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Obras no Rio Cerro e Três Rio do Norte devem iniciar em janeiro
de 2011, ao custo total de 2,6 milhões. Ordem de serviço foi

assinada ontem pela Prefeitura de Jaraguá do Sul.

NOVA DATA PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO DA 280
DEVE SER DIVULGADA NA PRÓXIMA SEMANA
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Pescadores de Barra Velha comemoram a chegada de turistas e o aquecimento nas vendas do setor. Página 13
\

Jaime Negherbon
defende diálogo·
Eleito presidente da Câmara,
vereador diz que é necessário
conversar com o Executivo

pelo bem da cidade e

promete realizar concurso

no primeiro semestre do

próximo ano. Página 4

Mauro Mariani

. prevê o.mm da

tríplice aliãhça até.
2012. Pagina 5
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A árvore de Natal
é dos importados
Real forte, estabilidade e

renda impulsionam vendas
de produtos estrangeiros
neste ano. Brinquedos, itens
de decoração e eletrônicos
são os preferidos. Página18

FAMEG

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

I"
Primeira transmissão
vinda da órbita lunar

"

No dia 21 de dezembro de 1968, a

nave Apollo 8, tripulada pelos astro

nautas Frank Borman, James Lovell Ir
e William Anders parte em direção a

Lua. Na primeira missão tripulada para
o nosso único satélite natural, a Apollo
obtém seu primeiro sucesso no dia 23,
ao atingir a órbita lunar. No quarto dia
da missão, na véspera de natal, após re

tomar a comunicação, perdida' ao pas
sar pelo lado escuro da Lua, a tripulação
fez sua primeira transmissão após or

bitar a Lua: As dez primeiras linhas do
Gênesis, e um desejo de "boa noite, boa
sorte, feliz natal e que Deus abençoe a

todos - todos vocês na boa Terra".
A missão de Borman, Lovell e Anders

visava não apenas estudar a órbita lunar,
mas servir também como um teste para
os foguetes Saturn V, e mais importan
te, fazer o reconhecimento de campos
de pouso viáveis para as futuras missões

Apollo, que levariam os astronautas Buzz

Aldrin, Neil Anristrong e Michael Collins
a superfície Lunar em julho de 1969. As
missões Apollo foram canceladas em

1972, após a sétima expedição tripulada a

lua, Apollo 17. Com a perda do interesse

público na corrida espacial, e poucas coi
sas a fazer na Lua que não pudessem ser

feitas na Terra, o orçamento da NASA para
a órbita lunar foi cortado, e desde então,
não houveram mais vôos tripulados para
a órbita lunar.

'Tanto a NASA quanto a Agência Es

pacial Chinesa planejam ir para a Lua
num futuro próximo, e ambos os países
tem projetos para instaJações lunares

permanentes.

,
-
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Richard ,Feynman:
cientista e trapaceiro

Um dos mais jovens cientistas a trabalhar no

infame projeto Manhattan, que desenvolveu a

bomba atômica, Richard P. Feynman destacava
se de seus pares pela irreverência e a genialidade,
Nascido em 1918, graduou-se do MITem 1939, e

obteve seu PhD em Princeton em 1942.

Feynman foi convidado para o projeto Ma
nhattan pouco antes de terminar seu PhD. De

dicado, e sem medo de questionar seus chefes,
rapidamente ascendeu na hierarquia.

Juntamente com o projeto da bomba, Feyn
man dedicou-se a atividades menos lícitas: ar

rombar fechaduras. Ao final da guerra, se van

gloriou de ter roubado os segredos da bomba
atômica.

Nos anos posteriores, viajou pelo mundo, em

suas viagens, aprendeu a tocar vários instrumen
tos, em especial os bongôs. Morou duas vezes no

Brasil, sobre o qual escreveu vários artigos, entre

eles "O americano, outra vez", dedicado a provar
que "Não há ciência sendo ensinada no Brasil".

Feynman faleceu em 1988, VÍtima de múlti

plos tipos de Câncer.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ao morrer, em 88, as ultimas palavras de Feynman
foram "espero não ter de morrer duas vezes, é tão chato"

PELO MUNDO

Racismo encapuzado
Na véspera de natal de 1865, co

meçam as atividades violentas da Klu
Klux Klan, manifestação mais visível
do racismo nos EUA. A KKK é conhe
cida pelos uniformes brancos e as vio
lentas ações contra negros e imigran
tes, como linchamentos, seqüestros
e incêndios. Embora enfraquecida, a

Klan continua ativa.

.,� O

João Gandido
'''�('m"'� J,�h� �h!,,�.

Trégua de' N�taI
Às vésperas do natal de 1914, no

front da primeira guerra mundial, tré

guas "não-oficiais" foram realizadas
entre soldados ingleses e alemães, que
chegaram a comemorar o natal juntos
em alguns casos. O curto hiato causou

espanto, e ambos os lados tomaram

medidas para prevenir que tal intera

ção com inimigo se repetisse.

Líder da revolta da chibata, contra os

maus tratos físicos na marinha, coman

dou o motim que resultou na captura
de várias belonaves. E ameaçou bom
bardear a capital. Oferecida anistia em

.

troca dos navios capturados, caiu em

uma armadilha, e Candido, foragido,
foi preso rio natal junto com outros 17

amotinados, na ilha das cobras.
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Rede de água
Na edição de natal de 1988,
o jornal O Correio do Povo
trazia a notícia da entrega,
pelo SESp, ao prefeito
Durval Vasel, do projeto de

ampliação da rede de água
de Iaraguá do Sul, até o ano

de 2008. A entrega havia
sido feita no dia 16 de dezembro.

Marcatlo' S.A Industria e Comércio ,,'
.

Jogo Resta Um
Criado no século 3 pelo
estrategista, filósofo e político �
chinês Zhuge Liangl, ou

. �Kongming, o popu ar jogo �!Resta Um, ou xadrez de

Kongming, foi criado'durante
o período da unificação
chinesa, para manter

os soldados ocupados e

exercitar suas mentes.

I

'�

Pidn,eiro do,desenvolViment0 industrial He Iaragúá do Sul, Yoão MâfEatto, filho çlo 'itaHário
.

,Giuseppe Marcatto, proI?detário de uma pequena fábrica de 'ç,bapéus, .e sua esposa, Chldtina .:
Erinconí Marcatto, fundaram, em 1923,'uma pequena fábrica em Jaragllá do. sul.loão,eontinuou
no ramo do pai, e sua incipient� fabriqueta crescia jup.to com a cidade.
Sob a denominação de J9ão Marcatto, a firma existiu até a morte de seu titular, em 195�. Sob o. '

controle de seus filhos Duval e Loreno Antonío, res'stirgiu como Marcat�o &. Cja, e frente ao surto
, de desenvolvimento pelo' q�al passou, tornou-se umaBociedadeAnônima em 1960. Hoje, é uma,

das Il}aiores indústrias, de Iataguádo SW,'e a maior indústria de chapéus da América Latina.
!

I,

'-i:,

Cassuli
,I' I

W.jI{II\I, cassuli.adv br

Cassuli Advogados Associa
Rua Donaldo Gehring",135 • Fone
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Confiscando celulares

PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Romeo Piazera Victor Danich, OAB deJaraguá Jorge Brognoli,

Júnior, advogàdo sociólogo do Sul economista

...� ia desses estava num almoço de negócios,
quando meu telefone tocou. Sem hesitar,
pedi licença às pessoas que estavam comi

....., go e atendi à ligação. Tentei ser o mais breve
possível, para que o fio de meada não fosse perdi
do. Mesmo assim, quando desliguei e retomei a

conversa, percebi que minha atitude não havia sido
das mais corretas. Já que o assunto anterior havia
sido cortado, pedi desculpas e aproveitei o gancho
para expor minha opinião a respeito do meu pró
prio ato. De forma surpreendente, uma das execu

tivas que almoçava comigo, Adriana, aproveitou
para me contar o que os telefonemas fora de hora
na empresa que ela trabalhava, causaram.

Adriana era gerente de RH de urna empresa de

tecnologia. Todos lá dentro possuíam aparelhos te
lefônicos de última geração, sendo a maioria deles
smartphones com acesso ilimitado à internet. Quan
do os aparelhos foram cedidos aos colaboradores, as

reuniões passaram a ter um novo componente para
tirar' a atenção dos participantes. Antes dos smar

tphones, todos levavam seus notebooks e celulares.
Porém, mesmo com os notebooks em punho, poucos
eram os casos de colaboradores que se dispersavam
durante as reuniões. Pelo contrário, o equipamento
sempre agregava, já que eles podiam fazer anotações
em tempo real e, até mesmo, buscar informações
complementares aos assuntos abordados. Com isso,
sempre tinham conteúdos interessantes para serem

discutidos. Como o notebook já não era novidade
para ninguém, Adriana acredita que ninguém fazia
uso inadequado durante as reuniões.

Mas, ao serem beneficiados com o smartphone,
a coisa mudou de figura. Segundo a gerente, a cena

mais comum de se ver em toda a empresa, mesmo

quando os colaboradores estavam diante de seus

notebooks, eram cabeças baixas mexendo nos apa
relhinhos. Não bastasse isso, durante as reuniões, a

impressão que se tinha é que ninguém mais pres
tava atenção no que era falado. Em cima da mesa

de reuniões, podia-se sentir aparelhos vibrando de
cinco em cinco segundos, e seus donos esticando os

braços para pegá-los e rapidamente responder a mais
urn e-mail que chegara.

Isso sem contar nas infinitas mensagens deixa-

das no twitter e facebook. Mensagens essas, muitas
vezes bobas e insignificantes, como: "Em reunião",
"Preciso de um café" ou qualquer coisa do gêne
ro. Adriana e outros gestores perceberam que tais
coisas não aconteciam quando o uso era restrito
ao notebook e até chegaram a considerar as reuni
ões de antigamente mais produtivas que as atuais,
já que antes o foco era utilizar sites de busca para
encontrar informações relevantes às reuniões. O
mesmo, porém, não acontecia com os aparelhi
nhos, quando seus usuários se limitavam a checar
e-mails, bater papo no MSN e "twittar" a torto e a

direito.
Tratando-se de uma empresa de tecnologia, a

dúvida de cortar os aparelhos era realmente cruel.
Tentaram, antes de tudo, conscientizar a todos pela
forma correta de usar o equipamento. Chegaram a

fazer murais, mandar e-mails com cartilhas mon

tadas pela área de comunicação da empresa e até
repreender, individualmente, alguns profissionais
que abusavam um pouco mais dos aparelhos. Nada
parecia adiantar.

Adriana conta que o dilema era grande, já que
ela sabia de todos os benefícios que o uso de tec

nologia pode nos proporcionar. Mas, naquele
momento, infelizmente, os smartphones estavam

atrapalhando a produtividade de seus funcioná
rios. Foi, então, que resolveram tomar a atitude que
consideraram a mais adequada e coerente.

Deram uma última chance aos colaboradores.
Eles poderiam, sim, usufruir do equipamento que
lhes fora ofertado, desde que o utilizasse de forma
consciente. Caso o contrário fosse notado por um dos
gestores, o aparelho seria confiscado por uma sema

na, para que, assim, quem sabe, todos pudessem dar
o valor adequado ao equipamento: o uso conscien
te profissional. De acordo com Adriana, no primeiro
mês foram confiscados 15 aparelhos. No segundo,
apenas cinco. E no terceiro, ninguém mais utilizou os

smartphones de forma inadequada.
Ao terminar de me contar essa história, Adriana

brincou: "o seu aparelho não será confiscado desta
vez, mas tome isso como uma advertência!".

Mande sua história para cohina@debernt.com.
br e siga twítter/bentschev
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IMAGEM DO DIA

Famílias
e amigos se reuniram durante as

apresentações do "êncanto de Natal", .

em Guaramirim. Os vários eventos
movimentaram os bairros da cidade e

encantaram os moradores.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

VENDE - SE SITIO NO GARIBALDI
74.000.m2 totalmente plano

Casa de material, Galpão de Festa,
Piscina,Cancha de Bocha Oficial, Campo
de futebol Suiço, 5 Lagoas, Rancho o/

cavalo.Contato: (47) 8821 6103 cl Artur

SERViÇO
IVlÚSiCA

Violinista chinesa é
atração no Femusc

A Prefeitura Municipal de Corupá já está
férias até 19 de janeiro, porém alguns servi
ços essenciais, como Pronto Atendimento e

coleta de lixo, têm funcionamento normal. A
Farmácia da Secretaria de Saúde terá atendi
mento até hoje e retoma no dia 10 de janeiro.
Já as salas de vacina seguem com atendimen
to normal. Na secretaria de Educação o plan
tão nas creches se inicia dia 10 de janeiro.

Uma jovem solista é urna das atrações da
6° Femusc (Festival de Música de Santa Cata
rina). Aos 10 anos, a violinista chinesa Sophia
Chan participa do concerto de abertura, no

dia 20 de janeiro, junto com a Orquestra Sin

fónica sob a regência do maestro Alex Klein,
diretor artístico do evento. Antes disso, po
rém, Sophia Chan gravará entre os dias 17 e

19 no Centro Cultural da Scar urn CD e DVD.

GAl.ERIA

EXposição de
arte no Sesc

EN O

PUG-PR e Unerj
oferecem curso

GORUPÂ
Prefeitura mantém

• • •

serviços essencas

O artista plástico Mareio Paloschi, gaúcho
radicado em Jaraguá do Sul, participa com

três obras da exposição Pretexto Arte Con

temporânea, aberta à visitação pública na
galeria de Artes do Sesc (Serviço Social do
Comércio), até 30 de dezembro. Os traba
lhos assinados por Paloschi fazem relação
com a cidade, com as linhas, as formas geo
métricas, a reprodução e a resigníficação,

Em parceria com a PUC-PR, a Unerj ofe
rece a partir de março de 2011 urn curso de
extensão voltado aos profissionais de infor
mática e demais interessados em conhecer
o novo currículo do sistema Cisco, programa
global que combina ensino on-line e ativi
dades assistidas a fim de capacitar os alunos
com os conhecimentos tecnológicos. Infor
mações: (41) 3271-2191 e (47) 3275-8219.
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4 Política

ENTREVISTA

"Na política, só não
vi boi voar," diz Jaim

o CORREIO DO POVO • Edição conjunta, 24, 25 e 26 de dezembro de 2010

Futuro presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB) fala dos planos para 2011

JARAGUÁ DO SUL

O único vereador reeleito na eleição
de 2008 vai presidir a Câmara
de Vereadores em 2011. Jaime
Negherbon (PMDB) conseguiu o que
queria: ser eleito por unanimidade
na Casa. Para o próximo ano,
o peemedebista pretende dar
continuidade aos trabalhos iniciados
por Jean leutprecht (PC do B)
e Natália Petry (PSB), mas

promete abrir um diálogo com o

Executivo, o que, segundo ele,
"á melhor para toda a cidade" •

Jaime acredita na manutenção
do acordo para a presidênciada
Casa em 2012, mas não arrisca
dizer o destino do PMDB
nas eleições municipais .

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"
Mas, na política,

só não vi boi voar.

Não seria estranho
para mim, ver o

partido compondo
até mesmo com o

Democratas.

"

ARQUIVO OCP

o Correio do Povo: Qual será
a linha de atuação do presidente
Jaime Negherbon? Administrará a

Casa com independência ou man

terá a postura oposicionista?

Jaime Negherbon: Será diferen
te, com certeza. Como presidente
da Câmara, terei uma atuação mais
neutra, dialogando igual com to

dos os vereadores da Casa. Preten
do abrir um diálogo com o Exe

cutivo, quero conversar com eles,
discutir as propostas e os projetos,
para evitar conflitos. A população
pede por isso, todos têm a ganhar.

OCP: Qual será sua linha de tra

balho? Quais projetos a Mesa Dire
tora deve encaminhar em 2011?

JN: Inicialmente, 'eu quero dar

continuidade ao bom trabalho de
senvolvido pelo Jean Leutprecht e

pela Natália. Petry, os meus ante

cessores. Projetos como a ouvido
ria e o Câmara.Com Você devem
e precisam continuar. O segundo,
aliás, quero ampliar.

OCP: Teremos novos projetos

em2011?

JN: Sim. O primeiro deles é
o concurso público. O Tribunal
de Contas do Estado exige que
a maioria dos cargos na Casa

sejam ocupados por servidores
concursados, efetivos, o que não
é a realidade atual.

No começo do ano, vou cha
mar os servidores e os vereado
res para uma reunião. Vamos ver

quais serão os cargos que pre
cisarão passar pelo concurso. A

intenção é abrir o edital ainda no

primeiro semestre, para contratar

a nova equipe no mesmo ano.

Outra proposta é a nova sede da
Câmara. Não podemos mais perder
tempo. Ano que vem precisamos
adquirir um terreno. Não sei ainda
se vamos comprá-lo ou fazer uma

permuta, envolvendo o Executivo,
que ficaria com o atual prédio em

caso de mudança. Isso é algo a ser

discutido.
Mas não podemos terminar

2011 sem resolver isso. Em 20l3,
quando tivermos 19 vereadores, a

nova sede precisa estar pronta. Caso
contrário, vamos ter muitos proble-

mas.

OCP: O vereador participou
de duas comissões processantes e

uma de inquérito contra a Prefei
tura. Em todas as situações, votou

a favor dos relatórios que condena
vam a prefeita. O senhor não acha

que esse histórico pode prejudicar
um diálogo com o Executivo?

JN: Não acredito, pois eles tam

bém querem esse canal para con

versa. Apenas cumpria o meu papel
de vereador da oposição. E também
fui sorteado para participar das
duas comissões processantes, não
foi uma vontade minha.

OCP: Qual a situação da banca
da do PMDB atualmente, visto que

.

o vereador votou sempre com o an

tigo G-8, enquanto Lorival Dema
thê se aproximou da base aliada?

JN: O entendimento entre nós
continua muito bom. Eu nunca

cobrei uma posição do Loli, quan
to aos votos na Câmara, mesmo

sendo o líder da bancada. Sempre
defendi que cada um vota com a

sua consciência. E ele tem uma vi
são diferente da minha, por isso se

aproximou do governo.

"
Pretendo abrir

um diálogo com o

Executivo, quero
conversar com eles,
discutir as propostas

e os projetos, para
evitar conflitos.

"
OCP: Como o vereador acha

que o PMDB deve se posicionar em

2012, visto que terá a Câmara em

2011 e possivelmente a Secretaria
de Desenvolvimento Regional?

JN: Estou convencido que o

PMDB virá forte nas eleições de
2012, independente da composição.
Tivemos o Carlos Chiodiní'eleito de

putado estadual e eu acredito mui
to que a SDR ficará com a gente, só
não sei quem será o indicado.

OCP: Lideranças de partidos

como Pp, PSB, PC do B, PT e até o

PMDB andam conversando sobre a

composição de uma frente de opo
sição para 2012. O senhor é a favor
de unir quem está fora da adminis
tração em uma única chapa?

JN: O tal "frentão água com

azeite", como disse alguém? É uma

possibilidade com certeza. Mas,
na política, só não vi boi voar.

Não seria estranho para mim, ver

o partido compondo até mesmo

com o Democratas.

OCP: O vereador pensa em voos

mais altos depois desse mandato?

JN: Eu sou um soldado do par
tido. Estamos aí para o que for. Mas
não é hora de pensar nisso.
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Fizeram como quiseram. É que a

eleiçãojá passou e fui importante
só naquela hora. A bancada oficiou
tanto o governador como o vice-eleito,
de que queria ser ouvida. Acho que
rasgaram o documento porque até
agora ninguém nos respondeu nada.

Deputado federal reeleito e o mais votado em Santa Catarina (186.733 votos)
suplantando, inclusive, um ex-governador de dois mandatos e ex-senador, Bsperidião
Amin, Mauro Mariani tornou-se a voz mais forte de uma fissura aberta na tríplice
aliança. Dono de um curriculo político respeitável, ele não tem meias palavras quando
o assunto é o futuro governo: 1(1 bancada federal do PMDB foi ignorada tanto por
Raimundo Colombo como por Eduardo Moreira:"De trânsito fácil em todo o Estado,
especialmente no Norte e no Vale do Itapocu, Mariani afirma que o fim da tríplice e
a reaglutinação entre DEM e PP é inevitável. Evidentemente que, neste contexto, será
natural a aproximação de PMDB e P'I; IIEm Iaraguâ do Sul, nós já estivemos juntos,
indicando o vice do Dionei. Agora, é só eles indicarem o vice do PMDB e fica tudo certo."
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TRÊS PERGUNTAS
ARQUIVOOCP

PARA MAURO MARIANI

o Correio do Povo .; Qual a sua pré-
. disposição, e a da bancada do P�DB,
em relação ao governo Colombo? Apolo,
neutralidade ou obstrução em relação
aos pleitos da futura administração em

Brasília?

Deputado Mauro Mariani - A bancada
federal do PMDB foi ignorada tanto por
Raimundo Colombo como por Eduardo
Moreira. O tratamento a eles, na minha
opinião, deve ser equivalente, mas temos

compromissos com Santa Catarina e

sua gente. Portanto, vamos trabalhar

Correio - O ano de 2012 pode marcar

o fim da tríplice aliança, com o PMDB ' ,

acertando os ponteiros com,o PT e o

DEM com o PP?
..

Destino (2)
Porém,Ademar Possamai
(DEM) também recebeu o

aval do peemedebista, que
meio sem jeito justificou o

voto pela amizade. Já sabendo
que dificihnente assumirá
a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
Loli fica em situação frágil
perante os pares da oposição,
e será cada vez mais assediado
pelo governo, que sonha e

m ter um ano mais

tranquilo em 2011.

Mari� - Não há dúvida de que está
ocorrendo uln realinhamento político

Jaraguá estão como novos

números de celulares. S d bVencido o atual contrato, tan y
outro, mais atraente, foi Enquanto lideranças do Vale do Itapocu, como Carlos
assinado. Chiodini, Durval Marcatto, Nilson Bylaardt e Dionei da Silva

cobravam melhorias do Dnit para o trânsitoE quem paga a conta?

