancelmo Barbosa,
26 anos, e os três filhos pequenos
desde então moram de aluguel. Na
época, a Defesa Civil grifou o terre

no onde viviam na rua Cascável, no
bairro Amizade, como uma área de

risco, pois havia desmoronado terra
na casa do vizinho.

.

Eles passaram todo esse tempo
esperando pelas casas prometidas
numa parceria firmada entre Prefei
tura de Guaramirim, Ministério da

Integração e Cohab (Companhia
de Habitação do. Estado de Santa

Catarina). Ontem, Silva e outros 27

moradores receberam, finalmente,
as chaves das moradias populares.
"Éumpresente deNatal", diz a dona
de casa Luciana.

Moacir Chaves, 40 anos, perdeu a
, câsanomesmoperíodo. Ele relembra

o. momento quando deslizou barro,
comprometendo. o uso do imóvel.
"Foi difícil, mas tive que encarar.

Pelo menos, eu terei um lugar meu
de novo", declara. Ele também vive

de aluguel pago pela Prefeitura des
de 2008. Para omunicípio, o convê
nio entre os três órgãos acertou que
80 moradias deveriam ser entregues
até agosto de 2009. No entanto, se

gundo a gerente de conselhos da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Habitação, Caroline Lutz, a
empreiteira vencedora da licitação
não cumpriu com as exigências do.
contrato e uma nova concorrência
teve de ser feita, o que atrasou o

cronograma de obras. ,

Das 80 unidades habitacionais,
49 foram entregues. Outras 31 ca

sas serão concluídas até fevereiro de

2011, de acordo com a previsão. do.
governo. Os imóveis estão divididos
em dois endereços: no condomínio.
Flor de Maracujá, na Corticeira, e no
prédio. Flor Ipê, no Bananal do Sul.
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Quando se fala em um novó empreendimento logo se pensa em metros quadrados de'área construída Sim! isso é o básico. Mas a Fenpar vai além
do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendim��to de ALTO PADRÃO que 'mistura flexibilidade com inovação,
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento,
INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas totalmente

equipadas e doco-acss, ,',

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

PRAllClDAOEDE �JIORAR NOCENTRO COM ATRANOUlUDADEDE UM BAlffiO

Excelente localização em área central
Dois elevadores de última geração (menos rurdo e mais segurarça)
Medição de água e gás individual
12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FELICIDADE EM CADA METRO OUADR400
Sacada fechada com sísterr,élReíki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutúra para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso ,

Infraestrutura para ar condicionado tipo spl�
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 60x60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

-

INOVAç.ÃO EMCADA DETALHE
Detalhes em pastilha porce!anizada
Ajardinamento compl�to
Portão e porteiro eletrónico
Amplo haJl de entrada mobiliado e decorado

Deck Spa decorado
FttneS$ equipado
Playground equipaQo
Esquadrias em alumínio branco

, Banheiro de serviço térreo

FLEXIBIUDADE QUEVOCt NUNCA V1U

Plantas fleXÍVeis, Você escolhe como vai ficar.
1 ou 2 vagas de garagem com possibitdade de vagas adicionais

i
itaivan

EMPREENDIMENTOS

IMÓVEiS
47 3275- 5000

.

www.girolla.com.br

lMOlllllÁRIA LEIER!
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS5

47 2107-0500
www.leier.imb.br

473055·3412
www.itaivan.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, ,"

',.' .

",

, ,1, ,\

•

!
'

., ,'.

4 Classirnais .

:' ,.
"

..
� :,'

, ,:1,'
, !.

',;' 'I
.

' "

;'

,): ': '" .

,� .
,

"
'

,',-:'
" .

o CORREIO DO povo · Fim de semana, 18 e 19 de dezembrode 2010

.

Plantão·
aos Sábados

até às 12hs..

2101-0500
-��, --.._--�-"

, I

,

, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

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

www.leier.imb�br

.tocaãzação: Vila Baependi,
.

,:localização: Ilha da Figueira

I
�

•

.
"
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Que a luz .._Irradia, domenlifto Deu$ q:ue estâ renascendo'l
�c .·IU'· .....;..IilID d"u,".--et'::Ad:A 61iii1lri. qU'A�" A,1i4._:"'n°'d''A!llV� .'. UI .�I!IW .' U U'"II, :v. Y 1111'" ;: 'ç l1:',;li_ ILn..... YI

..

1002 - SOBRADO CENTRAL cf área de
450riJ2 • 2 suites + 1 qto mobiliado + 2

salas comerciais cf bwc. Terreno cf 450m2.

1406 - VILA LENZI- SOBRADO DE
ALVENARIA Cf 160M2. SUíTE + 2 aTOS.
TERRENO Cf 309,05M2. R$360.000,00 .

1111 • CENTRO· CASA DE ALVENARIA c/
15Qm2 - 5_ TERRENO c/420lIióiímo

para fins comercjajs, 8$380,000,00
1000 - CENTRO - CASA DE AL� cf 187m2-

Suite + 2 qtos. Terreno cf 354,OOm2.

1488 - GUABAMIRlM - CASA DE ALVE
NARIA c/1_ - 4 gtos, Terreno c/ 663nt

R$265,00Q,00

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

em Março f 2014. Pré-venda*

3064 - BAEPENDI - RES, PÁS
SAROS E FLORES (em constru
ão) c/2 ou 3 qtos. A partir de

R 169,000 00, Entre a em 2012,

3094 - CZERNIEWICZ - RES, FLOR
DE tiS (em construção) c/1 - 2 ou
3 qtos. A partir de RS121.000,00,

Entrega Dezembro /2013

3151 -ILHA DA FIGUEIRA - APTOS
ED. DI flORI c/2 qtos, 1 vaga de ga
ragem. A partir de RS 129,000,00

3004 - APTOSCENTRAL -IBIZA
RESIDENCE - Suíte c/ sacada + 2
suítes ou 2 demi-suítes, 2 vagas de
garagem. A partir de RS 325,000,00.

3000 - APTO CENTRAL - RUTH
BRAUN c/ área privativa de

82,90m2 - 2 suítes, cozinha mobilia
,

da, 3 bwc's, 2 vagas de garagem -;

'

RS 280,000,00

3017 - APTO CENTRAL - ED,
MARINA c/ Suíte + 2 qtos, sala em
2 ambientes c/ sacada.e cburrasq.
cozinha mobiliada. RS 250,000,00

_____ ----'-""-_��-"--- �� __ ....L-__ �_��_��_.....,_ _ ___..c..__��_.=o4Jo �_...__ _-.o=__ ..............._����_��_�__ -->._�_ ..... ����............_w..........www".. _ .. :-.. �-... _

'1fCc'Ir'UO,S (HVêrSÓs hnóveis clisponiveis p0(0 10(0((10 «asas 0P"tos nolpÕcs. solos comerclcils terTC'nos
' IIv10VtlS SIJlfll!l,: A Fíf:�l::Il\,1

'.'

Q r: '. '�. _»
I I 'Z1I r

• ,I I 1\11' iI HO�'IUlU[,I\CAu [lO i\:lll\:lll·

aU'hJv'CIS (ónlêí''éiãS etc.). Consulte-nos! Quer ver f11t1iS"" Visite o nosso síte. www girolla.(OfU br HIAl OE I�JC(lf:I'()H!�l'Au PEf1AI�1t LI
"

•• • "

C [IH IORIO DO fil:lil�)rno DE l�lO\lEI�,
-. . - - -_.

- - - - -_ .- --- ------- -- ----- --- -
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Ref 4883 - Ed. Vancouver .; Centro -

apto - suíte - 01 dorrn. - sala estar/
jantar - escritório - coz -Iav - churr - 02

vagas de garagem - móveis embutidos -

R$350.000,OO.
.

Ref 4854 - Nova BrasOia - Resid
Lancaster - apto - 02 dorm - sala

estar/jantar - bwc social - coz - área
de serv - sacada c/ churr - garagem -

R$165.000,00

Ref 6695 - Amizade - Casa alv - 03
suites c/ closet - home theather - churr
- living - playground - pisc coberta c/
cascata - 02 vagas na garagem - ficam
móveis embutidos - R$820.000,OO

Ref 6467 :.. Amizade - casa alv - suite -

02 dorrn - sala estar/jantar - coz - churr
- 02 vagas garagem - bwc mobiliado -

detalhes em gesso - R$229.000,OO

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

.�
Ref 6298 .,.. Amizade - Sobrado - suíte
c/ closet e sacada - 02 dorm - esc
- bwc - sala estar/jantar/íntima c/
lareira - lavabo - COI - desp - lav -

02 vagas gragem - área de festas c/
piscina e bwc - R$550.00b,00

.

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto
padrão"- 01 suite c/ closetycloset/
sacada - 02 dorm - bwc/Javabo/coz/
lav c/. móveis - sala estar/lantar/tv
mesanino - sistema água quente em

toda casa - R$530.000,00

Ref 4871.- Centro - Edificio Jardim de
Monet - Apto c/ 244,OOm2 - 04 suites -

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

todo mobiliado - R$1.200.000,OO .; Aceita
, proposta de imóveis de menor valor

f'

Ref 7043 - Czerniewicz - Casa .alv -

01 suite - 02 dorm - bwc - sala estar/
jantar - esc - coz - lavabo - área de

, ..
' serv - garagem - varanda - roda teto

_ gesso - R$350.000,00
I

6723 - Amizade - Sobrado Alv - Superior;
01 suíte - 02 dorrn - bwc social- terreo:
esatr/jantar -lavabo - coz - área de serv -

02 vagas garagem - R$410.000,00
-

Ref 6727 - Amizade - Lot Blumengarten
" - casa alv - suite - 02 dorm - bwc.
coz - sala estar/jantar - lav - 02 vagas
garagem - churr .... ficam móveis do bwce
coz - R$275.000,00

Ref 4880 - Garden Flowers Residence -

Centro - apto - suite - 02 dorrn - sacada

c/ churr - garagem - ficam móveis sob
medida e eletros - R$390.000,00.

Ref 6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
-:- casaGeminada de esquina c/89,33m2
- 03 dorrn - bwc - lav - sala estar/jantar -

escrit - gar - R$l48.000,OO
.

. ref 4889 - Ilha da Figueira - Ed. Rgueira -

apto - suíte - 02 dorm - sala estar/jantar
bwc - coz - área de serv - sacada c/ churr
- 02 vagas garagem - R$265.000,00

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv. em

construção - 03 dorrn. - cozo - sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$142.000,00

, �:\

ref 7046 - Água Verde - Sobrado - suite
máster c/ closet - 02 dorm - lavabo - bwc
- sala estar/jantar(TV - coz -Iav - área de
festas - piscina - ficam móveis bwc/coz >

R$ 480.000,00

Ref 6722 ., Vila Nova - casa alv - 01 suíte
c/ sacada - 02 dorm c/ sacada - escritório
c/ sacada - sala estar/jantar - 02 BWC -

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

Ref 4768 - Amizade":' Resid Matheus -

suite - 02 dorrn - sala/copa - coz - bwc -

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

Ref 6680 - Terreno ideal para prédio 20 x

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

Ref 2056 - Amizade - Terreno com
629.00m2 - R$90.000,OO - Entradamais
parcelas direto com a imobiliarla

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 2286 - Corupá - Seminário - área de
terras c/ 60.866m2 - R$1.500.000,00

Ref 4854 - Resid. Lancaster - Rua: José
Emmendoerfer - Bairro: Nova Brasflla -

Jaraguá do Sul - apartamentos de 02
dorm - área privativa 70,50m2 a par
tir de R$165.000,00 Entrega Novem- .

.

bro/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

Re ico de aula - Casa
alv - 02 dorm - sala e coz conjugada
- bwc - garagem - área de serviço -

R$130.000,00

_Ref 6697 - Amizade - Casa Alv

c/96.50m2 - s-uíte- - 02 ctorm - estar/
jantar- gar - churr - ficam moveis e

eletrodomésticos - R$199.000,00

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

guá do Sul - apartamentos de suíte+ 02
dorm r: 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 -,saI80 de festas - R$115.000,00

Ref 4874 - Resid, Elegans - Rua: Amazonas
- Bairro: Centro - Jaraguá do Sul - aparta
mentos de sufte + 01 dorm -:- área privativa
79,53m2 a partir de R$169.900,00

. Ref 4817 - Edificio Porto Belo - Apto
c/14i.86m2 - 02 dorm - sala - coz - bwc

-Iav - gar - sacada - R$160.000,00

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 - ficam móveis coz/esc/
bwc - R$290:000,00

- -

Ref4803 - Resid. Ilha da Galé - Rua: Paulo
Benkendort - Bairro: Czerniewicz - Jara

guá do Sul - apartamentos de sufte+ 02
dorm - área privativa 101,25m2 a partir
'de R$180.000,00

.

,

Ref 7052 - Tifa Martins - Casa alv - 03
dorm - 02 bwc - sala estar/jantar - coz

- área de, serv -. dispensa - 02 vagas
garagem - churr - R$220.000,00

.

Ref 6725 - Três Rios do Sul' - casa alv
nova - suíte - 02 dorm - sala estar/jan
-tar - bwc - coz - lav - churr - 02 vagas
de garagem - R$280.000,00

y
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

'

I
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

I

Ref 7051 - Centenário - Casa alv
suíte - 02 dorm -' sala c/ sacada - COl'

, - copa - área de serv - 04 vagas gara
gem - R$220.000,00

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

Ref 4712 - Resid. Belo Arvoredó"�' Rüã:
Roberto Ziemann - Bairro; Amizade -

Jaraguá do Sul - apartamentos de 01
dorm - área privativa 50,77m2 a partir
de �$91.e>00,00

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

trega Junho/2012

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA'

ADMINISTRA

3372-1122

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

r .

I
I

I
,
I
,

I
I
I
,

Acesse nosso site: � j
www.vivendaimoveis.com i

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

I. - 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
- Ampla sacada gourmet

I
l
,

�
I
I
;

I
)

.

Empreendimento incorporado' e com acabamento diferenciado.
Valores a partir de R,$ 150.000,00

RIO CERRO - REF 2897 - casa gemina
da alv. 82m2 e terreno de 180m2, cl 02
dorm. bwc, sala, coz., lavand e garagem.

R$135.000,00

R$100.000,00 - R�F 3356 - Jaraguá
Esquerdo=terreno SS?,65m2."

R$ 380.000,00 REF 3332 - Jaraguã
ESQuerdo - terreno 1.648m2•

Wd;'
,da c cu. s-queil'"a, Ó2. vagdS {:Ia igal<jgení; .I' F ,,'o ...'. •••.•

." .•.•.• ,..

i /; i

.

.', '.. »
RS 1000,00 '"

.•
.'

.

REF 537 .... Jaraguá EsqUerdo - apto. 03 dorrn, REF 495�centro - sala comerciallOOlT)2, cl

sala, €ozlnha. R 3do.r�::;j;RgP4�l,,"�bVà·B�sma.LEd,Novo(�drizontci'�';���:;,:�Ia!.coz., la���., sac:��;;garag��!;;�yvc. . ..,
'

'

..
, . apto01sulte,02,dorm.,sala.coz"bwc,lavand.,

. .

... .

�eF482- iewjÇ�"-éasacome 12')
REF 582 -Ilha da Figueira - casa alv., 02 dorm, sacada c/churrasqueira egaragem. R$1000.oo ,

cIestacionàmento frente e fundos. 8$1500.00.1
sala, COl., bWç., lavand,,$aragem. RS 650.00

. .."
SAiAOOMEROél: ,

.

. . .• !
< '.. .REf 493''-- Vila Nova -

..Ed. Capti 11.- apto01. '
'" R�FS07-C,�tl�rp-$alac:orpérçiaI45rW,c/dí�1)!

REF 572 - Vila Nova - casa madeira, 04 suite, 02 dorrn., sala CO:l:., bwc, lavand. saca- RtF 47$ - Centro"" sala comercial com meza- pensa. 02 bwc, arconditlonadospllt,R$980,00 i
dorm., sald/copa, coz, bwc., lavand., garagem da cl churrasqueira, (12 vagas de garagem, nino, cl aproximadamente 170m2 e bwc, '

�
RS 1000,00 RS1.100,00' RS 2.400.00 RE'F 536 -Jaraguá. Esquerdo - sala comercial!

240m2• RS 2500,00
APARTAMENTOS; RtF 470 - Czérniewicz ... Ed. Guilherme - REF 458 .... Czerniewii:z - casa comerCiai alv,cf'

. t
,

.

apto 01 dorm, sala, coz., lavand, garagem. aproximadamente 140m2, ebwé. RS 1.500.00, GAJ.P8Q:
REF 58� - Baependi - Ed,. Londres - apto c/mo- RS 550,00

'
.

..'

bilia, 02 dorm, sala, coz; churrasqueira, bwç, .

REF 468 - Centro -sala comercial cl. aproxi- REF 553 - Vieira'- galpão pré moldado em alv,
.

lanvad.,. garagem R$ 600.00 REF 471- Czerniewicz - Ed. Guilherme - apto madamente 32m2, bwc, e estadcmamerito. cf 8S0m�. RS 60Q0,00 í
-

02 dorm, sala, COZ., lavand, sacada cl chur B$67Q,OO
"

REF 534-Vila Nova - apto 02 dorm., sala, coz., rasqueíra, garagem. R$'610,OO

e:':;:···

t R$ 80:000,00 _� REF3359 - Amí�ade -

lTerreno 422,50ri12•
�::

�::

R$175.000/00 - REF 3365",:, BAEPENOI
terreno750m2.

'RS 90.QOO,00 - REF 3364 � ilha da
; �igueira""Terreno 345,OOm2,

, R$18O.000,00 REF 3347 - Centro .... ter

renoS02m2

R$l00.000/OQ - REF 3358 - Jaraguá R$ 377 .000,00 - REF 3328 - Amizade-

êsquerdc-vtot. PalmSprings 378,OOm2• Terreno2000m2,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

Excelente localização na Rua�rocópio
Gomes de Oliveirá - próx. ao Caneri. Possúi 1
suíte, 2 quartos, sala de esta.r/jantar, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozinha, depósito,

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

RESID.COUNAS - aAEPENDI
(ÚLTIMAS UNIDADES)

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

churrasqueira, cozinha, área de serviço e
1 vaga de garagem. R$114.800,00

. O CORREIO DO POVO • Fim de semana, 18 e 19 de dezembro de 2010

\

Rua Guilherme Dancker, 161' - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
.:c:' Centro - .Jaraguá do Sul - SC

�<
{

•

I
. i

LIGUE: 3372.1-6'1
'Plantão: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com

Localizado próximo a Mar,i�ol.
Apartamentos com 2 e 3 dormitórios,
sacada c/ churrasqueira e demais

dependo A partir de R$ 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

RESID.ESPLENDOR· BAEPENDI
.

Apartamento com 'área privativa de 104m2,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,

ampla 'sacada d churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, área de serviço e 1

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

a CaraguáVeículos. R$ 215.000,00

Muito bem localizado, possui amplo terreno
com 420m2. Área contruida de 26üm2, sendo
3 quartos, escritório com sacada, 2 banheiros,
sala de estar/jantar, cozinha mobiliada, área de
serviço e 2 vagas de garagem. R$ 350.000,00

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

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

vagas de garagem. R$ 215.�00,00

RESID. CARIN-= • CENTRO

(INVESTIMENrO)
Ótima localizacâo na Rua João Picolli, no

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

1 vaga de garagem. R$133.000,OO

Contendo 1 ampla suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, 2 banheiros, área de
servico, área de festas e garagem.

Terreno com 450m2• R$ 212.000,00

CHACARÁ-
.

, GUARAMIRIM -

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

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

área construída. Consulte-nos!

TERRENO NOAMIZADE
COM 4.200M2'PRÓX.ARSEPUM

POR RS 200.000,00!

TERRENO·SÃo LUIS
(PROX.ADAULATÊXTIL)

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

R$ 90.0"" OQ

.·TERRENO· NOVA BRASILlA
Ótima locallzacão na Rua José

Emmendoerter, uso residencial e
comercial. Terreno com área de 880m2,
sendo 22 metros de frente. Ideal para

Edifício! R$ 295.000,00

�"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os meãio« Jhor lugar da cidade.(11

vendas

Dlralll
I M Ó V,E I S

47 3275-5000

�õiiã
OA �J'_A:VIP6.

ftMmDrMlrdmentó1.e.omJ.)f

SPEDITO
ll11 lÍvei,s"

47 3055-330047 3372-1616
>

De acordo com a lei n"4591í64. ioformamos que as imagens contidas nesse material nessuem caráter de sugesth Os miÍveis, assim cama alguns maWiais de acabamento representados nas ilUSlf�oos'e plantas,mie constituem parte integrante do contrato, O imóvel será entregue conforme indicado no memorial

descritivo. podendo havermodificações noprajeto arquitetônica e projetoscomplementares sen; pr4viO"<l\'iso.
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a partir de

ss 184.500,00
Entrada + financiamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 18 e 19 dezembro de 2010 Classimais 13

INlÓVEIS
- _.

_. - - - - - --�

•Administra
• Compra • Casa
•Vende e lote
e Avalôa eApartamento
•Aluga • Chácara.

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

r
•
·t

Para seu Inimigo, Perdão.
Para um Oponenfe, Tolerância.

.

Para um Amigo, seu Coração.
Pata um Clienfe, Serviço.. .

Para +oda Criança, um Bom Exeml'lo.
Para Todos, Amor.

Para Você, Respeito..

Bar+el lmóvets desE�Ja a seus Clienfes, Amigos e

Colaboradores, um Sincero e Feliz NafaL.

e que em 201 t, nossas parcerias s�am replefas de
.

Prosl'eridade e Sucesso, com as bençãos de Deus.

Um Abraço de +oda a Eq ·pe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

nO 43 com área de 346m2. R$128.600,00.
AMIZADE. LOTEAMENTO ITACOLOMIII. Lote nO

38 com área total de 355.25m2. R$95.000.00
AMIZADE. LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE. Lote

nO 26 com área total 358,90m2. Á$132.000,00.
ÁGUA VERDE. R$11 0.000,00.

AMIZADE. LOTEAMENTO VILLE DE LYON.

R$82.000.00.

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
VILA NOVA - Residencial Grand Ufe

Prédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
suite + 2 quartos. banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

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

gesso, R$245.000,00. Entrega em fevereiro 2011

mais dois dormitórios, bwc social, sala,
cozinha, lavanderia, churrasqueira e

garagem. R$175.000,OO.

, (OMPRA � VENDE. ALUGA. "FIZ' DO(U�ÉN'AÇÃ� IMOBiliÁRIA I "Rua Guilllerme Weege, 1,66· Edifício Bergamo � (ent'ro

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

91 02-5299' www.deocarimoveis.com.br

131 - Nereu Ramos - casa de
alv. cf 1 02,OOm2 e terreno cf

475,OOm2(aceita apto de menor

valor) R$220.000,OO

117 - Nereu Ramos, casa de alv.
89,75m2 e édicula de 40,OOm2.
Terr. 360m2 (aceita carro pop. ou
financ. bane.) R$110.000,00

079 - Ribeirão Cavalo - geminado novo
com 03 donnitónos, com 85,1301.
(valor por geminado) R$138.000,OO.

039 - Nereu Ramos, casa geminada
nova com 68,00m2 - 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

091 - Czerniewicz - casa de alve-

154 - São João - com casa de alvenaria e naria com 182,00m2 e terreno com

terreno com 147.000,OOm2 R$450.000,OO 600,00m2. R$160.000,OO
019 _. Schroeder, terreno de

6.576,68m2 R$280.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de Cad 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenaria com 78,55m2 e 91,64m2

138 - Santo Antonio, casa de alvenaria cf alvenaria de aprox. 120,OOm2 e ter-
126,OOm2 e terreno cf 324,OOm2(aceita 106 - Centro, apartamento com área

(valor por geminado) R$127.000,00 financiamento bancário) R$100.000,OO rena com 455,00m2. R$178.000,00 total de 120,86m2 R$235.000,OO

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,OOm2 R$54.000,OO
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
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,OO
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,OOm R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (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 Paulo, terreno com 1.141,34m2 R$150.000,00
165.- Vila Rau, terreno com 585,00m2 R$200.000,00
171 - Ribeirão Cavalo - terreno com 385,OOm2 : R$60.000,00
177 - Nereu Ramos, terreno com 536,OOm2 ; R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(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

009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sftio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino bane.) R$106.000,00
040- São Luis, casa de alvenaria cf 11 0.00m2 e terreno com 392,00m2 R$140.000,OO
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 40,00m�. (aceita terreno cf parte' de pgto) R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cf aprox. 120,00m2 e terreno cf 453,60m2. (aceita apto de menor valor) R$170.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00.
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
150- João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Ter[ cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria cq_m 140,00m2 e terreno com 421,61 m2 ............................•............................... :.R$220.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00

: ' ,",'i" ""'r" ;lm !lJIW""!"dr,,:,�II!hSlTlgSi" •.. !a,�lJ�Jg�i9,."II[b I "IM.. " "

021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,OOm2 R$150.000,OO
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,OO
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
061-João Pessoa, casa de alv. cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2 R$600.000,00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas cf área de 126.600,00m2 R$640.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 1676 - VILA LALAU - APTO 201, SUITE C/ SACADA + 1 DORM.
BWC SOCIAL, SACADA C/ CHURRAS, DEMAIS DEPENDENCIAS. ENTREGA

JUNHO 2011. R$ 130.000,00 I W INCORPORAÇÃO: 61.526

REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2
dorm, 1 bwc, 2 vagas de garagem, casa com

quartos, cozinha e banheiros mobiliados, area
de festa. (R$230.000,00): ,

REF: 4211 - AGUA VERDE - 2 DORM +

1 SUITE, 2 SALAS, 2 BWC, 2 VAGAS DE
GARAGEM. R$ 295.000,00

REF: 2972 - VILA RAU - 2 dorm. sala, cozinha
mobiliada, 1 bwc, lavanderia mobiliada,

sacada, 1 vaga de garagem
VALOR: Á CONSULTAR

REF: 3891 - VILA LENZI - 2 DORM, 1 BWC, SALA JANTAR/ESTAR,
COZINHA, O IMOVEL POSSUI MOVEIS SOB MEDIDA COZINHA E BWC, 1

VAGA DE GARAGEM. R$115.000,00

--

REF: 4241 - AMIZADE - 1 suite + 2 dorm.,
1 bwc, 2 vagas de gargem, garagem com

churrasqueira. VALOR: 189,000.00
ENTREGA JANEIRO DE 2011.

ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO!
REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 suite, 2 bwc, 2 .

vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00

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

REF: 3801 - AMIZADE - 2 DORM + 1 SUITE,
SALA C/ LAVABO, COZINHA, AREA DE

SERViÇO E FESTA, BWC SOCIAL.
R$ 190.000,00

.imoveisemiaragua.com.br\
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 6155 - terreno - Com 183,50 metros
de frente, com área total de 23.158,OOm2

Valor consulte-nos

Ref. 1180 - Sobrado.com 1 suíte master, 2 dormitórios; sala
social, sala de iantar•. bwc social, cozinha cl mobilia, área
de serviço, garagem. Sendo 170m2 e terreno com 580m2.
R$210.000,00. Finqnciável.

i L-1000 - CASA MADEIRA -' viLA NOVA � Com 05 quartos, sala,
i cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc, garagem para

i
até 03 carros. Fundo e laterais murados. R$ 850,00

Ih L-1001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02
m quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e

i cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz

� L-1002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWlCZ - Com 03 quartos, 01

�I' bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, deposito, toda
murada com grama. Portão eletrônico. R$ 1.050,00

, L-1003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01
vaga de garagem.R$1.000,00
L-1006 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA RGUEIRA - CASAS NOVAS
- Com 03 Suites, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço, .

salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrônico. R$1.000,OO
L-1008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 salas, 02
bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e luz individual.

. R$1.750,OO
J L-1 012 - CASA PARA RNS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas,i 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
J R$2.300,OO
I L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,
t 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com
i jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
� L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suite, 02� quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de TI/, escritório, cozinha,

I••••••••I� lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.
, R$1.660,OO
L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suite,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de

i festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,OO

:IS;:-=r;c:li��:r�iiiii���:::::?:..
L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,

11 } bwc, cozinha, lavandeJia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$550,OO Cond. Aproximado de R$100,OO

'I L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02
!' quartos, sala e cozinha conjugadas, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$660,OO

li L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - C/,01 quarto, sala, cozinha,
/ bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. H$480,00 Cond.
Aproximado de R$1 00,00
ReI. L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala,

• cozinha, área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01
• vaga de garagem. R$ 580,00. Cond. Aproximado R$ 80,00.

Ret. L-2004 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, sala,I cozinha, área de serviço, sacada grande com 01 vaga de garagem.
R$ 450,00 Cond. Aproximado. R$ 70,00.
L-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e
fundos, 01 vaga de garagem. R$850,OO Cond. Aprox. 130,00

!tr-----�_.....,;;::"�-�l. ,-----7.Sg;;;:1ii;:;�----'fL-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - c/01 quarto, cozinha, bwc.
R$220,00
L-2007 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 suite + 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,OO
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - cl 03 quartos, sala com �

sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavandeJia. R$500,OO
Cond. Aproximado de R$90,OO
l-2010 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem. R$550,00 condomínio aproximado de R$80,OO
L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala e
cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc,01 vaga
de garagem.R$450,OO Cond. Aprox. 80,00
L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 quarto, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,OO
Cond. Aproximado de R$70,OO
L-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$580,00 Cond. Aproximado de R$80,OO
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,OO
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.800,OO
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
11 O,OOm2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1.000,OO
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,OO
ReI. L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Ed. Rorença - Com
110m2, 02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador. R$
650,00 Cond. Aproximado R$ 120,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,00

1lt0("�mr:"fI"I..�.ç;)''':JIII''II'''Ç;--':7,'''' L-3011 - AV GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL Com
aproximadamente 45m2. R$400,OO
L-3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cl 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,OO

Ret.. 1207 - LOl CHAMPAGNAT - Com 01 Suite máster com
closet mais 03 suites todas com sacada, 4 salas amplas e
demais dependências, portão eletrônico, garagem pj dois carros,
TODA MOBILIADA. R$495.000,00

...

'UI!
Ref. 1132 - Sobrado central com 400m� e terreno com 705m2
- 2 aptos com 4 vagas de garagem, área de festa e edícula.
R$480.000.00. Aceita imóveis como partede pagamento

Ref. i 220 - casa em alvll!laria cOm 10qm2 sendo 1 �u�e,
2 dormitórios e demais dependências, terreno com 300m2.

R$23Q.000.00

�

Ref. 2.128 - Apto com 80m2 de área útil, sendo 2 quartos,
sala e cozinha conjugada, bwc, lavanderia, sacada.

Financlável. R$128.000.00

Ref.1232 - casa - Casa de alvenaria com 80m2 são 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, varãnoa

e garagem, terreno Dom 410m2. R$110.000,00

Ret. 2130 - Residencial Meliáh - Aptos na planta a partir de
51m2 sendo 2 quartos ou 1 suite + 1 doqnit. ou 1 suíte + 2

dormit. e demais dep, a partir de R$ 104.900,00

Ref. 7025 - sítio - Chácara com 02 ribeirões e

Cachoeira, mata nativa e 7.500 pés de, eucalipto. Área de
219.000,00m2• Valor R$180.QOO,oo

-,_ �..,.. -----
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* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato .

*

Laje revestida de isopor
(garãntindo 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

�E D

São Luis
15m x 20m
ÁT:300m2

R$:95.000,OO
reto 00216.001

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2 Ótimo terreno pI

construçao de casa ou sobrado, vista ampla,
casas proximas de alto padrao.
Loteamento Monte Verde.

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

Toda em poreelanato, cozinha
integrada cornarea de festas,
2 qtos + 1 suite master, sacada
em todos os quartos.
Barra do Rio Cerro
R$550.000,00

Sala de jantar + cozinha c/
dispensa, , sala c/ sacada,
suíte c/ sacada, 2qtos
Área de festas c/churrasqueira
Vila Lalau
R$550.000,00

Linda casa, piscina c/
prainha toda revestida
em pedra e deek de
madeira, um lindo jardim.
Jaraguá Esquerdo
R$595.000,OO

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
TOPO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

Residencial Gran Ramá
2 qíos, sala de estar e jantar, banheiro
social, cozinha, sacada com churrasqueira.
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._t,�
COMPRA· VENDA· ALUGA· ADMINISTRA· VISITE·NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

r--"-"--'--'--'----'-'
-"'- "- '-"--"--

'-'-"-"-.'''''--''-''--''---''--''-'-'----'-')
! LDCAÇAD i
,--,--,-,-, -v-r-r- I

bairro Amizade com \ i
l I

: 2 dormitórios, 1 i
I

banheiro, sala e i
J

cozinha. i
I

I R$90 000 00
I
CM. 305· Apartamento no Centro - Apartamento com: 2 I Cód 340 • Casa de Alvenaria no bairro Vila íalau Casa i., dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garage�l e d�mais I com: � Dormitórios: 2 banheiros. 3 vagas de �arage.m e

J I
dependências .. R$ 185.000,00 Pode Fmanclar I dernals dependências. R$330.000,OO Pode FinanCIar I

I---'--'------.------'----l--���-r-�--------'� I �. A�V��;:���;:l�;�::;:b."O j
I I I

I I cllurrasqueira e demais dependências. R$600,OO :

I I I Próximo a Rádio Brasil Novo. I
I i :
I I· Casa no Bairro Amizade· Com 1 quarto, 1 J

I
banheiro e demais dependências. R$530,OO ;

I Cãd. 344 • Apartamento no Centro, com 1 dormitório + I Cód. 342 • Apartamenfo no bairro Vila Nova· 2 f Cãd. 298 • Apartamentos no bairro São Luiz com: 2 Próximo ao Salão Amizade. i
I

1 suíte. 2 vagas de garagem e �ernaj� dependências. I Côd 323 - Vila Nova - Casa de alvenaria com 1 suite + 2 quartos, I dormitórios, 1 banheiro. 1 vaga de garagem e demais I dormitórios, 1 banheiro. 1 vaga de garagem e demais • Apartamento no bairro Baependi • Apto no IR$220.000,00 Fmancla ---l sala, cozlOha 1 vaga de garagem, demals dep. R$250.000,OO L dependências R$120.000,OO I dependências. A partir de R$120.000,0_!l_ Baependi, 2 quartos e demais dependências, garagem :r
.

.

II I --tr- descoberta. R$420,00 Luz! Água separado. Próximo II •

I I :",.. a recreativa da Marisol. i
I I. Chico de Paula Apartamento com: 2 quartos, sala, :
I

I banheiro, cozinha, churrasqueira, 1 vaga de garagem. i
1'1 II R$575,00:

• Vila lalau Kit com: 1 kit Vila La!au com peças :
I

I conjugadas. Próx. ao posto de saúde Vila Lalau. 1 :I vaga de garagem descoberta. R$300,OO :
I Cód. 337 • Casa de Alvenaria no bairro Três I I I . Apartamento no bairro Vila Nova com 2 !I Côd. 310· Casa de alvenaria no bairro Tifa I Rios do Sul- Casa com: 3 dormitórios, 1

vaga! . . '.
. I Cód 333 Casa no Bairro Amizade I quartos, i vaga de garagem e demais II Schubert com 3 dormitórios 1 vaga de caracem e I d demai d dênci

Cod. 348· Apartamento no baüro Baependí com, 3 I
. _.:. d d'

-

Próxi A t PP' J, .

'
• -

'

.

�. II. , e garagem e emas epen encias. dormitórios, 2 banheiros, 1 vaga de garagem e demais I Casa com: 2 dormltorros, 1 banheiro, 1 vaga de garagem i epen encas. ronmo u o eças apagalo. I

L .������ep���:�����:����������_ _:_l �����_:'!!l�:l!_O!in���'!_ L j�e.!!�!lçlas . .r!�J�I1º-OJl,oo_. �_J__ .!__d�����e.��E�:����!��.��o��.:�����__ l . �$����� . J

Cód. 349 - Casa no
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Rei 085 o Barra do Rio
Cerro o Casa de Alvenaria
c/153m2 o 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira o Terreno

c/334m2 o R$182.DDD,DD
)

• Ref 086 o Barra do Rio
Cerro o Terreno com 945m2 o

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

6.487,23m�
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 3.161

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Mattar 150-
C'zerniewicz.

Terreno com área de
1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

Terreno com área de 4.303,10
- localizado na Rua Waldemar

Grubba 3.097.

Terreno
com área de
4.550m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 1030.

Chácara com área de
117.475m2localizada no

Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

I PRADI II, �� I!�ACJVEIS �
I Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 -

:ar�gUá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL: se r
.

.

Residencial Jardim I
das Bromélias �.:�localizado' no Bairro: BARRA DO RIO II/I

II!CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com �
asfalto, ligação de energia, telefonia e tv

I�o cabo com caixas individuais !
subterrôneos. Trotamento de esgoto e I�todo infra-estruturo para construir. .

I

1

�
I
� Imóvel Localizado

I no Loteamento

I
Pradi I

I Casa com 2 quartos, sala e

cozinho integrado, um bwc,
,

área de serviço, garagem
i coberto e murado.

�&I.ll/ImH/lmllln!lH:II/llnll/lll::nm:IHlli/mIlI/I/IIIIIIJHndJIm!llnnl/ilUII!lJII:II;r,mIM'1HIlIIllulllmnlinnllliD!/I/fl'

Imóvellocolizado no

loteamento Pradi I

Pensou em imóveis?
- Penso (J ORREIO DO POVO

CORRESPONDENTE

(47)3375..0505
9153·1112! 9135�4977

Casa 121ma, 2 quartos, sala cJ
lareira, copa, cozinha, lavanderia e
garagem pI 2 carros. Corup
R$110.000 00.

Bela chácara 420500m2, 7 mil pés de
banana produtivos, galpão cl rampa,
cozinha, quarto, lavando, BWe 02lagoas.
Estr. Carrueira. Corupá o SC.

R$112.000,OO.

Galpão aprox. 300m2,
terreno com 567m2• R.

. Ano Bom. RS 110.000,00.

Terreno 24mx29m (POSSlBllIDA
Df.SMfMlifAAR EM 2l0TES) + Casa 49m2, 2
quartos e demais dependências. Corupá.

R$ 88.000,00.

casa- Centro, R. Hercílio luz· Compá, 3
quartos, terreno 4�7,50m2.

Terreno 3.400m2, na A.ua João
Tozini. Excelente localização.

R$ 150.000,00
�

Area 20.000m2 na BR·280,
à 1.5Km do centro de

Corupá. Ideal para
Indústria, chácara ou lotes.

RS 160.000,00
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Locação

Apto NOVO 2 quartos, cozinha,
sala estar/jantar, lavaderia, BWC,
acada cf churrasqueira, garagem

R$ 540,00 + condomínio
Rua da prefeitura
Barra Rio Molha

Terreno 333,50m2 - Amizade
14,50m2)( 23,OOmz• Linda vista cidade.

R 79.00000. Financiável.

Apto 2 quartos, cozinha, BWC,
sala estar/jantar, lavanderia,

acada c/ churrasqueira, garagem
R$ 570,00 + condomínio.

Próximo a Caraguá Veículos.
Baependi.

3273-0163

�:2' '"
'

1- Sobrado 300m2 no Amizade/01 suite+02 dormitorios/02 salas. Mesaríitiõ,Lava oiBWêfCozinha Garagem
...02 carros/Churrasqueira mobiliada/PiscinalTerreno com 600,00 m2 R$ 530.000,0
2- Res..ViIória RéqialV..laIauI3Dormitórios/cozinhamobiliada/sala estàr e jantar/churrasqueira na sacada/rebaixe em gesso/piso
� social mobiiadoI01 vaga de gamgem c/espaço p 02 carrosIsalão d festas coletivo e mobiliado/Área
privativa::77Jn2... . ..• .. .m _._.............. __•• • m _.. .. _ _ R$ 160.000.00
3- Residencial Emannuel - B. Rio Cerro- 1 suíte+ 2 Dormitórios/Sala Estar e Jantar! Cozinha/ Bwc Social! Sacada c!churrasqueira/
garagem privativa! salão de Festas! Área útil: 87,50m2/·Até 24 parcelas sem juros, somente CUBo Entrega
setembro!2011 R$ 155.000,00
4- ResiTORRE OI LUNA: Vila Nova/2 dormitóriosI8WC Social Mobiliado/ Cozinha/ Sala de Estarl Sala de Jantarl 1 Vaga de
f?3ra!pnI Sacada comQurasgueiIaJl.a Piso CefãmicoI Rebaixe em Gesso! Área Total82frt21 Área útil 63m2. Terceiro
AndaI:..Pode ser Finanàado_ _ __ _ � _

_ ..R 120. 00

Fique por dentro de tudo
que acontece na reqiõo

t ,.
@ocorreiodopovo

Localização; Vila Nova
__..._

Entrega: Março/2011

e"\O0(\011" O
o .�e o

O\' C,o""e�'l\S' odO e .0\Sdec,of do,efe(\C,\ se
OS

' ;bOt1\et'
.

de oc'o

1 Suíte + 2 Quartos
Áreas privativas a partir 'de 109,70m2

Alto Padrão de Acabamento,
Elevador e opção de vaga para 2 carros,
Preparação para SPLlT nos 3 quartos,

Tubulação para ógua uente 5 entes),

Consórcio
,UNIÃO1IJi �

CilBBOS .. klOTfJ
DlÓVEIS

I�Ó-VEISGrupo t�(iflt para veíeolos
CRÉDITOS X 76 MESES

r··_··_··_··_··_··_··_

Desejalllos
a to(los

'Consórcio um
UNIÃO' Feliz Natal U!

.

SIMULE SEU OB..JETIVO
vvvvvv.uniaocat.com.br

.. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .....

3371-81.53/9186-7223
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Plantão: 9192-5544
PARCERIA COM:

•

imobiliaria@imobiliarialuna.com.br

OPORTUNIDADE DO MOMENTO!
INVESTIMENTO CºM VALORIZAÇÃO 100% GARj'NTIDA!

NO CORAÇAO DE BALNEARIO CAMBORIU!

Empresarial dispõem de piso elevado, recaso que possibilita planta livre, simplHcando mudan
ças nas paredes internas, insIaIações hidráulicas, elétricas, cabos de dados, voz e�ptros.

!' 1 .. _1, -. : , • ':':'�.' _� ,�
••

• �'.,
., -�!-.

• i.. . ..' <,
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APARTAMENTOS

OFERTA DA SEMANA '

Ref.0122)Res. Paoletto - Apto na

planta el elevador no Centro sendo
el suíte + 2 dorm, suíte + 1 dorm,
ou 2 dorm, Edifício com brinque
doteea, salão de festas, terraço

condominial.

Ref.0160)Res. Juliana Chris
tina - Amizade - aptos na planta el
elevador, sendo suíte + 2 dorm ou
suíte + 1 dorm e demais dep. opção
de 2 vagas de garagem. a partir de
R$154.106,49. Entrada + pare. ou

saldo com finane. bancário.

',o

Ref.0213 - Apartamento no Czerniewicz,
todo mobiliado sendo suíte com closet
mais 2 dormitórios,1 00% mobiliado,

ambiente climatizado, área total 150m2 ,

vaga ,d� garagem. tneallzação privilegiada
pronmo do centro, padaria, mercado,
escola, legalizado para Finc. Bancário

Ref.094)Res. Akira - Aptos na planta na
'

Vila Lenzi cl suite+2 dorm, suite+1dorm,
ou cl 2 dorm, demais dep. 1 vaga, a partir
de R$.105.900,OO .Entrada + parcela e
saldo cl finco Bancário ou ainda parcelas

direto cl construtor.

Ref.0116)Res. Gama - Água
Verde - Aptos na planta cl 2
dorm. e demais dep. a partir
de R$98.000,OO Entrada de

R$20.000,OO e saldo por financ.
Minha Casa Minha Vida.

Ref.0216)Apartamentos no João Pes
soa el suíte+ 1 dorm, suíte+ 2dorm,
ou com 2 dorm e demais dependên
cias, Entrada a partir de R$ 2.000,00

e parcelas de R$ 300,00.

Ref.077)Res. D' Fiori - bairro Ilha
da Figueira, apto el 2 dorm, bwe,
eoz, sala de estar e jantar, sacada
el ehurr, área de serviço, área útil

6�,45 m2 R$135.000,00.

Ref.0180)Res. Hilamar - Apto el
elevador na Ilha da Figueira, suíte
+ 2 dorm, sala, copa, eoz, sacada,
ehurr, bwe, área de servo 1 vaga.

área 91 m2 R$175.000,00.

Ref.0167)Res. Nostra - Apto na planta no

Rau, 2dorm, coz, bwc, sala de estar e jantar,
área de serv sacada com churr,1vaga.

69,33m2 R$115.000,OO. Entr. + parco Direto
cl construtora ou saldo cl financ. bancário.

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 garagem, sacada com churr. A

partir de R$125.000,OO.

Ref.0211 )Res. Três
Rios - Aptos no Três
Rios do Norte cl 2

dorm, Cal, sala, bwc,
área de serviço,
sacada cl churr. 1
vaga. a Partir de
R$99.000,OO

Ref.0204)Casa no Amizade - Com Suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, eoz,

bwe, lavanderia" área de serviço 1 vaga
de garagem. Area eonst. 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$ 135.000,00

aceita financ. bancário.

,
"
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Ret. 148 - Czerniewicz, Jaraguá �o Sul - Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2Jer->
rena de 401,00m2. 04 dormttóri_os, sendo 1 suíte; sala de estar; sala, de

ervi
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IMB62 • Casa na planata no BAEPENDI, com 1 suíte
master + 2 dormitorios e demais dependencias, área de

211,9i m2 eonstruida
ENTREGA JUNHO 2011 R$ 550.000,00

LAN AMENTO

IMB63 - Apartamento na Planta - Barra do Rio Cerro - Com área util de
70,45 m2, ENTREGA OEZEMBRO/2012. R$110.000,OO

E aptos com 87,54-1 suite + 2 quartos; e demais dependencias Apartir
• . .•• . . • ,de R$125.000,OO

3376·5050 Plantão 965 J -9028 - 9973-9002
R. Feliciano Bortolini, 1081 .. Barra do Rio Cerro

Locaçã9 .. contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 - Rua Arduino
Perini.Contendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira. Area·de 95 m2•

R$135.000,OO pode ser

financiada

REF 0147- Terreno no Bairro Ilha da

Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral).CI
Frente'15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m<. (aceita automovej no negocio) ..

R$65.000,00; � <. '.,

REF 033 • Terreno na Rua Horacio Rubini - REF 0143- Terreno no Bairro Agua Verde-
Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente Rua Bertoldo EnkeTerreno 15x28, área total
;.';100,00 de comprimento. R$250.000,OO '.. , '. c c -, -de 42{).rn�, R$110.000,00 '

REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo
17,50 x 40 - área t.otal de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,OO •

"

,'./.

,i,' -. ,� '.'
.
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portuguesa, gramática e redação
Contato: 9903-9535

PROCURA -SE casa ou colonial, mesa de oito cadeiras e VENDE-SE maquina de moer de
apartamento para alugar em oratória, R$990,00 Tr: 3371-6021 cana grande Tr: 3376-0405
Balneário Comboriu. Tr: 3374-
1142

I�Ullllnl�lm,

VEN O E-SE

MOTOROLA- vende-se q 11
desbloqueado, semi novo, MSN,
Wi- Fi, internet Explorer, Mp3,
vídeos, cor preto R$450,00 a vista
Tr: 9917-3771

VENDE-SE semeadeira de milho
adaptável a tobata Tr: 3376-0405

VENDE-SE triturador de milho Tr:
3376-0405

MONITOR- vende - se LCD 15" VENDE-SE ensiladeira marca

R$150.000,00 Tr: 9922-8011 ou nogueira N 12, com motor trifásico
MÓVEIS - vende- se de quarto e 3275-1410 15 CV com chave Tr: 3376-0405
cozinha valor á combinar Tr: -9692
Iara 19114-7265 Ivania

. .
Colchões Magnéticos- vende-se

PR�CISA�S.E de diarista que· com 15 anos de garantia, linha
reside proximo as propriedades da

. de colchões magnéticos com
prefeitura Tr: 3370-7857 ou 3275- Massageador e infravermelho
6129 Marlene longo Tr: (47) 3252-0810 ou

9957 -24501 SérgioPROCURA-SE sacoleira para venda
de roupas Tr: 3371-4324

ImllmmUlmmUI COMPRA-SE

CARROS - Compra-se .:Carros já
financiados quitam-se e regulariza
se perante o banco, cartório e
financeira. Tr: (47) 9120-0262.

Compressor de Ar - vende-se
Elétrico 12v, original Omega
Suprema CD R$80,00 reais. Tr:
9916-3247

Porta Rolo vende-se com 2,8
metros de altura e 3,5 metros de
comprimento. Fone 9973-8765.