Segundo o secretário da região, a direção do órgão, em Brasília, soltava uma

Olívio Beltrão, os nota, lacônica, informando que o edital de licitação estava

secretários pagam 100% suspenso. Sem tocar 1)0 assunto, o superintendente João José
do que gastam e os dos Santos disse que o órgão está em dívida com a região.
diretores, 50%. Como eles Agora, acrescida de juros estratosféricos, pois a duplicação
recebem salários do Poder . virou novela mexicana e não tem data para sair do papel. Mas,
Público, conclui-se que é como prêmio de consolação, o petista prometeu a instalação

'

a população quem banca. de uma lombada eletrônica em Guaramirim. A primeira de

Então, juízo na hora de usar s,�nta Catarina em 20 II! É, vai rpelhorar, e muito, o trânsito.
os apaselhinhos, s:emo,t€s: , : r , � I! l � 1.1: U! I. j t H t t UH t i Ut t t t t t!. j H i f U"-,,.�"""�..".",

Critério
O grupo que tem reunido

lideranças do Pp, PCdoB,
PSB, PSDB e PMDB tem
nomes fortes para a

composição majoritária
de 2012. Dieter Ianssen
defende que não se fale
em cabeça de chapa agora.
O critério de escolha,
segundo ele, deve ser a voz

das ruas, medida por uma

pesquisa de opinião. Justo.

Alô. alô
Todos os secretários e

diretores da Prefeitura de

muito para honrar esses votos, mas com

independência. Vou dar um exemplo: caso

ocorra uma catástrofe climática em.Santa
Catarina, a Defesa Civil vai querer liberar
recursos para o Estado mas nós vamos

trabalhar para liberar o dinheiro federal
diretamente aos municípios.

Correio - Luiz Henrique foi.contemplado,
e bem, no novo governo. E o PMDB do
Norte e do Vale do ltapocu, sente-se
atendido? Por quê?
Mariani - Posso falar por mim. Não fui
consultado sobre e nada e ninguém.

em Santa Catarina. O movimento
de aproximação entre DEM e PP
denuncia a reedição da 'Arena'; e o

descarte gradativo do PMDB que, no

meu entendimento, é inevitável e nos

colocará com as forças políticas mais
à esquerda .. Eu não posso imaginar
alguém do PMDB confortável com

essa aproximação DEM e PP. Essa

situação facilitará o entendimento
entre PMDB e PT. Em Jaraguá do Sul,
nós já estivemos juntos, indicándo o

vice do Dionei (ex-deputado Dionei da
Silva). Agora, é só eles indicarem o vice
do PMDB e fica tudo certo (risos).

�'
'"WlwmllllllllIWlmWII!JIiJ/JIJIII/lIII/JlIllIllllmmUIJJIIIIJIIIIJIIIIIIIIIW_nWII.OJJ_mdIUIIUi!l1ml/,7/J1I1lI11ID11lllllnmIIlUiJI_mll11l/l••_lmIJ/mJIIld11I!IIIIJII_llIII/Ild_m_m_�_i/lIi11I/IJIIII· l�__IJ!UJf/IIJ �IIíI1l/JIIII11/illJl1lllflillllj.__

Destino (I)
Horas antes da eleição para
Mesa Diretora da Câmara,
Lorival Demathê conversou

bastante com o correligionário
Carlos Chiodini. O que deixa
a entender que o voto de Loli,
manifestado na sequência,
já era de conhecimento do

deputado. Foram do vereador
os votos que deram ao governo
a 1 a e a 2a Secretarias da Casa.

Questionado, Loli afirmou
que Dico Moser (PR) faz parte
do chamado G-8, o que não
descaracterizaria o acordo feito
pelo grupo no início de 2009.

Abertura
A festa de encerramento promovidapelo deputado estadual
eleito Carlos Chiodini (pMDB) foi eclética. Contou com

representantes de todas as siglas, desde aoposição mais
ferrenha ao líder do governo naCâmara Situação diferente da
festa de encerramento do PSB. Oevento,que teve Natália Petry
como anfitriã, reuniiu lideranças de vários partidos...quefazem
oposição à Prefeitura.

Pama no Firenze
A prefeita Cecília Konell (DEM) acatou a sugestão do vereador Zé da
Farmácia e planeja para o ano que vem a implantação de' um Pama
24 horas no loteamento Firenze. Segundo O' vereador, a estrutura
funcionará onde hoje está instalado o Procad (Programa de Abrigo
Provisório), que será relocado para um novo espaço. Zé da Farmácia
comemora a confirmação, lembrando que o Pama atenderá a

comunidades próximas, como Ana Paula e Chico de Paulo.

Vereador online
o vereador Francisco Alves
(PT) aderiu à internet e às
redes sociais. O petista abriu
uma conta no twitter semana

. passada. Além de Alves, a

Câmara de Jaraguá tem a

presidente Natália Petry
(PSB) na blogosfera
e Jean Leutprecht
(PC do B) no twitter.

Exemplo
A Prefeitura de Barra Velha
decretou ponto facultativo
nos dias 24 de dezembro
e 31 de janeiro. Encerrou
atividades ontem mas já
retoma nesta segunda
feira, dia 27, e segue até dia
30. Depois, a todo vapor a

partir do dia 3 dejaneiro..
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CHARGE

E f:(i,O'AA, VAMOS
\)\S1P_,SUIR OS

PReseMTINHOS I
. O

DA DIREÇÃO

Recomeçando sempre

Tendemos,
nessa época

do ano, refletir nossas

ações e projetos sob
uma ótica conclusiva,

ou seja, queremos terminar, fi
nalizar, concluir, encerrar tudo.
Mas, ao observarmos atenta
mente a lógica da natureza,
perceberemos que tudo nela é

"

recomeço. O processo da vida
resume-se, na essência, num

constante recomeço. A alimen

tação restitui a energia, o des
canso restitui as forças, a água
faz com que a planta renasça,
enfim, a própria terra se veste

diferentemente todas as ma

nhãs. E, particularmente para
nós seres humanos, o combus
tível que sustenta esse ininter

rupto recomeço é o instinto
natural da conquista, desenvol
vimento e realização. Recome

çamos porque buscamos con

tinuamente algo novo e melhor

para nós e para o mundo. É nes

sa perspectiva que chegamos
ao final de mais um ano de con

quis tas e realizações, porém,
ávidos pelo recomeço. Temos

convicção que fomos melhores
que 2009 e, em 20 II, seremos

melhores que 2010. Nesse sen

tido, queremos compartilhar
com nossa equipe OCp, nossos

leitores, parceiros anuncian
tes e assinantes, o recomeço
de nossa missão de "promover
o desenvolvimento social, cul-

tural, político e econômico de
nossa comunidade regional",
na condição e responsabilidade
de fonte nv 1 em notícias locais.
Missão esta, fundamentada em

nossos valores de, "Liberdade
e Igualdade"; "Ética Editorial";
"Independência"; "Transpa
rência"; "Compromisso com a

Comunidade"; "Qualidade dos
Processos e Serviços"; "Com

promisso com a equipe interna
e com os acionistas". Que pos
samos recomeçar em 2011 cui
dando mais de nosso planeta,
de nossa saúde, .de nossa famí
lia, de nossos amigos e de nossa

alma.
Feliz Natal e um pleno reco

meço.

Nelson Luiz Pereira - Diretor

tudo isso, já se lançou candidato em 2014. A falta
de experiência política de Dilma faz com a inge
rência do presidente seja ainda maior.

Ontem, em pronunciamento oficial, Lula exa

gerou mais uma vez, em tom emocional pediu
que os brasileiros não perguntem sobre seu futu
ro, como quem deixa no ar que em caso de emer

gência pode ser o salvador. Essa
não é a postura esperada de um

líder democrático. Muito menos

de um 'companheiro' de partido
que fez seu sucessor e que torce

para que o novo governo tenha
realmente êxito.

O Brasil vai viver um mo

mento decisivo em 2011, com a inflação ga
nhando força e com a necessidade de grandes
investimentos em infraestrutura. Lula não deve
alimentar mais um desgaste para as instituições
democráticas, saindo de cena e agindo com res

peito em relação à presidente do país.

EDITORIAL

Uma presidente na sombra
D

ilma Rousseff assume a presidência
do país daqui a dez dias tendo como

primeira missão se livrar da sombra
do presidente Lula. Se foi exatamente

Lula quem ajudou a eleger Dilma, também é
exatamente ele quem pode mais lhe atrapa
lhar nos próximos quatro anos. Sem a discri

ção necessária para quem em

dias se tornará um ex - presi
dente, Lula já tem falado em

investimentos do próximo go
verno, prioridades, projetos,
etc. Como se fosse continuar
sentado na cadeira.

A influência de Lula na

composição do novo governo é clara. Dos 37 mi
nistros escolhidos por Dilma Rousseff, 17 fazem
ou já fizeram parte da atual administração. Lula
disse em entrevista esta semana que quer 'de
sencarnar' da presidência, mas tem agido como

quem quer se perpetuar no poder. Não bastasse

DO LEITOR

Véspera de Natal de 1992...

A
cardem! A vovó acabou de tirar do for
no aqueles biscoitos que ela só faz no

Natal.
Um cheiro de biscoito assado com

uma notinha de cravo vem da cozinha e nos

pega em cheio!
Eu e meus primos corremos para a cozinha

disputando quem chega primeiro. De um lado
da mesa, as formas já usadas uma sobre a ou

tra; de outro lado, um pote grande cheio daquela
"neve doce e gostosa" que ela vai usar para co

brir os biscoitos e de outro lado, três pares de olhos

arregalados. Sentamos em cima das latas de gor
dura (cada um tem a sua!) só esperando os biscoi
tos esfriarem, porque a vó sempre fala: - dá dor de
barriga comer quente! O café passado no coador
de pano, com aquela fumacinha subindo, o leite
fresco fervido na caneca de alumínio, três mamões
cortados pela metade junto com um pote de nata,
queijo, melado e uma panelinha com ovos cozidos

completam a nossa mesa do café da manhã. A vó
vem, nos dá um beijo de bom dia na cabeça, aque
les beijos que só as avós sabem dar, e começamos
a comer. Saímos correndo da mesa para escovar os

dentes, todos juntos num banheiro apertado e

saímos para brincar. E assim brincamos até per
to do horário de almoço. Como sempre, apos
tamos corrida na volta e de longe já dava para
ver que mais carros estavam estacionados

perto da casa, isso significava mais presen
tes, primos e gente que nem conhecemos nos

dando abraços e beijos e dizendo como somos
bonitos juntos. No almoço, meu pai e tios ha
viam assado uns churrascos, a mãe junto com

minhas tias e avó havia preparado uma maio
sene, macarrão, arroz e farofa. Todos sentaram
à mesa, menos nós que sentamos à mesinha
da sala e ganhamos um litro de refrigerante

todinho para nós, adivinha de quem? Da vó é
claro! A vó e o vô puxaram a oração como sem

pre e agradeceram por mais uma vez a família
estar reunida. V� nesse momento, uma lágrima
correndo no canto do olho do vô, e acho que
só eu vi. Após o almoço saímos para pescar, to

mar banho de lagoa e de se esconder. Só vimos

que estava tarde, quando ouvimos de longe
minha tia chamando para voltarmos e para ir
tomar banho. A casa estava com um clima gos
toso, tudo muito iluminado, cheio de presentes
por toda a parte, todo mundo feliz e contando
como foi o ano que passou e o que esperava
para o próximo. Tudo interrompido quando es

cutamos um barulho no telhado, todo mundo
olhou para a gente, - não fomos nós! E mais um

barulho veio. Corremos todos para fora, com

o coração quase saindo pela boca e lá do meio
do mato surge o Papai-Noel! Eu quase saí cor

rendo, não sabia se chorava ou ia abraçá-lo. Ele
veio se aproximando, agitando um sino e com

um saco cheio de presentes nas costas. Minha
mãe me olhava e me apertava contra ela e eu,

magricelo, fiquei ali, corajoso, esperando ele
não me cobrar pelas coisas que aprontei du
rante o ano. Ele veio, entregou meu presente e

pensei que eu já tinha visto tanto o Papai-Noel
que algo nele já me era familiar. E assim como

ele veio, ele se foi. Procurei desesperadamente o

meu avô para mostrar o Papai-Noel e o presen
te que eu tinha ganhado mais não achei. Fomos

comer, a oração foi longa e com o mesmo clima
de alegria e amor à noite foi indo embora. Não
lembro muito como terminou porque dormi
assim que terminei o jantar... Só lembro que
dormi torcendo para aquele dia não acabar.

. Everton Chaves, Natal de 2010
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JARAGUÁ DO SUL

No último dia de trabalho
do ano, Gecnia Konell
garantiu que os próximos
365 dias vão começar
em ritmo de obra.

Ontem,
às vésperas do reces

so que perdura até a segun
da quinzena de janeiro, a

prefeita assinou as ordens
de serviço necessárias à constru

ção de cinco pontes no município.
Elas já vinham sendo anunciadas

pelo secretário de Planejamento,
Aristides Panstein, há alguns me

ses.

Duas das plataformas serão

erguidas no Rio Cerro. Elas subs
tituem pontilhões existentes nas

ruas Amandus Rengel e Virgílio
Demarchi. A primeira tem 27
metros de extensão e 15 de largu
ra e a outra 20 metros de compri
mento por 14 metros de largura.
O custo alcança R$ 886 mil e R$
538 mil, respectivamente.

Na localidade de Três Rios do
Norte, a Prefeitura projeta mais
três pontes para a rodovia JGS
331. O serviço vai consumir R$
1 milhão 256 mil e 295 e cabe à

empresa Engedal, que venceu a

LiCitacão
."

ainda não
tem data

o CORREIO DO POVO • Edição conjunta, 24, 25 e 26 de dezembro de 2010

licitação.
Conforme Panstein, isolada

mente, as obras não devem de
morar mais do que dois meses

para ficar prontas. No entanto,
segundo Patrick Dal Molin, re

presentante da construtora con

tratada, é impossível iniciar to

das de maneira simultânea. "Não
temos mão de obra suficiente",
explica. Por isso, não há previsão
de quando a população poderá
utilizá-las. Porém, a prefeita e o .

secretário garantem a entrega
para 2011. "Ninguém está fa
zendo favor a ninguém, estamos

apenas investindo o que é de di
reito do povo", afirmou ela.

"Ninguém está fazendo
favor a ninguém, estamos

apenas investindo o que é
de díreito do povo".
CEcíLIA KONEll, PREFEITA

No princípio do ano, a admi

nistração municipal também tem

como intuito lançar a concorrência

pública para definir a responsável
pela construção de mais umaponte,
esta ligando os bairros Barra do Rio
Molha e Iaraguá Esquerdo.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Geral 7

FOTOS EDUARDO MONTECINO

-

.

Duas novas pontes vão ligar os bairros Rio Cerro e Rio da Luz. Juntas, elas somam mais de R$ 1,3 milhão

A aguardada concorrência

pública que deve definir a em

presa responsável pelas obras de

duplicação da BR-280 ainda não
tem data de lançamento. O dia
da abertura da licitação deve ser

divulgado na próxima s.emana. A

previsão inicial era de que a ven

cedora seria conhecida em 21 de
dezembro. Porém, o prazo conti
nua se arrastando. No embalo da
demora, também pode ocorrer

aumento no valor da obra. Origi
nalmente, o custo divulgado é de
mais de R$ 940 milhões.

Em outubro, às vésperas das
eleições, o governo já havia ini
ciado o processo, mas o abortou

logo na sequência. Quando ini
ciadas, as obras serão divididas
em três lotes. O mais caro deles,
com custo de R$ 500 milhões,
compreende o trajeto de Iaraguá �
do- Sul; - - . - .. _. . r • • Segundo o Dnit, murode pedra deve conter qualquer tipo de deslizamento

I r� F:: 1:1 I:���) I::r ·"'fl,J

Prefeita assina ordem de serviço
Construção das pontes já integrava a lista de promessas feitas pelo Executivo durante 2010

8R-280: contencão definitiva
�

somente em meados de 2011
Quem transitar pela BR-280,

entre os municípios de Jaraguá
do Sul e Corupá, neste fim de
ano, não deve, mais encontrar

problemas provocados pelo des
moronamento ocorrido durante
a última semana de novembro.

!

Isso porque, segundo o enge
nheiro Antonio Bessa, do Dnit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes),
poucas são as chances de novos

deslizamentos .fecharem outra

vez o quilômetro 79 da pista.
Mesmo se chover forte na região,
um muro de contenção construí
do no local tende a segurar o bar
ro, impedindo interrupções no

tráfego. "A parede de pedra pro
tege o usuário", garante.

Ele também explica que o

material vai continuar caindo até
a execução de um projeto defi
nitivo de recuperação. Porém,
esse serviço depende de estudos

específicos e de licitação para
acontecer. O processo é demora
do e não possui data determina
da de início e nem de término. A

obra, que inclui terraplanagem,
precisa corrigir a inclinação do
barranco e dar estabilidade a ele.
A área abrangida alcança os 3,2
mil metros quadrados.

O trânsito na rodovia está li
berado por completo desde o iní
cio da semana por causa da aber
tura de um desvio na lateral da

pista. Antes, os motoristas eram

obrigados a acessar uma estrada
secundária.
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DIA DE PREFEITA

Depois da turbulência,
clima de tranquilidade
Sem intervalo, agenda de Cecília Konell tem uma reunião atrás da outra

JARAGUÁ DO SUL

2010 não foi um período muito
fácil para o Executivo de
Jaraguá do Sul, que precisou
enfrentar duas Comissões
Processantes e uma Comissão
Especial de Inquérito na

Câmara de Vereadores .

...... orém, no fim do segundo ano

_" de mandato, Cecília Konell
(DEM), está mais leve. Livre das

acusações, pare<;:e ter perdido
um pouco até da desconfiança com a

imprensa e os jornalistas. Prova disso
é que na quarta-feira desta semana, a

agenda da prefeita teve início com en

trevistas. Logo depois, ela parou para
atender, rapidamente, o ex-prefeito de
Massaranduba, Dávio Léu (DEM), que
foi lhe desejar boas festas, em uma visita
de cortesia. A equipe de reportagem de
O Correio do Povo acompanhou ainda
boa parte dos compromissos de Cecília
no dia.

O que se pode dizer, sem medo de
errar, é que para acompanhar o ritmo

imposto pela chefe do Executivo é pre
ciso ter fôlego. Não há sequer um inter
valo entre uma reunião e outra.

Um pouco depois das 10h, Cecília
foi surpreendida pelo diretor do Samae,
Nelson Klitzke, que será substituído por
Bonifácio Formigari em 2011. Klitzke

entregou um relatório com informações
sobre a autarquia e, visivelmente emo

cionado, agradeceu a confiança, rece

bendo elogios de Cecília. À reportagem,
Klitzke garantiu não estar decepciona
do com a troca no comando do Samae.
"Foram dois anos muito proveitosos, de
obras importantes para o setor. Entrei
com R$ 5 milhões em caixa e saio dei
xando quase R$ 10 milhões. Meu rela
cionamento com a prefeita foi o melhor
possível, não levo nenhum ressenti
mento, pelo contrário".

O fato é que Cecília parece outra

quando está entre os seus. Fala com na

turalidade, expressa suas opiniões e co

manda. A filha dela e chefe de gabinete,
Fedra Konell, tem uma boa descrição.
"Essa aparente submissão esconde uma

mulher de força. Quem manda lá em

casa é ela", ao que Cecília emenda: "no
dinheiro também, sempre fui eu que ad
ministrei', brinca.

• Patricia Moraes
patrici,amoraes@ocorreiodopovo.com.br

.

"
"Meu relacionamento

com a prefeita foi
o melhor possível,
não levo nenhum
ressentimento,
pelo contrário".

NELSON KLlTZKE, DO SAMAE

"
FOTOS EDUARDO MONTECINO

..

Cecília, apesar da agenda corrida, mostra disposição e bom humor, após um período de turbulências entre a Prefeitura e a Câmara

" Essa aparente submissão esconde
uma mulher de força. Quem

manda lá em casa é ela.
FEDRA KONELL, CHEFE DE

, ,GABINETE
," ,

A chefe e a mãe
Não é difícil perceber também que Cecília Ko

nell é- uma mulher que valoriza a família. Se o ma

rido não faz mais parte oficialmente 'da adminis

tração, ele é visto com frequência na Prefeitura e

está sob os olhares dela a todos os momentos,
. em um porta-retrato ao lado do computador. Na

mesa da frente, 'O espaço é ocupaco por fotos de
filhos, netos, noras e de duas meninas da creche
'Carlos E[J1fnêndó!erfer. )'0 importante ê tér saüáe
e união na família, pelo resto a gente batalha", diz
\8 p�f;tneiraiWh1lj ftí'êf a 'Cómàndsr a cidã1âê.! .,,', l f"� ':'

Fedra é hoje o braçodireitoda mãe e já víslum
brá,jl1'm futuro'póUticci. i,j'6ómo bHefe,lêlá é ü'm púo::'

'

co difícil. Quer rapidez em tu.qo, mesmo com toda
burocracia que envolve o setd�""Públicb, ê exi,gente
e perfeccionista. �esmo assim, é uma pess?a que
agrega, proporciona união. Ninguérrt vem a'qui na

Prefeitura brigar com ela, se tem problema ou recla�
.' :": "I�;,:" '

mação, as pessoas querem falar cQmigo".Prefeita recebe o abraço de Nelson Klitzke,
que deixa o comando do Samae

. ... " .
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DIA DE P EFEIT

I'resentes e homenagens
Cecília Konell reafirma que não será candidata à reeleição em 2012

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,

Cecília entrega presentes para crianças do Boa Vista, prática mantida há mais de 20 anos; no dia anterior, maratona aconteceu no Jaraguá 84

Em meio à reunião com o

secretário de Educação,
Silvio Celeste, um grupo de
servidores da Secretaria
de Habitação 'invade' a

sala da prefeita para fazer
uma homenagem.

te já mostrava. "O ambiente está
mais tranquilo, tenho consegui
do trabalhar. O inconformismo
pela derrota (da oposição) pas
sou e agora mantemos um re

lacionamento de respeito, pelo
bem da cidade". O que ainda falta
é aparar as arestas com o vice Iri
neu Pasold (PSDB). "Precisamos
nos acertar. Gostaria de uma

. aproximação, mas que seja fiel e

verdadeira", afirma a prefeita.M
aristela Mennel agra
dece o apoio recebido
e servidores entregam
uma cesta de frutas

cristalizadas. A bolsista Vandite
Gabriele, 15 anos, deixou a timi
dez de lado para entregar uma

carta em reconhecimento. "Ela

/10 inconformismo
pela derrota passou e

agora mantemos um

relacionamento
de respeito".

Cecília recebe carta de homenagem da bolsista Vandite Gabrieleé muito simpática, muito legal
e isso reflete no nosso trabalho". Cecília fala abertamente que

Opinião compartilhada por Vi- não planeja se 'candidatar à ree

nicios Brock, 57 anos, pedreiro leição em 2012. "Foi um momen

concursado há sete anos. to, uma missão que eu assumi e

Cecília enalteceu o trabalho da acho que estou cumprindo bem. Cecília cumpre um- ritual há mais de 20 anos na véspera
pasta que contabiliza a entrega de Depois, quero ajudar, mas não de Natal. A distribuição de presentes e doces em comunidades

247 moradias populares este ano,
de forma direta". Há quem diga carentes. Na quarta-feira, foi a vez das crianças do Morro Boa

sendo que outras mil unidades que a aproximação dela com o Vista receberam a visita da prefeita. Como ex-professora e dire-

estão em construção e devem ser
vice seria uma maneira de via- tora, ela mesma organizou a criançada e cobrou disciplina de
bilizar uma possível candidatu- um menino que estava prestes a atirar um papel no chão. Já naconcluídas no primeiro semes-
ra de Fedra Konell ao governo, casa dos 60 anos, Cecília, de salto plataforma, ficou por cercatre de 2011. Logo depois, voltou a

já que para isso Cecília teria que de uma hora em pé entregando bola, doces e sorvetes paradefinir os rumos da educação in-
cada uma das crianças, tudo sem demonstrar cansaço. No dia� til

. c h d O entregar o cargo para o vice seisran em reuruão rec a a. que anterior, ela tinha percorrido o Jaraguá 84. A verba para a com-d ber é J: • meses antes da eleição. Até lá,eu para perce er e que a preteíta pra dos brindes saiu de um 'rateio' entre ela e os secretários.,

bre a fó ul porém, muita coisa pode mudaropina ate mesmo so re a rorm a À tarde;' Cecília foi conhecer um terreno no Rio Molha, onde
di d no cenário político.para ivisão e turmas. deve ser construída uma creche. No fim do dia, ainda compa-

Só depois, Cecília parou para receu ao churrasco de fim de ano dos servidores da Codejas, à
conversar com a nossa equipe. • Patricia Moraes festa de encerramento da Fujama e a um encontro em família.
Confirmou Q R.W1,0,�f(l-l semblan. .. ,������".,,!:! �! ti" "'�. ,rh. ?'ti'\ "�: '�!��:"�s'.g'

Entrega de presentes no Boa Vista

Especial 9

Preocupação
com o social

Umas das marcas que a pre
feita sonha em deixar na admi

nistração é o investimento e a

preocupação com o social. Em
reunião com o diretor de Comu

nicação, Agostinho Oliveira, a

prefeita avaliou as peças publi
citárias elaboradas para impren
sa televisiva, elogiou o trabalho,
mas pediu alterações na parte
destinada a mostrar as atividades
da área. "Tem muito mais proje
tos, não gostei. Pede uma alte

ração". Para a secretária de Ha

bitação' Maristela Mennell, essa

é e melhor definição de Cecília.
"Ela tem o olhar voltado para os

problemas sociais, e sempre foi
assim, nos conhecemos há mais
de 30 anos. Além disso, o carinho
dela pelos funcionários cria um

dima muito bacana. Ela cobra,
mas confia", descreve.

Secretária da prefeita desde
o início do governo, Sandra da
Silva, 30 anos, também ressalta o

ambiente de trabalho criado na

Prefeitura. "Ela trata todo mundo
bem, mesmo tendo uma agenda
corrida todos os dias. Ela atende
a todos, é uma pessoa extrema
mente humana".

Ela trata todo
mundo bem, mesmo

tendo uma agenda
corrida todos os

dias. É uma pessoa
extremamente

humana.

SANDRA DA SILVA, SECRETÁRIA

Secretária de Cecília, Sandra
ressalta disposição da prefeita
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JARAGUÁ DO SUL

Até três pacotes de feüão
a mais na cesta básica
de cada uma das 500
famnias atendidas pela
Apher (Associação das
Promoções Humanas
das Entidades
Religiosas Cristãs).
-"sse é o resultado da última

doação da Conab (Compa
nhia Nacional de Abasteci

__menta) para o município,
que foi de 2,4 mil quilos de feijão.
O número, pequeno se compa
rado às 30 toneladas que podem
ser recebidas no final de janeiro, é

consequência de um déficit passa
geiro nas reservas da Conab. Ain
da assim, a doação é considerada
bastante positiva pela Associação,
que recebe o alimento da Secreta
ria da Agricultura e irá distribuí-lo,
no próximo mês, a 20 entidades
religiosas, o Presídio Regional e a

Casa de Apoio Padre Aloísio Boing.
"Vivemos de ajuda e de baza

res beneficentes, então as doações
do Conab são sempre bem-vindas.
Ainda mais por ser feijão, um dos
alimentos mais importantes para
a saúde e também um dos que,
no momento, mais estão pesando
no bolso", explica a presfdente da

Associação, Ana Moretti. Segundo
o técnico de projetos da Secreta
ria da Agricultura, Daniel Peach, o

o CORREIO DO POVO • Edição conjunta, 24, 25 e 26 de dezembro de 2010

alimento recebido pelo município
depende do que está disponível na

Conab, e geralmente é produzido
no próprio Estado.

"
Doações são sempre
bem-vindas. Ainda
mais por ser um dos
alimentos que, no

momento, mais estão
pesando no bolso.

ANA MORETTI, PRESI
DENTE DA APHER

"
"Antes de repassar aos muni

cípios, a Conab adquire os produ
tos por meio do PM (Programa de

Aquisição de Alimentos). No próxi
mo ano, pretendemos receber tam
bém itens como pepino em conser

va e leite em pó", explica o técnico.
A distribuição fica por conta das en

tidades religiosas porque, segundo
Daniel, elas já possuem cadastros e

um itinerário das famílias que mais

precisam de ajuda.
O município, além de receber

outros gêneros de alimentos, par
ticipa do PM também como for
necedor. "Aqui, nós repassamos
principalmente a banana, que é

comprada pela Conab e doada a ou

tros municípios. No ano que vem, a

transação vai incluir também o filé,
caldo e polpa de peixe, além do leite
e iogurte", adianta Daniel.

DIVULGAÇÃO

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Doações de alimentos produzidos no Estado, feitas pela Conab, beneficiarão 500 famílias através da Apher

ALEMANHA E FRANÇA ENTRAM NA LISTA DE POSSIBILIDADES

Unerj oferece mais opções de intercâmbio

Conab ajudaa comporcesta básica
Este mês, foram doadas 2,4 toneladas de feijão, que serão distribuídas para entidades do município

Se dominar um idioma es-
, Educação Internacional, o nú

trangeiro e ter um curso superior mero de estudantes brasileiros
já podem ser pontos bastante em universidades e colégios é
positivos no currículo, a chance 35% maior que em 2009.
de contratação fica muito maior

quando o candidato conhece ou

tras culturas de perto. É este fator

que, principalmente em 2010,
provocou um aumento no nú-:
mero de intercâmbios de estudo
e trabalho - segundo dados cole
tados pela organização da feira

Expo Estude no Exterior, viagens
como essas movimentam anual
mente cerca de US$ 700 milhões.

A expectativa é de que 130 mil
brasileiros tenham passado boa

parte de 2010 em outras frontei
ras - só nos Estados Unidos, por

exe�R.�o! seg�,��9,:, ?l������.�� "�� .

PIERO RAGAZZI

de Management de Normandie,
para a área de administração. Os

programas de cursos para estu

dantes brasileiros devem come

çar a ser colocados em prática no

segundo semestre de 2011.

Segundo a assessoria da insti

tuição, a intenção é capacitar os

acadêmicos para o trabalho em

empresas transnacionais, além
de promover o contato com di
ferentes métodos, técnicas e tec

nologias nas respectivas áreas de

formação. As inscrições come

çam no primeiro semestre, ainda
sem data definida.

Acompanhando essa tendên
cia, a Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul), em parceria
com a PUC- PR (Pontifícia Uni
versidade Católica do Paraná)
formalizou um acordo com a

Fachhochschule Furtwangen, da Estudantes da Unerj vão
Alemanha, para a área de enge- poder fazer intercâmbio para
nharia, � co�.a francesa,,�,�ole ,. " . �I.�m�n�ae ,p�(a F,rança "

" ,I \ .s � ,I, 1 � .'" �, ti. .L .. � t. II � .Il 11 II ,li ,1\ ,� .l! I 1\I.iI ft, �. Jl II 11 .\1. � 011 Ih in t; � :\i ,U I� I � � � 1\ � \\ m � 't ,", � � ii iii 011 ,r, �. i\I d.� ,1 � '" .. 141 011 n, \I. !lo " � ii � ,� ,. d � \ I· ti 11\ .\10. � \\' iii * iI � �
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Hora de fazer
um balanço do
ano que acaba
A uma semana para 2011, principais
fatos merecem ficar na lembrança
JARAGUÁ DO SUL

OS dias passam como

uma rápida sucessão de
manhãs e noites e, quando
menos se percebe, mais
um ano chegou ao timo

rr
os 365 dias que com

useram 2010, a preocupa-
ão estampada nos olhos
oi causada principalmente

pelo trabalho, a família e o bolso

provavelmente urn pouco mais va

zio do que se gostaria. A atenção,
no entanto, foi dividida entre os

assuntos pessoais e aqueles que ou

compunham a mesa de refeições
ou o bate-papo com os amigos,
permeado de indignação, surpresa,
fatos engraçados e aqueles que, de
tão inacreditáveis, só poderiam fa
zer parte desta última classificação.

A reportagem do O Correio do
Povo foi às ruas para saber o que, na

opinião dos jaraguaenses, deveria
ser definitivamente marcado no ca

lendário deste ano e também o que
ficaria melhor guardado no fundo
de urn baú, em esquecimento. A

primeira reação dos entrevistados
parecia combinada: urna expressão,
silenciosa, de completa dúvida.

Isso porque, como conta a pro-

fessora Lindonor Neves Praxedes,
os acontecimentos do "mundo lá
fora" parecem marcar somente en

quanto estão acontecendo - com

exceção dos mais dolorosos, como

as enchentes e deslizamentos que
aconteceram em diversas regiões
da cidade principalmente no pri
meiro semestre do ano. "Posso te

falar muito sobre minha vida pes
soal, em relação ao meu emprego,
por exemplo. Das outras coisas, só
se você tiver urna lista pronta para
me ajudar", brinca Lindonor.

De urn lado, misteriosos tremo

res, uma fuga massiva do Presídio Re

gional, a malsucedida Copa do Mun
do e as já comuns disputas políticas,
além do fim do futsal da Malwee. De
outro, a tão esperada autorização
para a duplicação da BR-280, uma

estação meteorológica que deve aju
dar a evitar novos desastres e, após 16
anos de expectativa, a inauguração da

Delegacia da Mulher Os incontáveis
fatos dos últimos 365 dias podem não
estar mais tão presentes na memória,
mas, como afirma o artesão Carlos
Ângelo da Silva, "o que a gente mais
lembra é o que afeta o maior núme
ro de pessoas, mas Natal traz sem

pre energias renovadas".

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

�---------------', ..--��
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Em Jaraguá, o que a gente
mais queria esquecer são os

acidentes, que ainda acontecem
muito. A questão do trabalho
é que achei boa, pelo
menos este ano.

MIGUEL BUCZESKI, 37 ANOS,
MONTADOR DE MÓVEIS

, ..
• r ,1. •• I �. •

Desta vez, acho que a pior
parte foi a questão ambiental.
Passamos por várias catástrofes
justamente por falta de cuidado.
De bom é mesmo o clima de
Natal, que traz novas esperanças.

.

CARLOS ÂNGELO DA
SILVA, 38 ANOS, ARTESÃO

A Copa do Mundo foi horrível.
Os empregos foram bons, mas a

economia não está tão bem como

dizem. Se não há tanta inflação,
como os preços continuam
aumentando?

De ruim, lembramos sempre
das tragédias. Entre os fatos que
devem ser lembrados, ressalto
a ampliação do Pama, no

Czerniewicz, o Jaraguá Digital e a

Delegacia da Mulher.

As eleições presidenciais sempre
merecem ser lembradas, - ainda
mais por termos aprimeira mulher

presidente.Acorrupção, em todos
os níveis da política pública, é

que não gosto de lembrar.
LlNDONOR NEVES PRAXEDES,

S4 ANOS, PROFESSORA FERNANDA SIUFI, 3S ANOS, BiÓLOGA MARCOS STELA, 39 ANOS, VENDEDOR
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Comércio fica fechado
neste fim de semana
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Quem ainda não comprou
algum dos presentes, precisa se

apressar. As lojas ficam abertas
até as 13h desta sexta-feira. Já no

sábado e no domingo, o comér
cio estará fechado, retomando o

funcionamento em horário espe
cial na segunda-feira até o dia 30,
das 8 às 19h; e no fim de semana

após o réveillon, as portas das lo

jas ficam fechadas mais uma vez.

Os mercados e o shopping cum

prem horários próprios.
A CDL (Câmara de Dirigentes

Lojistas) faz um avaliação positi-

PREFEITURA DE
JARAGUÁ'DO SUL

A Prefeitura deJaraguá do Sul deseja a todos um Natal de muita
esperança e paz nos lares de cada jaraguaense. E que 2011 seja
um ano de realizações/·dedicação e alegria para nossa cidade.

va das compras de Natal, o balanço
oficial deve ser divulgado na pró
xima semana. Na terça-feira, dia
28, a entidade realiza o sorteio
da promoção "Sonho de Natal".
Às 15 horas, ocorre no salão de
eventos do Centro Empresarial o

sorteio dos cupons participantes
que darão direito aos seguintes
prêmios: dois automóveis (1 Fiat
Linea e 1 Ford Ka), cinco televiso
res LCD 32 polegadas e 35 vales
compras no valor individual de
R$ 500. Os prêmios serão entre

gues no dia 12 de janeiro.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Casal jaraguaense Iselaide e Renato passa o Natal com a família na praia de, Barra Velha há 20 anos

Secretaria de Turismo espera receber mais de 100 mil pessoas durante a temporada
BARRA VELHA

A combinação das férias
com o dia de Natal coloca
o litoral catarinense
entre os lugares mais
procurados pelos turistas.

Barra
Velha, uma das

praias mais próximas dos

municípios do Vale do

Itapocu, costuma con

centrar cerca de 30 mil pessoas
a mais somente neste período,
o mesmo número de público es

perado para a virada de ano. As

projeções para toda a temporada
preveem 100 mil visitantes. O nú
mero é da Secretaria de Turismo.

Há duas décadas o casal [ara-
-

ê}aense Iselaide Cecília Souza, 51

anos, e Renato Souza, 55 anos, tem

como endereço de férias a casa de

praia em Barra Velha. "Esperamos
nossos dois filhos e duas netas.

Irmãos e cunhados também che

gam amanhã (hoje)", diz ela. Eles
afirmam que repetem o roteiro
de verão por considerar a cidade

tranquila. "Buscamos uma vida
melhor pelo menos nas férias.
Gostamos de caminhar na areia,
comer peixes frescos", enfatiza o

empresário.

INVESTIMENTO

Para atender toda a demanda

esperada na temporada, algumas
melhorias são feitas na cidade.
A secretária de Turismo, Selma
Soares, relata que lixeiras, chu
veiros ao ar livre e banheiros quí
micos ficam a disposição para
uso público perto das praias. A

pavimentação e a construção de
uma passarela para pedestres na

beira mar também contemplam
as obras de fim de ano.

No lugar dos quiosques de
concreto, destruídos por deter

minação do Ministério Público,
pequenas estruturas móveis serão
montadas. Portanto, na beira mar,
os comércios de alimentos e bebi
das poderão ser oferecidos para o

público. Ao todo, 14 barracas eco

lógicas, entre a praia da área cen

tral e do Tabuleiro, foram adqui
ridas. "Compramos também um

palco para fixar na areia da praia,
onde acontecerão as apresenta
ções da programação de verão".

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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"Eu sou mais feliz com os pés descalços. É uma vida melhor", diz Portella

Barra Velha continua com dois
pontos impróprios para banho
A Fatma (Fundação do Meio

Ambiente de Santa Catarina) publi
cou o terceiro relatório sobre as con

dições de balneabilidade no litoral
catarinense da temporada de verão
2010:_2011. O estudo identifica 57

pontos impróprios para banho, dos
194 monitorados, entre o percurso
de Piçarras até Jaguaruna ao Sul.

No município de Barra Velha,
dois locais estão sem condições
para banho. A Fatma orienta o pú
blico com a sinalização de placas
padronizadas na areia da praia. Os

pontos são os mesmos identifica
dos no segundo relatório: Lagoa,
na- rua Doutor Plácido Gomes de
Oliveira, e o trecho que abrange a

ruaAntônio Moura.

A diretora técnica da Funde
ma (Fundação Municipal do Meio

Ambiente), Débora Ferreira, escla
rece que a Fatma também coloca

placas sinalizando os locais pró
prios para banho. "A indicação é
uma responsabilidade da Fatma,
mas o município auxilia no que for

preciso para orientar".
A pesquisa de balneabilidade

analisa as águas dos balneários
e determina se estão próprias ou

impróprias para o banho. Esse es

tudo permite identificar os locais
contaminados por esgotos. O pro
cesso acontece por meio da verifi
cação da contagem de uma bacté
ria contida nas fezes de animais de

sangue quente.

VIDA DE PESCADOR
Trabalho é tradição há três gerações

"Eu nasci entre a lagoa e o mar". A declaração é do pescador Etevaldo
Oliveira, 53 anos, que segue a tradição da família na labuta. Já é a terceira

geração que trabalha nesse ramo em BarraVelha. "Nunca saí daqui, só po
deria ser pescador. Sou nativo", afirma com tranquilidade. O sol nem sequer
nasceu e Oliveira sai com os companheiros de jornada para pescar em alto
mar. Em 1982, ele tentou trabalhar corno vigilante de uma agência bancária.
"Eu desisti porque é um trabalho muito parado. Eu gosto do agito do mar",
relata. Hoje, ele conta corp. a ajuda da esposa Maria Claudia, 47 anos, que
vende os pescados para os revendedores ou consumidor particular.
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SÁBADO
Patrícia Moraes,

jornalista
Kelly Erdmann,

jorn,alista

Charles Zimmermanrt,
escritor

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Um Natal diferente

Lembro
como eram angustiantes as

horas que antecediam a abertura dos
presentes, ou então o grande brinde ...

E como era emocionante ver a família
toda reunida ao redor da árvore de Natal, can

tando "Noite feliz". Ou ainda os sorrisos quan
do encaravam o belo chester assado sobre a

mesa. Mas isso faz tempo, era na época que a

Sadia e a Perdigão disputavam garfo a grafo a

preferência do brasileiro e que "Os trapalhões"
era um programa obrigató
rio aos domingos. Para uma

criança o dia do Natal é um

passaporte para um mundo
encantado: todos estão feli
zes e por algumas horas pa
rece que uma paz universal
paira sobre as cabeças. Eu
fui crescendo, descobri que o Papai Noel não
existe, meus pais se separaram (o que foi bom
para eles, e isso que importa), mas mesmo

assim continuamos a tradição natalina, em

nome do meu irmão caçula, o Dudu, que hoje
conta com dez anos. Então de alguma forma
mantivemos acesa a chama do natal, do en
contro, para fortalecer o ritual e encantar as

gerações vindouras. Mas nos últimos anos eu

cravei no natal os meus olhos desconfiados, e

passei a achar a data um tanto triste, já que
lembrava das utopias da infância. Mas desde
o Natal passado, com a minha esposa portan
do um alegre barrigão, as coisas mudaram e o

encantamento voltou.
E este ano o natal é diferente: para mim,

para minha esposa, para meus pais, meus

sogros, meus irmãos. É o primeiro natal
do Henrique (rneu primeiro filho, o primei
ro neto dos meus pais, o primeiro neto dos

meus sogr_os, e o primeiro
sobrinho dos meus irmãos
e cunhados). E também mi
nha cunhada está grávida,
então temos um neném e

um barrigão, uma espécie
de rito de passagem para a

família toda, a certeza de
que a chama do Natal continuará acesa no

sorriso das futuras gerações. E também a

certeza de que todos nós ainda somos crian
ças, o que ainda traz muita graça para este

planeta tão carente de esperança. Pois como

já disse a escritora Simone de Beauvoir: "O
que é um adulto? Uma criança inchada com

a idade" . Então vamos lá: "Botei meu sapa
tinho/na janela do quintal/Papai Noel dei
xou, um presente de Natal..."

f' LANÇAMENTOS

Grande Mestre 2
Em 2008, "O Grande Mestre" narrou a

trajetória de um homem conhecido como

Ip Man, que teria sido o grande instrutor
. oe.Bruce tee nas artes marclals, Agora,

esta continuação, ambientada nos anos

40, aborda outro momento na vida do .

lutador, quando ele se muda para Hong
·.Kong e prepara-se para começar a ensi
nar suas técnicas de defesa pessoal, sem
desconfiar que logo se tornaria um dos
maiores nomes deste meio.
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A mamãe, uma

gatinha muito
dócil, está com

os filhotinhos de
apenas 20 dias na

Clínica amizade,
esperando por um

novo lar. O telefone
para contato é
(47) 3371-2340

CLlC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias viaje tranqUilo.
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MELHORES MARGAS OE RAÇAO A GRANEL

CINEMA
JARAGuÁ DO SUL 21h10- todos os dias)
• 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 - to
dos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg)(19h, 21h - dom - qui)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)
JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, ilh, 19h40,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente (Dub) (14h15, 16h30- todos os dias)
• Tron: O Legado (dub) (18h50 - 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da

Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 - todos os

dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Leg)

(16h10 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• 72 Horas (teg) (14h, 16h40, 19h20, 22hOO - to

dos os dias)
• Cine Garten 2
• O Garoto de Liverpool (Leg) (14h30, 19h10 -todos

os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (17h, 21h40- todos os dias)
• . Cine Garten 3
• Amor por Contrato (Leg) (14h10, 16h20, 19h,

• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h - todos

os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da

Alvorada (Dub) (14h20, 16h50, 19h30 - todos os

dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino

da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)
• Tron : O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (teg) (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
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20, 16h50, 19h20 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Dub)

(13h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (16h40, 19h30, 22hOO -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Megamente (Dub) (14h45 - todos os dias)
• Amor por Contrato (Leg) (17hOO -19h10 - 21h30

- Todos os dias)

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

RIBEIRÃO DO TEMPO
Clorís e Léia discutem para ver quem vai cui

dar de Flores. O professor agradece às duas, mas
diz que prefere ficar sozinho. Nicolau manda Nasi
nho entregar a grana para Iara. Clorís chega mal
humorada à pousada. Jaca diz a Léia que sabe

!

que ela passou a noite na casa de Flores e deixa
claro que precisa ter uma conversa séria com ela.
Jaca revela a Léia que quem tentou matá-lo foi
o professor Flores. Sancha diz a Querêncio que
Ari deu boas respostas e que o debate terminou
empatado. Iara diz a Tito que precisa fazer uma

pequena viagem para tratar de um assunto rela
cionado à mãe dela.