VENDE -SE ENGATE
CARRETINHA UNO, BOLA CHAPA
TOMADA CROMADA. R$90.00
REAIS. Tr: 9916-3247.COMPRA - SE casa de madeira

��ra retirar do local Tr: 3376-48011 APARELHO AUDITIVO _ vende
-se importado (semi - novo)
R$2.500,00 jogo, Tr: 8408-9110
ou 3055-3756

COMPRA -SE torno e fresa e

ferramentas para essas máquinas.
Tr: (47) 9186-5783 BICICLETA - vende-se ergométrica
COMPRA - SE S�veiro ou Fiat simples R$50,00 Tr: 3273-5233 .

strada, acima do ano 2000, com
ar, Tr: 3370-9508 ou 9975-7365

COMPRA - SE corsa hat, ano 2000
a 2003, na cor prata ou branca,
com ar, pagamento avista, Tr:
3376-1060

COMPRA- SE cama para bebe Tr:
3370-1064

'@nl_mml� ALUGA-SE

ALUGA-SE - maquina de costura
Tr: 3371-1305 ou 9962-7720

1IIIm!l//IU//U�I:nnll PROCURA-SE

PROCURO - carro para assumir
financiamento Tr: 3371-1305 ou
9962-7720

PROCURO - apartamento ou

casa para alugar no centro de
Jaraguá, direto com o proprietário,
Interessados ligar Tr: (47) 3346
2750/99233390

MONITOR- vende -se 17" CRT VENDE-SE Calopsito macho com

(tubo) Samsung 753v (branco) por viveiro. Tr: 3370-1064 preço a

R$80,00. Tr: 9.917-3771 combinar.

MAQUINA vende -se maquina de
lavar roupa 9,5 kg semi- nova,
da marca eletrolux R$600,00 Tr:
3371-7090 ou 9647-2320 na

parte da manha.

VENDE-SE um iphone da Apple
2g-8gb Usado valor $350.00 Tr no
fone: 8406-6446 e 3273-6662

VENDE-SE uma roçadeira de sacada, duas vagas de garagem
grama semi-nova R$220.00. Tr: Tr: 9602-3904

LANTERNAS- traseiras tricolor do 3370-4924 ou 9934-4300

Omega, novas R$150,00 o par Tr:
3372-3922

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
marca Pioneer modelo DEH-P3.
100, R$100,00 Tr: 3373-19001
Sérgio

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega
star, novos Tr: 3371-7538 à tarde.

NOTEBOOK - vende-se Infoway
E1510, P4, um GB RAM, 120 .GB
HD, leitor DVD, wireless, defeito
no teclado, mas pode-se usá-lo
R$650,00. Tr: 9917-3771

Motorola - vende-se q11 desbl.
Semi-novo, MSN, Wi-fi, preto,
R$450,00 ou aceito celular usado
mais R$350,00. Tratar 9917-3771

-

II::::: DOAÇOES

DOA- SE filhote de gato sem raça
Tr: 3276-0340

DOA- SE filhote de gato mestiço Tr:
3370-0983

DOA- SE dois cofres, tamanho
PNEUS - vende-se aro 15, para médio. Tr: 3371-0825
caminhonete pela metade do preçoBALCÃO DE COZINHA - vende-se Tr: 3372-0665

com cuba de mamorite R$220,00
Tr: 3371-6021 TV -, vende - se 20" com controle

em perfeito estado, R$220,00 Tr:
COMPUTADOR LG - vende-se, 8443-3633 ou 3372-0777
com gravador de CD e DVD, por
R$400,00 Tr: 3273-7946

COMPUTADOR vende-se
completo com Windows XP e
monitor LG 550, valor R$300,00.
Tr: 9929!.8488

FORNO INDUSTRIAL- vende -se

semi novo R$800,00 Tr: 8429-
5903 ou 3370-3414 ou 8465-
6251

TV -, vende - se 20" com controle
e monitor LCD 15' LG, ambos
R$41 0,00 Tr: 8443-3633

TV -, vende - se 20" com controle
R$200,00 e monitor LCD 14' LG
R$200,00 Tr: 8443-3633 ou 3372-
0777

II I I r

111111111111111111////: APARTAM [NTOS
BAEPENDI- aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, Tr: 3371-6021

VENDE-SE esteira elétrica e uma

mesa de corte Tr: 3372-3910 CZERNIEWICZ- aluga- se

Adilson ou Terezinha apartamento Tr: 3371-9820 Elmira
FREEZER- vende-se vertival 240 L,
marca cônsul, R$250,00 Tr: 3376-
4050

VENDE-SE geladeira branca 290 L,
eletrolux R$500,00 e um notebook
positivo, 3G Ram, 320 GHD,

GUITARRA JENNIFER - vende-se, R$1.500,00 Tr: 9634-6151 após
toda preta, uma pedalera e dois

. as 14:00hs
cabos de cinco MST, em perfeito
estado, R$350,00 Tr: 3370-5989 VENDE-SE ordenhadeira canalizada

para oito vacas da marca West
IMPRESSORA - vende-se, semi falia Tr: 3376-0405 .

nova, laser, Jet HP Collor cp 1215,
R$400,00 Tr: 3273-7669 VENDE-SE tanque de expansão

1.000 litros leite marca West falia
INTERLOCK- vende -se com Tr: 3376-0405
garantia Tr: 8429-5903 ou 3370-
3414

JOGO DE JANTAR - vende-se estilo

VENDE-SE ·carreta de tobata Tr:
3376-0405

CENTRO - vende -se próximo
ao hospital são José com dois
quartos, sala de visita com

sacada, interfone com elevador,
sem garagem 88.000,00 Tr: 3371-
6069 ou 9137-5573

CENTRO - aluga- se 120m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidro e sacada, duas vagas
de garagem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende - se 130m2,
quatro quartos, uma suíte,
três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidra e

FLORIANÓPOLlS- vende -se 55
m2, com 2 quartos, sala, a cozinha
a lavanderia e o banheiro são
mobiliada, com garagem fechada
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 garagem
pode ser financiado e o uso do
FGTS, entrada de 10.000,00, mais
financiamento bancário. Tr: 9159-
9733

FLAT -:- aluga - se para uma

pessoa, quarto, banheiro, sala de
estar e jantar, cozinha e lavanderia,

. 40m2- semi mobiliado. R$550,00,
na Rua Erwino Menegotti, 1.500
metros da Unerj. Tr: 8404-78401
Áurea

APARTAMENTO - vendo ou troco
por imóvel de Jaraguá do sul,
apartamento com 3 quartos,
com garagem, na Av. central do
kobrasol na grande Florianópolis
R$165.000,00 Tr: 9196-4430

APARTAMENTO- aluga- se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia,
e garagem coberta, R$450,00 Tr:
9118-7282

Vende-se uma casa de alvenaria
no Jaraguá 84; 130 mt2 com A
quartos, sala cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem para 2 carros.

R$: 70.000.00, Tr:3273-56751
Mauro 19629-4536 Suellen ou

9201-7842
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CASA - vende - se, de alvenaria,
quatro quartos, garagem, fica
próximo ao viaduto da estrada
nova, Tr: 3273-5051 ou após
17:00 hs.

CASA -. vende- se de alvenaria
com 182,00m2 averbada, terreno
600m2, perto de escola, posto de
saúde, SESC, comércios, próximo
ao centro, R$182.000,00 Tr: 3370-
6624 CRECI 8844

JARAGUÁ 84- vende- se casa de
alvenaria com quatro quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem
para dois carros R$90, 000.00
negociável 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 finanoiamento.
R$130.000,00. Tr: Vinicius (47)
9117 -9824.

GUARAMIRIM - vende -se no

bairro escolinha casa de alvenaria
com 55 m2, dois dormitórios,
sala de estar, cozinha e sala de
jantar conjugada, BWC social,
área de serviço, terreno com 364
m2, R$125.000,00 liberada para
financiamento Tr: (47) 8877-6695
William.

SCHROEDER - Vende - se, nova,
60 m2, dois quartos, sala cozinha e

banheiro, R$115.00,00. TR: 9136-
0049

SCHROEDER - Vende - se,
alvenaria, dois quartos e demais
cômodos, R$90.000,00 Tr: 9183-
8081/3373-0098

SCHROEDER - vende - se casa de
alvenaria com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia
casa nova com um ano de uso,
rua sem saída, próximo ao mime,
é averbada, R$120.000.00, Tr:
9161-2681 ou 8858-0453

RAU - vende - se, casa de alvenaria,
próximo ao brasão, com lage, três
quartos, garagem, para dois carros
e churrasqueira, R$80.000,00 não
aceito financiamento Tr: 9603-
0331

TIFA MARTINS - vende -se casa de
alvenaria, suíte mais dois quartos
com 130 m2, terreno com 322 m2,
toda murada, portão eletrônico,
parabólica, ar Split, ótimo estado,
rua tranqüila, acesso rápido ao

centro e faculdade, R$220.000,00
. Tr: 3273-0953 ou 9102-6731.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
-se casa de alvenaria, com
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acabamento e construção nova,
toda murada, com portão grande,
180 m2, R$70.000.00 aceita carro
no valor de R$20.000.00 Tr: 9614-
5385/ Sabriza

CLlNICA MEDICA - aluga - se, clientela formada, toda equipada chácara Tr: 3371-6069
espaço em consultório (psicologia, Tr: 3370-3599
nutricionista) Tr: 3273-2119 ou
9975-7708

11111111111111111/1/1/1111/1111,

TERRENOSILHA DA FIGUEIRA- aluga-se kit net
para pessoas sem filhos R$400,00
Tr: 3370-1821 ou 8432-3864

JARAGUÁ ESQUERDO- aluga-se
casa de madeira com 3 quartos,
na Rua Francisco Hrusck, Ir:
9158-0019 após 17:00

I/WIUIIIIIIIIIIIUlIIumn CHÃCARAS
I

MASSARANDUBA- vende -se
terreno com 22.500 m2, próprio
para chácara,' 45.000,00 aceito
proposta Tr: 3379-5214 ou 8823-
7807

RIO CERRO II - vende -se 50 mil
RIO DA LUZ - vende - se casa m2, dois lagoas de peixe, duas
com 02 dormitórios, 01 Banheiro nascente, R$120.000,00 Tr: 3376-
R$80.obo,00 Tr: 3370-6370 0726

Vende-se- ou Troca-se uma

chácara, em Schroeder, rancho
bom, troca-se por casa em

Jaraguá, terreno com 70.674
m2, com duas casas três lagoas,
pomar de frutas, bananas,
palmitos, água do morro, Valor de
R$210.000.00 ou R$180.000.00
assumir 35 parcelas de R$615.00.
Tr: 9148-2677

umUII�mlUl SALAS
COMERCIAIS

RIO 'CERRO - vende - se terreno
industrial, medindo 1.587 m2,
próximo ao nanete malhas,
R$87.000,00 Tr: 3371-6069

MINI - MERCADO - vende � se, em CZERNIEWICZ - vende - se, Rua
pleno funcionamento, valor a ser do Pama, com 435 m2, por R$65
combinado Tr: 9112-3947 mil Tr: 84213179 ou 84110871.

MASSARANDUBA - vende - se,
localizada na estrada ribeirão da MERCADO - aluga - se completo, CZERNIEWICZ - vende - se

lagoa, com área de 25 mil m2, Tr: com clientela, balcões, Tr: 3372 próximo a canarinho, 702 m2,
8481-3059 ou 3725-3052 2348. Helena R$250.000,00 Tr: 9654-8938

SÃO FRANCISCO- vende -se uma
chácara com 1.700m2 aceito carro
na troca Tr: 8429-5903 ou 3370-
3414 ou 8465-6251

Vende - se Lanchonete com'
clientela formada, estoque, área
de estacionamento, bairro água
verde, motivo mudança. Aceita-se
carro no negócio, Tr (47) 3276-
0200 após 17:00 hs ou (44) 9916-
6865 Com Fabricio

CZERNIEWICZ - vende - se,
com 435 m2, com escritura por
R$65.000,00, Tr: 8421-3178/
3370-1821

JARAGUÁ 99 - vende - se terreno
com 364,33m2. R$65.000,00 Tr:
3370-6370

Vende-se Lanchonete e sorveteria
com ótimo ponto comercial. Tr: JARAGUÁ 99- vende- se terreno
3372-2823 ou 9632-3925. com 3 mil m2, Tr: 3371-7103

.- LOCAÇÕES LANCHONETE - Vende - se ou

aluga-se no bairro vila nova Tr:
8811-0114

LANCHONETE - oportunidade
vende -se toda equipada com

clientela formada Tr: 8877-6695
William

LOJA - vende - se completa de
roupa infantil Tr: 8413-3988/
Simone

JOÃO PESSOA - vende - se casa
terreno 15x30, meia água em cima
de material, . R$30.000,00, Tr:
8868-4837

JOÃO PESSOA- vende -se 1684
m2, todo plaino sem barranco com

escritura R$11 0.000.00 aceita- se
carro Tr: 3371-6069 CRECI11831

ILHA 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$95.000,00 aceito trocar com

Guaramirim - aluga-se uma

casa, na Rua Vitor Bramanski,
centro, prox. Ao Amopama
(preferencialmente casal sem

filhos) R$: 450,00 Tr: 9979-4347.

Balneário Comburiu- aluga-se
lindo apartamento para temporada,
apartir do dia 18/12, na Av. Brasil,
50 mts do mar, em frente ao super.
Mini preço. O apart. Contém ar

cond, eletrodomésticos, 1 suite,
1 quarto, sala, banheiro, copa,
cozinha, lavanderia, sacada e

garagem. Tr: 9246-0061 valor a

combinar.

BAEPENDI.: aluga - se sala
comercial 180 m2 na Rua Max
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-
6021

RESTAURANTE- vende-se com

BARRA DO SUL- Aluga - se casa

para temporada. Tr. 3376-1553 ou
9903-0545

GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá
do Sul, 850 m2, Tr: 3370-1608

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se -

R$800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,
R$300,00 com água luz e gás,
próximo a prefeitura nova Tr: 9199-
0024. Ou 9963-5544.

RIO CERRO II - vende - se, terreno
industrial, 1600 m2, de frente para
a BR, R$150.000,00 negociável Tr:
9137-5573

SCHROEDER - vende - se, no
centro próximo a prefeitura, 481
rn", R$70.000.00, aceito carro na

troca, Tr: 9962-3664

SCHROEDER- vende-se terreno
com 481 m2, próximo a prefeitura,
R$70.000.00 aceito carro na troca
Tr: 9962-3664

SANTO ANTONIO - vende - se
terreno próximo, Ao colégio, 400
m2 todo plaino, com encanamento
de água e esgoto e luz, rua

asfaltada, R$32.000,00 Tr: 9603-
0331/ Iracema

RIO CERRO - vende - se, próximo
da Nanete malhas, terreno
industrial, medindo 3.800m2,
R$220.000,00, Tr: 3371-6069

TERRENO - vende - se, 5.500 m2.
sendo 93 m. de frente para a Rua
Joaquim Francisco de Paulo, altura
do nr. 2.422. Próximo do centro.
temos consulta de viabilidade.
Aceita parte do pagamento em
imóvel e/ou veículo de menor valor.
Tr: 9929.8265 e 9973.3581.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende -se
terreno medindo 13.870m2, área
industrial de frente para a principal,
R$1 00.000,00 Tr: 9137-5573

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
- se, 1.900 m2. Frente para a
Rua José Martins, próximo ao
loteamento residencial Paineiras,
Terreno plaino, bom para
construir Mercado, galpão ou

para desmembrar em quatro lotes
(projeto de desmembramento
pronto) Valor R$165.000,00. Tr:
9929.8265 ou 9973.3581.

VIEIRAS - vende -se área de
8.448m2, próximo antiga bebidas
kienen Tr: 9602-3904

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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544
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h . 12h e 13h30 . 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

SAINT
SERMAIN

Ref. 2381 Resid. Saint Germain, na Vila Nova, cf 1 suíte, 2 dorm. bwc social, sala de Ref. 2416 TIPO 1: 3 suítes (sendo 1 com closet e sacada), sala de jantar e estar, sacada
com churq. lavabo, cozo área de serviço, 2 vagas de garagem. TIPO 2: 1 suíte oi closetestar e jantar, sacada com churrq. área de serviço, garagem. Acabamento: rebaixamento e sacada + 2 demi-suítes, sala de jantar e estar, sacada com churq. tavabo.coz. área

em gesso· nas salas, piso laminado em madeira nos dorm. preparação para ar split, de serviço, garagem. 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2 aptos por andar, aquecimento
. de água a gás, ar-split, aproveitamento de água da chuva, medidores individuais de águahidrometro individual. R$ A partir de 162.000,00 Obra Incorporada n° 42.534 e isolamento acústico R$325.000,00 - Obra Incorporada n° 5.839

.

�������������Re�f�.1�6�07�c�a�sa�n�o"���"""""���"�����
Amizade cl 1 suíte,
2 dormitórios (sendo
um deles mobiliado),
sala de estar e

jantar, bwc social,
cozinha mobiliada,
área de serviço,
área de festas, 2
vagas de garagem
R$290.000,00

ReI. 2425 no Centro, c/ 1 suíte master,
2 dorm c/ sacada, bwc social, sala de
estar/jantar, sala de TV, sacada, cozo
área de serviço com bwc, 2 vagas de
garagem. (Ficam todos os móveis sob
medida). Area de festas com.piscina.
R$430.000,00

Ref. 1623 Casa no Centro cl 1 suíte cl banheira, 2
dormitórios, sala de estar, sala de TV, bwc social, cozinha,
área de serviço, área de festas com bwc, garagem.
R$370.000,00.. _ . . .

BELLE VrE RESIDE�CE
.

ReI. 2339, cf 3 suítes (1
master com closet e sacada, .

2 demi-suítes), Ampla sala de
jantar e estar com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de

serviço com estendal, lavabo,
garagem. (SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR) R$330.000,00 -

Obra Incorporada n° 60.398

Ref.1621 Casa no Chico
...."'--:f��

de Paula cl 1 suíte, 2 dorm.
bwc social, sala de jantar e
estar, cozo área de serviço,
área de festas com depósito
e garagem pi 2 carros.

(ACEITA FINANCIAMENTO
BANCÁRIO) R$ 220.000,00

ReI. 2423 no

Amizade, cl
2 dorm, bwc
social, sala de
estarI jantar, cozi
área de serviço, .

sacada com
churras, 1 vaga de
estacionamento
coberto.
R$119.000,OO

",I 'J.I I Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lANTÃO (47) 9176-GCN4
PLANTÃO AOS DOMING'OS E FERIADOS

- GARDEN FLOWERS. Apart
cl ótimo acabamento, piso

porcelanato, gesso, totalmente
mobiliado,sacada cl churrasqueira.
Prédio com sauna, home theater,
academia, sala de 'jogos, piscina e
âmplo salão de festas, 2 vagas de
garagem+depósito. - COD-640

EDIFíCIO CHIODINI - Cobertura,
Apartamento com suite, 2 dormi
tórios, dependência de empregada,
5 bwc, cozinha, sala, 2 vagas de
garagem. Localização Privilegiada,
ótimo apartamento. COO 300

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
com suíte + 1 dorm, sacada
com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro.

R$130.000,OO. COD468

Imovel com condiçoes especiais de
. venda na planta.collforto , praticida
de, privacidade e desing arrojado,
excelente acabamento. COO 661 Excelente terreno para ponto comer

celou prédio, com 63m2. COO 590

'�.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I,

I

I

I

I

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

- Ótima casa residencial. 1 Suíte+
3dorm, escritório, bwc sOCial,

lavabo, 2 salas amplas e integradas,
cozinha e Churrasqueira. Piso infe
rior possui pequena,edícula,. piscina
e área para festas. Otima vista para

a cidade. COO 599

Apto suite + 01 dormitaria.
Bem localizado. Em otima
conservação: '80,90 m2 • R$
130 Mil - Pode ser financiado

- COO 675

Apto cl suíte + 2 qtos, sala em
2 ambientes jantar e estar, copa!
cozinha, lavabo, área de serviço,
sacada cl Churrasqueira e 02 va
gas de garagem. CI aquecimento

á gás.COD 684

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 suíte mais 2 dormitÓrios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósito.

espera para split.
R$179.900,00. COO 499

Casa residencial com ótima localiza
ção, próxima ao AngeIoni, com aque
cimento solar, �na, 4 dormitórios
sendo 2 suítes. otimo acabàrnento,

mobilia sob medida, monitoramento de
segu aR$-COD574

Apto c/ 02 quartos, cozinha e
banheiro mobiliado, sacada fechada
com vidro e Churrasqueira com

marmore.COD 678

Apartamento suite + 02 dorm�.
area privo 89,0 m2. cozinhamobiliada,
area serviço, banheitos com bancada
em granito e armários. ampla sacada

c!churrasqueiraaceita permuta
(troca) por apto de menor valor.

R$198 MIL - COO 660

�& .....:.......,,,---� ...

Apto com 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira e vaga de Ótima localiza9ão e vista para a .

garagem coberta,Jocalizado na vila cidade, Condomlnio Jardim Cristina,
Lalau, proximo ao centro - R$155 área lana com 718 m2 Lot. 07.

MIL - COO 392 • " : I" .. á vista. COO 587F=========��===========

�
quartos, garagem. R$590,OO.

�
• SALAS COMERCIAIS

MARCArtO CENTER
Sala comercial de frente
Mal. Deodoro da Fonseca.
220m2 aluguel R$3.500,OO
183m2 aluguel R$3.000,OO

Consulte-nos !

Õüma topografia, medindo 13ml
de frente, loteamento com toda

infra estrutura como asfalto, rede de
esgoto, água e luz. COO 3,52 -

�

Casa de alvenaria geminada, com
80 m2, contendo 2 dormit, sala,

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

Excelente casa moradia. Suite +
01 dormitaria. Moveis sob medida,
linda vista da cidade. Bairro Czer
niewicz. R$ 350 mil - Cad 512

�
mobiliados. Possibilidade de negociar

mobmas. R$1.500,OO.
* CENlRO - Sala comercial nova, frente
da rua !J1arina frutuoso, pé direrro alto,

65m2. R$1.780,OO -

* CENlRO - (Ed. San Rophael, prqximo
a doce mel), sala comercial 35m2, com

banheiro. R$590,OO.
)
* CENlRO - Sala comercial nova, frente

da rua Martna Frutuoso, 47,12m2•
R$1.300,OO.

, "CASA
* BARRA � casa suite +,� dorm,itórtos,

garagem. R$720,OO
' .

* llFA MARTINS - casa com 3 quar-
tos, garagem. R$580,OO

.

·APA«TAMENTOS
* AMIZADE - apartamento com 2
quartos, garagem. R$500,OO.'
* AMIZAOE - apartamento com

surre + 2 dormitórtos, área, garagem.
R$670,OO.

* VILA LENZI - apartamento com 2
quartos, garagem. R$600,OO.

* CENTRO - Apartamento sacada, 2

�
APTO Cf SUITE + 2 darm., banheiros

com bancada em granito, piso .

laminado, 2 sáadas, dependencia de
empregada-locaIgação privilegiada.

R$269 MIL - COO 651

Casa com ótima
localização, próximo
ao centro. Muito
ampla.- COO 347

* CENlRO - (em frente ao Colégio
Jaraguá), Excelente sala comercial
(decorado por arquiteto), dividida em

" recepção + 3 salas, banheiro e copa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 370-0919

Nada mais prazeroso que
nnsfofmar sonhos em realidade,

·l:v.-::t��li &: � � iIsr:t.f:'�«·!1:tr.��
'f��r.)J);�,�z.:'I:I'��Mo:T'... ���m
·�t.«.'tlljlin.. �IU:'\-�

.G.:<=eyl:r.r.:m�
·�'b·ivt:..;:'I(-!Io�/;,'i..\$4":tf

·,'\I�W�!'W{I«·�:ilIr.l900.�l�

'�rekimi(C!rtl-;rs:t'�
·�i1l..'!3I*��::t:I}.tI:�:U:3:l.a-.!3,:X:r.t :
.&� � �� ��:i(.. 'lia �(',á
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I I
1=1
I � MI_.

InCOrDOradora
imóveis

PRIMEIRO PASSO PÀRA O MELHOR NEGÓCIOI

,

INTERIMÓVEIS Apart. (novo) 1 dormít., saia', COZ., área serv., bwc, sacadacl
churr. e garagem. Residencal das T�lipas. Aluguel: R$ 495,0'0

nOS' de'bonS ne'gõc I·os' Apart. 3 dormit., sala, COZ., área servlço., bwc, e gatag�m..

.' •. ,Av. Mal Deodoro da Fonseca - Ed. Pícolli. Aluguel: R$ 750,00-
�'f!t,if,,;���.�.Apart. 1 dormít., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.

R. Mal. Deodoro da Fonseca - Ed. Florença. Aluguel: R$ 600,0'
Apart. 2 dormit., sala, copa, COZ., �wc, lavandería e garagem.
Rua José Albus, 95 - Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 60'0,00
Casa, 04 dormit., sendo 01 suíte c!hidro, sala, 2 bwc, sacada,
cozo cf inóveis sob medida, sala estar/íantar, lavabo, despensa
área de 'serv, áreas de .festas cl ehurr., garagem pI 02 carros.
Casa murada. R. Eugênio Lessmann, 301. Aluguel: R$ 2.00Q,OO
Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, COZ, lavanderia., bwo soe.,
sacada com churrasqueira. e garagem. Rua Gov. Jorge �acerda,nO 100 - E,d. Novo Milênio. Aluguel: RS 90'0';0'0' (

Ca$a mista, sala, copa, COZ., lavçmd�ria, banheiro e gàragem
Rua Rudolfo Hufenuessler, nO 390. Aluguel: R$ 5,50,0'0
'Il���

_

e

Apart. 3 dormito (sendo 1 suíte), sala, cozinha, bwc1lavandería
cburr, sacada e garagem. R. José Pavanelo. All)guel: R$ 700,pO
Apart. 2 dort1Íit., sala. COZ., lav�nd.; bwc, sacada e garagem.
Rua Domíngós da Rosa Ed, (?ela \lista. Aluguel: R$ 550,00
�\lÂ$�
Casa em alvenaria, 2 dormit, sala, cozinha, área serviço, bwc

e garagem. Rua Alcebiádes A. Verbinel1n. Aluguel: R$ 550rOO
VtfiA'It.I•
'Sobrado'gemin" 2dorm,t $uíte, bwc;sata. coz; lavand., la:v:abo
churr. e garagem. R.lrmão Leandro. 120m�. Aluguel: R$1.20():,OO - c

FONE: (47) 3371-2117
PLANTÃO-VENDAS: 8404-8498/9183-2333

�� l��
ua João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

ENOE: BARRA, Excelente terreno em rua
altada com área total de 510m2 (15m x 34m),
ocalizado à � OOm da Rua Water Marquardt..

R$150.000,OO

LAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1"······1].:•..
:

-�

,Y

.

R�Í: IO?7�ÚISll�o;Bairl(J Amízade,com 1. sUlte,.2
qtJllrfos,.BW€; to:z., st11(l'd�lant(lr"sol(l d�esf{lr,lÍr�n;,

TVi$O,J vaUa de gílfpgem, .Ar®:110,OOro-2;,.

{errenlJ:31MOrnt Preç4 RS265·PtrQ;UO•. : ,;

, Re&3043";IetrenD no8ôin{}Vllt1J�Ovg; com 6'ren
'.,

.'

de's90m2"Vo[w R$14U.OOOJO: "

I
I . PIOO22: Terreno com
I 1600,45m2• Escriturado,

ótima locaJização. Rua
asfokada. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Aceita financiamento.

RS 450.000,00.

.1 PIOO16 - Terreno I
..

;
'com 24745,34m2 II1 I esuífurudo. ÓTIMO PARA

,

j EMPREENDIMENTO. I
.

. i 'Valor R$350óOOO,OO.
PIOOO6· Sobrado cf 3 quorlos+ 1 escritório, 2 bY(c, 2 solo Tv, coz., lovond. I P" WEG a

r .•

Amplo órea de festa cf piscina. Garagem p/3 carros. Possui 1 solo [Omerdol. roxlmo a ulmlca
Ficam móveis sob medido do cóz, escril.,bwc. R$360.000,OO. ___J

, iSAiUH\ ';t>,J'uô ei'RMô
...� .,., �. - - .. -_. -

PIOOO8 :' RES. NOVO HORlZONTE�. Apto.
com 1 suíte + 2 quartos,sola,cozinha,
lavanderia, sacada ri chur.;2 vagas na
garagem. ]O andar.'APJO NOVO DE

.

AlTO. PADRAO.

"

�I(xx)l: Sobrodo olv. C/ 3 surtes sendo 1 mostar,2
qual1t1}_���.,�zinho,lovond, solo TVflontor. � i!e
mo� "",,",��os. Amplo óreo de Iestü c/�na.

Aljuec. Solar. Rcom ri1�is. RS SOO.(XX);IXl.

PIOO25 - Sobrado rom
4 quartos,2 bwc, sala TVI

'" janlur, cozinha,mpa,
"..

lavanderia, garagem pam
. 1 mITO. Ólimo lomlizaçiio .

prol. de meRDdos, fanná
aos, esm1a, posIõde saúde,
Á 11Q00lS ineIro$ do centro,

. Terrenomm 183,82m2.
. R$250.IDI,oo.

e- 'I ,. � ... .h

;::-QKiI : c�,rdQ!o�0:'pal o.sou: .overs.net ..
_,,,,_, ,. _ ......._"' .. __ ��_ ,_�.�" o _ � ... _ > _, _'H ,_ ,_�_,__ _ ,_._ �_" _ , __ � .. �_ ... _ ._� ........_b �_ ... _ .... __

3 70·1122
. .

9117·1122

RuaGuilheme Danokert 161 �Slla OS � Centro
• Esquina com a Rua Marina FMuo oCIP
..

.

89all�60 Il JafalUâ do Sul4C
www.lvanalmovels.com.br
iva nativa na imoveis, com ,br

I
,�

,

,

" Ref: Dúboi'· Apto no Centro; ResiQendol, ,pubºi, '

.'.
"

. ',,,,com;] suíte, 2 q�o�os; BWC, io.càdo· com
'

- .,
.

. ..

' churrasqueira/cozinho; solo ae estar, solade jantar,
,

.

".'

. '6re.o de' serviço; Tubulação pàra oquec�dor de-águo e'" f

".

·,i gQS', M�didor individuol de .óguo, prepOrllçÓO para ar li: .. �,mnd. splJt, 1 vago dê garogem, Preso R$275,OOO,00 ..'.
". .e •.e! o,. '." '.� ;, ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com consuHoria
Habitacional! Facilitamos seu

processo de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

www.imobiliariaws.com.br
vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim 66

Residencial Monet

Ref: 223· AmlzadeJG ltim - SObrado geminado "

-com 2 Quarto�, 2 banl1eiro�\sala, cozinha, lavanderia e
. garagem, A�ea con�truida dé'65m2, toda murada,

,

R$110.UOÓ,OO

Ref222'EstOlinhal a

Nova, com02·quartos, sala, cozinha, banheiro,
.

lavanderia e garagen1)�$100.000,OO {cada}
APROVEITE ESTA OPORTUtilpAQel!!

Rê'(226 • A'II1izàde/Guaramirim - Terreno cqrri
�20in� P!onto (lara construir. 1\$75.000.00

Ref: 209 • Amizade/Gual1lmirim:
, terreno com 420m7 nas '

proXimidades do lorum novo,
"

terreno pronto p�fa construir e,aptq
para financiamento. R$85.000;OO

• Ref: 197Cent,o/Guaramirlm Casa elJl aivenariâ'
-com 3 Quartos, sala, cozinha, 1 'banheiro,
tayanderia e garagem, 65m2, R$65.000.00s,

::..;;' ',,'
,,'. ..�" .....,;

. ":::::

Ref 233AvaV Goa em alvenariacom 03
quartos, sala. cozinha, banheiro� garagem e edículanos fundos

da casa com área de féS�s e escritÓóo. R$150.000,OO
Ref 216: Avaí/Guaramirim Casamista com 02

quartos, sala, cozinha, banh�iro e.lavaflÓeria,
R$68:000.oo

Réf 221 Avai! Ililiiramirim casaem alvenaria,
cêm 02 qú�rtO$, Qanb�jro,.sala, cozinha,
lavanderia e g:af'll:ll�tn;'R$125.000;OO

Classimais 33

-

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

. . diversos pontos da cidade.
,

, '" Lofeam'entos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

,II J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para investir,' reformar, Sêir, dOêlugu.el!. ,�.
.. -

,��
,

, ''1:....-..� I: "o\� ��_� d.: �.,.t(·j:: ,y
I

.�� �", -c I:: '!.; � .�
•

� �,�:Ç;�r,{;�..

-

- �,�<\, -

J_

�"" \ ;,.,', _:}�

.

.

�;, "'; construr eu Q()mpr;:át:�tlrtl imÓMêJ.:./., ...�.�
,

'

Faça um consórcio de imóveis Ademilar.

J

:;"' '. �

, .,;,
"

'-'�-i':

','
....

"

J,

o
o

, Z
l �

o
ã)
Q.

.R$ 40.000,00 R$ 221,12 R$181,12n;
::J
c::

R$ 1OO,�ooo,o(f"
m

R$ 728,36 R$628,36o
Im
o-
0),
....

R$ 300.000,OO*'I! R$ 2.185,09 R$ ,1.885,09 .

....

o
o

o consórcio de imóveis é uma excelente' opção para você

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, lnvesrlmento ou sair do aluguel. Você escolhe um

valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.

,:' Mude de vida, taçaoseueonsórclo Ademilar.
j.

,�..

,,:"., �,.. "r� '.�.:"l:' . �
,., �" �. \. .�;\ \.,

oi
� .

FALE COM,O
ESPECIALISTA-

'::,. _ ..

. ,

ADEMIL ,R
consórcio de imóveis

U!�. "', ,.' ti'-ova
"

'fVt 11VlUV E "f'

'UM NEGÓCIO,
o,

"""',

'1""
,

.... " ", < ,-"'" <, ........

;K\Ál r:.[ I, l lJ',[')'t'l' &"tl:'lLlLlt"'EY"/;v'(:' r \J'
'

�,�F\,� ,::vrJ[· ·:,··f· I';�P\:·.
. '

'Parcelas reduzidas até a contemplação, quando serão recalculadas. Prazo de 240 meses para o crédito de 40 mil reais. Prazo de,150 meses para créditos de 100 mil e 300 mil reais. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio"Cota casada,

'"
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E
conhecer este

P E-LA .. ÇAMENTO

Estaremos
neste FINAL DE SEMANA

no mercado

JARAGUA-- João Pessoa
- . .

das 9:00 hrs ás 19:00 hrs

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

HAl 33J1.1_· 3215-15

8 •98»158IJ
I mobil i á �:r i a

' ....�.
..

APkRTAMENTOS

vên�áá@chateim()bUiaria.com.br
Rua Aê;noldo Rau, 58 .. Centro .fl'ãara '

Apartamento Tipo 2 com Suíte,
cozinha, área de serviço, estar/jantar
e uma vaga de garagem (segunda

vaga opcional), com áreas estimadas
de 69 m2 total e 36,90 m2 privativo -

R 85.0 0,00
(Entrada negociável mais parcelas);

Sala Comerciai no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso-

R 195.000,00 y

(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, salade estar/jantar,
. cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas

estimadas de 135,09 m2 total e 87,66 m2

privativo -

(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 -

(Entrada negociável mais parcelas);

válidos aíé 31 i12 /2010 (Após reajusie pela variacão do CUS), Construcào pelo Sistemade Condomínio 'Fecha,io' a'Preço de,Custo:(pre'ço Aberto)"· 'Não -é 'In-éorporação! ,", ,:" :,; ", ':' i:'� ,,:G

O'vulgação para formação de Grupo' de Condomínio conforme Lei 4,591164:' '':C.:,, � ::'.;:,' ,�. • < �:,:"", \ .'c< .\.�j" . ',>:
' ":'� ':':.::\,::.',:__<:,:., � "

'

.',' ',>S�P.reços de Custo Estimados Relas Condomí ias sem acsbamei tos

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 (PENTHOtJsE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para Jogos/Lan House e área Para piscina
com deckfSolarium, infra-estrutura para instalação de
ar-condicionado tipo Split, vistã panorâmica, tubulação
para égua quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com

ílummaçâo direta.
.

Apartamentos com várias pIa� flexíveis e duas

vagas de garagem.
•

Áreas: 270,()()m2 total e 149,()()m2 privativo (áreas
estimadas).
Etapa da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$280.4S4,40 + CUB (CUSTO ESTlMADO pelo
Condomínio sem Acabamento) em até 30 meses.

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 -

, ,

(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 -

."

(Entrada negociável mais parcelas);

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Limpeza e segurança para eventos

, • L_impeza de pisos, vidros e fachadas

� Serviço� gerais de llmpeza

• Portaria

• Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial

Agendeurna visita!
Orçamento sem compromisso

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,lS7 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

, Cód,2018TrêsRios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$100 mil elescr, ..

Cód.1044 - Barra R. Molha

,(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
'sala, copa, cozinha, fog lenh.

" garagem, bwc

'R$130 mil

Cód 4005 Rio Cerro"

-25000m2, casa c\200m2
'mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.

R$ 220 mil

e aua �

2 qtos, bwc, sala. cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$165 mil

Cód. 1036 - AMIZADE ....

Loteamento Itacolomi - ,

. R$ 85 mil c1escr.

tiS""'
.� .. )�.

, -

Vila :Rau, com 1 quarto, sala" C?d.1�49:
Nova Brasília - 2

'cozinha bwc lavanderia ,Ultes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa,
" '2, Ia tv. s estar, churrasq,aq solar,

, garagem. Terreno com374m.
garagem 4 cerres.preço sob

,

, R$ 85 mil '

consulta,
'

PROJETOS E CON TRUÇ ES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grànde

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os
'desgastes eslressantes e emeconasdeema construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.'

,

,FINANCIAMOS PELO SISTEMA
ISFH).minha CASA minha VIDAI

,

"'roJttoa Eatrutu". Arqu

�ÓVEl
i_. ,_,

V��ITE,-NO.S. E CO�SUl:�_t; _�!,I�}TENS or��o_Niv�IS "'

t 3 'DORMITÓRIOS, sendoOi'
.sufte, 01 BWC e um lavabo-

, ,102;91m2 de área interna.
,

,2 DORMITÓRIOS, sendo 01 ,

suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRH:'L
'

,
a carvão:

'. 'instalação de gás e água, '

quente, na cozinha e

,

banheiros:
,

", • Infraestrutura para
instalação de ' , .-

" arcondicionado (sistema .',

4l .split), TV, telefone" Internet
é portões, eletrôn icos;'

,

,
• ,Saia de estar, lentar e

'

cozinha integradas. ,;,

-_'_---:-�"------''--�-----�.I�'__''''''--. �

',','.

�)

• Hall de entrada com

el�vêd'or; ,

1 ,·"Vaga para 01 veículo.corn: :
'

" ,6pçã'o'de vaga extra';"; , ,/ ,',,'

�"Sa'lão de festas com" :'
,

'

,

," espaço gourmet e terraço:
.' Htness:
'. Brinqu�doteca e

, parquírmo;".
,

� ,04 Aoartarnentospor.
, ,

andar:

, M��*,�!:����
, ,'Rua �303 ,

,

'

'

,Bairro Amizade c Jaraguá do Sul - se

" \

�(\\���t::"i��\\\€llJa,�l_í\�!�
Solon Carlos Schrauth

�����'Ã��Ji�
Eng", Wilson Sehlickrnann '

'Arq. Gerusa Lazarotto
fà{j���,�VtWrft�
Cé)línã-'mó6ifiài-fa e Empreendimentos
Ltda. CRECI: 2452-J

".1 '

� ...' .

,
"
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CASAS:
H652 Casa de madeira com

i 02quartos. Bairro Jarguá 99.
� R$330 00
� ,

�. H665 Casa de alvenaria com 03
,

quartos. Bairro Chico de Paula.
�

R$450,00
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto

A - Bairro Água Verde - R$460,OO
� H664· Casa de alvenaria com
,

02quartos. Bairro Amizade .

t
R$520,OO.

; H660 Casa de madeira com

I03quartos. Bairro Agua Verde.

I R$560,00 - próx. Chopp e Club .

.

H663 Casa de madeira com 04

quartos. Bairro Ilha da Figueira.
R$700,OO - pr6x. Posto Pérola.
H661 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Vila Nova. R$1.000,OO
- próx. Prefeitura de Jaraguá.

APTOS:
H552 Apto com 2 quartos - Bairro Ilha
da Figueira- R$ 520,00
H554 Apto com 2 quartos» Bairro
Centro- R$430,Oa + Cond.
H544 Apto com 03quartos. Bairro
Nova Brasilia, prox. Angeloni Centro.
R$580,00.
H541 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$590,OO + Cond

,

H551 Apto com 03quartos. Bairro
Centro. R$700,OO + Cond.

, H555 Apto com 1 suíte, 1 quartos»
Bairro Centro - R$700,OO + Cond.

! H553 apto com 1 suíte, 2 quartos -

,

Bairro Centro - R$700,OO + Cond

ALUGUEL COMERCIAL:

(H724 Sala comercial com 76m2• Bairro
Santa Luzia .R$399,OO.
H725 Sala Comercial com 35,68m2 -

Bairro Centro R$400,OO + cond.
H723 Sala comercial com 70m2• Bairro

Ceníro. R$490,00 + Cond. + IPTU.
H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasília. R$500,OO f�

H717 Sala comercial com 32m2 + WC.
Bairro Centro. R$670,00 + IPTU.
H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasília R$600,OO.
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco- Bairro Centro.

R$1.600,OO .

. VENDA DE CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m2,

/f.. com 03quartos, 01 banheiro. cozinha,
.

sala, copa, área de serviço e 'Oi vaga
de garagem. Rua Mario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos, R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construção com

300m2• Loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelente para
comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila
Nova, com 314m2, terreno com 530m2•
com piscina e garagem para 04
carros. .

· Hi22 Casa de 106m2 no Bairro
· Czemiewicz com 01 quarto mais suite.
Rua Nivaldo Pereira, Valor
R$220.000,OO

I
.

VENDA DE TERRENOS:
.

H32.9 Terreno com 196.913,45m2•
Bairro Ilha da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa dos

f Monos.Valor R$95.000,oo.

I Venda de Chácaras: .

H318 Chacara com 28.0nOm2, com
: casa de 120m2, com rancho
· hordenhadeira automática: 3 km do
centro de massaranduba.
R$260.000,OO. aceita imóvel como

parte de pagamento

Lotes de esquinas no

Amizade, na Tifa Schubert.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 18 e 19 de dezembro de 2010

óvelestá aqui,
"�o

: � ,;_"!.

�

bili r·ah
••

om.brWW It •

h O a a • .b
, '.

H120D· Edificio
Baden Baden •

Barra do Rio
Molha· entrega .

jFevereiro de 2011 !,

'.'
•.•.

• Area privativa ! ;".
57,00 ni2• ,

ACABAMENTO
I

DIFERENCIADO.' � .

H205S Apto com ,

dois dormitórios,
banheiro e cozinha
mobiliada, duas
sacadas. Valor
R$145.000,OO .

Bairro Amizade.

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de
. 515,12m2• Para quem gosta
de viver com requinte e

segurança.

H202 Apto com 01 suíte com closed + 02quartos, sala jantar, estar,
tv, lavabo, churrasqueira, área de serviço, sacada fechada, BWC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sáirró João Pessoa - lotes
com .aprox 350m2, ruas

asfaltadas, Em fase de
aprovação no Registro. de
Imóveis. MI mãe 54.965.

Casas' geminadas, bairroJoão Pessoa. Aprox. 80m2• 02 quartos,
sala/cozinha conjugados; banheiro, lavanderia, garagem e chur

rasqueira. Acabamento com massa corrida e granito. M150.411

LOTES

Bairro Três RioS do Sul-lotes com aprox. 350m2, rua asfal
tada, totaímentà legaUzado, pronto.pra construir, financiável

ela Cáixa .

.:... Re . Imóveis MI mãe 59.123

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2, - Reg. Imóveis
MI9.205.

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua com
asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

Bairro Barra do Rio Cerro
- lotes com aprox. 350m2
ruas asfaltadas, Em fase de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI,mãe 31.497

,

'

','
--

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!
'

,

; ,"
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

. www.leier.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Água Verde I

.

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 pesfoa
L330 - Casa de alyenaria com

183m2 sendo 3 dormitórios, Sala
de estar/jantar, banhe,iro social,
área de' serviço, garagem e

ampla varanda. Podendo
também serflnanclada.

I
/ •

,- �

..

( .

- y

..
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"""./I_/#JI"'/lUJl1P:"'._:-_"".""'''W1rnl''''IIRlI

:''''''1�;'',"'W/J''''''Ul1_IIJ)'_""mlH''''"-,1�""""''''·''"''·''··''''--'''''''1 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.

I
'

�.

Terreno em frente ao DG da WEG, na rua Prefeito Waldemar
Grubba com área total de 2.047�09m2 e com 26,00m de frente.

Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00
-

2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,
toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de . �
entrada e o restante parcelado direto com o proprietário.

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,
pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00·à vista ou

50% de entrada e o saldo percelado em até 60 vezes.
RESIDENCIAL ADELAIDE

1/ll1l1U1l1ll1iI1//UIIIII/J/IIIIIOIJJIJJIllI/U/IIll/DmIflIl/IUJIIIIII/I/!/IUIIIIIII/IIIII/I/IIIII/IIUIIImllmIUIIIlUI/JíII/IHl8111111It11l/1i1ll/1l11!/1JlmmIIJII/IIIIIIIJllffmp/mUlUY/I//!II/1JJIt/IIIIIUI/!/!J/J/II1UIIJlmU/IU//flllUr/llIlfIUlWulll/JliIllIIIl/!/III/!/IJII/!II!/IU/JIIII/!/IJi/!lII!lIUIIIIUIIIII1i/WlIII/PJllllllmUIIInmInUlllmJUIIIIIU/IUlUIIIU/iIlIllU/lrIIliImIJlJlIIIUl/llIlJlllllmlllllllnwmIJIllllmlll/llI/llIl/!/J/lmllillllllllllllmllJ/U/ulUlI/ltII/nllllll/lll11l11ill/l/!/III/1IIIIlmI//JiIII//U111t/I/rlllll/ml/UUIIJIiIUlIIUmllnllllll/Ul/IlJJ!flII/II/lIi/JIIIIJlllliJlmIIUJI!llI/uW/IIII/J!1/I1111IIIJlJll/JllflIlIl//l/IIIIIJUIIJIIIUlJIIIIIIII/IWWIIUJ/llllllI/mU/I/II/11II11I/1II1J1111i1111
1iI11J1IU/!/mlll1I1/UDI/IIIJi/JIIII/IIIIUIIIIII/II!1I!

#1 .

WImII/lHIUIIIIUIIIJ/IIII/lHUmIIIJUIIIJIII/!IUI/lIiI/JIII!

I

II! , Casa em Alvenaria com·201 ,00m2 de área construída, 2
I suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

.� mobiliada, banheiro social, área de festas com churrasqueira,
toda murada, 2 vagas de- garagem. Próxima à Igreja Rainha

da Paz. Valor: R$370.000,00.

I

I

J�"""/1"",,,11/"'''11/''''''''''''''''.''''''''' �"II/'''''/I''''II/'''''II/'II/''''.'lI/lmll/m'""II/",m''''//II/''''''''''''''''II/",II''''',"''//''/I'''''''''//11/,''11//1////""11/''11/"""""11/",'''''11/''//11/''11/",11/11/''''',,/1''11///""11/,,'11/,,//1/,,,,,1//1'1

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,�Om2 e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,
banhéiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 2 apartamentos por andar.
Acabamento em massa corrida, gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.

Preço: R$ 135.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!
após a chave, correção de 0,5% ao niês + INCC

'o .- ... 'I , ... � r r t_'".''' '

111II!11II//I!/I!/11II11IIIIII/JI/I!lJIli/IIII1I/1/IIUR/llfilll!/lIl///UHlI/II/IIIII/IIII/IIHIIIUI/IIII/IIIII/illUII/IIII!/YlII//II/II!II!flil/!//III/YlIl/II/IIIII/II/IiIll/11U1/J111m/llIiIY/IIIII!IIIfl/llI/JIiilllllll/lmmlllmllllll/llllitlllllltnl/llll �,11II1H1!/I/IUlIII//IIIIIIPI!IIIIII!/II/11/11II/1I1I/f1!U//fI/!/1

LOCAÇÃO PLANTÃO. LOCAÇÃO 9994-5662

r�--':---�--'-'·'--'�-"-'--'-·�·---'--'�·�-l

Cod 12001 Sala Comercial Bairro Centro Ed. Market Place 30
m2 aproximadamente Valor R$400,00

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
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IM 0 B I� I Á R I A

fv1EN c·GOTTI
www:imobiliariame'negotti.com.br

,

e-malt imoveis@imobiliariamenegotti.com.br .

3371·0031
Rua Barão do Rio, Branco, 545 .. Centro

CASAS:
Bairro estrada nova- rua joão míguel da silva, 514 -

02 qtos, si, COl, lav., bwc, gar. R$300.00
Bairro:Jgua 99 -Rua RI 103,n° 500 -02 qtos, si,
COl, bwc, lave gar. R$500,00.
Bairro:Jguá 99 -Pua 1054 -02 qtos, si. coz, bwc,
lave gar. R$380,00
Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel, n° 171
-R$4.500,OO
Bairro:ClliCo de Paula -Pua RI -112 s/n° -02 otos,
51, COZ, bwc.íav e gar. R$475.00

· Bairro:Jgua Esquerdo -Rua Jose Mario Menel, 0°
55 -01 suite, 02 qtos, 51, COZ, bwc, lav; e

garagem.R$700.00
'

.