NOVELAS
ARAGUAIA
Estela tenta convencer Solano a desistir de

visitar Ruriá. Ricardo e Padre Emílio contam para
Solano sobre a suspeita de que Gabriel esteja vivo.
Estela confessa para Solano que rasgou algumas
cartas de Fernando. Max finge tomar o compri'mido
para dormir e foge do hospital assim que a enfer
meira sai de seu quarto. Sola no vê Estela saindo da
estância a cavalo e a segue. Estela entra na mata à
procura de Ruriá. Estela se surpreende ao encontrar
Solano sentado em frente à cabana de Ruriá. Amélia
pede para Vitor ir embora de seu quarto assim que
amanhece. Max encontra Vitor em sua casa.

PASSIONE
Candê expulsa Fred de sua casa. Candê acredi

ta que Fred tenha matado Saulo e roubado o dinhei
ro que ele desviou da empresa. Adarno repreende
Agnello pelo que fez com Stela. Totó leva Dino à casa
de Olavo e faz as pazes com seu pai. Melina decide
ir com Diógenes ao hospital para ficar com Vitória.
Fred se vangloria de suas conquistas na sala da
presidência da metalúrgica. Felícia confessa para
Candê que não acredita na mudança de Clara. Bete
convence Mauro a ver sua filha. Danilo chega em

casa. Melina e Diógenes ficam comovidos ao ver

Mauro se aproximar de Vitória.

TI-TI-TI
Marcela fica com ciúme ao ver Edgar com

Amanda. Ed Silveira elogia o desfile de Jaqueline.
A cabra alerta sobre a tentativa de invasão do con
vento e Massa expulsaos capangas. Edgar discute
com Marcela. Stela convida a família Sampaio para
passar o Natal na casa de Giancarlo e Edgar se re

cusa a ir. Suzana chega à festa de Natal na casa de
Ariclenes e estranha a frieza do ex-marido. Marcela
fica irritada com a presença de Luísa na casa de
Giancarlo. Edgar convida Amanda para acompanhá
lo a uma festa. Amanda beija Edgar.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidadedas.�rpi�oraJ»'•• ; .
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HORÓSCOPO
'i A chave do sucesso está em

fazer o que gosta. O astral fa
vorece as parcerias no campo

profissional. Na área afetiva, o clima é de
grande entusiasmo. Cuidado com gastos
desnecessários.

Este dia pode ser muito produ
tivo, inclusive para quem traba
lha em casa ou por conta pró

pria. O dia revela uma maior disposição
para aprofundar seus vínculos de afeto.
Evite ficar na dependência dos outros.

Jihi� Conseguirá se expressar com

'I,�, mais. criatividade no trabalho.
Os astros indicam que a sua

autoestima pode estar em baixa. A noi
te promete ótima sintonia com a.pessoa
amada. Cuide mais da sua aparência.

Bom dia para ganhar dinhei
ro com transação imobiliária,

construção ou atividade que
possa ser feita em casa. Sua generosida
de vai se destacar na relação a dois. Não
compense sua carência fazendo gastos
exagerados.

Vai estar mais seguro(a) da sua

competência profissional. A

tarde, pode ter aborrecimentos
com assuntos domésticos. Alto-astral na

área sentimental. Não deixe para depois
o que pode fazer agora.

.

Sua força e autoridade não são
/Pi1I{'Ii'�' aparentes, por isso convém tirar

vantagem e agir no anonimato. O
astral revela aborrecimentos na área afe
tiva. Boa noite para refletir sobre o rumo

que deseja dar à sua vida.

LIBRA

� Os colegas podem ajudar muito

� no trabalho, não tenha receio de
agir em equipe! Mas lembre-se de

não misturar negócios e amizade. Conse
guirá se entender com o par. Cuidado com

ciúme, ele pode se tornar um vilão.

ESCORPIÃO
Trabalhar em silêncio será a

sua melhor alternativa. Às ve

zes, a humildade traz melhores
resultados. No campo afetivo, há

chances de se interessar por pessoa de
prestígio. Evite medir forças com pessoa
de autoridade.

/

SAGITÁRIO
Boa fase para quem se dedica a

educação, turismo, transporte ou

justiça. Romance com alguém de
longe pode surpreender. A dois, clima de
lealdade e integração. Cuidado, as pessoas
nem sempre são como parecem.

CAPRICÓRNIO
Jogue suas energias no trabalho
e veja como seu dia pode ser

produtivo. As crises existentes
nas relações podem se agravar agora,
cuidado! Reflita sobre o rumo da sua vida
sentimental.

• Bom dia para somar forças com
as pessoas que têm os mesmos

interesses que os seus. À noite,
a sua vida amorosa vai estar do jeito que
sempre quis. Não se descuide, clima de
competição poderá surgir no trabalho.

O trabalho vai ser o foco de sua

atenção, podendo assumir novas

responsabilidades. Interesses em

comum podem fortalecer a vida a

dois. Cuidado, o distanciamento de alguém
de sua estima poderá abatê-Io(a).
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A morena de
Humber Carrão

Humberto Carrão, o Luti da novela "Ti-Ti-Ti", foi
visto nesta quarta-feira aos beijos com uma more
na desconhecida, em um bar da Gávea, zona sul do
Rio, onde foi com amigos. A companheira do ator
permanece anônima, mas certamente terá, na pior
das hipóteses, seus 15 minutos de fama.

80lano obriga Estela
acabar com Solano

/

Se a vida de Sola no, na novela global "Ara
guaia",já era assombrada por uma/maldição,
em breve viver em paz será.urna missão qua
se impossível. Max ficará extremamente irri-
tado ao saber que Sua filha, Manuela, reatou
o namoro e pretende se casar com o peão. A
partir de então, ele passa a chantagear Este
la para que ela o ajude a acenar-com Solano.

Angélica posa com
macarrão de ouro

Angélica fez um ensaio "de dar água na boca"
para o novo livro do fotógrafo Marcelo Faustini, "Co
mendo com os olhos". Nas fotos, a apresentadora
posa saboreando uma macarronada de fios de ouro
confeccionados por Miriam Kimelblat. Além do livro,
que conta com várias outras "musas", Faustini pre
tende fazer uma exposição com as fotos, que eram
inicialmente para um calendário.

DIVIRTA-SE
Político precoce

De contrato novo,
Hebe ganha mimos

Recém contratada pela Rede TV!, de
pois de 25 anos no SBT, Hebe Camargo terá
privilégios de maior estrela da casa, como
uso do helicóptero da Rede TV!. Seu salário
também será o maior da emissora, ultra
passando o de Amaury Jr, que ganha cerca
de R$ 500 mil por mês, e Luciana Gimenez,
que fatura em torno dos R$ 300 mil. De saí
da do SBT no dia 27, Hebe busca renovação
na Rede TV!, e os mimos da casa certamen
te não atrapalham .

Taís Araújo
está grávida
A atriz Taís Araújo. está grá

vida do também ator Lazaro
Ramos. Devido à gravidez, Taís
pode ter de deixar o elenco da
próxima novela das seis. Esse é
o primeiro filho do casal, e a notí
cia foi divulgada pelo blogueiro e

colunista Ancelmo Góis, e confir
mada no twitter da atriz, depois.
O casal não tem interesse em sa

ber previamente o sexo do bebê.

Nicole Kidman
pede atenção

Em entrevista para a revista Helio!, a atriz aus
traliana Nicola Kidman lamentou que os filhos, lsa
bella, de 18 anos, e Connor, 15, tenham preferido
morar com o paí, o ator e porta voz da Igreja da
Cientologia, Tom Cruise, hoje casado com a sumida
Katie Holmes. "Eu adoraria que eles morassem co

migo, mas o que eu posso fazer", disse. Nicole tem
uma filha de dois anos, Sunday Rose, com o atual
marido, o cantor Keith Urbano

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

Em um desses emocionantes debates políticos o
mediador pergunta:

- Candidato, como o senhor começou a sua car
reira política?

- Ah, foi logo na infância! - disse o político, orgu
lhoso. - Quando eu estava no primário!

- Me desculpe, senhor candidato! - disse o me
diador. - Mas começar a carreira no primário é de
mais! O senhor pode se explicar melhor?

- Pois é ... Um dia meu pai me chamou e disse:
"filho, a partir de hoje eu vou te dar mil cruzeiros

a 9 sem repetir númerostoda vez. que você tirar uma nota maior que sete!"
em cada linha e cada col-No dia seguinte ch-amei a professora de canto e fa- una. Também não se pode

lei: "Escuta, professora ... O que a senhora acha de repetir números em cada
h 500

.

d d ?" quadradode3:x3.gan ar uns cruzeiros e vez e� RWW ,9'l (\ I .: _

' 'j
_ i \�)-.,-:-t.,......�:,_'-,�'_,-.• �
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Cristiana Rux
Dante Minei
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Patricia K Lopes'
Rejane C. Zils
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Taisa Grechuski
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As operações de crédito
do sistema financeiro
registraram em novembro
expansão de 2% na

comparação com outubro.

Dados
divulgados nesta

quinta-feira, 23, pelo Ban
co Central mostram que o

total de empréstimos atin
giu R$ 1,677 trilhão no mês pas
sado. O valor apresenta expansão
de 20,8% em 12 meses e 5,9% nos

últimos três meses.

Entre as várias, operações re

gistradas pelo BC, o crédito para
habitação é o que registrou maior

expansão, de 3,4% no mês, para
R$ 133,516 bilhões. Em 12 meses,
essa carteira acumula avanço de
53,9%. O crédito para pessoas fí
sicas teve crescimento de 2,1% no

mês e 17,6% em 12 meses. Para a

indústria, o estoque das operações
avançou 1,5% no mês e 18,7% em

12 meses.Com o crescimento do
mês passado, o peso das opera
ções de crédito em relação ao PIB

atingiu 46,3% em novembro, ante

45,9% em outubro. Um ano atrás,
em novembro de 2009, a propor
ção era de 44,4% do PIB.

A taxa de inadimplência no cré
dito livre manteve-se inalterada
pelo terceiro mês consecutivo em

novembro. Dados divulgados do
BC mostram que o porcentual dos
empréstimos com atraso superior
a 90 dias no pagamento seguiu em

4,7% no mês passado, mesmo pa
tamar visto desde setembro.

O comportamento nas diversas
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operações, porém, foi distinto. No

. conjunto de financiamentos para
pessoas físicas, a inadimplência
média caiu de 6% para 5,9% entre
outubro e novembro. Já nas opera
ções para empresas, a taxa subiu de
3,5% para 3,6% no mesmo período.
Apesar das oscilações, no conjunto
de todos os empréstimos, a taxa ge
ral não teve alteração.

"
Com o crescimento
do mês passado, o

peso das operações
de crédito em relação
ao PIB atingiu 46,30/0
em novembro, ante
45,90/0 em outubro.

"
Um dia depois de anunciar a

previsão de que a relação entre o

total de crédito e o PIB deve atin
gir 48% em 2010, o Banco Central
.ajustou para baixo a previsão para
o indicador. O chefe do Departa
mento Econômico da instituição,
Altamir Lopes, anunciou que a es

timativa foi ajustada para 47% do
PIB. Segundo ele, a revisão acon

teceu após a atualização dos da
dos do PIB. Para 2011, porém, os

números não sofreram alteração e

foi mantida a estimativa de que o

patamar do crédito deve fechar o

próximo ano em 50% do PIB.
A base monetária - o total de

papel moeda emitido somado às re

servas bancárias - teve expansão de
0,5% em novembro na comparação
com outubro na média dos saldos.

PIERO RAGAZZI

ISTE FII� EIR

Crédito regisl.ra expansão de 2°10
Linhas para o setor da habitação registraram a maior alta, com 3,4% no mês de novembro

o crédito para habitação movimentou R$ 133,5 bilhões em novembro, acumulando um avanço de 53,89%

FANTASMA DA INFLAÇÃO PREOCUPA AUTORIDADE MONETÁRIA

BC defende &juste ria taxa de juros
O diretor de Política Econô

mica do Banco Central, Carlos
Hamilton Araujo, reiterou, on-:

tem, a mensagem do relatório
trimestral de inflação de que a

magnitude do desvio das proje
ções para o IPCA, tanto no ce

nário de referência como no de
mercado, "sugere a necessida
de de implementação, no curto

prazo, de ajuste na taxa básica
de juros". Esse movimento teria

por objetivo conter o descom
passo entre o ritmo de expansão
da oferta e 'demanda. Hamilton
destacou que o desvio das pro
jeções em relação à meta ocor-

, re mesmo com alll1corporação

dos depósitos compulsórios e a

expectativa de ajuste fiscal em

2011. O diretor citou que os prin
cipais riscos para a inflação vêm,
no lado externo, dos preços das
commodities, e do lado interno,
do descompasso entre oferta e

demanda, da baixa ociosidade
dos fatores na economia e do
aumento recente nos preços do
atacado, itens já mencionados
no relatório de inflação .divulga
do esta manhã.

Hamilton explicou que as es

timativas para a inflação no ce

nário de referência e de mercado
levam em conta o aumento dos

compulsórios e o maior ��f9�Ç<? .

fiscal esperado, mas não refle
tem as demais medidas macro

prudenciais anunciadas recen

temente para conter o ritmo do
crédito.

Segundo ele, isso acontece

porque não é possível determinar
com precisão o impacto dessas
medidas macroprudenciais na

economia. "O nível de incerteza
(das projeções) para as demais
medidas macroprudenciais é mui
to maior. Já o depósito compulso
rio é um episódio recorrente para
um lado e para outro. Com isso,
temos muito mais informação do

impacto potencial do compulsó
rio", explicou Carlos Hamílton.

A Câmara aprovaMelhorias. pc!ra
-a c i de No mês de outubro

os vereadores aprovaram
o projeto municipal
Melhorias Habitacionais.
Por este projeto, pessoas

ue moram em situação
e risco podem realizar
elhorias que tragam

segurança e condições
de salubridade.

ereadores reforçam
m favor da comunidade

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Entre no portal

www.cmg.sc.gov.br. acompanhe
a atuação dos vereadores

.. �,tI •••••••
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472107-0500
www.leier.imb.br

IMÓV�EIS

473275.. 5000
www.girolla.com.br

473055·3412
www.itaivan.com.br
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Quando se fala em um novo empreendimento logo sepensa em metros quadrados de área construída Sim, isso é o básico. Mas a Fenpar vai além

do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO' que mistura flexibilidade com 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 decoradas,

,

Elegans, Avida vista por um novo ângulo,

PAATlCIDADE DE MÓRf\R NO CENTRO COM A TRIINOUlUDADE DE UM BAIPRO
Excelente localização em área central
Dois elevadores de última geração (rnenos rurdo e mais segurança)
Medição de água e gás Individual
12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

, -

FELCIDADE EM CADA METRO OUADRllDO

•
Sacada fechada com sistema Reíki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso
Infraestrutura para ar condicionado típo splít
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 6Ox60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
POrtas laqueadas brancas

INOVAÇÃO EM CADA OSALHE
Detalhes em pasWha porcelanizada
Ajardinamento �ompleto
Portão e porteiro elelrónico

Amplo haJl de entrada mobiliado e decorado

Deck Spa decorado'
Fitness e_quipado
Piayground equipado
Esquadrias em alumfnio branco,
Banheiro de serviço térreo

j .•�

"

.

� .. .,. .

FLEXlBIUDADE QUE VOCt NUNCA VlU

Plantqs flexrveis. Você escolhe COrT',o vai ficar.
1 ou 2 vagas de garagem com possibi�dade de'vagas adicionais

,

.�

�
I

itaivan LEIER!
'EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 5

472107-0500
www.leier.imb.br

IMÓVEIS
47'3275- 5000

wWw.girolla.com.br
47 3055-3412

www.itaivan..com.br
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
. ,

47 2107�0500·
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

Localização: Vila Baependí Localização: IIba da Figueira

Localização: Vila Nova .' I )
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1436 - SCH80EDE8 - CASA DE ALV. cf
144m2 - 3 qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas
garagem. Terreno cf 750m2• 8$140.000,00

2001 - IMÓVEL CENTRAL cf 2000m2 -

Próx. Justiça Federal - Aceita parte do valor
em imóveis. 8$2.150.000.00

3094 - CZERNIEWICZ - RES. FLOR
DE LlS (em cónstruçáo) cf 1 - 2 ou
3 qtos. A partir de R$121.000,00.

Entrega Dezembro /2013

3017 - APTO CENTRAL - ED.
MARINA cf Sufte + 2 qtos, sala em
2 ambientes cf sacada e churrasq.,
cozinha mobiliada. RS 250.000.00

RESIDENCE - Sufte cf sacada + 2
suftes ou 2 demi-suftes, 2 vagas de

garagem. A partir de RS 325.000.00

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

. .

TC_Ii: 'e: c· : oe:; "j�c ''''.!e: e-w I"
-

( � c;; • 'i t;:;, íl_ -

- ,... I c ... : � "
. Il/tlJVlk �,'J,f::r"s 1\ �,l'Ef-:'JI-ernos Uivei _0_ imovers ul_pOni\le�"., pari'l ocuçue coses np 0""" gthpoe::, ::0 ti ... (orne. ':1(hS, terrenos, ,If: ,: 1-'1)1'[(00 í{,N�i\IJ IJC f,!lW.,

imóveis comercies. ele) Consulte-nosl Quer ver mnis? VisUe o nosso site: www nirolln com br rlf\' UI: li�I,I)hCi)f-f\lAII �'EHf:J:!: ,}._ II' •• • � .... e _._ e ....�........:... �:I-\FlíJRli) ;)f) r;[(_'I� n:/j J)[ 'ivd_)V[I�
_ _...,...,.-"",-"",,-,---- -------�-"-----���----�,----------------------�-��----- ���
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Ref 6467 - Amizade - casa alv - suíte -

02 dorm - sala estar/jantar - coz - churr
- 02 vagas garagem - bwc lT1opiliado -

detalhes em gesso - R$229j)00,OO

Ref 4854 - Nova Brasília - Resid
Lancaster - apto - 02 dorm - sala
estar/jantar - bwc social - coz - área
de serv - sacada c/ churr - garagem ;_

R$1t35.000,00

(47) 3055 3412

\

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto
padrão - 01 suite c/ closet ycloset/
sacada- 02 dorm - bwc/Javaeo/coz/
lav c/ móveis - sala estar/jantar/tv -

mesanino - sistema água quente em

toda casa - R$530.000,00

Ref 6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
- Casa Geminada de esquina c/ 89,33m2

- 03 dorm - bwc - lav - sala estar/jantar -

escrit - gar - R$148.000,OO

6723 - Amizade - sobrado Alv "'" Superior:
01 suíte - 02 dorm '- bwc SOCial- terreo:
esatr/lantar -íavabo

"

coz :::.. área de serv -

02 vagas garagem - R$410.OOO,OO. .

Ref 4768 - Amizade - Resid Matheus -

suite - 02 dorm - sala/copa - coz - bwc -

sacada c/ churr - gar p/ 02 carros - ficam
moveis embutidos - R$240.000,OO

Ref 6695 - Amizade - Casa alv - 03
suites c/ closet - home theather - churr
- living - playground - pise coberta c/
cascata - 02 vagas na garagem - ficam
móveis embutidos - R$820.000,00

'.
.

.

\
' : \"'�. ,,-",

. ',' . Ref 6}27 - Amizade - Lot Blumengarten . ':', .

",

II - casa alv - suíte - 02 dorm - bwc -

coz -: sala estar/jantar .:. Ifl� "',02 vagas .

,

.....
garagem - churr -ficam móveis do bwce /'"
cqz - R$275.000,00 "

\

ref 4889 - Ilha da Figueira - Ed. Figueira -

apto - suíte - 02 dorm
.

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

- 02 vagas garagem - R$265.000,00

Ref6713 - Nereu Ramos - casa alv,.em
construção - 03 dorm. - cozo - Sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$142.000,00

. ",;.
'
... '
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COMPRA
VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comI Sábados: 8h30 às 12h

\ INFRA-ESTRUTURA\

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

Empreendimento incorporado e com acabamento diferenci�do.
Valores a partir de R$ 150.000,00

(

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 16'1 - Sala 3

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

LIGUE: 3372.1'616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com
/

TERRENO - NOVA BRASILIA
Ótima localização na Rua José

Emmendoerfer, uso residencial e
"comercial. Terreno com área de 880m2,.

sendo 22 metros de frente. Ideal para
Edifício! RS 295.000,00

Excelente imóvel em área nobre do bairro
Vila Nova - próx. ao Clube Beira Rio. Amplo

terreno com área de 630m2 e 173m2 de

••

A.

TERRENO NOAMIZADE
CÓM4.200M2.PRÓlC.ARSEPUM

POR R$200.000"OO!