Bairro:Tifa Martíns-· Rua José Narloch. n"1749 -03
qtos, 51, COZ, bwc, lav .R$550,QO
Bairro:Tifa Martins -Pua irinei! Franzner,n'204-02
qtos. 51, COZ, bwc, lave garagem .R$400,OO
BairroVila Rau --Rua Maria Bertoldi Bertoli,n° 57 03

r-�����;;:======���:-1--==============�""'---�-----_';'--���-_";�;___��;.2!!!!!.!22����� -l1 qtos, si, cOl,bwc,lav6garagem.R$800,OO
Bairro João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa.n' 41 O -Casa do Meio -02 utos, 51. COZ, bwc,
!av.R$500,OO
Bairro João Pessoa -Rua Manoel Francisco da

Costa,n° 410 -Casa do Meio -01 qto, 51, COZ, bwc,
lav.R$450,OO -.

Bairro:Três Rios do Norte -Rua.Rodovla Municipal-
02 qtos, 51, COZ, bwc, lav.R$380,OO
Balrro:Vila Nova -Rua Frederico Curt vasetrr 122
-03qtos, si, COl, bwc, lav.. R$1.000,OO.
Bairro:Nova Brasília� Rua Leopoldo Janssem.rr 20
-01 suite, 03 qtos.sl.cozbwcja« piscina e

garagem.RS1.400,00
Apartamentos:
Bairro Centro -Rua Jose Picoli, n° 1 04 -04 qtos, 51,
cOl,02 bwc, lav, sacada e gar.R$850,00
-edif.Carlos Spézia ..
Bairro Centro -Rua Gov. Jorge Lacerda,no310 -02
qtos, si, COZ, bwc, lav, sacada cl churrasqueira gar.
R$650.00 -Edif. sta Luzia
Bairro certro:Nelson Nasato,n° 46·02 qtos, 51. COl,
bwc, lav, sacada cl churrasqueira gar. R$580,00

· -Edil. Ferretti
Bairro Centro: Rua Canoínhas.n" 130- 01s\11te, 02
qtos, si, COl, bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar.
R$850,OQ-Edif. Dna.llda
Bairro amizade - rua arthur enke, 231 -Edfparisi -

02 ctos, 51, COZ, bwc, lav, gar. R$420,OO
Bairro Gzerniewicz- Rua Francisco Iodt, n° 960-{l1
qto, si, COZ, bwc, lave gar:R$450,OO
Bairro:Czemiewicz - Rua Paulo Becendorf,230 -01
suite, 02 qtos, si, Cal, bwc, lav, sacada c!
churrasqueiragar. R$1.000,OO Edil. 04lihas-
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304-Edif. Bruna
Mariana 02qtos, 51, Cal, bwc, lave gar.R$600,OO
Bairro Vila Lenzi -Rua Marcelo Barbi,n 314 -2qtos;
si, COZ, bwc, lavegar.R$400,OO.

6.0,94 - VILA NOVA - Sobrado com 52MOm2:_ 2 SU"�s+
Bairro Vila Lenzi -auaVictorRozemberg,ri' 384 -01 .

1 dorm, 3 saias, copa/Cal, iav, Jardim ínverno,chuf, 2 gar.
suite, 2qtos, si, Cal, bwc, lave gar.R$650,OO

r-r:��r;;.;;������������1-=======����=��==:-+-=���=����;;;,;;;:,;.....-_.....-t------�--�---.:.....:.....::...--ll
Bairro Vila Lenzí, Rua Maria Umbellna da Silva, n°
500·1 qto, si, COZ, bwc, lav. R$450,OO
Bairro Baependi - Rua Reinoldo Bartel, s/n -zqtos,
51, COl,_bWC, lave gar.R$560,00.

.

Bairro Água Verde - Rua Paulo kraemer, n' 202
-Edil. Olinda -02qtos, si, COZ, bwc, lav e

gar.R$600,00
Bairro.Água Verde - RlIa Henrique Nagel.nc 373·,
02 qtos, 51, COZ, bwc, .iav, sacada cl churrasqueira
gar. R$650,00 Edif. Agua Verde
Bairro Tifa Martins -Rua 766. Adelaide lotfol

-lotCorupa -zqtos, st, cOI, bwc, lav e

gar.R$3�O,OO .

"Bairro Agua Verde - Rua Jorge Buhr, n° 336 - .

02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar.R$480,OO
Bairro:São Luís' -Rua Cartos Tribbes, n014i -

02qt05, si, coz, bwe, lav, sac e gar. R$580,00
Bairro:Jglla Esquerdo -Rua Adolarata Dauli Pradl,
n° 126 -02q1os, si, COZ, bwc, lav s·gar. R$480,OO
Bairro: Ilha da Figueira: Rua Sta. Julia, n° 181 -

02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar. R$550,OO '

Bairro:llha .ca Figueira-Rua Ángelo Benetta, Edif.

Difiol'i-02qtos, 51, COl, bwc, lav,sacada c

churrasqueira e gar. R$670,00
Bairro Ilha da Figueira -Rua Jose Tl'ibeiro,n" 1014-
02qtos, 51, GOZ, bwc.íav e gar. R$570,OO
Bairro: João Ressoa -:Rua Manoel Francisco da
Costa,nO 250 -01 suite, 01qto, si, coz, bwc, lav e

gar. R$650,00
, Bairro:Vila Nova: Rua Oswaldo Glatz,nO 40 -02qtos,

si, coz, bwc, lave 9ar. R$480,OO -edil. Jardim das
-

Mercedes
Guaramitim -Apto - Rua Geronlmo Correarr' 55
-Centro -01qto, si, COZ, bwc, lave gac R$670,OO

KITINETE
Baírro -sao Luis -Rua francisco hruschka, lote 148
-sãollJiz-Ol qtoecozjunto, bwc. R$250,00
·Bairro -Estrada Nova -Rua ,Jose PicoU, 5 j O -01 qto
e cozjunto, bwc. R$250,00
Bairro -Centro - RlIa MaL Oeodoro da Fonseca, na
88-01 qtoe cozjunto, bwp. R$350,OO

lERRENO;
· Rua José Theodoro rilltl!ro - ilha. da figueira - 30x60
m2R$1.000,00

SALA COMERCIAL
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose T.

RilJeiro, 0':)424�80in2 - R$700,00
Sala Comercial Ilha da Figueira' -Rua .Iose T.
Ribeiro. n" 3968 - �5m2- R$520,00. .

Sala Comerciai Agua Verde -Rua Wally Emitia

Mohr,nO 60 -36m2 -R$650,OO
Saia Comercial Vila Lenzi -Rua Lorenço Kanzter�n"
426 -35m2-R$600,OO
Galpão:Massaranduba -Rua Luis Kreis., na 116
-Centro -600m2- R$2.200,OO
Casa Comercial Guaramirim -- Rua Irineu Vilela

Neig<i,nO 114-CentroR$1.400,00.

6.1.93- Vila Nova- paradise resíoence. C!1 suite, + j
dormitório, sala de estar cf sacada e churrasqueira, sata
de jantar, cozinha, área de. serviço, bímhelro" social e
garagem. Oom área total de 100,57m2, RS185.00q,oo

,
61155" BARRA" RES. Cezzane. Apto C/ 1

Suíte, Dorm., Coz., Màb., Sala Estar, Bwc,
Garagem. Aceita Finaciamento. R$140.000,OO

ACEITA fiNANCIAMENTO

5.789: AGUA VERDE - terreno com 450,OOm2• R$70.000,OO

APARTAMENTO
BAIRRO VILA RAU

APTO 801 Rua Imigrantes, 304
EDlF. BRUNA MARIANA - 02

quartos, sala, cozinhá, lavanderia,'
banheiro, sacada e garagem Valor

�.Q aluguel: R$6QO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Residencial
Três torres, com 7 pavimentos
Elevadores

Hrinquedoteca
Playground

4 apartamentos por andar Pisdna

Estacionamento priv.ativo Espaço Fitness

Portão e porteiro eletrônico

. . (enteai de gás

•

2 quartos
Sala de estar e jantar
(minha

Acessibilidade para idos?s e cadeírantes

Coleta de água da chuva

Bwcsocial

Área de serviço

O�QUARTOS:
_ Ed. Malbec, semi mobiliado, 2 vagas de garagem R$ - Ed. Menegotti 'Sala cl 40m2 R$500,00
'1400,00 _ Sal cml.chlcà de Paula _ 30m2 R$500,00

I
I

-

I
I
I
I

I
I
f
I

I
I
I

t
I

f
I
I

!
I .

j
I
I

Salão de testas mobiliado e decorado Sensores de presença'

RESIDE·NCIAL.-

II
�

ESTACOES
.:»

Entradá + Parcelas + Financiamento Bancário
'

PRÉ .. lANCAMENTO DE'VENDAS

Faça já sua reserva

OCA ÃO RESIDENCIAL
.

� Ec, Don Arcanjo, Vila Lalau R$ 580,00
- Ed. Lilium, Vila talau R$ 520,00

.

01 QUART,O:���
@1(OO�ó[[ffi)�� .

1
_ ·_-_ · -,-,-_ .. _ .. , .. - .. _.�,- '"' ..-" .. -, ,-. '"'''''' � .. _- , .. -.- -""_." .. - , .. ,�

""""1I
I

"
"

� Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$ 550,00
- Casa aív'Santo Antonio R$ 300,00
� Apto Dona Aht01'1ia(Nova Brasilia _ próx. Lojão da

Vila) R$470,00 cl condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00
.. Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00

..
_ Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
.. Ed, Morad��o Sol, Vila Nova R$ 500,00
� Ed. �rica, Centro R$ 50a,OO

• Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730.00
• Ed. Novo- Horizonte cl 02 garagens A partir de
R$1.1 00,00'

.

_ Ed. Procépío, Centro R$1.200,OO
• Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1.100,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus _ Centro, alto padrãoH$1.200,OO
_ Ed. Leblon, Nová, próx. rodoviária R$750,00
.. Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo 13$1.200,00
.. Ed. D'Angelis, Vila Nova R$90Q,00

.

- Apto Chico de Paula, cl '1 40m2 R$ 1000,00
_ Ed. Vitória Régia. Vila Lalau R$ 680,00
: Ed. Amaryllis, -mobiliado:R$ 900,00

02 QUARTOS:
� Ed. Londres, fundos Caraguá R$ 560,0.0
.• Ed. Paris, fundos Caraguá R$ 600,00
_ Ed. Tulipa, Centro R$ 680,00
- Apto Schroeder .. Centro R$6PO,00
_ Ed. Renoir _ Ilha da Figueira R$1.60.0,00
_ Ed. Caliandra,. Vila Nova R$580,00
_ Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00
.•

'-

Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
• Ed. Petúnia, Nova Brasília R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,-00
• Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00
_ Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00
• Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00
_ Ed. Ma Alice, cl COZo mobiliada R$ 820,00
_ Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$.450,00
_ Ed. Sunflower, Nova Brasília R$ 640,00
• Ed. Tassia Fernanda, apto novo R$ 650,00

,

• Ed. Setel, fundos Caraguá R$ 580,00

CASAS:
• Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
• Sobrado alv, qemmado Chico-de Paula R$700,OO
· Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$700,00 .

� Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO
• Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,00 .

" Sobrado cf 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000.00
.• Casa Comi R. MaxWilhelm R$1 ,350,00

;

- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00

���
�(!/}C!Et'�'. ......,._,,�

Vaga de estacionamento'

59m2
Área Privativa

_ Sala cml alv Nova Srasilla 85m2 R$700,OO
� Sala cml Centro c! 973m2 R$"11.000,00 r
• Loja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00
_ Loja térrea Centro cl 372m2 R$ 0.000,00
_ Casa'alv Centro 240m2 R$ 2500,00
_ Sala cl 28m2 Nova Brasília R$ 450,00 '

GAlrOE$"
• Galpão Alv: Centro cl 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro ct300 m2 + estacionam .

R$5.500,OO

JIf<. -,
_

"!I' .!i1L _

",,,,.�.

iERR�tiOS I!l\RA L.f)'c..AÇÃIl
• 2 terrenos Barra do Rio Molha _ ao lado da prefeitura.
R$300,00 cada ..

_ Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) cl
aprox. 350m2. R$380,OO

_ Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros
·R$1.000,OO

- Terreno Amizade, c/800m2 R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, . 47 3275.9500
Plantão. 9658-6786www.parcimoyeis.com.br

www.seculus.net
imobíliariaseculus@netuno.qom.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

,I

Réf 042 - Água Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sOb

_ n�edida na cozinha, no escritório e no coset,
sala de esta; sala de jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros. R$280.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3
.

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.00q,oo

Ref 020- Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara iem. R$115.000,OO.
'

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cf suíte
. .+ 2 quartos, demars dep. 2 garayens, terreno

C/646m2, R$2.19 000,00. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2
quartos e 'demais dep, -R$139.000,OO,

ReI. 012 - Tifa Martins - casa cf 4 quaríos, 2
banheiros, dividida em· duas moradias separadas .

R$120.000,OO .

ReI. 038 - Santà Luzia - Casa com 3 quartos,
banheiro, garagem pi 2 carros. R$98,OOO,OO.

Ref. 029 � sãb Luís - Casa cl sUKe + 2 quartos, 3.. -

banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas
garagem. R$298.000,00. Aoeita financiamento bancário.

Ref. 1010.:.. Cehtro -

Ed. Atnaranthus :- Apto
amplo si suíte máster

+ 2 quartos, 4
banheiros, ampla

sacada com

churrasqueira,
Completa área social e

.
,.

de laier no prédio.
R$540.000,00. Aceita

financiamento

báncário.

.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em

rua asfaltada.-R$95.000,OO.
Ref. 2011 ---'Chico de Paulo -'Terr.eno com

,465m2 em rua asfaltada, R$98.UOO,00.

Ref2020 - Tifa Martins:_ Terreno c/350m2 de
-

.

)

frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
ReI. 202& - Centro - Terreno com 504,49m2.
R$188,OOO,OO.

. Ref. 2002 - AmizaGe - Loteamento Versalles II -

.

"Ierreno ,cf 450rn&. R$110.000,00.
Ref. 2029".. Amizade - Terreno com 337,50m2,
R$84.000,QO.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

IÍIULUIl
Empreendimentos' Imobiliários Ltda.5

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade' de 'um horário diferenciado
..

,

'.
.

�egunda"a Sexta: 1 Oh às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL ;

IMOVEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às .12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.
I

.
·Cód.: 3126
3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

.

-

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

(47) 3371-7931
PLANTÃO DE VENDAS

9955-"4774

Cód.: 2108-
Casa no bairro

IJ�a da Figueira
com 3 darm.,·

demais

dependências.
R$150.000,OO

.,

acena casa em
Tubarão!

Apto no balrru Amizade na

R: Guanabar-a, prér,
Escola Alberto Bauer.
2 quartos é demais

dependenclas, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +

R$30,OO de taxa de água.

Cód.1756 - Centro

Ed.lsabela • Apto
com 83,00m?'
privativos. sendo 01

suíte, 02 dorrn.. bwc
social e de serviço:
demais dependências.
02 vagas de garagem.'
Ficam móveis sob
medida na coz .• suite

Cód. 1752 _ Centro _ Apartamento com 90,OOm2 Cód. 2803 - Arnlzade > Terreno com 450.00m1 com e quarto.

privativos. sendo 03 dormitórios. sala em dois casa ele madeira para demolição, localizado em área R$210.000,OO -

Cód. 2753 - Vila lalau - Apartamento com 03
ambientes, 02 banheiros. cozinha, lava..

nderia, nobre, rua asfaltada e sem satda, loteamento
estuda propostas•.

quartos, sala em dois ambientes, cozinha. lavanderia, .
ít t t

'

bwc e �ara�em. Semi' rnobãiado,
sol nascente. d I I O' d Versalhes. R$ 145.000.00 estuda propostas.

acei a ap o a e

, l .sacaasc1urrasq,e i vaga e garagem. R""125,000.OO

........R.1.4•.•00.0••00..-.e.�.u.da.p.r.op•.o.�.as �um
R
..16m5•.0.0.0.0.0.-.a�ce.ít.a�fi�I����..�_..·a.c.ei.ta.f.m.a.nc.ia.m.e.n.to.b.a.n.cá.rí.O.·I�..�hUMj"""""""..

�

..

• ,." oi" t,i fi.

CÓd. 2805·
Amizade·

! Apartan;ento com

, 99.00m
privativos, sendo
01 suíte. 02
dormitórios. 01
varra de garagem
e ;temais dependo
Ficam os móveis
sob medida na

_cozinha,
lavanderia e

bwc
'

s. ótimo
estado de
conservação.
R$198.0tlO.OO·

. aceita
financiamento
bancário.

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat.. Lotes cf 24?,75m2. A partir

de R$125.000,OO

.

Vila Baependi - Res.

Ipanema - Apto em

construção. entrega
. � prevista para maio de

12011, com 73.50m2 de
área privativa. sendo 01

. suíte. 02 dormit., sala de

'jantar e tv. cozinha,
lavanderia. bwc social.

, sacada e 01 vagade
garagem. Prédio com

elevador. A partir de
R$155.000,OO -

financ.próprio em até

36 meses.

ALUGUEL
, ',' ,

""'--. " ., .�I

• Apartamento Figueira· Ilha dá Figueira· surte, 02 qúartos, 02
vagas de garageIT),R$ aoo,oo

.

• ApartamentEl Ed. Phoenix - Centro � suíre. 02 quartos,
� cQzil1ha mobiliada,

.

,,0{

• Apartamenfo NoVO - Vila Rau "'Q2 (Íu�rtQs,Jj$.550,OO
,

• Apartamento Ed, Aléssio Berrl-Centro· cJ suíte, 02 quartos, Prédio
cf piscina:, salão de rest�s, sauna. playgrôund.

• Apartamento$ Novos Ed, Saint MonIZ - Víla Nova _, Su�e. 02

.
quartos,

------1bIIIIIUI • Apartamento Eo:Atézzo - Centro - s�íte. úg quartos.
Cód. 2453 • Vila
Lenzi _ Apartamento

• Apartamentos Ed. Ogrn Herr,nínio""" Ilha da Figueira - suíte, Q1
novo com 93,30m2 quarto. R$580,OO

.

de área privativa. .. Afjartamenlos Ed. Mônaco- Centro- 02 qllal'lJ1s, R$650,OO
sendo 01 suíte. 02

dormit.,,sala de • Apartamentos Eá. Mônaco,� Centro -:- Q�Jluarto, R$55í),OO
jantar e tv, demais • Apartamento Ed. Morada da Serra .- NOVil Brasnia - Sulte, 01

" ���t�:�d�� �:gas qtlarto. - PrédIo corn piàclna. R$700,OO
'

garagem. Prédio • 'Apartamel1tos NO)lOS '" R\liS, leblon ..., aa�Re�di c,sufte" 02

quartos, cozínha mobiliada,
'

" . ,

• Apart�n:;e"ntós �OVOS ":\/ila Ráu - 03 quârtds: R$ 560,00 .

" Ap;u'tamenfo - Ed. Vaita·.....C.entro.c Q2 q4iir,.tgS. R,$ 600,00 .W

-.Apartamento Edif,AÍnara�thus - Centro - 01 �ijtt'e, 02 cuartos,
02 vagas: SBIT!! mot)lIIaõ(J;

• Quilinetes •. , E]:l. Mare�l1af Center .- CehtrQ - R$S50,OQ
•. Quitlnetes - Barra do Rio Cerro - R$420,OO
• Apartamento - Ed. BenaVista - 03 quattos. �$680,OO
." Apartamento � Ed. JK - Centro- suite, 02 Quartos, R$1.500.00
• Apartamento Novos -·lIha da Rgueira _. 02 quartos, R$600,OO

R$ 234.000.00
estuda propostas.
acelta terreno.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
.
DE SAIAS C�MERCIAIS!!

CONSU'LTE-NOS!!!

� �." r"
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CORRETOR DE' IMÓVEIS

www.parcimoveis.com.br
vilson@pa.rcimoveis.com.br

Plantão: 9135-8601

71- 357

�\
�...<oOj� _

.

t'\.)·�s} .

. <;.,«..�

BarraSul
A imobiliária da Barra

-,

REF 608· Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt· Bairro Barra da Rio Cerro

REF 604 . Sala Comercial • Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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reen·dimentos Imobiliários Ltda. 5

. :....-_.-.---_ ..

____

6i:�mó�---�_..

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.nét
imobiliariaseculusépnetuno.com.br

47 3275.9500
..

Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 4 t5 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

quartos, sendo 3 surtes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, exc.elente

localização.' R$350.000,OO .

Ref. 031 - João Pessoa= Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagells,.
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 1620. - Baependi - Edif. Mianii - Apto c/2
quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, ein fase

de acabamento. R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

.
.

Ref. 041 -; Nova Brasília - Casa com su�e +

2 quartos, 4 banheiros, moveis sob medida
na cozinha, churrasqueira, área de festas, 2
vagas de garagem. 6$450.000,00. Aceita

financiamen�o bancário.

ReI. 1039 � Centro· Edifício Parthenon
Centhury - FIa! cf suite, banheiro e garagem.

R$106.000,OO.

ReI. 1015 - Amizade - ResidenCial Cannes .:
.

Apto 2 quartos, banheiro, sacada c/
churrasqueira, gâragern R$11'5.000,00.

Aceita financiamento bancário.

Vendas e· Locação' rio Shopping Breifhaupt
Comodidade. de um horário diferenciádo

Segunda.a Sexta: 10h às' 22h e 5ábado:'10h às.20h

Fone: 47 3371.8818
·47 9658.6785

--------------------------�--�--�-------------" -------
,

----- --------------- -
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1_4L FLEX - COMPLETO
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�m�E��,��
lNVA<DDJ� [l)t)) \lVtÉu::m.ll<O}, :m.BU-A!WlIJJ.OT1�,
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ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

RSD34.200
\ À VISTA
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��� I PEUGEOT

� ASS!STANCE P E UG EOTRECOMENDAToTAL www.peugeot.com.br

"

PrornoçãoZeroGrau Peugeot,Ar-condicionadodesériegrátis pa ro toda a Linho Peugeot207 - exceto pa ra osveículos Peugeot207modeloX-Line, 3 e 5 portos, que não possuem a r-cond icionadodesérie, e paraveículosdevendasdi retasedevendasWEB
etaxadeO% porco Linha Peugeot307 H BeSedon. Peugeot207 H BXR lALFlex, 5 portos, pinturasólida,ano/modelo 1 0/11, Preçopúblicosugeridoparavendaàvista o partirdeR$36.900,00. Preçopúblicopromocionalsugeridoparavendaàvistaa portirde
RS 34.200,00, com R$ 2,700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado, Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido paro vendo à vista o partir de R$
39,990,00. Preço público promocional sugerido paro vendo à visto a partir de R$ 37.290,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura
sólida, cno/rnodelo 10/1.1. Preço público sugerido para vendo 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
venda à vista.a partir de R$ 52.800,00 para todo Brasil, CÓI'P frete incluso. Plano de 24 meses, seno o: entrado de R$ 34.320,00 (65%) à visto mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 840,77, com vencimento da 1 a (primeira) parcela paro 30
dias. Taxa de juros do contrato de 0% 0.0. e 0% o.rn. O CET (Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 6,326% 0,0. e 0,5125% o.rn., com incidência de IOF de 3% 0.0. para Pessoa Física (o custo do IOF adicional de 0,38% está
incluído' no coeficiente). Valor total do veículo a prazo de R$ 54A98,48. Sujeito a aprovação de crédito, As condições acirra poderão SG!r alteradas se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem prévio aviso. Estoque Nàcional
das Concessionárias Peugeot: Peugeqt 207 HB XR lAL Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Pcssion XR lAL Flex, 4 portas, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 50 unidades; Peugeot 307 HB Presence
1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 60 unidades. Prazo de vigência da promoção para pedidos firmes fechodos: entre�2/12/201Oe 30/12/2010 ou enquanto durarem os estoques, Não cumulativa paro outras promoções.
Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot'participantes

R "t "I"
-

d t
""

sitou ligue para '0800 703 2424. Ouvidoria do Banco Peugeot, ligue poro 0800 7719090, e SAC - Serviço .de Atendimento
ao Cliente do Banco Peugeot 0800771 5575. Acesso às pessoas com deficiência auditivo ou de fala: 0800 771 1772. espel e a SIna Izaçao e ransl. o .

p�l!l@eot Hoggar X-Une 1AL Flex , 2 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11. Preço público promocional sugerido poro vendo à visto o partir de R$ 29.900,00.
�e lncíuso. Estoque nacional de 40 unidades. Alguns equipamentos apresentados são acessórios. Gcrontio de 3 anos, sendo o primeiro ano referente à qorcntio
iie'��t1:ontrotual e o segundo e terceiro ano referentes à garanti0 do motor e cômbio. A Peugeot do Brasil garante o reparação de peças que integram o motor e o

(Da.wca de velocidade de seu veículo, durante o período de 2 anos, contados o partir do garantia conjunto de 1 ano antes citada, de acordo com os termos do Manual
€I �l0nutenção e Gorontio. Prazo de vigência do promoçõo poro pedidos firmes fechados: entre 1/12/2010 e 31/12/2010 ou enquanto durarem os estoques.