TERRENO - SÃO LUIS
(PROX.A DAULATÊXTIL)

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

R$ 90.000,00

CHACARÁ
GUARAMIRIM

Linda chácara contendo área
de 35.000m2, nascente de água

e linda vista! R$ 245.000,OÓ

Excelente localizacão na Rua Procópio
Gomes de Oliveira - próx. ao Caneri. Possui 1

suíte, 2 quartos, 'sala de estar/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

Localizado próximo a MarisoL
Apartamentos com 2 e 3 dormitórios,

sacada cf churrasqueira e demais
dependo A partir de R$ 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

SOBRADO - VILA LENZI
Muito bem localizado, possui amplo terreno

com 420m2. Área contruida de 260m2, sendo
3 quartos, escritório com sacada, 2 banheiros,
sala de estar/jantar, cozinha mobiliada, área de
serviço e 2_vagas de garagem. R$ 350.000,00

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

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

.
vagas de garagem. �$ 215.000,00

RESID. COUNAS· BAEPENDI
(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

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

contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
ampla sacada cf churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, área de serviço e 1

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

a Caraguá Veículos. R$ 215.000,00

RESID. CARINE· CENTRO

. (INVESTIMENTO)
Otima locallzacáo 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$133.000,00

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

r

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. iii

anam .tônaP RA !lUA VIDA.

www.pamplonaempreendimentos.com.br

lilralla
IMÓVEIS

47 3275-5000

SPEDITO
l·

r '"

�.j.� ,r', li J L'OI í,'�'u' /f,) �.. �.'�" ',.'f

47 3055-3300
Empreendimentos Imobiliárk\s

47 3372-1616
De acordo caft'a lei �·q591íG4. intormamas que as imagens cantklas ness� material possuem caráter de S\lg?stâo. Os móveis. assim como alguns mati!riais de acahamento representados oas ilustrações e plantas, não constituem parte imli\lrante do contrata. O i�\lel serà entregue conforme indicado no memorial
descritivo. podendo hav�rmodifitações noproMo afG�itatôlI!co e �mJe\Oscomp!emeHl:afgS sem pr4vioaviso.
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..

[ apartamento, cf 2dorms,
semirnoblílado. 1 vaga garagem

R$115.000,OO (lIb. flnanc.)

Flat rio Hotel Mercure

(já no pool de locação)
de R$110.000,OO por R$96.000,OO

Apto sol da manhã c/ 3dorms, 1

vaga garagem
R$128.000,OO (estuda proposta)

800010· Rio da Luz

Terrenos planos a partir de 324m2
a partir de R$56.000,OO

(entrada+parcelas)

800012 • Três Rios do Norte

Terrenos a partir de 325m2
a partir de R$54.000,00

(entrada+parcelas)

800011 • Amizade

Terrenos planos a partir de 350m2
a partir de R$98.000,00

(entrada+parcelas)

Sobrado c/ 2 dorms+1 suíte master
e/sacada, closet, 2 vagas de gar.

R$735.000,OO

Flat no Hotel Saint
todo mobiliado

R$125.000,OO (estuda proposta)

apartamento cf3dorms., pisofamínaoo, climatizado,
semimobiliado. 1 vagá.de garagem

R$140.000,OO

100078 ··IIt'!i!' da Figueira
Ponto comercial - Lan House e Lanchonete,

nibb.iliadas
R$55.0ÓO,OO

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

R$ 192.000,00(lib. financ.)

Terreno totalmente plano com

2.297,60 m2
R$550.000,OO

Casa alvenaria c/ 3 dórms+1 suite, Massa corrida,
decoração em gesso. pré-lstaíação de aqua quente,

R$267.000,O.o

1122 • Nereu Ramos

Casa alvenaria, nova, cf 2dorms.+ 1suite, sala e

cozinha integrada, captação água da chuva
R$145.000,00 (Iib. financ.)

R$ 3.000,00 entrada + financiamento CAIXA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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$ Administra
8 Compra ct Casa
• Vende o lote
., Avalôa o Apartamento
., Aluga o Chácara.

1 ... ,

.

IINlOVEI-S
I -

I

Rua lExp. João Zapell'a, 88
Centro· .. Jaraguá do Sul

_. Suge tõ 5 de Presente para o atal,

Para seu Inômigo, Perdão..

Para um Oponente, Toierâncra

Para um Amigo, seu Cor�..

Para um C�iente, Serviço..

Para +oda Criança, um Bom Exemplo"
Para Todos, Amor..

Para Você, Respeito..

Bartel lmóvets d�a a seus Clienfes, Amigos e

Colaboradores, um Sincero e Feliz Na+aL.

e que em 2011, nossas I'arcerias �arn rer>letas de

Prosperidade e Sucesso, com as bençãos de Deus.

Um Abraço de 100ft � Equil'e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.schellerc·orretordeimoveis.com.br

NEREU RAMOS - Loteamento Oemathe -

CASA PRONTA PARA MORAR - com suíte
mais dois dormitórios, bwc social, sala,

cozinha, lavanderia, churrasqueira e

garagem. R$175.000,OO.

• ÁGUA VERDE.

R$110.000,OO.

Prezados
Clientes e

Amigos

AMIZADE· RESIDENCIAL JULIANA IIApartamento nO 303 • 30 andar MOBILIADO. R$180.000.00
• Apartamentos com suíte + 02 dormitórios. 1 bwc, sala,

Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozmna lavanderia, bwc cozinha. lavanderia. sacada com churrasqueira, 1 vaga de I
social sacada cf churrasqueira e 1 vaga de garagem garagem. RS 175.000.00.• Apartamentos com 02

I
I TERRENOS,
I
I I

.

VILA NOVA - Residencial Grand life IPredlo com eíevador- Apto nO 503 - Sala estar/Jantar. , VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suite
cozinha, lavanderia. suíte + 2 quartos, banheiro social, I + dois dormitórios sala estar/jantar cozinhasacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. Apto. 'I d' b h'

'.
I d

. ,
.

com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em ,avan ena, an eiro sacia, saca a com churrasqueira
gesso. R$245.000,00. Entrega em levereiro 2011 I e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

Nosso desejo sincero
de um abençoado
Natal e Ano Novo!

AMIZADE.
• LOTEAMENTO

VILLE DE LYON.

R$95.000,00.

Sandro e Adriana Scheller

Comunicamos que estaremos em

férias no periodo de
23/1.l/201.0à 00/01/1011.

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

I '102-5299 www.deocarimoveis.com.br3370-6624

030 - Santo Antonio, cf casa

de alv., rancho. lagoa, c/ área de
175.000,00m2. 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 147.000.00m2 R$450.000,OO 600,00m2. R$160.000,00

019 - Schroeder, terreno de
6.576,68m2 R$280.000,00

034 - Corupá -.geminado novo de Cod 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenaria com 78,55m2 e 91.64m2 138- Santo Antonio, casa de alvenaria c/ alvenaria de aprox. 120,00m2 e ter-126,00m2 e terreno cf 324.00m2(aeeita 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$235.000,00

TERRENOS
002 - Nereu Ramos. terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$700.DOO.00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325.00m2 R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 : R$470.000,00
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$200.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406.50m2 '

R$160.000,00
086 - Amizade, terreno com 505,00m2 R$79.350.00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 R$132.000.00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 : R$1.550.000.00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m � R$300.000.00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000.00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00m2 (ótimo pf indúsbia) 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 385,00m2 R$60.000,00
177 - Nereu Ramos, terreno com 536,00m2 R$65.000.00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Resideneial Munique) R$98.000.00
237- Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
238- Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

'tAS�S' 'I, ,,,.

o '.:
"OI"

•
_

"'",
,

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 sitio 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 110.00m2 e terreno com 392.00m2 : R$140.000,00
053 - Czemiewicz - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 108,00m2 e edícula cf 40,00m2. (aceita terreno c/ parte de pgto) R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria c/ 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
161 - São Luis - casa de alvenaria com 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

APARTAMENtO
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000.00
063 - Centro - apartamento com área total de 96.37m2 R$175.000,00

$Í1lQS �i" .1 /" :;/1. mm, / :'i:If.f,jmll· I, /I I,

021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2 R$150.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650.00m2 R$550.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 � R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa. área de festas. rancho, lagoas R$500.000.00
061 - João Pessoa, casa de alv. 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
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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

II REF: 4131 - CASA - AMIZADE, 1 suite + 2
dorm, 1 bwc, 2 vagas de garagem, casa com

I quartos, cozinha e banheiros mobiliados, area

I 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 I�VAGA DE GARAGEM. R$115.000,00 W1J

.------------, ,

--�.._-
REF: 4241 - AMIZADE - 1 suite + 2 dorm.,

1 bwc, 2 vagas de gargem, garagem com

churrasqueira. VALOR: 189,000.00
ENTREGA JANEIRO DE 2011.

ACEITA FINANCIAMENTO BANCARIO!
REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 surre, 2 bwc, 2

vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00

REF: 1661 - NOVA BRASILlA - 2 DORM, + IJ1 SUITE, SACADA C/ CHURRAS, 1 VAGA DE �jj
GARAGEM, ACABAMENTO: MASSA CORRIDA �I,.'E EM GESSO. R$ 175.000,00 m

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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�, PLANTA0 DE VENDASL<')'
N

ii IIson 9923.9739 I Jürgen 9923.6174 I Locação 9923.7090

L-1 000 - CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 05 quartos, sala,
cozinha e copa conjugadas, área de ser/iço, 01 bwc, garagem para

� até 03 carros. Fundo e laterais murados. R$ 850,00

� L-1001 - POUSADA - com 23 sutes, contendo 01 apto com 02
f quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e
� cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz

L-1002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWICZ - Com 03 quartos, 01
bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, ceposho, toda

" murada com grama. Portão eletrônico. R$ 1.050,00
,., "1""'" "Ii .� L-1003- CASA MADEIRA - VILA NOVA - Com 04 quartos, sala e copa
a' pia Q e I conjugadas, cozinha, área de serviço, varanda, toda murada com 01

RESIDENCIAt EMEYER, c. etttrega vaga de garagem.R$1.000,00
par(l. março de 2012_ Próximo a HoQoviaria. L-1006-CASADEALVENARIA-ILHADARGUEIRA-CASASNOVAS

i R $130. O00.00. - Com 03 Suttes, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço,. ea •• •• .,

salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrônico. R$1.000,00

.,.•••••MI. L-1008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 salas, 02
I!II

... � bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e luz individual.
R$1.750,00

. L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas,
I 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.

1, R$2.300,00
1 L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,
f 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com

jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 sutte, 02

I quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de T\I, escritório, cozinha,
lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

/I , " R$1.660,00
O�,

.. ,I L-l018 _ CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suãe,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,00
L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com
móveis. R$550,00 cone Aproximado de R$100,00

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$660,00
L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto;sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond.

� Apro�mado de R$100,00
I iRe!. 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.
Re!. L-2004 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, sala,
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

00 00
I conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e

_'
"

fundos, 01 vaga de garagem. R$850,00 Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc.
R$220,00
L-2007 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 01 sutte + 02 quartos
(tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as

ii cortinas das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área
� de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02
, vagas de garagem. R$1.500,00

�
L-2008 - APARTAMENTO - ÁGUA VERDE - C/ 03 quartos, sala com
sacada, cozinha, bwc social, área de serviço, lavanderia. R$500,00
Cond. Aproximado de R$90,00

U 1:2010 - 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$80,00
L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala e
cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga
de garagem.R$450,00 Cond. Aprox. 80,00
1:2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 quarto, sala e
cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00

:-.":::Z�:-��Siiiiiii;:;;::-T�";Ç�;::Y Cond. Aproximado de R$70,00
L-2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem-:R$580,00 Cond. Aproximado de R$80,00
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.800,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente,R$1.000,00
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,00
Ref. L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Ed. Rorença - Com
110m2, 02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador. R$
650,00 Cond. Aproximado R$ 120,00
L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,00
1:3011 - AV GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTICA HERTEL Com

I aproximadamente 45m2. R$400,00
1:3014 - SALA COMERCIAL - CENTRO - cf 280m2. R$2.400,00
L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA
CENTRO - Com aprox. 50m2, bws, com
estacionamento. R$600,00
L-4006 - ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. R$1.700,00

Ref. 2128 - Apto' com 80m2 de área útil, sendo 2 quartos,
sala e cozinha conjugada, bwc, lavanderia, sacada.

Financiável. R$128,000.00

Ref.1232 - casa - Casa de alvenaria com 80m2 são 03
.

quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, varanda
e garagem, terreno com 410m2• R$110.000,00

Re!. 2130 - Residencial Meliáh '- Aptos na planta a partir de
51 m2 sendo 2 quartos ou 1 suãe + 1 dormit ou 1 suíte + 2

dormit. e demais dep. a partir de R$ 104.900,00

Ref. 7025 - sítio - Chácara com 02 ribeirôes e

Cachoeira, mata nativa e 7.500 pés de eucalipto. Área de

219.000,pOm2. Valor �$180.000,00
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* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato

-
* Laje revestida de isopor

(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

Laqueadas
* Rodapés em madeira
* Tubulação para split
* Água Quente e Fria
* Acabamentos em massa corrida
* Ambientes integrados
* Suíte com sacada Casa cl 1 suíte cl closet + 2 quartos.

Wc social, ampla sala de estar e jantar.
Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem cobertas.
Piso porcelanato.

Área construída: 211,91 m2 Área terreno: 540m2
Frente: 30,70m, Fundo: 30,70m
Lateral direita: 17,61m, Lateral es uerda: 17,51m

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121 m2 à 85m2 Localizaçao:

Loteamento Residencial Viena
,7 ,000,00

•
3 -

==t 1 suíte ti eloset + preparação pi hidra,
_----

2 qtos, piso superior todo em laminado,
piso inferior todo em porcelanato,fino

----- acabamento,
�,.,.,."...,.,.,......,._------ Área: 211,91m2 BAEPENDI�

-1) I onte

�_
..�

�:0limp(!
1 Suíte + 2Qtos, AU.: 110m2

1 Suíte + 1Qto, AU.: 77m2

Centro

Bairro:Vila Lenzi

R$160,OOO,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
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

Residencial Gran Ramá
2 qtos, sala de estar e jantar, banheiro
social, cozinha, sacada com churrasqueira.
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, MOBILIÁRIA
e

PRESENÇ,4
"QIISe O Nata0 seita ti espettlHç" do
alto qlte tlstti por "ir,.
eo". todtls tis

,e"lJ;z,,�ões
JI' ,

pOSS'''OlS e

iHttt'li"tirias:1
Q.'.l�

�RICAR
,jII"

I'
I

I
I

I

I

Cód. 319 -Prédio! Terreno no bairro Czmiewicz I
R$4.200.000,OO j I

----------------111
II
i I
II
I :

I CRECI2455

DELL VENDAS I

PRADI

Cód, 310 - Casa de alvenaria no bairro ma
Schubert, com 3 donnl!órios, 1 vaga de gatagem e

demais dependências, R$120.000,OO Financia

Cód. 337 • Casa de Alvenana no bairro Três
Rios do Sul - Casa com: 3 dormitórios, 1 vaga

(47)3370-8211 I'(41)33:Z0�fJO'9 !I
• •

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUA DO SUl- se �:

Residencial Jardim
das Bromélias m

I
localizado no Bairro: BARRA DO RIO �CERRO. Terrenos com 459m2, rua com r�!

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv ;1
o cabo com caixas individuais :

subterrâneos. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo paro construir.

• Apartamento no bairro Vila Nova -

Apto no bairro Vila Nova, 2 quartos, 1

vaga de garagem, churrasqueira e demais

dependências. R$600,OO Próximo a

Rádio Brasil Novo.

• Casa no Bairro Amizade - Com 1

quarto, 1 banheiro e demais
dependências. -R$530,OO Próximo ao

Salão Amizade.

• Apartamento no bairro Baependi -

Apto no Baependi, 2 quartos e demais

dependências, garagem descoberta.
R$420,OO Luz! Água separado. Próximo

a recreativa da Marisol.
• Chico de Paula Apartamento com: 2

Quartos, sala, banheiro, cozinha,
churrasqueira, 1 vaga de garagem.

R$575,OO
• Vila lalau Kit com : 1 kit Vila Lalau

com peças conjugadas. Próx. ao posto
de saúde Vila Lalau. 1 vaga de garagem

descoberta. R$300,OO
• Apartamento no bairro Vila Nova
com 2 quartos, 1 vaga de garagem e

demais dependências, Próximo Auto

Peças Papagaio. R$530,OO

CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153-1112 / 9135·4977

"

Area 20.000m2 na BR-280,
à 1.5Km do centro de '

Corupá. Ideal para
Indústria, chácara ou rotes.

R$ 160.000,00
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Ref 085 - Barra do Rio .

Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc

social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2 - R$ 182.000,00'.

.

f

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - R$77.000,00I

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria G/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

• Ref 092 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
334m2 R$ 73.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Matlar 150-

Terreno com área de
1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

Terreno
com área de

4.550m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 1 030.

Terreno com área de 4.303,10
- localizado na Rua Waldemar

Grubba 3.097.

Chácara com área de
117.475m2localizada no

Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

Para mais informações contate-nos!
1
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SPLENDC)RE
--_.---fo-

iNCORPORADORA

Edifício Terra Florae
Vila lalau

Apto 2 quartos;
Duplex com3 quartos (sendo 1 suite)

Àrea privativa a partir de 70m2

Acabamento: Massa corrida, vidro temperado,
forro em gesso, preparação para Split, _

pintura epóxi nos banheiros.
Pontos p/antena, telefone e internet.

www.marcosalexan·drebeltramini.com.br 3273-0163

Pla,ntão (47) 9905-0163

,�.,.
� � �.�'

1 ... Sobrado 300m2 no Amizade/Oi suite+02 dormitórios/2 salas. MesaninO,Lavabo/Bwc/Cozinha Garagem
...02 carros/Churrasqueira mobifiada/PiscinalTerreno com 600,00 m2 ", : " R$ 53'0.000,00

2 ... Res.Vitória RégiaN. Lalau/� Dormitórios{cozinha mobiUada/�ala estªr e jantar/churrasQueira na sacada/rebaixe em

gesso/piso cerâmico/bwc social mobUiado/Oi vaga de garagem c/espaço p 02 carros/satão d festas coletivo e

mobiliadolÁrea

1 2

160.00 00

3 .. Residencial Emannuel .. B. Rio Cerro... 1 suíte+ 2 Dormitórios/Sala Estar e Jantar! Co.zinhal Bwc Social! Sacada

c/churrasqueira/ garagem privatival salão de Festas! Área útil: 87,50m2/ ..Até 24 parcelas sem juros, somente CUBo Entrega
"f, ,,, ��' ��" ••• , •. ',..., .....

:.:::.:,. ��.r� •• ·..... ,,�,•••••• ·., ... ,. •• R$� 155.Q.oQ,00
tt. � � �

___
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rocuran O

or um
.

.

, pvelcu O .•

. .

,

As melhores
opções de

veículos da região
você. encontra

. aqui no jornal
O CORREIO DO Po�o.

, �
I f
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APARTAMENTOS

OFERTA DA SEMANA

Ref.0122)Res. Paoletto - Apto na

planta cl elevador no Centro sendo
cl suíte + 2 dorm, suíte + 1 dorm,

ou 2 dorm, Edifício com brinque
doteca, salão de festas, terraço

condominial.

Ref.0160)Res. Juliana Chris
tina - Amizade - aptos na planta cl
elevador, sendo suíte + 2 dorm ou

suíte + 1 dorm e demais dep. opção
de 2 vagas de garagem. a partir de
R$154.106,49. Entrada + parco ou

saldo com financ. bancário.

Ref.0213 - Apartamento no Czerniewicz,
todo mobiliado sendo suíte com closet
mais 2 dormitórios,1 00% mobiliado,

ambiente climatizado, área total 150m2 ,

vaga de garagem. Localização privilegiada
próximo do centro, padaria, mercado,
escola, legalizado para Finc. Bancário

Ref.094)Res. Akira - Aptos na planta na

Vila Lenzi cf suite+2 dorm, suite+ 1dorm,
ou cf 2 dorm, demais dep. 1 vaga, a partir

de R$.105.900,OO .Entrada + parcela e

saldo cf fine. Bancário ou ainda parcelas
direto cf construtor.

Ret0116)Res. Gama - Água
Verde - Aptos na planta r:/ 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.

n:: T-

Ref.0167)Res. Nostra - Apto na planta no

Rau, 2dorm, coz, bwc, sala de estar e jantar,
área de serv, sacada com churr,1 vaga.

69,33m2 R$115.000,OO. Entr. + pare, Direto
cf construtora ou saldo cf financ. bancário.

Ref.0211 )Res. Três
Rios - Aptos no Três

Rios do Norte cl 2
dorm, COZ, sala, bwc,

área de serviço,
sacada cl churr. 1
vaga. a Partir de

R$99.000,OO

Ref.0216)Apartamentos no João Pes
soa cl 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.0153)Res. Villa Rica - Aptos na planta
na Vila Nova. cf 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.0180)Res. Hilamar - Apto cl
elevador na Ilha da Figueira, suíte
+ 2 dorm, sala, copa, coz, sacada,
churr, bwc, área de servo 1 vaga.

área 91 m2 R$175.000,00.

Ref.077)Res. O' Fiori - bairro Ilha
da Figueira, apto cl 2 dorm, bwc,

coz, sala de estar e jantar, sacada
cl churr, área de serviço, área útil

62,45 m2 R$135.000,00.

Ref.0204)Casa no-Amizade - Com Suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, coz,

bwc, lavanderia" área de serviço 1 vaga
de garagem. Area const.142,67m2

área terr. 318m2 De R$ 265.000,00 Por
R$248.000 00.

Ref.0162)Casa em Schroeder - Com 2 dorm,
sala, coz, bwc, lavanderia, garagem, área
util 70 m2 t.erreno 360m2 R$ 135.000,00

aceita financ. bancárto.
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ital.net

Ret. 105 - Bairro: Nereu Ramos - Terreno industrial com

aproximadamente 5.000m2, 64 metros com frente para BR
.