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau,414

ltajai (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500

Blu_u (4'1»)3nlJ�
Rio do Sul (4'1))35n�

PE OT

S;,áp,ados das"SR· às J� 3171 MOTION & EMOTION
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Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045
* Entrada Clube Atlético BaependiI , _ .. _, .. _ ,._ _ .. _.,� .. ,_ .. _._ , _ _._ _ _ _ _ __ _ _ .. _.� � .. __ _ .. � ..__ � _ ..
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207 XS 1.6 AUT 2009
PRETOTOP

Dê uma
ESPIADINHA
no seu prõxilDO carro!

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

'/! '

200B - Dourado - Gasolina - Ar..condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios
Abs, Air bag II, Rodas de Liga-leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacionamento.

I/Í/III///I//II/
'.,,,;;:,;. ��,jé

3370-7500
""

EICULO/5 Rua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Tuxas compartilhados com o merendo Carros com procedênciu Transparência no negociação

GMIZAFIRA ELEGANCE 2005
COMPLEtA

�$,3a •.6QQ,OO "

'II Inj.,.' /I,

MSARA PICASO EXCLUSIVA 1.62007 SPACE FaX 1.6 CONFOR 2001

COMBl-EtA CAMIMANUAL COMPLETA/COURO
R$ª5.'OO,OO , ' g$�3,5PO.QO

16v - 2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhas Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS.

"" I' ,

2009 - Vermelho - Bv - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

Nós garantimos o preço

Aproveite
o seu

13° salárlo

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player Mp3.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente, Abertura Inferna do
Porta Malas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Revisar seu veíoulo antes de pegar a estrada nunca é

demais, principalmente quando se trata da sua segurança
e dos seus familiares.

Por isso, antes de viajar revise molas, pneus, freios e

amortecedores através da mais avançada marca em

serviços de suspensão e em GNV de Jaraguá do Sul por
um custo extremamente acessível e condições' facilitadas.
Rode com a garantia GRANOCAR AUTO CENTER.

Quem ama você, agradece!

Geo, etria +
Ba1anceamento
para as 4 rodas

RUTO CIENTE/?

;f(ai.f ffJ.e Mta /l(ifp «a /"dia.
3275.1920

,grandcar@grandcarautocenter.com.br

.....
......
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www.marcollamultimarca.Gm.bli.

Av. Getúlio Vargas, 920 • Cenlro • Jaraguá do· Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o mais interes
sante em carros es

portivos é a quanti-
. dade de "estilos". Há
quem goste de mus

cle cars (Camaro),
peruas endiabradas
(Audi RS6 Avant),
cupês (M3) e os me

nores, mas definiti
vamente não menos

divertidos, pocket
rockets, aqueles c�r
ros pequenos e In

crivelmente ágeis, O
mais esperado po
cket rocket dos últi
mos tempos, final
mente, chegou.

A BMW revelou
hoje fotos e informa
ções do M1 Coupe,
que é uma alternati
va para quem prefere
.algo menor que um

M3, mas sem perder
potência e diversão.
Motor e câmbio são
emprestados do Z4
sDrive35iS: bloco de

3 litros, seis cilin
dros, biturbo e 335
cv, acoplado a urna

caixa manual de seis
velocidades. Só para
lembrar, o M3 tem
um motorzão 4.0 V8,
de 420 cv.

E o que já seria
forte para qualquer
sedã fica ainda me

lhor num carro de
1.495 kg. Segundo a

BMW, o M1 Coupe
faz de O a 100 km/h
em 4,9 segundos
(contra 4,8 do M3),
alcançando a má
xima' (limitada) de
250 km/h. Destaque
para o overboost,
que após uma afun
dada no acelerador,
faz o torque saltar de
45,9 para 51 kgfm .

Custando E 38.000,
o novo esportivinho
da BMW será lança
do no Salão de De
troit, em janeiro.
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2009
Punto ELX 1.4

Completo - Roda LL 17

de RS 39.000,00 por R$ 37.000,00

2007
Ctvtc l.XS 1.8

• téfflptelo I ASS IAfr Bagl Camb, Auto.
,

CO IComp. Bordo
&�R$ 0'1".00Q,00 por R$ 48.000,00

2004
M.rtva1.a

Completo
de RS 28.500,00

fJt)r R$ 27. 500.w

2011
Gr nd Tour Dynamjqu. 1.6 16V

Completo I Ar cond. Digital I Roda LL

de RS 55.000,00 por R$ 49.900.00

2008
Ft I a Sedan 1.O

Básico I FLEX
de RS 26.500,00

por RS 24.900,00

20e9
KA 1.0

Ar quente I Desemb. Ump
Trava e Vidro Elét.

Apre

Estaremos em Fe Coletivas
de 23/12/2010 a 09/01/2011

06

2008
LOSln Privtll.s. 1.6 16V
Air Bag - Ar quente - Dir Hid

Oesemb.Tras Trava e Vidros Elét

de RS 31.000,00 por RS 29.000,00

2009
KA 1.0

Ar quente I Desemb.
Vidro Elét.

2009
Ki 1.6

Completo I Roda LL
de RS 29.000,00

-por RS 27.500,00,

Preços anunciados em VERMELHO são valores promocionais SEM TROCA. '

Promeção válida até dia 22/12/2010. Cadastro sujeito a.aprovação de crédito.
Plieços� prazo� e taxas sujeitos as 'condições oferecidas pelos bancos no dia
do fecharilento do negócio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
.

_,

SALDAO DE AUTOMOVEIS
t

-Kombi/93 gnv, envidraçada cor bege R$11.000,OO
_
Kombi/91 gnv, envidraçada cor branca R$9.000,OO
Santana quantum/94 gnv, cor azul 4/p R$12.000,OO
Parati/84 com reparos, cor bege R$4.000,OO
Gol/89 1.6 A gasolina, 2/p cor branca- R$7.500,OO

Uno/91 cor amarela 2/p R$5,800,OO
,

Uno/88 cor marrom 2/p R$4.500,OO
Chevette/82 cor bege 2/p R$2.500,OO
Chevette/91 cor cinza 2/p R$6.500,OO

Opala/85 , 4/cil cor cinza 2/p R$5.500,OO
Monza/84 a alcool cor vermelha 2/p R$6.000,OO
Del rei/82 a alcool cor marrom 2/p R$2.800,OO
Corcel 1/75 cor branca 2/p R$4.200,OO
F/75 wilis/72 4x4 gnv, carroceria madeira, cor verde
R$13.000,O·0

-

Mb/608 bau/75 cor verde R$28.000,OO

I

Fusca /80 motor 1.600, Um carb urador cor cinza

R$4.000,OO
Fusca/78 motor 1.300, Cor amarela R$3.800,OO
Fiesta/95 cor vermelha, 4/p R$7.000,OO
Escort/88 cor azul, 2/p R$5.800,OO
Tempra/97 gnv, 4/p cor cinza completo impecavel
R$14.500,00

Tipo/95 1.6 A gasolina cor cinza 4/p completo R$7.500,OO Contato: 9122-2393 - 3330-9043 (Sr. João)
.. ,.

" .
.. � - .

"". I·'
•

,. .. .....
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OPCIONAIS: .
COROLLA XE11.8 AUTO 307 (OUPE (ABRIO

COMPlETO-t-ASS+ABG+COUROT+ElD+COMP+CD+RODA
AR+DH AR+DH+VTE+AL+ABS

(Conversível) AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
AR+DHV+TE+Al+ABS+ABG

F250XLTMWM COMPlETO+ABS+COURO-t-ABG+AQ+RODA+W 2001 56.000 52.000 +AUTO+AQ+ABG+COMP AUTO+COURO+TETO+AQ+COMP
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

STILO SPORTING 1.8 FLEX COMPlETO+ASS+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+WT 2009 52.990 48.990 +CD+RODA+VV - 2009 -ITAJAf +RODA -2005 -ITAJAí 2009 - JONI

207 PASSION XS 1.6 AUTO FLEX COMPlETO+COMP+AUTO+RODA+FN+RE+W 2011 52.560 47.660

307 PRESENCE 1.6 COMPlETO-t-AQ+ABG+COMP+CD+RODA+LDT+W 2009 47,900 44.000

COMPlETO+ABS+AUTO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+LDT 2008 39.900 37.200

AR+DH+VTE+AL+COURO+AQ+RODA+LDT+W 2007 38.900 35.900

MEGANE 50 EXP 1.6 AR+OH+VTE+ABS+AQ+COMP+CD+ROOA+W 2007 34.700 32.200

C3 EXCWSIVE i.4 FLEX COMPlETO-t-ASS+AQ+ABG+ROOA+LDT+W 2008 35�000 32.000 AR+OH+VTE+AL

KOMBI PASSAGEIRO W 2008 35.200 31.900

A5TRA 50 ADVANTAGE AR+OH+VTE+RODA+W 2007 32.900 30.400

MERIVAJOY 1.8 AR+OH+VTE+AQ+ROOA+LDT+W 2007 32.500 30.000

SPRINTER 310 D FURGAO AQ+DH 1997 33.990 29.990

LOGAN EXP 1.6 VTE+Al+AQ+!Jf 2008 29.450 26.450

PICANTOEX AR+DH+VTE+AQ+RODA+lDT+W 2006 25.500 23.000

BESTA FURGAO 3V RS OH 2001 24.990 21.990
206 cOUPE CABRIO

FlESTA 50 1.0 AR+AQ' 2005 23.900 21.900
AR+DH+VTE+AUTO (Conversível) AR+DH+VTE+Al AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTO

AR+DH+VTE+Al+ABS+COURO +AQ+RODA+LDT+VV

SAVEIRO 1.6 2002 22.100 19.700 AQ+ABG+COMP+CD+RODA+VV 2007 -ITAJAf +COURO+AQ+ABG+COMP+CD

SANTANA AR+DH+VTE+AL+COURO+AQ 2003 20.400 18.400 2003 -JONI +RODA+VV - 2005 - RIO DO SUL

CELTA UFE W 2006 19.900 18.300

PAUOWEEKENO ELX 1.68V AR+DH+VTE+AO:+LDT+W 1999 13.990 12,490

AR+OH+VTE+AL+AQ+RODA+WT+W

Venha conferir nossos seruicos!

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul • se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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..

NOVO CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011·

!:REVISÃO·IGRATIS
'.t
(;;:J.
i
i
i

�------�

, vOCÊ fAlAS 3
PRIMEIRAS REVISÕES
e NÃO PAGA NADA

t:t'

� \�lr
,t'f' ,

. «;\
Respeite a sinalização de trânsito.

TODA A MAGIA DO NATAL CABE DENTRO DE UM CITROEN.
VENHA FAZER UM TtST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen,

1-0ferta válida para o veículo: Citroên AirCross GLX 1.6 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00, sem troca, não inclui frete, seguro e opcionais. 2-Citroen
AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 3-Promoção "3 primeiras revisões grátis" válida 'para todos os pedidos firmes de compra do Cítroên AirCross
realizados até 31/12/2010. São concedidas as 3 primeiras revisões em qualquer concessionária Citroên, compreendendo manutenção, mão de obra e peças, preconizadas
em cada urna ��s revisões, 1,0.000" 20.0QO e aO.ooG) k ,€(j)nst�ntes IilQ arual de maliluten�(1);e �ali8fil�ia: 4*>ferta válida até 31/12/2010 ou enquanto durar,o estoque,

, '" \ " t;," '" ,"IH 1 • .1 I 'li" .". li ...... I"... . Ii J"�' I •• , i, �,�. '.' .... ... 4 ...
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ACiILE 1.4 2011
COMPLETO
AMelhorCompra da Categoria com computadorde bordo epiloto automático de série

Aillle LT1.4ECQM.flex, PIU;QtI:!R!)U aMo·fabrkiIÇilo ;(Q1o/l1no-mooelo l011 preço pmrnodonal IlVlSt9 de f'{S36.9g0. Condlr,OOli v�lldijG para v!3it'l.dQ§ Chw
rolet Q Km, dls,por\fvets I'lIlS e!MQu6$ d,,� concer.!llonàfhi5 Pllrtlt:lpl'lntí!l'i. MijO vá!!d,,:; Ilatil modalh;lllde de vfmda dlretil aí! YiÍbrlcíI. Ofllrt"l yª"d� @t� dia

30/12. ou enquanto durar o estoque pata veitulos Chevrolet o km adquirido!> na� C.ont�slonârla5 Chevf(llet, OfQ�� nio Yª"dii!& ou tlJmYIii!tlvil� com

modalIdade devflnda direta di! fábric:�, taxi!íl:as e prQdutore� rurais. Consulte�ondlçõf;l� em 5LJa i:onçeS$ionárfil ch§\/rolet Os verculos Ch(;vt'ÇJIIJi: éstªo
em confolmJdi'lde eom o f:lROCONVE· Progrllma deControle da Polulr.�Q do Ar porVefr.ulo� Aytonl0tOfeS, \IIMIW,chlVlolet.com,br·SAC! OBOfll'CJ2
4200, Ol.lvfdQI'Íll CiMAC - 0800722 602<1
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rocuran o
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veículos da região.
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1��II�lffi 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

PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata 4

portas, vidro e trava elétrica, alarme. limpador
e desembaçador. R$18.000.00 ou troca-se

por menor valor. Tr no fone com Célia: 3275-
3538 e/ou 9931-9410

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

PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de
entrada, e assumir financiamento Tr: 9941-
5854 Fabio

040 V d 90 / b 'd'
-

h'd' r PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com
- en e-se, ,c au, creçao I rau ica, 26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr: 9616-

alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr:
9188 ou 9975-557533701478/99030877

novos, recém licenciado 2010. R$ 28.500,00. visibilidade. Tr: 3372-2595
Tr: 8831-8989 Vilmar

Si O - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas. FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
Tr: 3275-0697. C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/

VERSAlllES- vende- se Royale ano 96,
24.500,00 Tr: (48) 96137335 leila

completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371- CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$ GOL - vende -se ano 2002, cor preto, quatro
8111 ou 9918-9808/ Rafael 17.000,00. Tr: 3372-1371/99228300 portas R$ 5.000,00 de entrada, e assumir

financiamento 45x de R$ 470,00 Tr: 3370-9703
ou 8825-0533

3371-63.

IIIIIIP:IIIUIIIIIIII: MOTOCICLETAS
ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados, com
IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou 3274-8077 GOl- special ano 2000, na cor azul R$1 0.800.00

Tr: 9991 �3930 ou 9978-6449
F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982,

suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano
motor MWM, carroceria graneleira no valor de GOL - vende- se ano 90, motor CHT, 1.6,

2008 c/ 4.300 Km Impecável R$: 25.500. Tr: R$ 26.000,00 em ótimo estado. Tr: 9184.0124 gasolina, R$ 6.300,00 Tr: 3371-9157

9116-1850. ou 9988.1982 com Alzemir.

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro
Mercedes 1113 por R$17.500,00 aceito carro portas, aceito moto na negociação. Tr: 8807- BIZ- vende -se 125 KS, ano 2005/2006,
Tr: (47) 9196-4430

3457 vermelha, com bagageiro e dois capacetes
R$ 3.700.00 Tr: 9961-9692 Iara /9114-7265
IvaniaMERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/ UNO - vende-se sx ano 97, 2 portas na cor

baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368 vermelha R$: 8.800. Tr: 3370-1161.

SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144

IIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ CH EVRO LET
UNO - Vende - se, quatro portas, completo.
R$ 4 000,00 entrada. E' mais parcelas. Tr:
9618-7945.

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance,
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE,
AL. Tr: 8823-8479. UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú, R$

com ar, R$ 19.000.00 Tr: 9989-8099 2.700,00. TR. 33717317/99267616
ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",

.

IPVA pago, único dono. Tr. 99294800 SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de

fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,
completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a

álcool em perfeito estado R$ 4.800,00 Tr:
3276-0850 STllO - vende -se ano 2003, na cor branca,

completo sem teto Tr: 9181-6689

CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor vermelha,
em ótimo estado com dois pneus novos, R$
2.200,00 Tr: 3276-2185 ou 9227-4688

CG- vende -se 125, ano 2002 R$ 2.900,00 Tr:
3370-0983

CORSA - vende-se classic, para assumir
financiamento, ou troco por moto CB 300 Tr: STllO- vende -se ano 2007, completo Tr: CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
3376-3173 ou 9934-6491 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha 3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539

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,
insulfim, trava e alarme, som, pneus novos,
engate, R$14.800,00 Tr: 9979-0527

MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006,
completa com ar e direção, Tr: 9621-8645 ou

3370-7242

S-1 O - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer,
cabine Simples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 Tr: 3371-9157

VECTRA- vende- se milenium ano 2001,
completo, banco de couro, com manual e nota

. fiscal, R$ 23.500,00 Tr: 3376-2776

CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, semi
nova, com 6 meses de uso 5.400KM rodados,
cor preta com injeção eletrônica, partida elétrica
e com caixinha de 401 já instalada R$ 5.500.00
Tr: 9925-9068 ou 3370-6687.

GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$
MITSUBISHI - Vende - se, l200 Gl 98, 4 X 4, 7.500.00 Tr: 8873-1006
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH,
TE. R$ 29.000,00. Tr: 9983-9046 falar com Polo - vende-se ano 94, AP 1.8, AlC R$ 6.600

Joise Tr: 8873-1006

,UIIPIIWIEI PEUGEOT

PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$
35.000,00 + financiamento Tr. 3372-1371

PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$16.500,000. Tr: 9975-3940/9902-6717.

PÓlO - vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Completo, 55.000km, revisado. R$ 28.000,00
único dono. Tr: 9608-5655 ou 3372-1098.

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

PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo. SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê branco, Tr: 3275-6730

,IUIUIIIII/IlIIIUIIII R ENAUT
-

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

STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com

partida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157

Twister- vende-se ou troca, ano 2003, vermelha
R$5.500. Tr: 3370-1161.

XR 250 - Vende-se, 04, tomado, equipada para
trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486

XT660 - Vende-se, ano 05, R$ 18.000,00.
FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo, Tr:9979-8040

VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-3444
couro, R$17.000,00 Tr: 9973-9669

FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. Tr: 9143-
. ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002, 0574 Josi
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou

9969-4208
.

MERCEDES CLASSE A - vende - se 160 GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
BIZ- vende-se 2007, 125 prata semi partida 'ti tad 10 000 00 d tr d

.

12completa elegance, banco de couro, ano o mo es o . . e en a a e mais x

R$: 3.400.00. Tr:3275-3538 ou 9931-9410
2000, na cor chumbo, R$ 16.800,00 Tr: 3275- de 421 ,00 Tr: 9954-8466

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, BIZ _ vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.
.

2421 ou 9148-5790
quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/lauro GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em perfeito

BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida OMEGA- vende- se ano 79, com bateria e estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850

elétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064 pneus novos Tr: 3055-8262 Sandro GOL _ vende - se, 1000 CHT, branco, com trava,

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz branca, Besta- vende-se, ano 2001 completa GS valor alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00 Tr:

ne 5 no o r 3370 0479 35.000.00. Tr: (47) 3436-7756 ou 9114- 8855-9931 ou 3372-0900
UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, p u v s. r: -

1130.
com ar-condicionado. R$ 17.000,00. Tr: CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr: GOl- vende -se quadrado, ano 89, 1.6, onginal,
9979-8040 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir Vende-se ou troca-se f-i 000, ano 89, mwm. motor Ap, suspensão e pneus novos, roda de liga

Tr: 3372-2823 ou 9632-3925 leve, R$ 5.800,00 Tr: 3274-7919 ou 9931-9410

YBR - vende -se 2007 cor prata, placa vermelha,
troco por carro Tr:8473-9240

YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Tr: 7812-
3100 ou 9953-2627/ Samir

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

FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06, completo,
20 dono 32 '1 km irnp c' I R$ 27 000 00 MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$

Zafira - vende-se ano 2002 completo c/ GNV/ 1i 9186' 722m31 ,I e ave, ., SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr: 36 500 00 Tr' 8402 5923
OVO R$: 25.900.00. Tr: 9616-1850

r: -

3370-1141 ou 9113-7522
. , ..

-

SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
0075

ESCORT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina, R$ PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar ano
4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300 HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor 45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922- 1995 sére ouro com motor O km com nota fiscal

cinza, R$ 3.800,00 Tr: 3371-8208 ou 9176- 8300 de fabnca Tr: 9183-5214.
ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com 4929

som R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300

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

F250- vende -seXll, ano 2002, completa em
ótimo estado, segundo dono Tr: 3371-4998

FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro
portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881

KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpador e
Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na cor desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945-
cinza cirus. Tr: 9158-0019 5881/3273-6572

Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova. KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
R$ 5.500. Tr: 3055-8262. 8.500,00. Tr: 3276-0850

FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e trava TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha, R$
S-1 0- Vende-se, 2.4 5, 01, 2 portas, completa, vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr: 5.500,000, aceita-se carro em troca CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148. 3055-3756 ou 8408-9110 completo, air bag duplo, ótimo estado, R$

TWISTER- vende-se ano 2003, corvenmelha, Tr: 17.500,00 Tr. 9978 6795 Raquel
9648-0904

HWIIUUIIPIIIIIIIIIII! FIAT

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

I

IIWWUUIUIUIIIIII OUTROS
SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790

CROSSFOX - vende-se ano 08/08 PRATA 1.6
KA - Vende-se, ano 2001 , IMAG, ótimo estado, FlEX. COMPLETO ÚNICO DONO - BAIXA KM
R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas de R$ - IMPECÁVEL - R$38.900,00. Tr: (47) 9909-
454,00. Tr: 3273-6417 0949-3371-6890

Ford Ka- vende -se modelo 2009 com ar, CIVIC - vende -se LXl, ano 2007, gasolina, na
direção, trava e alarme, branco R$: 25.500. Tr cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00 CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de
9135-8601. Tr: 9192-1556 Reginaldo liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161

MONDEO - vende-se, sw, 2.0, 16 v, 97, C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air CORSA - vende-se HATCH quatro portas, ano
completo, banco de couro, gasolina/GNV, em bag duplo, aros de liga leve originais, pneus 2000, único dono, com ar - alarme - trava - kit
ótimo estado, R$ �5.000,00, Tr: 979-6850 ou

'!WIIIUO/lIPIIIIU VO LKSWAGEN

Substitua seus cabos de velas
originais por um estabãzador
eletrônico de tensão em alta e

economize até 30% de combustível,
álcool, gasolina e gás.

Instale já o seul

Informações e venda .

(47)3373-1280 • 9167..0144

ShoW imperdível)
somente noSHOW BAR!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 040.
Rua Joaquim Francisco

de Paula, 1058.
Chico de Paula.
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Café
Melitta
500g

Pêssego em Caldas
Cantu Lata 485

Biscoito Wafer
Minueto 1159

o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010

Sidra
Cristal
Doce Amor

Maionese

Purity
5009

Suco
Soy Suco
1L

Ovos de
Codorna
Danimar
300g

Publicidade

Cerveja
Nova Schin
Lata 350ml

Detergente
Minuano
SOOml

Ave Bella Ceia

Temperada

Toddynho
200ml

Azeitona
Hemmer
SOOg

Cerveja
.

Sol
Lata 350ml

Extrato de
Tomate

Elefante 340g

Chester
Perdigão

Lactea
Do Vale 180g

SUPERMERCADO
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Mercado interno segue aquecido
Brasil continua registrando crescimento econômico, mesmo com crises internacionais
JARAGUÁ DO SUL

o ano de 2011 será mesmo

pautado por mudanças. As
transições de governos,
tanto na esfera nacional
como estadual, prometem
movimentar o cenário
político e também
econômico do país.

AexemPlo
de 2010, o

Brasil deve seguir re

gistra"nd? crescimento
econorruco e o merca-

o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010

"desaceleração", os especialistas
garantem que a tendência é de
índices econômicos favoráveis.
Já no exterior, o cenário fica um
pouco diferente. Grandes po
tências passam 'por fortes crises
econômicas, o que desfavorece o

mercado das exportações.
Em entrevista ao O Correio do

Povo, o doutor em Geografia Hu
mana, Aloysio Marthins de Araújo
Junior, avalia o cenário econômico
registrado em 2010 e aponta ten
dências para o próximo ano: Ele
também avalia a equipe econômi
ca de Dilma e fala sobre a diversi
dade das indústrias catarinenses.

do interno continua fortaleci- - Debora Volpi
do. Mesmo com a já anunciada debora@ocorreiodopovo.com.br

"
Se considerarmos que a economia mundial crescerá em

torno de 1,5 a 20/0 (sem contar a China), uma taxa de 50/0 é o
suficiente para manter a economia brasileira em expansão.

"

- BALANÇO DE 2010
De acordo com o especialista, 2010

foi um ano "bastante positivo", apesar
das crises vivenciadas pelos países de
senvolvidos. Mesmo com o câmbio des
favorável aos exportadores, a economia
brasileira vem reagindo positivamente.
"É como afirmava o grande economista
Ignácio Rangel, o Brasil cresce a despeito
das economias ricas, porque tem hoje um
parque produtivo bastante diversificado",
comenta. Ele afirma ainda que a econo

mia não sofreu grandes abalos devido ao

processo eleitoral.

- TENDÊNCIAS PARA 2011
A tendência é de manutenção dos ín

dices verificados em 2010. "Acredito que a

nova equipe econômica, principalmente
no Banco Central, conseguirá buscar al
ternativas para que esta pequena desace
leração prevista para 2011 não traga conse
quências danosas à inflação, ao consumo

interno e às exportações". O governo fede
ral já anunciou que em 2011 o crescimento
econômico deve girar em torno dos 5%, o

"

que para o especíalista é um índice razo

ável. "Se considerarmos que a economia
mundial crescerá em torno de 1,5 a 2% (sem
contar a China), uma taxa de 5% é o sufi
ciente para manter a economia brasileira
em expansão", afirma.

- EQUIPE ECON�MICA DE DILMA

"Aparentemente, o debate interno en

tre desenvolvimentistas, com a manuten

ção do Ministro Guido Mantega, e liberais
está tendendo ao primeiro grupo. Ou seja,
uma equipe que deverá incentivar a em

presa nacional, o planejamento estatal,
buscando solucionar os graves problemas
infraestruturais como transportes, sanea
mento básico e habitação", analisa. Neste
sentido, o especialista define como uma

boa escolha o "time" formado pela presi
dente eleita Dilma Roussef. '

- TRANSiÇÃO DE GOVERNOS
As transformações no cenário político

também movimentam os acontecimentos
no âmbito da economia, mas como nas

esferas estadual e federal teremos a con-

A economia internacional
está, e estará, passando por
grave crise, isso tanto para os

países que compõem a União
Europeia, quanto para os

Estados Unidos e o Japão.

"

tinuidade dos governos, poucas devem
ser as mudanças. "No caso estadual, será
trocar seis por meia dúzia. O apoio que o

PMDB deu aos Democratas foi o mesmo

que recebeu na eleição passada. Não vejo
.

nenhuma ruptura significativa. Mudam
se os nomes, mas as políticas continuarão
mais ou menos como foram nos dois go
vernos anteriores", explica. Já em âmbito
federal, o especialista acredita que o novo

governo também seguirá a mesma linha
adotada anteriormente, porém com uma

equipe econômica mais focada no forta
lecimento da economia interna.

- SETORES EM ALTA
Um diferencial catarinense é a diversi

dade econômica. Do turismo à indústria
de transformação, diversos segmentos
movem o desenvolvimento econômico do
Estado. Para Junior, as áreas que estarão
em alta no próximo ano serão as mais tra
dicionais como da indústria de alimentos
e de transformação. Para fazer com que
Santa Catarina fature ainda mais com o

turismo, ele sugere melhorias urgentes

"

2011

no que se refere à infraestrutura (portos,
aeroportos e transporte rodoviário) além
de maior divulgação dos destinos turísti
cos catarinenses. "É preciso investir o ano
inteiro em marketing, treinamento para
funcionários, dar opções fora da tempo
rada de verão também, É preciso planeja
mento estratégico para o setor, pois este é
sem dúvida um dos segmentos que mais
movimentam recursos", sugere.

- ECONOMIA EXTERNA
i� economia internacional está, e es

tará, passando por grave crise, isso tan
to para os países que compõem a União
Europeia, quanto para os Estados Unidos
e o Japão. Ainda não se pode avaliar uma
franca recuperação destas economias,
devido à gravidade da crise iniciada em

2008", declara. Quanto às exportações, a

tendência, de acordo com o especialista, é
o governo brasileiro interferir no câmbio
de modo a desvalorizar o real, o que torna
os produtos nacionais mais competitivos
no mercado externo e consequentemen
te, estimula as exportações.

"
Acredito que a nova equipe econômica,

principalmente no Banco Central, conseguirá
buscar alternativas para que esta pequena
desaceleração prevista para 2011 não

traga consequências danosas à inflação, ao
consumo interno e as ,exportações.

É como afirmava o grande
economista Ignácio Rangel,
o Brasil cresce a êlespeito das
economias ricas, porque tem
hoje um parque produtivo
bastante diversificado.
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o presidente do TSE,
Ricardo lewandowski,
entregou na tarde de.
ontem, em cerimônia no

Tribunal Superior Eleitoral,
os diplomas de presidente
a Dilma Rousseff (PT) e de
vice-presidente a Michel
Temer (PMDB).

A
cerimônia começou às
17h20. Dilma vestia um

traje azul com detalhes
de renda vermelha. Ela

foi conduzia ao plenário pelos
ministros ArnaldoVersiani e Cár
mem Lúcia.

Cerca de 250 pessoas foram
convidadas para a cerimônia. Dil
ma e Temer receberam os diplo
mas das mãos do presidente do
tribunal, ministro Ricardo Lewan
dowski. O documento - assinado
pelo presidente, ministros do TSE
e procurador-geral eleitoral, Ro
berto Gurgel- é um "comprovan
te'! da Justiça Eleitoral que habilita
a presidente eleita e o vice a tomar

o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010

posse no dia Iode janeiro.
Além de dez familiares da

presidente eleita e de quatro do
vice, participaram da diploma
ção no TSE indicados a ministros
de Estado do governo Dilma que
ainda não tomaram posse e go
vernadores eleitos.

"
(Prometo) honrar as
mulheres, cuidar dos

mais frágeis e governar
para todos.

DILMA ROUSSEFF, PRESIDENTE ELEITA

,
Em breve discurso, Dilma afir

mau .que é uma "grande responsa
bilidade" suceder um presidente da
"estatura" do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e prometeu "honrar as
mulheres, cuidar dos mais frágeis e

governar para todos". Disse ainda

que vai trabalhar pela estabilidade
econômica do país e defender a li
berdade de imprensa. "Nenhuma
estratégia política e econômica é
efetiva se não se refletir na vida de
cada trabalhador, empresário e fa
mília", discursou.

Dilma recebeu
O diploma
das mãos do
presidente
do TSE em

cerimônia
realizada
ontem

RITO NO TSE

Dilma eTemer são diplomados
Petista destacou o fato de umamulher ter conseguido chegar à Presidência do país

gumz@9Un1z.com.br
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Rit�j)Ü.l",ibijÍ!.lllllli(47) 3371-8850
vendas - assistência técnica

programa para cupom fiscal e NF-e www.gumz.com.br
(47)3311-4147 UMA PARCERIA QUE DA CERTO. Desde 1978

CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

:l000 MULTIMARCAS • (4n 32731001 EMMENDORFER • (47) 32744444 KIKARRAo· (47) 33714225
RUA ANGELO RUBINI 780 AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 557 RUA WALTER MARQUARDT 2495

(Jar.lguá doSul) (Jaraguá do Sul) (Jaraguá do Sul)

AUTO fÁCIL· (41) 33120011 FACHINI·(47) 33703015 LAIO AUTOMÓVEIS· (47) 32732243
AV PREFEITOWAlDEMAR GRUBSA 3841 RliA PRESo ÉPITACIO PESSOA 570 AV PREFEITOWAlDEMAR GRU8SA 3809

(..I.JraguádoSIlI) (Jaraguá do Sul) (Jaraguá doSUl)

AUTOMóVaSJARAGUÁ· (4n )3719500 FERRETTI·(47)33730047 MARCOlLA· (47) 33701669
AV. DEODORO DA FONSECA 1140 UaraguádoSul) BR 280 KM 58 S/N (Guaramlrlm) AV GETÚLIO VARGAS 920 (JaraguádoSul)

AZEVEDO· (41) 33730806 GADOTTI· (47) 33722143 MILTON CAR • (47) 33761470
8R 280 KM 58 (Guaramlrlm) RUA BERNARDO DORNBUSCH 1671 (JaraguádoSul) RUA ÂNGELO RUBINI 461(JaraguádoSuIl

8Al.SANELLI· (4n 33702010 GAOCHO VEICULOS· (47) 33719730 MM AUTOMÓVEIS· (47) 33730131
AV PREFEITOWALDEMAR GRUBSA 4158 RUA BERNARDO DORNBUSCH 1917 RUA 28 DE AGOSTO 66

(lafaguádoSul) (Jaraguá doSul) (Guaramirim)

BARRAVEfcULOS· (41) 33761949 GERAÇAo'(47)33731919 NEI AUTOMÓVEIS· (47) 33721070
RUA ANGELO RUBINI 712 (Jaraguá do Sul) RUA GERONIMO CORREA 279 (Guaramlrlm) RUAWALTER MAROUADT 1850 (Jaraguâ do Sul)

8LUMENCAR - (41)32756336 GIOVANE • (47) 32750045 RAUSIS· (47) 33732020
RUA ÂNGELO RUBINI 815 RUA BERNARDO DORNBUSCH 1880 RUA GERONIMO CORREA 20

(.Iar3guádoSuO (Jaraguá do Sul) (Guaramlrlm)

CIDADEVElculOS � (47) 33734900 GLOBO CAR· (47) 32763804 RODOCAR· (47) 32736549
RUA 28 DE AGOSTO 1584 RUA BERNARDO DORNBUSCH 619 RUA BERNARDO DORNBUSCH 620

(Guaramirlm) (Jaragu.l do Sul) (Jaraguá do Sul)

aRCUITO � (41) 33119333 HP VElcULOS· (47) 47·33720048 RVVErCULOS- (47) 33711743
RUA REINOlDO MU 355 AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1014 AV PREFEITOWAlDEMAR GRUBBA 4286

U1taguá doSul) (Jaraguá do Sul) (JaraguádoSul)

CONFIANÇAWfeuLOS· (4n 33730201 JAIME AUTOMÓVEIS· (47) 33761701 STREET CAR· (47) 33703113
RUA NORBERTO SILVEIRA JR. 114 RUA ÂNGELO RUBINI 279 •

AV PREFEITOWALDEMAR GRUSBA 4040 ,

(Guaramlllm) (Jaraguá do Sul) (JaraguâdoSul)

DAMR· (41) )2153020 , JANtR AUTOMÓVEIS· (47) 33762277 ZAPELlINI· (47) 33764589
RUAPIlS. fl'ITAoo PESSOA 1170 . RUA WALTER MARQUADT 2777 AV PREF.WAlDEMARGRUBBA3421·

(J.mgu.idoSul) (Jaraguá do Sul) (J�raguil do Sul)

DfTRfNTO· (4n 33118281
IWA EXP. ANTOHlOCARLOS FERREIRA 130 (Jaraguá do sulr
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Festa dei Rancho

oje à noite todo o caminho dos baladeiros de plantão tem

....
um único sentido. A direção certamente é a Festa Del Ran
cho que rola na pista da Sociedade Diana, em Guaramirim.
Pois é lá, que estarão para movimentar a casa, a excelente

dupla Paula & Pâmela, Agitas Cavalera.com, Tequileiros, a loira do
Funk - a DJ Tay.Vai bombar!

NAS RODAS
• Recebi gentilmente das sócias l...

Tatiane e Juliana, daDonnaAnna
Boutique - uma das lojas com
requinte que veio, certamente
para ficar -, um lindo cartão de
Natal. Junto, uma camisa da
famosamarca francesaVuarnet.
Simplesmente, adorei.

e toda a trupe, reúne um grupo
de amigos para 'almoço de

confraternização, dia 28, na
pérgula da piscina de sua elegante
casa de praia, em Itajuba.
• Depois de um giro por alguns
países da América do Sul, Moacir
Novaes Costa fez o caminho de
volta para casa, bem mais latino
americano. Elogia tudo o que
viu e fotografou!

•Movido a atmosfera natalina
e de fim de ano, o empresário
Plácido Rausis, a sua Carmen

Saúde!
Cá entre nós, uma classe vai

estourar o champanhe na vira
da do ano sem fazer muito as

contas. Como sempre, durante
a votação relâmpago, o Senado
aprovou aumento de 61,83% no

salário dos próprios senadores.
Para os deputados federais, o

aumento chega afogado em nú

meros, 133,96% no valor do venci
mento do presidente da Repúbli
ca. E como não dormem de touca
nem nada, o tentáculo dessa deci
são se estende à perder de vista em
estados emunicípios. Brasil!

Jalr Pedri, Jean Jean Cario Leutprech ,

Natalia Petry, Dieter Janssen e Sérgio
Zapella, durante reunião do PSB, na casa

da presidente da €âmar.a, segunda�feira

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o popular "Plaza", Ele é outro

amigo que acompanha a coluna todos os dias.

, Hojemais de 25 quilos de
carne, pilotado pelo amigo
Jeremiaz Rozza, serão assados
para um grupo de amigos do
empresário Aldo Pavanello. A
confraternização será no bar
do Sérgio.

•Amanhãmais conhecido
como domingo, quem recebe
todo o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais
um aniversário, é o boa gente
Henrique Sudatti Porto. Salute!

Social 21

A bela Brenda
Araújo nos

corredores da
London Pub

"
Lutar pelo amor é

bom, mas alcançá-lo
sem luta é melhor.
VJU.IJAM SHAKESPEARE·

"

.\ Onde comer bem
Na Subway, o lanche natural do

Sul do Mundo.

TOdos�2!a��?ar esse
tipo de campanha. A 8a Fase da

Turma de MKT da Unerj deste ano
realizou uma bela ação de Natal.
Arrecadaram para as crianças
carentes da escola Dom Pio de

Nereu Ramos, muitos brinquedos,
roupas e outros quesitos. A entrega
foi realizada na terça-feira. Valeu!

Dica de sábado
Curtir as delícias da

Choperia Scondidinho.

de Jaraguá. Valeu!

• IaísaOliveira Barato e

Marcos Doubrawa Ir, vão
curtir oNatal e o Ano Novo
bem juntinhas. O Love está
mais forte do que nunca.

• Acesse o síte www.
•

moagoncalves.com.br e
confira as fotos da London
Pub, da quinta-feíra.
• Amor são duas solidões

protegendo-se uma à outra.

(RaínerMaria Rilké)

Requinte
Na segunda feira, 20, sob o

comando de Hamilton Choptian,
inaugura em Jaraguá a Requinte
Móveis e Decoração. Revendedo
ra exclusiva dos móveis planeja
dos Dimare além, daro, de uma

variedade de móveis para jardins
e salas de jantares. A partir das 16

horas, acontece open house e um

delicioso coquetel.

Bomba!
!Os diretores da ADJ, Cacá Pa

vanello, Sérgio Silva e Osni Ma
theussi, na tarde de sexta-feira,
instauraram Inquérito Policial na
Comarca de Iaraguá do Sul, con
tra às pessoas que estavam usan

do Facebook, Orkut e disparos de
e-mails contra o trio que coman
dou com sucesso 10 anos o futsal
de Jaraguá. Vem bomba por aí.
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a US$ 3,5 milhões.
O plano de cortes, que se

tornou a máxima prioridade da
.

Casa Branca para estimular a re
cuperação econômica, estende
até 2012 a redução de impostos
para todos os níveis salariais e a

13 meses os subsídios para dois
milhões de desempregados.

mil para os deputados de Brasília
a R$ 34,2 mil para os de Rorai
ma), auxílio-moradia de R$ 3.000
e verba-de R$ 60 mil para a con

tratação de funcionários.

No Senado, o custo médio de
cada senador, de R$ 146,5 mil por
mês, é ainda mais subestimado.
Não foram informados os valores
pagos com ressarcimento postal,
telefônico, combustível e atendi
mentos médicos. Para os sena

dores, foi contabilizado apenas

.Aprovadopacote de corte tríbu
Congresso americano já tinha negociado medidas com Barack Obama antes da votação.

Com
277 votos a favor e

148 contra, a Câmara de

Representantes aprovou
o controverso plano tri

butário negociado pela Casa
Branca com os republicanos
na semana passada, o mesmo

que recebeu o aval do Senado
na quarta-feira, com 81 votos a Entre outras medidas, tam-
favor e 1� contra. bém estende temporariamente

A medida, que os democra- os cortes a outros tipos de im
tas tentaram modificar du- postos, incluindo os do Seguro
rante três horas em um ácido Social. Após longa demora e ata

debate, passará agora para a ques partidários, o debate iniciou
promulgação do presidente com atraso e foi caracterizado
dos EUA, Barack Obama. por acusações dos dois partidos

Os cortes, aprovados duran- de uma "luta de classes" no país.
te a gestão de George W Bush, Os democratas se queixaram de
venciam em 31 de dezembro, e que o plano de cortes se estende
sem essa extensão a maioria dos também aos ricos, que, segundo
americanos teria sofrido um au - sua opinião, não precisam.
mento tributário a partir de ja- A presidente da Câmara de
neiro de 2011. Representantes, Nancy Pelosi,

A votação final aconteceu de- criticou o fato de que cerca de
pois de ter sido rejeitada uma

"
6.600 famílias bilionárias se be

emenda do democrata Earl Po- neficiarão dos cortes de impos
meroy que estabelecia em 45% tos por patrimônio, embora "não
o imposto a heranças superiores criem empregos". Projeto agora precisa passar pela promulgação do presidente BarackObama, democratas queriam taxação dos ricos

LEVANTAMENTO NÃO LEVA EM (ONTA UMA SÉRIE DE DESPESAS

Congressistas custam R$ 128 mil por mês

o Congresso dos Estados
Unidos aprovou na

.

madrugada de ontem um

plano de USS 858 bilhões
em cortes tributários para
milhões de americanos
até 2012 e de subsídios a
desempregados.

Com o aumento do Legislati
vo aprovado esta semana, cada
um dos 594 congressistas bra
sileiros representa custo médio
de R$ 128 mil por mês aos cofres
públicos. Seus vencimentos tive
ram reajuste de 61,8%, passando
de R$ 16,5 mil para R$ 26,7 mil,
com validade a partir de feverei
ro. O levantamento publicado
pela Folha de São Paulo não le
vou em conta benefícios que não
têm valores divulgados ou são de
difícil mensuração.

Na Câmara dos Deputados, a
média de custo de R$ 125milmen
sais considera 15 salários anuais
(130 mais duas ajudas de custo),
a média da cota para o exercício
do mandato (que varia de R$ 23

•

O

DIVULGAÇÃO

o novo salário, o auxílio-moradia
de R$ 3,8 mil, a verba de gabinete
de R$ 82 mil, verba indenizatória
de R$ 15 mil e passagens, que va
riam de R$13 mil a R$ 25 mil, em
valores de 2009 - o Senado não

respondeu se houve reajuste.
O projeto aprovado em tem

po recorde beneficia também o

presidente da República com um

reajuste de 133,9% (ganha atual
mente R$ 11,4 mil), ministros de
Estado e o vice-presidente da Re

pública, com reajuste de 148,6%
(ganham hoje R$10,7 mil). Todos
passam a receber, em fevereiro
do ano que vem, o mesmo dos
vencimentos dos ministros do

Supremo, que serve como teto
(i'á funcíónaãsmo :púlbbeIDu,� � �,� � I f

o céu brilha com os encantos
da noite de Natal.

Um Feliz Natal
a todos os guaramirenses.
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loja Cortinas Luzia, atuante no

mercado jaraguaense há 16 anos,

passa a funcionar em novo ende

reço, oferecendo espaço maior e
mais confortável para atender seus clíen
tes. Essa é a primeira mudança enf todos
esses anos. E, para celebrar, um coquetel
será realizado hoje, ti partir das 10 horas,
no prédio 603, na rua Bernardo Dornbus
eh, no bairro Baependi. O programa de

comemoração ainda contará com brin-
. quedas para crianças e música ambiente.
A proprietária do estabelecimento, Luzia
Fortunato, tem 'experiência no ramo há
40 anos. "Nossa área está três vezes maior,
ampliamos para 715 metros quadrados". O
telefone do comércio é (47) 3371-0354.

Kayrós
Completa hoje quatro anos de existência o

Kayrós Business Hotel que vem com uma pro
posta bem diferenciada para o mercado da re

gião. O presente veio antecipado com o prêmio
MPE Brasil. Ele está muito focado no principal
público que visita Iaraguá, formado porhomens
de negócio. A apostamostra-se bem acertada.

Pesquisas do IBGE
- Os hábitos alimentares dos brasi

leiros mudaram nos últimos anos com

queda significativa no consumo de ar

roz e feijão.
- Também apresentou forte queda o

consumo de açúcar e farinha, tanto de

trigo como de mandioca.
- O consumo de refrigerantes teve

em aumento acentuado, principalmen
te o sabor cola.

- Consumo de cerveja está em alta,
crescendo 22% nos últimos seis anos.

Estas são algumas informações da

Pesquisa de Orçamentos Familiares do
IBGE e podem ser uma preciosa fonte
de informações para empresas do setor,
pois estão quantificadas.

o Papai Noel da Dalila
A Dalila Têxtil realizou no último dia 4 a

Campanha Natal Solidário. Foram feitas ar

recadações através de doações dos funcio
nários, que se organizaram para conseguir
a maior quantidade possível de alimentos,
roupas, calçados e brinquedos para as fa- .

mílias carentes. As cestas foram montadas
e entregues por colaboradores voluntários
juntamente com o Papai Noel. No total fo
ram atendidas 11 famílias carentes.
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Mercaclo Regiona� Ik t @ t b

Lourival Karsten

Hábitos de consumo
Pesquisa do IBGE compara o consumo

das famílias pobres - renda até R$ 830 --o com

o das família ricas -- renda acima de R$ 6.225
- e conclui que enquanto em relação a al

guns alimentos como leite, frutas, bebidas
e outros itens o consumo dos ricos é muito
maior, em relação ao arroz e feijão, o volume
consumido pelos pobres é bem maior e na

farinha de mandioca o consumo está relati
vamente equilibrado.

A TIM, buscando aproveitar o mundo das
redes sociais, firma mais uma parceria com o

Facebook e traz para seus clientes, o serviço
móvel da rede social que mais cresce no mun
do, o Facebook SMS. Com ele, é possível se
mahter conectado ao Facebook sem a neces

sidade de um computador ou um smartpho
ne, apenas utilizando mensagens de texto

(SMS), tecnologia compatível com 100% do

portfólio de aparelhos da operadora.

Como parte das comemorações de seus 85

anos, a rede Breithaupt realizou a distribuição de
10 kits maternidade às mamães que tiveram seus

bebês no .ma 9 de .dezembro.. A erp.pr,esa contou

Dinâmica·
Ganha cada vez mais força na região o segmento de

equipamentos para a área industrial e nele se apoia a Di
nâmica que chega aos onze anos de existência no dia de

hoje. Seus principais produtos são equipamentos para
movimentação de cargas e pessoas.

DIVULGAÇÃO

Economia 23

Vagas para
estagiários

o CIEE-Centro de Integração
Empresa-Escola registra um es

toque de aproximadamente 35
mil vagas de estágio até o final de

janeiro. Trata-se de uma novida
de, pois usualmente estas vagas
diminuem muito no final do ano

e isto não está acontecendo nes

te momento.

PIERO RAGAZZI

Tim e Facebook

LOTERIA

11 - 15 - 39 - 40 - 69·

01 - 03 - 05 - 06 - 08
09 - 1 o - 14 - 1 5 - 1 6
17 - 18 - 19 - 20 - 22

"'/D�rrJlrramr;mJ_'111
�:J['nuu;;j�o �rlj, o II�, Yi 'i o

1 ° 34.360 250.000,00
2° 04.070 22.000,00
3° 03.947 12.000,00
4° 62.755 11.000,00
5° 10.542 10.320,00

Errata
eletrônica

Registro a surpresa de um

amigo que comprou um livro

para seu Kindle e recebeu uma

mensagem da Arnazon infor
mando que tinham sido encon

trados alguns erros no texto do
mesmo e bastava autorizar para
baixar nova versão automatica
mente. Definitivamente, as coi
sas estãomudandomuito rápido.

Errata
eletrônica

I,

um amigo que comprou
um livro para seu.Kindle e

recebeu umamensagem'da
Amazon informando que
tinham sido encontrados

mênte, as coisas estão mu
dandomuito rápido. '

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 17.DEZEMBRO.2010
Je

I 'I II I

CÂMBIO I',
I I, I, ' 'COMERA VENDA 'lAR. "

EURO (EM R$) 2,2593 2,2609" 0,27
J,.;l"-;:�i;;d$..' ,.,il1ii!H�';;\i:.!�·liJ;!I!!lflt;::l'i1!i!tf�1i1J:!i!l&··:':';lJl'Iii'J(I!!iJil/íJi1J!I!JJJJfIi!i!ilUIlil_Ilf1�/l!1i1I/!IJl!/.'l1f:!11Ji 1I/fi1I:!i.!lfl1liJPIf,Jil]f!l,r:tI!§i!JI�.i·.tl!1iCiIiimi/lJll_i!ifl'JJJli1Ji!I!tilil'1lfJllilJ;l/l!!/lI1J/!!"J!1jI/;lIl11mlJifi1i!jUmIJJlfflllmm::lImiffi1mj!fI;'1i�h"limri.c11JJ1!
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* SEVILLA

DIVULGAÇÃO

Estreia 2
Apesar de toda essa prepara

ção, Xande não nega que o fato de
ter sido jogador ajuda na hora de
conversar com seus comandados.
"É fundamental essa experiência
também. Dos 12 jogadores do time,
nove tinham chegado pela primei
ra vez em uma decisão. Então pesa
muito o lado psicológico e é nisso

que a gente tem de trabalhar nessas
horas". Para 2011, Xande vai conti
nuar no time e espera, novamente,
classificá-lo para os Jogos Abertos,
além de semanter naDivisão Espe
cial do Catarinense.