, r
-

de alpões e i
. ,

Ref. 148 - Czemiewicz, Jaraguá �o Sul - Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2.Ter-

-

rena de 401 ,00m2. 04 dormitórips, sendo 1 suíte; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; Cozinha; Area de serviço; Garagem para 02 car

ros; Janelas em blindex; Acabamentos com detalhes em gesso e grani-
. .,

ba' Jardim; Escrita r

3376·5050

Ref. 133 - Bairro: Vila Nova - Residencial Berta Klann - Últimas
unidades - Apartamentos·com 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala
com dois ambientes, cozinha, área de serviço, ampla. sacada com

churrasqueira, banheiro social, 02 vagas garagem. Area privativa

n r
ti _

Ref. 130 - Bairro: Centro - Pré-lançamento - Residencial Pao
.letto - Apartamentos com 2 e 3 dormitórios com suíte, sala
esta/jantar, pozinha1 área. serviço, banheiro social, sacada com

ReJ. 107 - Bairro: Jaraguá Esquerdo - Residencial Paim Sprinhs
- Uttimas unida,des - Lotes com 405,00m2, com infraestrutura

,

sfaltadíl

R. Feliciano Bortolini, 1081 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

IMB62 - Casa na planata no BAEPENDI, com 1 suíte
master + 2 dormitarias e demais dependencias, área de

211,91 m2 consiruida
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 DEZEMBRO/2012. R$110.000,00
E aptos com 87,54- 1 suite + 2 quartos, e demais dependencias Aparlir

de R$125.000,00

REF 0147- Terreno no Bairro Ilha da
. Figueira· Rua Bernardo Schlmidt(lateral) .C/

Frente 15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m2, (aceita automovel no negocio).

R$65.000,OO

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente

100,00 de comprimento. R$250.000,00

Plantão 965 r -9028 - 9973-9002

Ll02
Arroz Ur , cf 2

quartos, garagem,
Churrasqueira, área de

60mz, APENAS
R$570,OO

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 - Rua Arduino
Perini.Contendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem, .

churrasqueira. Area de 95 m2•

R$135.000,00 pode ser

financiada

REF 0143· Terreno no Bairro Agua Verde
Rua Bertoldo EnkeTerreno 15x28, área total

de 420 rn2. R$110,OOO,00
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571 .cornenoc

17,50 x 40 - área total de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,OO
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Os sonhos de Natal fazem nosso espírito renascer,
nos envolvendo com um laço de esperança

que renova nossa força e coragem para buscar
nossos verdadeiros ideais.
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No próximo ano, desejamos que os seus sonh
.

sirvam de inspiração para suas conquistas,
lembrando que a vida é nosso maior presente.

Rua: Nereu Ramos· Centro
Balneário Piçarras

MI LA
VILLfnfUVf

�- -�- - _- -�- -- --�-�---- -�-- � H H ._. , • ,__ " ._. " ..... _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
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Feliz Natal! Feliz 2011!

RESfDENCE
Rua: Leopoldo Jansenn - Centro

Jaraguá do Sul
Rua Leopoldo Janssen - Centro

Jaraguá do Sul

R E S I D E 'N C E

Rua: Exp. Cabo Harey Hadtlch
Centro - Jaraguá do Sul
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PROCURA-SE casa ou apartamento FREEZER- vende-se vertival 240 L, 0777
Para alugar em Balneário Camburiu marca cônsul, R$250,00 Tr: 3376-

4050 TV Philips 20" vende-se, usada em
Tr: 3374-1142

ótimo estado, valor R$255,00. Tr:PRECISA-SE de diarista que GUITARRA JENNIFER - vende-se, 3370-8171 19914-3313reside próximo as propriedades da toda preta, uma pedalera e d�is
ESTEIRA ELÉTRICA _ vende-sePrefeitura Tr: 3370-7857 ou 3275- cabos de cinco MST, em perfeito

R$350 00 T 3370 5989 . e também uma mesa de corte Tr:6129 Marlene estado" r: -

3372-3910 Adilson ou Jerezinha

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 120 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheir�s,sacada com churrasqueira, suíte
com hidra e sacada, duas vagas
de garagem Tr: 9602-3904

CENTRO - vende. - se 130 m2,
quatro quartos, uma suíte,
três banheiros, sacada com

churrasqueira, suíte com hidro e
sacada, duas vagas de garagem
Tr: 9602-3904

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, co� url!_a suíte
três quartos e demais camadas
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

:= DIVERSOS IMPRESSORA - vende-se, semi
nova, laser, Jet HP Collor cp 1215, VENDE- SE ordenhadeira
R$400 00 � 3273 7669 canalizada para oito vacas da, I r: -

marca West falia Tr: 3376-0405
INTERLOCK- yende -se com

.

T 8429 5903 3370 VENDE- SE tanque de expansãogarantia r: - ou -

1.000 litros leite marca West falia3414
Tr: 3376-0405

JOGO DE JANTAR - vende-se estilo
colonial, mesa de oito cadeiras e VENDE- SE carreta de tobata Tr:
oratória, R$990,00 Tr: 3371-6021 3376-0405

I

= VENDE-SEAULAS - particulares de língua
portuguesa, gramática e redação
Contato: 9903-9535

MÓVEIS - vende- se de quarto e
cozinha valor á combinar Tr: -9692
Iara 19114-7265 Ivania

VENDE-SE uma geladeira eletrolux
290' L. R$: 400,00. Tr: 9634-6151
depois das 14:30

VENDE-SE um andador, um
carrinho e um kit protetor de berço
com 9 peças R$100,00. Tr: 9634-
6151 depois das 14:30 hrs .

1/111/111/11/1/111111/111110 CD M PRA-SE VENDE- SE maquina de moer de
cana grande Tr: 3376-0405

VENDE- SE semeadeira de milho
adaptável a tobata Tr: 3376-0405

MOTO ROLA- vende-se q 11
desbloqueado, semi novo, MSN,
Wi- Fi internet Explorer, Mp3,vídeos,' cor preto R$450,00 a vista
Tr: 9917-3771CARROS - Compra-se - Carros já

financiados quitam-se e regulariza
se perante o banco, cartório e

'financeira. Tr: (47) 9120-0262.

COMPRA - SE casa de madeira
para retirar do local Tr: 3376-480'11
Eli

MONITOR- vende - se LCD 15" VENDE- SE triturador de milho Tr:
R$150.000,00 Tr: 9922-8011 ou 3376-0405
3275-1410RECEPTOR De Antena Parabólica

- vende-se Philips Dsx 1000 semi
novo R$11 0,00. Tratar 9917-3371

VENDE- SE ensiladeira marca
MONITOR- vende -se 17" CRT nogueira N 12, com motor trifásico
(tubo) Samsung 753v (branco) por 15 CV com chave Tr: 3376-0405
R$80,00. Tr: 9917-3771CADEIRA de balanço antiga -COMPRA - SE torno e fresa- e

vende-se com madeira de canelaferramentas para essas máquinas. Tr: 3370-2150 ou 9165-4887.Tr: (47) 9186-5783

VENDE-SE Calopsito macho com
viveiro. Tr: 3370-1064 preço a
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.

LANTERNAS- traseiras tricolor do
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.

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

COMPRESSOR de Ar - vende
se Elétrico 12v, original Omega
Suprema CD R$80,00 reais. Tr:
9916-3247

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
grama semi-nova R$220.00. Tr:
3370-4924 ou 9934-4300

COMPRA - SE Saveiro ou Fiat
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 b_ranca,
com ar, pagamento avista, Tr:
3376-1060

FLAT - aluga - se para uma

pessoa, quarto, �anheiro, sala �e
estar e jantar,· COZinha e lavandena,
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

RAU - Aluga-se apartamento
com 1 quarto grande e demais
dependências R$420,00 com
condomínio. Tr: 3273-5233

APARTAMENTO- aluga- se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia,
e garagem coberta, R$450,00 Tr:
9118-7282

-

1IIIIIIIIUIIIIIUIIIIII/lllIO

DOAÇOES
COMPRA- SE cama para bebe Tr:

PORTA Rolo vende-se com 2,83370-1064
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.

APARELHO
.

AUDITIVO - vende
-se importado (semi - novo)
R$2.500,00 jogo, Tr: 8408-9110
ou 3055-3756

UWIIlllIlllIflWIII
r

ALUGA-SE DOA- SE filhote de gato sem raça
Tr: 3276-0340

DOA-SE filhote de gato mestiço Tr:
3370-0983

DOA-SE dois cofres, tamanho
médio. Tr: 3371-0825

NOTEBOOK - vende-se Infoway
E1510, P4, um GB RAM, 120 GB
HD leitor OVO, wireless, defeito
no 'teclado, mas pode-se usá-lo
R$650,00. Tr: 9917-3771

ALUGA-SE - maquina de costura
Tr: 3371-1305 ou 9962-7720

TANQUEBICICLETA - vende-se ergométrica
simples R$50,00 Tr: 3273-5233IIU/lIIIIIUIUIII/lllnl� PROCURA-SE Pneu- vende-se 225, 75R15, da

dinapro, modelo Hankook, metadeBALCÃO DE COZINHA - vende-se do preço, 3372-0665com cuba de mamorite R$220,00
Tr: 3371-6021 PNEUS - vende-se aro 15, para

caminhonete pela metade do preço 'ii'"...COMPUTADOR LG - vende-se, Tr: 3372-0665 _com gravador de CD e OVO, por
R$400,00 Tr: 3273-7946

PROCURA-SE sacoleira para venda
de roupas Tr: 3371-4324

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

IIWIIIIIII/lIIIIIIIIII: CASAS111/l11/l1111111/l1111/lIIUI/l1

APARTAM �NTOS
TV "- vence - se 20" com controle
em perfeito estado, R$220,00 Tr:
8443-3633 ou 3372-0777

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

BAEPENDI- aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, Tr: 3371-6021

CZERNIEWICZ- aluga- se

apartamento Tr: 3371-9820 Elmira

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-

Vendê-se uma casa de alvenaria
no Jaraguá 84, 130 mt2 com 4
quartos, sala cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem para 2 carros.
R$: 70.000.00, Tr:3273-56751
Mauro 19629-4536 Suellen ou
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9201-7842

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
600 m2, 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 financiamento.
R$130.000,00. Tr: Vinicius (47)
9117 -9824.

RIO DA LUZ - vende - se casa
com 02 dormitórios, 01 Banheiro
R$80.000,00 Tr: 3370-6370

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.

SCH.ROEDER - 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.
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-se casa de alvenaria, com
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

,

111I11I/l1/lIIflJlIJlI/l/l1l1fl1 C HACARAS

MASSARANDUBA - vende - se,
localizada na estrada ribeirão da
lagoa, com área de 25 mil m2, Tr:
8481-3059 ou 3725-3052

SCHROEDER - Vende ou troca-se,
chácara no Rancho Bom, terreno
70.674m2, duas casas, três
lagoas, pomar. Troca-se por casa
em Jaraguá do Sul. TR. 9148-
2677/9116-9841
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RIO CERRO 11- 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 m2, 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

próximo a prefeitura nova Tr: 9199- clientela formada, toda equipada R$95.000,00 aceito trocar com0024. Ou 9963-5544. Tr� 3370-3599 chácara Tr: 3371-6069

CLlNICA MEDICA - aluga - se,
espaço em consultório (psicologia,
nutricionista) Tr: 3273-2119 ou
9975-7708

ILHA 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, Tr:
9158-0019 após 17:00

I���� TERRENOS

MASSARANDUBA- vende -se
terreno com 22.500 m2, próprio
para chácara, 45.000,00 aceito
proposta Tc 3379-5214 ou 8823-
7807

1ll11111J/111J/11111l11111fl1 SALAS
COMERCIAIS

RIO CERRO - vende - se terreno
industrial, medindo 1.587 m2,
próximo ao Nanete malhas,
R$87.000,00 Tr: 3371.-6069

CZERNIEWICZ - vende - se, Rua
do Pama, com 435 m2, por R$65
mil Tr: 84213179 ou 84110871.

MINI - MERCADO - vende - se, em

pleno funcionamento, valor a ser CZERNIEWICZ - vende - se
combinado Tr: 9112-3947 próximo a canarinho, 702 m2,

R$250.000,00 Tr: 9654-8938
RIO CERRO II - vende -se 50 mil
m2, dois lagoas de peixe, duas
nascente, R$120.000,00 Tr: 3376- MERCADO - aluga - se completo,
0726 com clientela, balcões, Tr: 3372

2348. Helena
SÃO FRANCISCO- vende -se uma
chácara com 1. 700m2 aceito carro
na troca Tr: 8429-5903 ou 3370-
3414 ou 8465-6251

-- LOCAÇÕES

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.

eARRA DO SUL- Aluga - se casa
para temporada. Tr. 3376-1553 ou
9903-0545

GALPÃO - Aluga - se, em Jaraguá
do Sul, 850m2, Tr: 3370-1608

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se -

R$800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,TRÊS RIOS DO NORTE - vende R$300,00 com água luz e gás,

CZERNIEWICZ - vende - se,
com 435 m2, com escritura por
R$65.000,00, Tr: 8421-3178/LANCHONETE - Vende - se ou 3370-1821

aluga-se no bairro vila nova Tr:
8811-0114 JARAGUÁ 99 - vende - se terreno

com 364,33m2. R$65.000,00 Tr:
LANCHONETE - oportunidade 3370-6370
vende -se toda equipada com
clientela formada Tr: 8877-6695 JARAGUÁ 99- vende- se terreno
William com 3 mil m2, Tr: 3371-7103

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

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 842m2 (com casa
velha de dois pisos) Rua Antonio
Ribeiro, Tr: (11) 5560-1193

BAEPENDI- aluga - se sala
comercial 180 m2 na Rua Max
Wilhelm 837, prédio azul, Tr: 3371-
6021 ILHA DA FIGUEIRA- vende -se

proxnno ao colégio Omago,RESTAURANTE- vende-se com 587 m2, pronto para construir
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VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h . 12h e 13h30 . 18h30

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

SA.INT
SE M ,

Ref. 2381 Resid. Saint Germain, na Vila Nova, cf 1 suíte, 2 dorm. bwc social, sala de

estar e jantar, sacada com churrq. área de serviço, garagem. Acabamento: rebaixamento

em gesso nas salas, piso laminado em madeira nos dorm. preparação para ar split,
hidrometro individual. R$ A partir de 162.000,00 Obra Incorporada n° 42.534

Ref. 2416 TIPO 1: 3 suítes (sendo 1 com closet e sacada), sala de jantar e estar, sacada

com churq. lavabo, COZo área de serviço, 2 vagas de garagem. TIPO 2: 1 suíte cf closet
.

e sacada + '2 demi-suítes, sala de jantar e estar, sacada com churq. lavabo, coz, área

de serviço, garagem. 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2 aptos por andar, aquecimento
de água a gás, ar-solít, aproveitamento de água da chuva, medidores individuais de água
e isolamento acústico R$325.000,OO - Obra Incorporada n° 5.839

ReI. 1607 Casa no

Amizade c/ 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.
área do Terreno c/ 600

m2 e a casa c/ 180 m2

R$290.000,00

Ref. 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. 1625 Casa na Vila Rau, c/ Piso Sup: Suíte c/ closet, 2 dorm, bwc

social, sala íntima. Piso Inferior: sala de jantar/estar, coz, lavabo, área de

serviço. Área Terreno 600 m2 e casa c/ 180 m2 R$370.000,00

Ref. 2339, c/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
a�t�,� �ftt l�1'1 tfJJ,llltttl. 4JJNfl'tt ti1ltv i!4Ut

.

.�iIl>. &U�. �itÂet' h'dJlitl t (1)('1. c.fJJt6:Jtm

i't�p.!�rrtÁd'� t�t (t, .J.lta,p4.�.liMt'tt t (t lUta

�.rQ�.piU'i 00, 1ft,J4lll.) (l'lt/ltlJ<i httitl'l}t):4>1Mt1'�M" dlJtfJ 7f dtt.U'tllttllJ � h-jiil?hIM"

� (�f • e :tl� :tltf..�'tt�tit C%t.fl..·.'(}UJ, t1�fi(l (t IItJcl
flI� � lbt li Q,!;n ;- t.6�tHJ fo(l,�ó)Z[!/"t)-

.. � tlt(t}�tlltdN Rr.,.tt,'(iÇ�,j,l!

Ref. 2423 no

Amizade cf
� 2 dorm, bwc

social mob, sala,
sacada com

churq, coz mob,
área de serviço
mob, 1 vaga de
estacionamento
coberto.
R$110.00,00

Entramos em Férias dia 24/12/2010 e
Retornaremos dia 10/01/2011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'iLMnrAo f47J) 917�
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

_',
.' �.

Classimais E
�

:?"
.

'Rua Bar'tão do Rio Branco, 551 I -!ar� uá do S�I I. se www..i�vei.neta.com�brlil1.k?veis(tYi�veisneta.com;.� ,
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Apto suite + 01 dormitaria.
,

Bem localizado . Em otima
conservação. 80,90 m2 . R$
130 Mil - Pode ser financiado

- COO 675

Casa residencial com ótima localiza
ção, próxima ao Angeloni, com aque
cimento solar, pi�ina, 4 dormitórios
sendo 2 suítes. Otimo acabamento,

mobtlia sob medida, monitoramento de
segurança R$ - COO 574

��

-

-ÉXcelente sobrado geminado,
contendo 1 sutte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com

.

churrasqueira, lavabo e depósito.
espera para split.

R$179.900,00. COO 499

l1I®�C!I!!E

Excelente casa moradia. Suite +
01 donnitorio. Moveis sob medida,
linda vista da cidade. Bairro Czer
niewicz. R$ 350 mil- Cad 512

�'�

- Ótima casa residencial. 1 Suíte+
3donn, 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 Cf SUITE + 2 donn., banheiros.' Otima localiza9�0 e vi�ta pa� .a com bancada em granito, pisocidade, Condomlnlo Jardim Cnstina, 80 m2, contendo 2 dormit., sala, laminado, 2 sacadas, dependencia deárea lana com 718 m2 Lot. 07� ,cozinha área de serviço 1 vaga de empregada-localização privilegia$.: '" II á �ista. COO ,587 ," �',:": garagem. R$135 MIL _. COO 615
Ór

R$269 MIL';" COO 651, ,.
I

Terreno com 2.250 m2, esquina
com a rua antônio carlos ferreira

- vista privilegiada. COO 633

• (ASA • SALAS COMERCIAIS* BARRA - casa suite + 2 dor-
mitórios, garagem. R$720,OO

* CENTRO - (próximo a Doce
Mel), sala comercial com 35m2
trente toda em vidro, banheiro,

R$590,OO.
* CENTRO - Sala comercial

nova, trente da rua Marina Frutu
oso,47,12m2. R$1.250,00.

* Sala 28m2,. banheiro, (próximo
CEF e Calcação). Aluguel

R$700,OO.

MARCATTO CENTER
Sala comercial de frente

Mal. Deodoro da Fonseca.
220m2 aluguel R$3.500,OO
183m2 aluguel R$3.000,OO

Consulte-nos! .

"
,

·APARTAMENTOS
* AMIZADE - apartamento com
2 quartos, garagem. R$500,OO.

Sacada com churrasqueira.
* AMIZADE - apartamento com ���....."......................�...--...�

suite + 2 donnitórios, área, * CENTRO - (em'trente'ao
garagem. R$670,OO. Colégio Jaraguá), Excelente

* VILA LENZI- apartamento sala comercial (decorado por
com 2 quartos, garagem. lavan- 'arquiteto), dividida em recepçãoderia, dispensa, área extema. + 3 salas, banheiro e copa,R$600,OO. mobiliados. Possibilidade de

* CENTRO - Apartamento negociar mobilias. R$1.500,OO.
sacada, 2 quartos, garagem. * CENTRO - Sala comercial

• R$590,OO. nova, trente da rua marina
frutuoso, pé direito ano, 65m2•

R$1.680,OO

* Sala 80m2 com 2 banheiros,
(pr6x.Breithaupt Reinoldo Rau).

Aluguel R$1.400,OO.

Apto com 2 donnitórios, sacada
com churrasqueira e vaga de

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, proximo ao centro - R$155

MIL-COD392

\YlI!&�

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
com suíte + 1 dorm, sacada

com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro,

R$130.000,00. COD468

- GAROEN FLOWERS. Apart
cl ótimo acabamento, piso

porcelanato, gesso, totalmente
mobiliado,sacada cl churrasqueira.

, Prédio com sauna, home theater,
, academia,. sala dejógos;' piscina e

amplo .�ª1�9 d� f��s. ?y �
, gatagem':fdeP6s�{y, "CO

.

.
,�
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Imobiliária Engetec
(47) 3370-0919

CRECI 2468-J PLANTÃO: 8424-5Q50 WI 8424-4848 I 8448-9724 I 8809..8709

Rua 'Padre Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - se I www.eng�l�çiDJºY<�J.�ç.()m.t!ti���i*�1iE

..l'\l1����i�::;�:;;: :;�r.; '�;::�l;\;;
(h�i!"5,,�,<!\('Ü'1: H"J) .rIn.n\;!

Haus
_'!1!!'- .....,--_... ,...,.,...,...."... -._.,., .,....- �-,�,_......

imóveis.
CRECI110s.J

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Nada mais prazeroso Que
transformar sonhos em realidade.

-

'':.�<:"ol(l1(.�� ��",i"(�: (' 8i.��t.'- .t,:';'�:Jf.). w�;.Io: �:1I1'1'l fcIr:�«l(.k::J':\'!�s ·G;'("4�fl r.:m�� '�:3� ,*a�� (C!l'l2'�:l'�
.? .x.r:reic:� ·r��>. f!õt� �:·�ldt:ifl.�;��t �-l � ��::'l ·f�l�fl:ll;:'lC.��i.!J$,$�r '��>l;:t:l'.iI?t: (':��t:I}.tI:I>;��: $,i1.�.��
'�::.=::�>. .;:;r.) �:'I.::!��,)("2 .�� � lil� � �:",�h .f\(* ,,('X{'H'{' �!�í:;'>f. t.&Q,,\I.!(!l� .��t$I:,� ,):43. "".)' . 'Íll(! �!�,a

l.iI!ttilif;}Mt.:\,.Z�iJ!II:..
w;siw.tfBctOlltlI1IlWUbIü,1»'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO • Edição conjunta, 24, 25 e 26 de dezembro de 2010 Classimáis 31

nos de bons negócios!