ANIVERSARIANTES

�
sABADO

fl2lJf!J 'il&U»71 (5SMOO) Ff ,JlRO (lI5 AROS)
- Domingo faz a final do -Terminou em

campeonato colombiano quinto no último
com o Once Caldas campeonato finlandês

DOMINGO

� I
....DOR1UtJHD P.A_ÁClUBE (21

, '(m Ias,) - É o líder do ,AIO$) -Ficou em

campeonato alemão, nove sétimo lugar na Série
pontos na frente 'B do Brasileirão 2010

ra Wl
CIIEMRJES 'IAU)W.a CDSMilA:DEMfA /QUllPUt
fQllRIR) - Disputa (2 MOS) -Está na

a terceira divisão do mesma competição do
futebol chileno rival ao lado

SEGUNDA-FEIRA

III PlPOOlA EC (11
IAIDS, Ficou em sétimo

lugar no campeonato
cearense 2010

Estreia 1
Xande sempre foi um grande profissio

nal. E depois de abandonar as quadras e as

sumir o banco de reservas de uma equipe, já
conseguiu grandes conquistas. Comandan
do o futsal de Rio do Sul, foi campeão regio
nal dos Jogos Abertos e, o principal, levou
o time para a elite do futsal catarinense. Na'
final da Primeira Divisão, acabou derrotado
para o Moitas, de Ituporanga, mas não tirou
o brilho da boa campanha. "Foi um ano es

pecial. Me preparei muito para isso, fiz fa
culdade, vários cursos. Não adianta ter só a

experiência de jogador, é preciso se especia
lizar para termelhores resultados", afirmou o
atleta, que renovoumais um ano com o time
do AltoVale do Itajaí.

Fim da Malwee
-

Claro que ao falar com Xande, não tinha como não pergun
tar sobre o fim daMalwee Futsal. E ele lamentamuito. "Quando
falamos da nossa vida, sempre será com carinho. Dos 21 anos

que joguei, 11 foram em Iaraguá do Sul. Foi aí que ganhei mais
de 40 títulos, fiz aminha faculdade e cresci comminha família",
afirmou. Para ele, o futsal ganha um vazio com a saída do time.
"Era um exemplo para todo mundo, de organização, de hones
tidade. O projeto mudou a vida de muita gente e não tem como

esquecer disso". Xande 'deixou marcas em nosso futsal, exemplo
de profissionalismo e dedicação. Garanto que todos que acom
panharam aMalwee torcem pelo sucesso dele.

ARQUIVO OCP

DOIS TOQUES
,AçAo 1-Deu no Diário do Sul,
de Tubarão: torcedor do Atlético
entrou najustiça questionando o

fato da Chapecoense permanecer'
"

naDivisão Principal.

AçAO 3 •Como está todo mundo
de recessonesse fim de ano, só
ano que vem teremos novidades
sobre isso. E o campeonato pode
ser paralisado.

AçA02.Como terminou em
terceiro na Segundona, o
torcedor acredita que seu time
tem o direito da vaga deixada

A,tJ,épco ge Ibi]'I.l �I I�!! I Mi/l!/i" I,

BRUSQUE.A diretoria do
Brusque segue atrás deAloísio
Chulapa. O patrocinador
(Havan) j� deu aval e disse que

;:h yai ba��l<��r;�p!falta ,� acerto final. I,
, , /,' 1 W�u,íh, !R'�I, "m / ifi{, ".,!i{í I� , "i

BRAÇADAS

Natação troca
piscinas pelo
maraberto
Ajinc/Urbano/FME terminou ano

com 32 medalhas no Catarinense
JARAGUÁ DO SUL o destaque da categoria júnior

2, pela quebra do recorde mais

antigo dos Iasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina) na prova de
200m borboleta. A segunda con
decoração foi na categoria petiz,
prêmio inédito na natação jara
guaense. A categoria é formada

por 20 nadadores de 11 e 12 anos,

que vieram para o grupo por
meio do Interescolar de Natação.

Encerradas as provas nas

piscinas a equipe partiu para as

maratonas aquáticas, que se

guem até o mês de abril. Na 28a
Travessia Internacional da Lagoa
da Conceição, 25 nadadores par
ticiparam do percurso de 2,2 mil
metros. O destaque foi Amanda
Guimarães que conquistou o 2°

lugar geral feminino. A próxima
prova será dia 23 de janeiro, na
6a Travessia Cidade de Itajaí, na
praia de Cabeçudas.

A Ajinc/Urbano/FME
encerrou esta semana

as atividades em

piscina e já iniciou as

maratonas aquáticas.

Na
última etapa do Cam

peonato Catarinense
de Categorias, a equipe
viajou com 11 nada

dores das categorias infantil 1 a

júnior 2. Foram conquistadas 32

medalhas, sendo 12 de ouro, 15
de prata e cinco de bronze. Na

oportunidade a Fase (Federação
Aquática de Santa Catarina) en
tregou os troféus de Destaque
Fase 2010. A Ajinc/Urbano/FME
recebeu duas premiações.

O nadadorOtávioAzevedo foi
DIVULGAÇÃO

Ajinc participou da Travessia Internacional da Lagoa da Conceição

AR ES MARCIAIS

Equipe de jiu-jitsu volta com vice
A equipe de jiu-jitsu Nova União voltou da quarta e última eta

pa do Campeonato Catarinense com seis "medalhas na bagagem. A
competição, que aconteceu em Blumenau, ainda rendeu o troféu de

segundo lugar por equipe no geral. Em primeiro ficou Florianópolis.
"Estamos muito contente com esse resultado, pois assim fechamos o

ano com chave de ouro", comentou Buda, o professor da Nova União.
mt:l'i l"
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FUTSAl D BASE
/

Equipe sub-17 é campeãEstadual
Combinação de resultados fez categoria faturar o título do Campeonato Catarinense de 2010

DIVULGA ÃO

JARAGUÁ DO SUL

Na base da superação a
.

equipe sub-17 de futsal
masculino conquistou
o título do Campeonato
Gatarinense.

partida decisiva ficará
marcada na história. O

----- CEJ /Afort/ColarQuímica/
uterprev/Gráfica Régis/

FME precisava de uma combinação
de resultados que deu certo. Empa
tada com Blumenau, com 12.pon
tos, o time precisava derrotar Cha

pecó e sofrer, no máximo, dois gols,
para não depender de ninguém,
uma vez que o critério de desempa
te eram os tentos sofridos.

No entanto, os comandados
de Augustinho Ferrari, venceram
por 5x4. Por isso, dependiam do
resultado de São Miguel do Oeste
e Blumenau. O time do Oeste te
ria que fazer três gols na partida.
E foi isso que aconteceu, São Mi

guel estava perdendo por 7x2 e,
faltando sete minutos para o fim,

marcaram o terceiro e decisivo

gol, terminando o jogo em 7x3.

Segundo o treinador, a con

quista foi considerada heroica.
"Mesmo com atletas mais novos,
com vários desfalques e muito

equilíbrio em todas as partidas,
a decisão ficou para a última ro

dada e felizmente conseguimos o
título", considerou. Além do tro

féu Estadual, a equipe conquis
tou uma vaga na Taça Brasil e o

comando da Seleção Catarinen
se que disputará o Campeonato
Brasileiro de Seleções em 2011.

O treinador destacou a supe
ração dos atletas, que neste fim de
ano estão jogando praticamente
tOGaS os dias por causa do calen
dário apertado. "Eles estão pas
sando uma verdadeira maratona

de jogos. São 14 partidas em 14

dias. Hoje (ontem) temos o retur

no em Iaraguá do Sul da catego
ria sub-15", informou o treinador,
porém, até o fechamento da edi

ção do jogo não havia terminado.

Hoje, faz mais dois jogos: às 10h

pega o Colegial e às 16h, Lages. Os
jogos são naArena Jaraguá. Felipe (O) recebe do técnico Augustinho Ferrari o troféu de artilheiro do campeonato; ele anotou 49 gols

pue

('
I

Aliança Educacional

Graduação Pós-Graduação

·1
I

-

I
I
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Mazembe e

Inter na final

Internacional se despede deDubai
Conquistar o terceiro lugar em cima do sul-coreanos é questão de honra para os colorados

questionados por causa de apenas
um jogo", afirmou o treinador.

Ele aproveitou para reclamar da
constante pressão sobre os técnicos

quando uma equipe não consegue
atingir seus objetivos. "É sempre
assim, alguém tem que puxar a

fila. E o treinador é eleito por vo
cês, opinião pública. A cultura ge
ral domundo é assim", comentou.

equipe brasileira fez on- Entre diretas e indiretas, o técni
tem um treino de reco- co colorado preferiu exaltar a con

....... nhecimento do grama - quista da libertadores a considerar
o do Estádio Bin Zayed o fiasco no Mundial. "Sabemos o

Sports City, onde será realizada a tamanho da nossa derrota: É do
disputa.Apenas os 15 primeirosmi- tamanho de nossa vitória na Li
nutos da atividade foram abertos à bertadores", avaliou. "Não termi
imprensa. Antes do treinamento o namos o ano como perdedores.
técnico Celso Roth concedeu uma Terminamos como time que dei
polêmica entrevista coletiva. xou passar uma oportunidade de

O treinador reclamou da ganhar oMundial. Não somos per
pressão sobre ele após a derrota dedores. Somos vencedores. Só que
do Internacional por 2xO para o Inter de Milão e Mazembe aprovei
Mazembe, nas semifinais, sem taram a oportunidade", completou.
assumir a responsabilidade pelo Para o confronto de hoje, o time
surpreendente tropeço. i' (Rafa) poderácontarcomo volanteGuifia
Benitez veio pressionado. Nós" zu O argentino chegou a serdúvida,
que estávamos tranquilos e ago- por conta de doresmusculares, mas
ra estamos pressionados e sendo ' garantiu presençano jogo.

ARU OHARI

o Internacional entra em

campo hoje, às 12h (de
BrasRia), para a disputa
do terceiro lugar do
Mundial de Clubes, diante
do Seongnam.

PREVISÃO DO TEMPO

CHUVA PE
MANHÃ
O dia inicia instável com
chuva pela manhã, mas
o tempo volta a ficar
firme em todo o Estado
110 decorrer do dia.
Temperatura elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 33°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 31°C

SEGUNDA

MíN: 190C h

MÁX: 33°C

TERÇA
MíN: 21°C
MÁX: 30°C

Enso!:ar'ado lliarciahllfJlltü !Mtado
Nubt�do,

DOiVUNflO

Sol de manhã,
chuva à tarde

Amanhã, o sol deve predomi
nar durante todo o dia, com uma

pequena variação de nuvens. A

partir da tarde, no entanto, há

previsão de pancadas de chuva
em regiões isoladas, com possíveis
descargas elétricas. A temperatura
permanece alta, e o vento deve ser,
fraco amoderado, com rajadas.

Celso Roth reclamou da pressão sobre os técnicos e exaltou a Libertadores

ItI!�hlJll/}1I1!1II/UlIiIIII/mjnlll "":�DiIIn.m"

,
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Nuvens aparecem \.. �GÉ� �'-, T" (')
com chuvas soladas \',l'lil/m. 13° 23° ",�,"._,",."�"I

11111111111'... " S1U�� IIJO�,(),UU't/�
No início da próxima semana, o tempo �\ � 0 too

continua firme e algumas nuvens continu-
'" ,nIi_1.1·'/1II�I"",� """ '\

am presentes. A partir da tarde, a tendên _

IDiII",/1I!

"'''DiIInDiIJn''DiIIn'l\
cia é que elas aumentem em todo o Estado, IIII

com pancadas de chuva isoladas e típicas
de verão, principalmente do Oeste ao lito
ral Sul. A temperatura permanece alta.

\

!nstà\fll,!

A Inter de Milão enfrenta o Ma
zembe hoje às 15h (de Brasília), na
decisão doMundial de Clubes. Caso
confirme o favoritismo e ganhe o tí
tulo, a equipe italiana encerrará um
ano perfeito, que já teve a conquista
do Campeonato Italiano, da Copa
da Itália e da Liga dos Campeões
da Europa. Para chegar ao título,
no entanto, o time precisará bater
a grande zebra da competição. O
Mazembe surpreendeu os favoritos
Pachuca e Internacional nas fases
anteriores e é o primeiro africano
a disputa a final do Mundial. Para
evitar surpresas, a Inter tratou de es

tudar bastante o adversário. "Nosso
treinador observou o jogo e vai nos
dar uma boa ideia de como a gente
tem que entrar para enfrentá-los. É
um time fisicamente forte e que têm

jogadores rápidos. O Rafa (Benitez,
técnico) vai nos passar tudo e, por
isso, não seremos surpreendidos",
afirmou o goleiro Julio Cesar.

/
i

,

i
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Reforço efetivo nas
,

JARAGUA DO SUL de Abreu, explica que o foco do com a operação. I'A população
I

trabalho está centrado em coibir deve acionar a PM durante algu
roubos, arrombamentos, pertur- ma emergência e é importante
bação do sossego, orientações de registrar Boletim de Ocorrência",
trânsito, blitz e, principalmente, enfatizou o capitão.
oferecer uma temporada de fé- O policiamento nas cidades

rias segura. Entre 25 e õüpcliciais do litoral será feito pela bíke- Imilitares fazem o rodízio diaria - patrulha, motocicletas e polícia �
mente pelas ruas das praias. montada (cavalo). O helicóptero

Águia da Polícia Militar também
ficará à disposição para pres-
tar atendimentos em casos de

afogamento, acidentes graves e

também servirá para orientar os
banhistas que estejam em área
de risco no mar. A base está loca
lizada em São Francisco, cuja PM
coordena a operação.

Nessa operação, os policiais
civis também vão contribuir com
o reforço de segurança no Lito-
ral. Uma delegacia foi instala-
da na praia da Enseada, em São
Francisco do Sul.

Quem passar o fim
de semana no litoral
Norte perceberá que
o policiamento foi
intensificado para garantir
a segurança de moradores
e turistas pouco antes de
iniciar o verão.

Quadrilha que pretendia realizar assaltos a lotéricas foi presa

Assaltos estão sendo
investigados na região

Os cinco assaltos que acon

teceram na região durante a·

quinta-feira e na madrugada de

ontem, deixaram aPolíciaMilitar
. em alerta. Todas as ocorrências
estão sob investigação e a PM
ainda não pode revelar se eles
foram realizados por uma qua
drilha. O último assalto registra
do aconteceu por volta das duas
horas da madrugada de ontem.

Dois homens armados assalta
ram uma lanchonete na Mare

chal Deodoro da Fonseca. Eles
levaram cerca de mil reais do
caixa e vários cartões de créditos
e celulares dos clientes. Nenhum

suspeito foi encontrado.
Outros dois assaltos a estabe

lecimentos comerciais aconte

ceram na quinta-feira. No bairro
Avaí, em Guaramirirn, também
dois homens armados levaram

R$ 500 reais da Panificadora e

Confeitaria da Nona. Os ladrões
não foram localizados. Já em Ia
raguá do Sul, na Farmácia Iara
guá, dois homens armados ame
açaram a dona do local, levaram
R$ 250 e conseguiram fugir.

Além disso, uma residência

na ilha da Figueira foi assaltada e
outranaBarrado Rio Cerro furta
da. No assalto, a empregada do
méstica da casa foi abordadapor
umhomemvestido de enfermei

ro, enquanto entrava na residên
cia. Nesse momento, o cidadão
anunciou o assalto e acompa
nhado de mais um homem en

trou no local. A empregada e a

proprietária foram amarradas

enquanto os bandidos levaram
vários pertences. Na Barra do
Rio Cerro, o dono de uma resi
dência encontrou uma janela
arrombada e percebeu que um

televisor havia sido levado. Em

seguida, a PM encontrou o obje
to do furto a 150metros do local.

O número de assaltos pode
ria ser ainda maior se 'a PM não

tivesse impedido uma quadrilha,
de ex-presidiários do Paraná, a

tempo. Através de uma denún

cia, os policiais prenderam em

uma casa no Tifa Martins dois
homens e duasmulheres, que pre
tendiam realizar assaltos às casas

lotéricas da cidade. Na residência
foram encontradas armas,muni

ções,maconha e crack,

"
A população

deve acionar a PM
durante alguma
,emergência e é

importante
registrar Boletim
de Ocorrência.

Operação Veraneio
2010 /2011 será estendi- I

I
!

da até o dia 9 de março,
depois do Carnaval, nas

praias de São Francisco do Sul,
Barra Velha, Itapoá e Barra do
Sul. O esquema especial, reforça
do pelos efetivosmilitares e civis,
tem apoio financeiro do governo
do Estado de R$ 1,5 milhão para
pagar as estadias dos policiais
nesse período.

O capitão da Polícia Militar
de São Francisco do Sul, Jailton

JAILTON DE ABREU

"�o
A PolíciaMilitar de Iaraguá do

Sul, por exemplo, disponibilizou
25 policiais para atuar em Barra

Velha. Os batalhões de São Bento
e Joinville também contribuíram

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

,'F

PROFESSOR EJA - PORTUGUES IINGLES Até o dia 05/01, pelo site.
Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - PORTUGU S 1 01 Até o dia 05/01, pelo site.
ESPANHOL
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA - BIOLOGIA 01 Até o dia 06/01, pelo site.
Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - QUIMICA 01 Até o dia 06/01, pelo site.

Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - ENSINO FUNDAMENTAL 01 � o dia 09/01, pelo site.
- PRIMEIRO SEGMENTO

Jara uá do Sul
PROFESSOR EJA - FILOSOFIA 1 02 Até o dia 10101, pelo site.

SOCIOLOGIA
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA - HIST RIA 1 GEOGRAFIA 02 Até o dia 10/01, pelo site.
Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - MATEMATICA 1 FISICA 02 Até o dia 11/01, pelo site.

Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - ARTES 01 Até o dia 11/01, pelo site.
Jaraguá do Sul

ATENDENTE DE FARMACIA 01 Até o dia 16/01, pelo slte.
Jaraguá do Sul

PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 01 Até o dia 16/01, pelo site.
Jaraguá do Sul

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01 Até o dia 16/01, pelosite.
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 18 de dezembro de 2010 Estadual/Nacional 19

Dentro de até dez anos os portam cargas e trafegam nas circular com a placa Mercosul em . I'A criação da placa não tem ob

países do Mercosul terão uma rodovias dos quatro países pos- 2018 e, justamente a partir deste jetivo de penalizar ninguém, mas
placa unificada em todos os suem duas ou três placas para ano quando os carros forem em- de botar o Mercosul na garagem
seus veículos. A partir de 2018, facilitar a circulação. Com isso, . placados em seus países, já rece- de todos", disse o embaixador Si-
os veículos- novos já receberão eles passariam a ter uma única berão a nova placa do bloco. mões, ressaltando que isso dará
as novas placas quando tive- placa, com a Iqual atravessariam " maior segurança jurídica nos

rem a sua primeira identifica- as fronteiras sem problemas. deslocamentos 'realizados fora

ção. O acordo que cria a nova Atualmente, os veículos de A criação da placa do país, porque aumenta o con-

placa do bloco foi assinado na carga e passageiros (caminhões não tem objetivo trole por parte das autoridades

quinta-feira, em Foz do Iguaçu e ônibus) habilitados ao trans- de penalizar onde o carro estiver trafegando.
(PR), durante reunião de mi- porte internacional no âmbito do - ninguém, mas de O acordo assinado prevê que a

nistros das Relações Exteriores. Mercosul são obrigados a circular botar o Mercosul na placa Mercosul tenha "suas es-

A placa única, segundo o minis- com o Certificado de Inspeção garagem de todos. pecífícações técnicas harmoni-
tro brasileiro Celso Amorim, tem TécnicaVeicular (CITV), que mos- s:6����::I����R zadas entre os Estados Partes,
por objetivo facilitar o trânsito e tra que o veículo atende às condi-

,,
além de contar com o dístico

aprofundar o processo de inte- ções de segurança do país de ori- representativo do bloco". A com-

gração da região. O embaixador gemo Por isso, esses veículos que já Com a unificação do cadastro binação alfanumérica da placa
Antônio Ferreira Simões, subse- usam os documentos serão os pri- deveículos entre osquatro países, continuará a ser determinada
cretário geral deAmérica do Sul e meiros a serem identificados com os motoristas que cometerem por cada uma das autoridades
Caribe, explicou que atualmente a placa do bloco, a partir de 2016." infrações em outros países rece- nacionais, de acordo com as ne-

mais de J00 veículos g1,l� _(��n�-: __ . Os, " demais__ y�í�tJ!9§__ passarão__� J}�Xª9.. _ ª�_multas _t:!ll__S_1:l�S_ _ ç�s_��: ���§!9_ª��� _4� �_�9_�país. ,_ _ _ _ � _
.- � :."' .. a _ .. .._M_' _.
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Pedágiomais caro em se
Na BR-116, aumento começa valer neste domingo, na 101, a partir de fevereiro

I

PIERO RAGAZZI

Quem trafegar pela 8R-116
neste domingo já vai pagar
mais caro ao passar pelas
praças de pedágio.

reajuste será cobrado em,
três regiões do Estado, na
Serra, Meio-Oeste e Pla

"'''nalto.
Com aproximadamente 310

quilômetros de extensão entre

Mafra, no Planalto Norte, e pou
co depois de Capão Alto, na ser

ra catarinense, a cobrança das
tarifas nas praças de pedágio da
BR-1l6, administrada pela con

cessionária Autopista Planalto

Sul, vai para seu segundo rea

juste desde sua inauguração em

dezembro de 2008. O contrato

de concessão da rodovia entre

a empresa e a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT)
prevê o aumento anual das tari
fas sempre noseu aniversário.

Hoje, um carro paga a taxa

básica de R$ 2,90 para trafegar
na BR, o valor vai passar para
R$ 3,10. Já caminhões leves e

ônibus, a tarifa sobe de R$ 5,80
para R$ 6,20. O aumento para os

motociclista será de R$ 0,10 - de
R$ 1,45 para R$ 1,55. Em 2008, I

os motoristas inauguraram o Aumento do pedágio na BR 101 começa a valer em fevereiro, valor não foi divulgado ainda pela operadora
pagamento pelo uso da rodo
via com R$ 2,70, com cobrança
de R$ 5,40 dos caminhões, e R$
1,35 para as motocicletas.

Já o reajuste nas tarifas de

pedágio cobradas dos motoris
tas que circulam pela BR-101 co-

meça a valer a partir do dia 22 de
fevereiro. O valor ainda não foi

divulgado pela concessionária

Autopista Litoral Sul. Hoje, a tari
fa para carros na rodovia é de R$
1,20, e motocicletas, R$ 0,60.

ACORDO FOI ASSINADO EM FOZ DO IGUAÇU, DURANTE REUNIÃO DE MINISTROS

Veículos do Mercosul terão placa unificada

DIVULGAÇÃO

Ministro teme greve em

época de maior movimento
nos aeroportos do país

Anac tenta
evitar greve
das aéreas

Para evitar a greve dos
aeroviários e aeronautas,

prevista para começar no
dia 23, a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) vai
se reumr com represen
tantes das companhias
aéreas nos próximos dias
e acompanhar as negocia
ções entre empresas e fun
cionários. A determinação
foi do ministro da Defesa,
Nelson Jobim, após reu

nião com a presidente da

Anac, SolangeVieira.
Segundo o ministro,

no início do mês foi feito
um plano de contingên
cia para as operações de
fim de ano com órgãos do
setor de aviação civil. "De
terminei à Anac redobrar
o plano de contingência
e vamos tomar algumas
providências que estão
sendo analisadas pelo se

tor jurídico para assegurar
que não haja dificuldades.
Estamos tomando todas

,

as medidas para evitar in
cômodo aos nossos pas
sageiros no final do ano",
disse Jobim.

-

A última reunião entre

aeroviários, aeronautas e

empresas aéreas terminou
sem acordo. Os trabalha
dores do setor reivindicam

reajuste salarial de 13%,
escala de trabalho reduzi

da, além de melhorias nas

condições de trabalho. As

empresas recusaram a pro
posta e mantiveram apenas
a oferta de repor a inflação
pelo ÍndiceNacional de Pre
ços ao Consumidor (INPC),
calculado em 6,08%.
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