I I
#

RÃIIIÃ1.1 '

In,COfDDradora

FONE: (47) 3371·
PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183-2333

47 3055 0073 - www.epasSos.com. r
"

Marina Frutuoso, 180 _. sala 40 - Centro - Jaraguá do Sul-SC - Plontõo: 47 '9973 8020 i!
··T'TCr····c··,····J r'" 'TW"'rr ···Y'·TT····· 'f,rrC' ·c·····,···· r ·TUT5C····c··········e r'l' e··c, ·;·····T rc' ".

%1.. .,;"�\�i'1!A,.�i.;\i'i,w.'i·r F ''Ir'
met'

/
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Ploo22: Terreno com

16oo,45m2• Esaiturado,
óHma locaJização. Rua

asfakada. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Acena financiamento.

RS 450.000,00.

PIOO15: BAIRRO AMIZADE. Sobrodo de alv,de 0110
padrão. Parle sup.:2 guart., 2 banh., 1 su�e cj dosei
e banh.hidrom. + 1 sala. Parle de baixo: rozinha,
lavanderia ri móveis sOO medida, sala TVflantarl
estor. Uma ampla área de Iestu no estilo M1iro

c/ fogão e fomo a lenha e dlUrrosq., 1 despensa e

1 banheiro + uma linda piscina de vinil. Partão
elelr.. Garogem paro 4 mITOS. Terreno ri 690,90m2.

R$SOO.(MXJ,OO.

Pl0016 - Terreno·
com 24745,34m2

,

. escriturado. OTIMO PARA
EMPREENDIMENTO.
Valor R$350.000,OO.

(

Próximo a WEG Química
PlOOO6 . Sobrado ri 3 quartos + 1 eSlTÍlório, 2 bwc, 2 sala TV, roz., lavand.

Ampla área de festa cj pisana. Garagem pIJ carros. Possui 1 sala comercial.
Ficam móveis sob medida da roz, escr�.,bwc. R$360.000,OO-.

BARRA 00 RIO CERRO , •

I

PI0001: Sobrado alv. CI
3 suítes sendo 1 master, 2
quartos, banho Cozinha,
lavand, sala TVIjantar.

E demais dependências.
Ampla área de festa cl
piscina. Aquec. Solar...

Ficam móveis.
R$SOO.OOO,OO. .

PIOOO8 : RES. NOVO HORIZONTE - Apto..

com 1 suíte + 2 quartos,sala,cozinha,
lavanderia, sacoda cf chur., 2 vagas na

gamgem. ]O andar. APJO NOVO DE
. ALTO. PADRAO.

.., .. . 1:-1110il: cOIlI(Jf()@pcJl(JisoinlOV(�i:,;.nul
'

.

.

'."_,'

3370·1122
9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05 � Centro
.. Esquina com a Rua Marina Frutuoso CEP

.

89251460 * Jaraguá do Sul.sC

www.lvanalm·ovels.• co m • b'r
iva na@ivana i move is.com I b r

/

I�,

.

. �'."
Y:�:.

':::., . U'•.......)
>

Oferlas vólidas at6 a data de 1 O/O 1 /11' I

Ref: Dubai - Apto no Centro, R�sidencial Dubai, .

com 1 suíte, 2 quartos, BWC, siJéada com

churrasqueira,cozinha, sala de estar, sala de jantar,
área de serviço. Tubulação para aquêcedor de ógua e

gás. Medidor individual de ógua, preparação para ar

cond. split, 1 vaga de garagem. Preço R$275.000,OO.

Ref:2087 - Apto no Centro, Ediffcio Isabella, com 1
suíte mobiliada, 2quortos mobilíados, 2 BWC mobili
ados, cozinha, sola de jantar, sola de estar,socodo,

óreo de serviço, 1 vogas de garagem.
Valor R$ 179.000,00."'-

Ref. 2070- Apartamentos no bairro Vila NOW, Res. Dom
Michael. mm 1 suíte, 2 quartos, solo de esror, solo de �ntor,
rozjnho, somdo mm, rnurmsqueim, órea de seM�, 1 ou 2
wgas de gomgens. Area de 89, ()()m2 o 110, OOm2. Preço

. de R$l50.000, 00 a R$215.000, 00.

..

Ref: 2083 - Apto. no Bairro Águo Verde, Res. Nostro,
com 2 dormitórios, bwc, solo de estar, sala de jantar com

socado, cozinho, órea de serviço, 1 vaga estacionamento.
.:

Preço R$115.000,OO

Ref:3042 - Terreno no Bairro Amizade, loteamento
Chompagnat, com área de 390, 98m2• Volm ,R$.,

250.000,00.
.

••.1;,,'. '.. .

.

Ref:2074 - Apto no (entro, Res. Nova York, çom 1 sufte,
2 quartos, bwc, cozinha, sala de estar, solo de jantar,
órea de serviço, sacada com'churrosqueira, 1 vaga de

garagem. Valor RS 19.0,.000,00 .

F

Ref: 2089 - Apto. no Bairro Amizade, Res. Vale do
lua, com 2 quartos, bwc, cozinho, órea de serviço,

sacado com churrasqueira, 1 vogo de garagem.
Volor RS 128.000,00

Ref: 2090 - Apto no Bairro Agua Verde, com 2 quartos;
bwc, solo de estar, jantar, cozinho, órea de serviço,

socado com churrasqueira, 1 vago de garagem.
Preço �S140.000,OG

.,

Ref: 1099 - Caso no Bairro Amizode,comJ suíte, 2
quartos, BWC, coz., sala de jantar"salo de estar,órea

d,e serviço,l vaga de garagem. Areo: 110,OOm2.
Area terren�:318,OOm2. Preço RS265.000,OO.

Ref:3043 - Terreno no Bairro Vila Nova, c�m órea
de 390m2. Valor RS 140.000,00.

. '-:"�":"':""�"-:
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Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

wWw.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS I�ÓV�iS agora Côm<��nSUIIOria
Habitacional! Facilllamos seu

processo de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

* Casas Prontas
* Lotes 'a venda em

1 .'
,

" diversos pontos da cidade.
:. Loteamentos Próprios

Férias coletlvas 24 de, de!emGro'de 2010 ao din ü'2 de janeiro de 2011 Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

/
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,Para investir, reformar: s,�irdo p!uguel,.
.

'" constr�'ir ou c'ófn'prar\Jin imóVeL,
." Faça um: cons6rcio dê imoveis'AdemHar.
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R$ 40.000,00
R$ 100.000,00

':{ ,,',

R$ 300.000,00**
v

,

�.: FAL'·E.'C·OM 'o��,
�.��.:,·:E�;p:,E.�"I.�_tI;S!�.;.

.0 consórcio de irnóveis é uma excelente opção para você
�

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair do aluquel, Você escolhe um

, ,

valor de crédito e um prazo para pagar as parcelas que
.

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.

. ,

Mude de vida, faça o seu consórcio Ademilar.

,

ADEMIL
I: ,�\,l I N'\ÁO'"":''\lifíl
\.:)/v'I 'IYI' VÉLy
UM NEGÓCIO,
UM 'FlJfLJRO MÉLJ4oR.

R
consórcio de imóveis

",.•
� 'Parcelas reduzidas até a çontemplação, 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 sof�e_r alterações sem aviso prévio "Cota casada.
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H 3311-1518· a_15

1IJ15.8D.�' '15
APARTAMENTOSI m o ti' i 'I i á' r ,�i a

vendas@chateimobUiaria.com.br r

Rua Reinotdo Raul 58 • Centro '� ,',laraguá do Sul

,-",

">,

,� ...t'

�:\�" .

)' {� ..

-\

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$ 5�OOO,OO
(Entrada negociável mais parcelas);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet,
ao lado do n° 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo. Edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENlHOUSE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para Jogosjlan House e área para piscina
com deck/Solarium, infra.estrutura para instalação de
ar-condicionado tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente opcional; elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com

iluminação direta.
Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas
vagas de garagem. -

Áreas: 270,()()m2 total e 149,()()m2 privativo (áreas
" estimadas).

Etapa da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$280.454,40 + CUB (CUSTO ES11MADO pelo
Condomínio sem Acabamento) em até 30 meses.

Sala Comerciai no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso -

R$195.000,OO
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos nPO-01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 135,09 m2 total e 87,66 m2

privativo - R$134.646,60
(Entrada negociável mais parcelas):

Apartamentos nPO 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

p�ivativo - R$118.897,68
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 02 com dois dor
mitórios, bwc social, sala de estar/jantar,

cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 120,95 m2 total e

75,00 m2 privativo - R$107.886,90
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos npo 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2, privativo - R$136.723,62 -

(Entrada negociável mais parcelas).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Limpeza e segurança para eventos

• Limpeza 'de pises, vidros e fachadas

.. Portaria

.• Limpeza pós-obra
'. Serviços gerais de limpeza • Tratamento de pisos
• Limpeza e conservação de área industrial

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

(47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N°J 8530 Jaragué do Sul, o se Cep; 89,252·190

www.munercorretor.com.br

Cód.2018Três Rios do Sul·

Apartamento 2 quartos, salal

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
.

churrasqueira sacada garagem·

R$ 100 mil eleser...

.."."'.
._.

cód.1044 • Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$130 mil

Cód 4005 Rio Cerro II

25000m2, casa c\200m2
.

mobilada, rancho, lagoa,
árvores frut.

R$ 220 mil

Cód.1075 - Chico de PaÚla'-
2 qtos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$165 mil

Loteamento Itacolomi -

. R$ 85 mil c/eser.
.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com ti· 11.000,00

m2, com casa, Rancho, plantações.
com telefone, pomar etc.. Valor

R$110mil

Coo. 2017 - Centro· Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia. bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$ 150.000,00

'.''''
-

'J ,,"'o/iIiii!;R 'pi/I,I8,
�i' \

�'7!),w •

'�'jfJ/S ��!i

:{fJ; � .... " ...

-

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49; Nova Brasília - 2
.

cozinha bwc lavanderia Ultes(hldr) 3 qtos. 2 bwc, copa, 1
" I

2
ala Iv, s estar, churrasq,aq solar.

garagem. Terreno com 374m. garagem 4 carros.preço sob
R$ 85 mil consulta.

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de consíruções.Debe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, I
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' .:

FINANCIAMOS PELO SISTEMA'.
(SFH).minha CASA minha VIDAI

.proJeto. eltrutural. O Arqultot6nlcOl

L r:)AI�A VfND�R I COMI::»ftAf{ I ALUGAR OU ADM:lNISTRAR,.SEU IMÓVE,L
VlsrrE�·NOS E ÇONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS ,

-

-----------------------------------------

3 DORMITÓRIOS, sendo 01'

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,9im2 de área interna.

2 DORM!TÓRIOS, sendo 01

suíte', 84,05m2 de área
interna.

'.»-

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

,

banheiros;
• Infraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, ínterner
e portões eletrônicos;

.

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas. -.
• Hall de entrada com

elevador;
1

• Vaga para 01 veículo com

opção-de vaga extra;
.'

• Salão de festas com .

espaço gourmet e terraço:
• Fitness;
• Brinquedoteca e
.

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.
- .

���i\fl��
Rua 1303
Bairro Amizade - Jaraguá do Sul - SC .���1{«��.t�.{����

Solon Carlos Schrauth

fl!f!f'iflt.+.,_;Y#,��
Eng". Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa tazarotto
��m.f."�_
Colina Imobiliária e Empreendimentos
Ltda. CRECI: 2452-J
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�. CASÀS:
H652 Casá de madeira com

02quartos. Bairro Jarguá 99.
·

R$330,OO .

H666 Casa de alvenaria com 1 qua�o
"Bairro Água Verda- R$460,OO
H664 Casa de alvenaria com

02quartos. Bairro Amizade ,

R$520,OO.
H660 Casa de madeira com

03quartos. Bairro Agua Verde.
R$560,OO· próx. Chopp e Club.
H663 Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Ilha da Fígueirã.
R$7BO,OO, próx. Posto Pérola.
H661 Casa de madeira com 04
uartos. Bairro Vila Nova. R$1.000,OO

, próx. Prefeitura de Jaraguâ.

APTOS: .

H552 Apto com 2 quartos', Bairro Ilha
da Figueíra� R$ 520,00

"

H554 APto com 2 quartos - Bairro
Centro· R$430,OO + Cond.
H556'Apto com 02quartos. Bairro Vila
Lalau. R$530,OO + Cond.
H544 Apto-com'03quartos. Báirro

·

.

Nova BrasHia1, prox.Angeloni Centro.
· R$580,OO.,

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 qoanos •

Bairro Centro �.R$700,Olr+ Cond.
H553 apto com {suite, iquartos •

Bairro Centro- R$700,OO + Cond

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comerciafcom 76m2• Bairro
Santa Luzia .R$399,OO.
H725 Sala Comercial com 35,68m2 -

Bairro Céntro R$400,OO + cond.,
H723 Sala comercial com 70m2• Bairro
Centro. R$49P,OO + Cond. + IPTU.

·

H710 Sala comercial. Bairro nova

Brasília. R$500,OO
.

H717 Sala come'rcial com 32m2 + WC..
Bairro Centio. R$670,OO + IPTU ..
H707 Sala Comercial. Bairro Nova

_

Brasilia. R$600,OO.
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco . Bairro Centro.

R$1.600,90.··
.

'.\�

Seuj

H
óvel está aqui,

I T
. .,

www.imobiliariahabitat.com.br
habitat@imobiliariahabitat.com.br

.
VENDA DE CASAS:

'H119 Casá de alvenaria com 100m2,
com 03quartosl 0.1 banheiro, cozinha,
sa,ia,":copa, area de seriiço e OJvaga
dEi"garagem.' Rua Mario .Jabruske �

· Bairro'NêrEju Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construÇão com

�

300m2• loteamento Mirànda, Com'
·

íerreno de �25m2, excelente para .

comercío.. "

'H121 Casa de alvenaria nO'Bairro Vila
Nova, com 314m2, terreno com 530m2, .

com pí�ci{la e garagem para 04
carros.

H122 Casa de 106m2 no. Bairro
.

Czerní!3wícÍ comüt quarto mais suíte.'
Rua Ni�aldo Pereira. Valor

· R$220.000,OO
\,'

.

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.91:3,45m2•
Bairro, Ilha da Fiqueira.
H324 Chécara com 47:5ÔOm2• Tifa dos

• Monos,Valor R$95.900,OO.
Venda de Chácaras:

IH318 Chacara com 28.ÓOOm2, com -

" casa de 120m2, com rancho
i hordenhadeira automática. 3 km do

'1 centro de�massaranduba.
! R$260.000,OO. aceita imóvel como

1 parte de pagamento
I
I

I.

:
,

i Lotes de esquinas no
.

Amizade, na Tifa Schubert.

.{

ru 'jC
•

.,

H120D * Edificio
Baden Baden •

Barra do Rio
Molha· entrega

Fevereiro, de 2011
• Area privativa

57,00 m2.
!

ACABAMENTO
DIFERENCIADO.

EQ'JiS10f;.NCtAl·U"�";··r7o'···
"

. .

." ,,' .' ,.....
.

I
�
�

�H203 Villeneuve Residence, �
aptos com área total de

1:...
'.515,12m2• Para quem gosta

de viver com requinte e

segurança.

H205S Apto com

dois dormitórios,
banheiro e cozinha
mobiliada, duas
sacadas. Valor

'� R$145.000,OO.
I� Bairro-Amizade.
:t�

s c l u
ç

õ

e s c o n n ur u t t v a s
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Casas geminadas, bairro João Pessoa. Aprox. 80m2• 02 quartos,
sala/cozinha conjugados, banheiro, lavanderia, garagem e chur-

.
,

rasqueira. Acabamento com massa corrida e granito. MI50.4.11
.

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox. 350m2, rua asfal

tada, totalmente legalizado, pronto pra construir, financiável

pela Caixa. - Reg. Imóveis MI mãe 59.123

Bairro João Pessoa - lotes
com aprox. 350m2,' ruas

asfaltadas, Em fase de
aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 54.965.

LOTES

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 '7" Reg. Imóveis MI 50.966

Correspondente

Bairro Barra do Rio Cerro
- lotes com aprox. 350m2
ruas asfaltadas, Em fase de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

Sc roeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase de

conclusão - Re . Imóveis MI 24.783.

• - -- - • � __ o - •••
. .;-_.- --Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER Av. Marechal Deodoro da Penseca, 1698

www.leier.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

- Água Verde .

L150 - Casa.em ponto privilegiado
da cidade. l' 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? carros.

João Pessoa
L330 � Casa de alvenaria com

183m2 sendo 3 dormitórios, Sala
de estar/jantar, banheiro social, .

área de serviço, garagem e.
ampla varanda. Podendo
também serjnanctada

) .
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Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais dependências, 1
vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 ou 50% de Entrada e

o Saldo em até 60 meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

Terreno em frente ao DG da WEG, na rua Prefeito Waldemar
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,

Grubba com área total de 2.047,09m2 e com 26,00m de frente. toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de
Possui uma casa mista edHicada. Preço: R$

899.00:__j --=a
e o restante parcelado direto com o

propr�
I p���:��:c:�;=�::�:���:�:����:!:ro]�,i���:!;n:� I
L... _j

I
!

!1

I
" Casa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída, 2

"
suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

t 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.

•

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,00m2 e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,
banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, 2 apartamentos por andar.

Acabamento em massa corrida, gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.
Preço: R$ 135.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!

I�I após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC l/I

'_1_"1/1",,,,1 _,HJJJmJ.,.,..__."_._""""",,,,,__om,,,,,,,,__,,.. ""'''_W'''''.''''''""'"",,,",'''I/!JJJl,,mlUwm_''''''''''WIH<WII_'U/8/I'''''_''''_'''_''''''/I1
l",II/IiIJIHI.Wi7/l1iUU/lfliIUI!lUIl/UlJJlntlUIIII/JII/UllflI_IlIII'@illllli"illlllem _

PLANTÃO l'OCAÇÃO 9994-5662

Cod 10002 Casa Bairro Vierias 02 dormitórios Valor
R$ 600,00

JI

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 L I Á R I A

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com.b.r

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

3371·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 .. Centro

COMPRA • VENDE · ALUGA • ADMINISTRA LOCAÇÃO

Q�e neste Natal você possa lembrar-se dos que vivem em

guerra, e fazer por eles uma prece de paz e de amor•.

Que possa lembrar-se das pessoas doentes
. e faça por elas uma prece de espe�ança.,- /, ',r'"

I '

I,

Que possa acreditar que " m�ndo ainda pode ser melhor,
e f�ça por ele uma p�ece de Jé•

.

Agradeça sempre:
Por ter alimento, quando tantos passam o ·ano com fome. �

Por ter saúde, quando tantos'sofrem neste momento.
'

Por ter um lar, quando tantos dormem nas ruas.

.

Por ser feliz, quando tantos choram na solicJ.ã�.
, Por ter amor, quantos tant�s vivem no ódio.

Pela paz, quando tantos vivem o horror da guerra.

{
III'4146�••• "
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

Brinquedoteca

Playground
4 apartamentos por andar Piscina

Estacionamento privativo Espaço Fitness

Portão e porteiro eletrônico

Central de gás

Acessibilidade para idosos e cadeírantes

Coleta de água da chuva

Salão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença

RESIDENCIAL

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

- .,.....""

ESTACOES PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
'"

Faça já sua reserva

OCA ÃO RESIDENCIAL
- Ed. Betet, fundos Caraguá R$ 580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$ 580,00
- Ed. Liliuni, Vila Lalau R$ 520,00

01 QUARTO:
- Ed. Emilie, Centro R$ 460,00
- Quitinete Centro R$ 380,00
- Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$ 550,00
- Casa alv Santo Antonio R$ 300,00
_ Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila)

R$470,00 c/ condomínio incluso.
_ Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed.lHium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
_ Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00

@((OO�c [[ffi) Gt1�
r
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03QUARTOS:
- Ed. Arion, Centro R$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$ 850,00
- Ed. Malbec, semi mobiliado, 2 vagas de garagem

R$1400,OO
� Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1.200,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer, Centro R$ 1.100,00
� Ed Figueira -llna da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Ed, Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed Aléssio Berí, centro, apto amplo R$1.200,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,00
� Apto Chico de Paula, c/140m2 R$1 000,00
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$ 680,00

_

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00.

02QUARTOS:
- Ed. Jaraguá, TODO MOBILIADO R$ 750,00
- Apto Baependi, próx. Rodoviária R$ 500,00
� Eo. Londres, fundos Caraguá R$ 560,00
- Ed, Paris, fundos Caraguá R$ 600,00
- Ed, Tulipa, Centro R$ 680,00
� Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir -Ilha da Figueira R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00 CASAS:

R$1.000,OO

�gpJíífhEtilD�
�@} OE �. , .. __

_ Casa alv Schroeder R$ 600,00
_ Casa alv Schroeder R$ 600,00
- Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
- Casa al'V Estrada Nova R$420,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$700,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,00
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,00

� Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00 - Casa alv Centro Schroeder R$ 600,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia 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, c/ cozo mobiliada R$ 820,00
- Apto São luis, próx. Arroz Urbano R$ 450,00
- Ed. Suntlower, Nova Brasília R$ 640,00R$420,OO

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇAo

ais

o Apartamento
2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço

Vaga de estacionamento

Área Privativa

- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,00
- Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00
- Casa alv Amizade R$ 520,00

LOCAÇÃO COMERCIAL

SALAS COMERCIAIS
,

� Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,OO
- Sala cml alv Nova Brasilia 85m2 R$700,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$ 11.000,00
� LOja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00
� loja térrea Centro c/372m2 R$ 6,000,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00
� Sala c/28m2 Nova Brasilia R$ 450,00
- Sala cml em cima VIACRED, Centro R$ 450,00

- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 + estacionam.

R$5.500,OO
\

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura.
R$300,OO cada.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox.

350m2. R$380,00
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00
- Terreno Amizade, c/800m2 R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI 042 - Agua Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem p/2 carros. R$280.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ret. 007 - Amizade - Casa cf suíte masler + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

Ref. 017 - Rau - Sobrado NOVO el suíte + 2

quartos, 3 banheiros, garagem 2 carros, fase final
de construção. R$360.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ret. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cf suíte
+ 2 quartos, demais dep., 2 garagens, terreno

c/646m2. R$21 9.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 026: Barra do Rio Cerro _ Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

ReI. 012 _ Tifa Martins - casa cf4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas. Ref. 038 - Santa Luzia - Casa com 3 quartos;
R$120.000,00. banheiro, garagem p/2 carros. R$98.000,ÓO.

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,OO.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Ref. 2004 - Amizade - Terteno de 773,93m2 em

rua asfaltada. R$95.000,00.

ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.
Ref. 1010 - Centro -

Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suíte máster

+ 2 quartos, 4

banheiros, ampla
sacada com

.

churrasqueira.
Completa área social e

de lazer no prédio.
R$540.000,OO. Aceita

financiamento

bancário.

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de

frente para Rua José Narloeh. R$120.000,00.

ReI. 2025 - Centro - Terreno com 504,49m2.

R$188.000,OO .

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II -

Terreno c/450m2. R$110.000,00.

Ref. 2029 - Amizade - Terreno com 337,50m2•
R$84.000,OO.

Ref. 029·- São Luís - Casa cl suíte + 2 quartos, 3

banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas
garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento bancário.

-"·-'·--1

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt Fone: 47 3371.8.818. }IComodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 I
......_ _ _._ .. '.'" ._ _ _. __ ._ .. _ _ .. _ _ ._...... _ _ . __ . __ .. _ _ _,_.. _ _ .. _ _._,,'_'_'"_''''' _ _ _ _ _ .. J
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GIRASSO ;-

IMOVEIS
(47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao

Champagnat. Lotes cf 248,75m2. A partir,
de R$125.000,OO

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.

R$450.000,OO
Com

926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da "Figueira
com 3 dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote cf 3.060m2, R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

Apto no bairro Amizade na

R: Guanabara, próx.
Escola Alberto Bauer.

2 quartos e demais

dependencias, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +.

R$30,OO de taxa de água.

Vila Baependi - Res.

Ipanema - Apto em

construção,entrega

�l'i
prevista para maio de

1# 2011, com 73,50m2 de
área privativa, sendo 01

suíte, 02 dormit, sala de
I jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com

elevador, A partir de

R$155.000,OO -

tinanc.próprio em até

36 meses,

Cód. 2755· Vila lalau - Casa com 155,OOm2,
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02

vagas. R$278.000,OO - aceita fin.bancário

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93,30m2
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02

dorrmt., sala de
jantar e tv, demais

dependo 02 vagas
conjugadas de
garagem, Prédio

Cód. 2805 - Amizade .. Sobrado com 300.00m2,
sendo 01 surte, 02 dorm. lareira, salas, ampla e

completa área de festas, piscina, depend.empregada
e demais dependências, R$530.000,OO - aceita
financiamento, estuda propostas

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

Cód. 2753 - Vila lalau .. Apartamento com 03
quartos, sala em dois ambientes. cozinha, lavanderia,

bwc e �aragem, Semi mobiliado, sol nascente,

. �::>145.0.oo!OO - ��tuda propostas
.•

Cód. 1752 - Centro - Apartamento com 90,OOm2
privativos, sendo 03 dormitórios, sala em dois

ambientes, 02 banheiros, cozinha, lavanderia,
sacada s/churrasq. e 01 vaga de garagem,

R 165,00000 - aceita financ.

Cód.1756 - Centro

Ed.lsabela - Apto
com 83,OOml
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorrn. bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem,
Fican:I móveis sob
medida na coz., suite
e quarto,
R$210.000,00 -

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m2 com

casa de madeira para demolição, localizado em área

nobre, rua asfaltada e sem saída, loteamento
Versalhes, R$ 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário .

ALUGUEL
• Apto Res.Baependi -- Ba,f;lpertdi - 02 quartos. - R$ 600,00
• Apto Res,Bartef - Baepend! -. 01 suite, 02 oorm. ,- R$ 550,00
• Apto Ed.Dom Gíovani - Ilha Figueira - 02 Quartos - R$ 550,00
• Apto _. Ed,bruna Marian.a -, Vila Hau -I 01 quarto - R$ 500,00
• Apartamento Figueira - flha da Figueira - suíte, 02 quartos, 02

vagas de garagem R$ 800,00
• Apartamento Ed, Phoeni)( - Cel1tro - suite, 02 quartos,

cozinha mobiliada.
• Apartamentos Novos Ed. Saint Moti1z - Vila Nova - Suíte, 02

quartos,
•

• Apartamentos Ed, Dom Hermínio -Ilhada Figueira - sutte. 01

quarto, R$580,00
• Apartamentos Ed. Mônaco - Centro - 02 Quartos. R$650,OO
• Apartamentos Ed. Mônaco- Centro-01 quarto. R$550,00
• Apartamento êd Morada da Serra - Nova Brasilia - Su�e, 01

quarto, -Pr�í.lio com plsci�la. R$700,00
• Apartamentos NOVOS - ReS. lebleJ/l - Baependl - suite, 02

quartos, cozinha mobiliada.

• �partamento - Ed, Va,ita, -G�ptr� - 02 quartos, 8.$ 600,00
• Apartamento Edif,Amaranthus" Centro· 01 SUíte', 02 quartos,

02 vagas, semi mobiliado.
• 04itínetes - EeI. Marechíl� Center - Centro -R$350,OO .

, i�

• Quitinetes - Barta do Rio CerTo - R$420,OO
• Apartamento - Ed, Bella Vista - 03 quartos. R$680,00
• Apartamento - fel, JI(.- Gentro- Stlite. 02 qu�tos, R$1.500,OO
• Apartamento Novos -Ilha da Rgueira - 02 quartos, R$600,OO

, . .
�

TEMOS OTIMAS OPÇOES'
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!
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Cód:164 - SOBRADO, Bairro Boa Vista, com

1�220m2, 3 dormitorios se�do 1 surtes, garagem. Cód:232 - TERRENO, Bairro Rio da Luz, com
Terreno com 323m�. R$250,OOO,00 25.000 m2. prox da Gesa R$ 800,000,00

Cód:162 - CASA 02 GEMINADA, Bairro Três
Rios do Sul, com 77m2, 2 dormitarias, 1

.. ,"" - - .

,.
'

.

Ref. -400 - RIO CERRO 1- chácara cí165.0QOm2(236x565),
. êdifieado etl.lma ca�� �m al1ertâtla de 1S1,13m2;'3 qtosisel'l'do U

um suíte c/Closet, sala, copa; coz.!areira, 3bwc,fogão à lenha,
,

f��tªS" 2" Q.ªr�geV$; Ganllfl�.,dª I'

2 nascentes, três ribeirões
lho sa plana de mais ou

ItlMbl'12.00afutlci Okm O�ntl'io '-' !ocafliâ&a mi i

Tlfa Rio Alma - R$365.000,00, aceita ap c/suíte + dois qlos,
., Q!'!mg,4W"I�,a�.R,ªg!Ull�nl.l. P:�m�,«t�,tmM"t,�Jl�"m�§,�ii Ii'illil..il

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mls
Rua Feliciano BorloUni Barra do Rio Cerro

REF 608 - Sala Cometial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt - Bairro Barra do Rio Cerro

,

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximo ao
Posto Mime

7
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Párcii11óveis
www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

quartos, sendo 3 suites, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cl 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 1020 - Baependi - Edit. Miami - Apto cl 2

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
de acabamento. R$115.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro· Edifício Parthenon

Centhury . Flat cl suite, banheiro e garagem.
R$106.000,00.

2 quartos, 4 banheiros, moveis sob medida

na cozinha, churrasqueira, área de festas, 2

vagas de garagem. R$450.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 1015 - Amizade - Residencial Cannes

Apto 2 quartos, banheiro, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$115.000,OO.

Aceita financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47.9658.6785

____________ �. • �--
� .: __ ��_�. c __ ••• _ --- ------------------ - -----�-----
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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

e desembaçador. R$18.000.00 ou troca-se Tr: 3275-0697.
por menor valor. Tr no fone com Célia: 3275-
3538 e/ou 9931-9410 VERSAlllES- vende- se Royale ano 96,

completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: 3371-
8111 ou 9918-9808/ RafaelFUSCA - vende- se ano 74 Tr: 3372-3910

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

,

s: MOTOCICLETAS

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa UNO - Vende - se, quatro portas, completo.Mercedes 1113 por R$17.500,00 aceito carro R$ 4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr:
Bll- vende-se 2007, 125 prata semi partida

Tr: (47) 9196-4430 9618-7945. R$: 3.400.00. Tr: 3275-3538 ou 9931-9410

MERCEDES BENl l1214- Vende-se, 94, c/ UNO _ vende _ se Mile Fire, 2005, 2 portas,
Bll - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.

baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368 com ar-condicionado. R$ 17.000,00.' Tr: Bll - vende -se 125, ano 09, com partida
SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda 9979-8040 elétrica, preço a combinar Tr: 3370-1064
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144 UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz

com ar, R$ 19.000.00 Tr: 9989-8099 branca, pneus novos. Tr: 3370-0479

SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, Tr:
fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados, 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir
cornpletíssrno. Tr: 3376-1496 OU 9975-6766

CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, com baú,
R$ 2.700,00. TR. 33717317/99267616

IIIIDOIIIIII/lOOUIII/II

• CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance, STllO - vende -se ano 2003, na cor branca,
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE, completo sem teto Tr: 9181-6689
Al. Tr: 8823-8479. CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor

STllO- vende -se ano 2007, completo Tr: vermelha, em ótimo estado com dois pneusASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha novos, R$ 2.200,00 Tr: 3276-2185 ou 9227-16", IPVA pago, único dono. Tr. 9929480 4688
O

1III11II1111I/IIIIIIIIIIIh

FO R O
CHEVET

- vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a álcool em

perfeito estado R$ 4.800,00 Tr: 3276-0850

CORSA - vende-se classic, para assumir
financiamento, ou troét) por moto CB 300 Tr:
3376-3173 ou 9934-6491 ESCORT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina, R$

4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300
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 0- Vende-se, 2.4 s. 01, 2 portas, completa,
R$24.000,00. Tr: 33723951 ou 47 84223148.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 Tr: 3371-9157

ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com

som, R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300

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

FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex completo,
VECTRA- vende- se milenium ano 2001, ano 06 vermelho R$ 25.000,00 Tr: 9934-3444
completo, banco de couro, com manual e nota FIESTA _ Vende-se, Hath, branco, 08. Tr: 9143-fiscal, R$ 23.500,00 Tr: 3376-2776 0574 Josi .

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na cor 8.500,00. Tr: 3276-0850
cinza cirus. Tr: 9158-0019

Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.
R$ 5.500. Tr: 3055-8262.

IIUIIUJIIIIIIIIIIIIIIIIIII, FIAT

KA - Vende-se, ano 2001 , IMAG, ótimo estado,
R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas de R$
454,00. Tr: 3273-6417

CG- vende -se 125, ano 2002 R$ 2.900,00
Tr: 3370-0983

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

CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, semi
nova, com 6 meses de uso 5.400KM 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.

Tr: 9192-1556 Reginaldo liga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161

C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air CORSA - vende-se HATCH quatro portas, ano
bag duplo, aros de liga leve originais, pneus 2000, único dono, com ar - alarme - trava - kit
novos, recém licenciado 2010. R$ 28.500,00. visibilidade. Tr: 3372-2595
Tr: 8831-8989 Vilmar

FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou 3055-0746/
24.500,00 Tr: (48) 96137335 leila

CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$ GOl- special ano 2000, na cor azul R$
17.000,00. Tr: 3372-1371/99228300 10.800.00 Tr: 9991-3930 ou 9978-6449

GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

MERCEDES CLASSE A - vende - se 160 perfeito estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850
completa elegance, banco de couro, ano

2000, na cor chumbo, R$16.800,00 Tr: 3275-
2421 ou 9148-5790

GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, com
trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00
Tr: 8855-9931 ou 3372-0900

OMEGA- vende- se ano 79, com bateria e GOl- vende -se quadrado, ano 89, 1.6,pneus novos Tr: 3055-8262 Sandro
original, motor Ap, suspensão e pneus novos,

Besta- vende-se, ano 2001 completa GS valor roda de liga leve, R$ 5.800,00 Tr: 3274-7919
35.000.00. Tr: (47) 3436-7756 ou 9114- ou 9931-9410
1130.

1�101.IIII/IIUIIII 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

SANTANA - vende - se, ano 95 completo,PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo. branco, Tr: 3275-6730TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê
Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar anoPEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ 1995 série ouro com motor O km com nota

HONOA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor 45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922- fiscal de fabrica Tr: 9183-5214.
cinza, R$ 3.800,00 Tr: 3371-8208 ou 9176- 8300
4929

IIIIUI/IIIIIIWIflIIIlIl; RENAUT

TWISTER- vende-se ano 2003, cor vermelha, CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
Tr: 9648-0904 completo, air bag duplo, ótimo estado, R$

17.500,00 Tr. 9978 6795 RaquelXR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada
para trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486

11111/11111:: OUTROS
Carreta Rebok. para veículos , ano 94,Ford Ka- vende -se modelo 2009 com ar, carmandian Ref:350 valor a combinar . Tr:

direção, trava e alarme, branco R$: 25.500. Tr 3371-9157
9135-8601.

MONOEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV, em
ótimo estado, R$ 25.000,00, Tr: 979-6850 ou

PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata 4 3371-63.
portas, vidro e trava elétrica, alarme. limpador S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.

YBR - vende -se 2007 cor prata, placa
vermelha, troco por carro Tr:8473-9240

YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Tr:
VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de FIESTA _ vende-se, 1.6 sedan, 06, completo,

7812-3100 ou 9953-2627/ Samir CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$
couro, R$17.000,00 Tr: 9973-9669 20 dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00 SAHARA - vende -se ano 97, impecável Tr: 17.500,00. Tr: 9186-1357.

ZAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002, Tr:9186-7223 3370-1141 ou 9113-7522 MEGANERETH-Vende-se;ano01,2°dono,
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou To •

t d t 2003 completo, pneus novos. Tr: 99479765KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpador e IWIS er- ven e-se ou roca, ano
,9969-4208

desembaçador traseiro, Tr: 9931-6391/9945- vermelha R$5.500. Tr: 3370-1161. MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono, R$
lafira - vende-se ano 2002 completo c/ GNV/ 5881/3273-6572 36.500,00. Tr: 8402-5923
OVO R$: 25.900.00. Tr: 9616-1850

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com ClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata, GOL - vende- se ano 90, motor CHT, 1.6,26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr: 9616- completo sem ar, pneus novos revisados, com gasolina, R$ 6.300,00 Tr: 3371-9157
Caminhão mb 608 vende-se ano 75 com 9188ou9975-5575 Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano IPVA2011 pagoTr:9618-72790u3274-8077

2008 / 4 300 k I
-

I R$ 25 500 li GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$���}ãO hidráulica ótimo estado, fone; 3370- TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro 9116-�85à. m mpecave : . . r:
F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982, 7.500.00Tr: 8873-1006portas, aceito moto na negociação. Tr: 8807- motor MWM, carroceria graneleira no valor de

040-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica, 3457 Bll - vende-se 125 KS, ano 2005/2006, R$ 26.000,00 em ótimo estado. Tr: 9184.0124 Pala - vende-se ano 94, AP 1.8, ÃlC R$ 6.600
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 Tr: UNO _ vende _ se, ano 96, na cor bordo, vermelha, com bagageiro e 2 capacetes R$ ou 9988.1982 com Alzemir. Tr: 8873-1006
33701478/99030877 quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/lauro �;��.OO Tr: 9961-9692 Iara / 9114-7265

MITSUBISHI- Vende _ se, l200 Gl 98, 4 X 4, GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12
TE. R$ '29.000,00. Tr: 9983-9046 falar com x de 421,00 Tr: 9954-8466
Joise

STRAOA - vende-se, CBX 200, ano 97, com
FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e trava partida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157

S-1 O - Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer, vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 Tr:
cabine Simples, AC/OH/VE/TE e sistema de 3055-3756 ou 8408-9110 TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha, R$
rastreamento. R$ 39.000,00. Tr: 9107-6932. 5.500,000, aceita-se carro em troca

F250- vende -se Xll, ano 2002, completa em
ótrno estado, segundo dono Tr: 3371-4998

FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro
portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881

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

SÇENIC - vende - se, 2803, completa, ótimo
estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou 3055-
0075

• SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790

IIIUIIIIIIIUtm/llUIIIII, VO LKSWAG ENCROSSFOX -' vende-se ano 08/08 PRATA 1.6
FlEX. COMPLETO ÚNICO DONO - BAIXA KM
- IMPECÁVEL - R$38.900,00. Tr: (47) 9909-
0949-3371-6890

CIVIC - vende -se LXl, ano 2007, gasolina, na
cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00 CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de

Substitua seus cabos de velas
originais por um estabilizador
eletrônico de tensão em alta e

economize até 30% de combustível,
alccot, gasolina e gás.

Instale já o seu!

Informações e venda.

(47)3313-1280 • 9161-0144

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Edição conjunta, 23, 24 e 25 de dezembro de 2010 Classimais 3

207 XS 1.6 AUT 2009
PRETOTOP

Dê uma
ESPIADINHA

no seu próximo car-ro!

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.

2008 - 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.

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl. VENHA CONFERIR!

laxos compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

16v - 2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos 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.

2009 " Vermelho - Bv - Flex - Ar-conclcíonaco, 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° salário

Ih ,I ',I,

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 Interna do
Porta Malas.
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rocuran O
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As melhores
opções de

veículos da região
você encontra .

. aqui no jornal
O CORREIO DO POVO.
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www.marcollamultimarcas.com.br
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Venha conferir nossos seralcos!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul .. se

I
I
t

1
.

(

'I

Uno/88 cor marrom 2/p R$4.500,00
Chevette/82 cor bege 2/p R$2.500,00
Chevette/91 cor cinza 2/p R$6.500,00
Opala/85 , 4/cil cor cinta 2/p R$5.500,00
Monza/84 a alcool cor vermelho 2/p R$6.000,00
Del rei/B? a olcool cor marrom 2/p R$2.800,00
Corcel 1/75 cor branca 2/p R$4.200,00

� ,

SALDAO DE AUTOMOVEIS

. .

F/75 wilis/72 4x4 gnv, carroceria madeira, cor-verde R$13.000,00
Mb/608 bau/75 cor verde R$28.000,00

Contato: 9122-2393 - 3330-9043 (Sr. João)
,

Kombi/93 gnv, envidraçada cor bege R$11.000,00
Kombi/91 gnv, envidraçada cor branca R$9.000,OO
Santana quantum/94 gnv, cor azul 4/p R$12.000,00
Parati/84 com reparos, cor bege R$4.000,OO
Gol/89 1.6 A qosolinc, 2/p cor branca R$7.500,00
Fusca /80 motor 1.600, Um carb urador cor cinza R$4.000,00
Fusca/78 motor 1.300, Cor amarela R$3.800,00
Fiesta/95 cor vermelha, 4/p R$7.000,00
Escort/88 cor azul, 2/p R$5.800,00
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
Uno/91 cor amarela 2/p R$5,800,00
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HP Veiculos,
mais CUJe presentie

nestie Natial
e Ano Novo.

VEíCULOS
MARCA DE CONFIANÇA.

*Imagens de cunho meramente ilustrativas. *Ofertas por tempo limitado. "'Aberta de Segunda a Sexta-feira das 8:30hs. às 19:00hs.
Sábados até as 12:00hs. ·Final de ano: Aberta até 23112 c/retorno 03/01/2011. *Financiamento sujeito a aprovação cadastral.

�------' - -_•

.:...._ - ,-_.:.. _'Io_-:':""'-"_:::O_=-':'--=:' _:._�:...:. __ ... _��::b'h.:...;·.:..:..:'��·;.l-;;]:!�:=�_ :.��..:_�_ .:._.:..:...::..:::._'-.:. E._=:=":l.:'�%=�=;l
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1-Oferta válida para o veículo: Citroén AirCross GLX 1.6 ano'l 0/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00, sem troca, não inclui frete, seguro e opcionais. 2- Citroên AirCross
com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 3-Promoção "3 prirnelras revisões grátis" válida para todos os pedidos firmes de compra do Cítroén 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 uma das
; j �; ., ,,. ; , ; , I, '! � I H f í r�yisões, 10.000, 20.000 e 30.000 km,,�on�ta eSI nq roa ai d, ,anuit� �C)�e gar�nf .�4i" far1atyál.i até,31t12/201q ou 'e,rlÇJlJélQtO,q (ar: A. estoque .. Ima6Jens .!lustraib/aJ$.. ", ,,-' 'õ ' ..
�".'�, '''.')" :Q'!U'.I' d 1�. 'J '''1' "Hlldll1' I lIid" H. ; •• Ih'. Iilil 1ft nu l �liUHtil i.h,lt't" .,n,n, ..• h c •• ,oH" .'iu.'nh ,.u"J'H .. Ii""
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NOVO CITROEN
AIRCRO S
GLX 1.6 FLEX 2011

Cint
.<d

de segurança salva vidas.

ToDA·A MAGIA DO NATAL CABE DENTRO DE UM CITROEN.
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
-

CITRoen
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Universo TPM

Elijane Jung
�

�

BISCOITO �
DA SORTE

�

,

E hoje
oite de Natal e a gente se esforça de um jeito, que não fez du
rante todo o ano, para olhar nossa família e nossos amigos
com mais bondade e carinho. É nessa noite que todo mun

do abraça forte, fica com os olhos mais inocentes, sorri com

mais doçura e percebe como as pessoas são importantes. A gente se

orgulha de ter essas pessoas, de saber que faz parte de um grupo tão
bonito. A gente faz uma anotação mental para vê-los mais vezes no

ano que vem aí e não recusar os convites para uma canastra ou um

almoço de domingo. Mas o Natal passa, vêm novamente os dias de
trabalho, os compromissos e as horas extras ... E no fim, 364 dias vão

passar até que a gente se sinta de novo tão sensível com as pessoas
que amamos. Então, hoje, o que desejo a mim e a você é que defini
tivamente dessa vez, diferente do que prometemos em outros natais,
é que a cada dia comum que chegar lembremos de quem amamos,
antes de lembrarmos do nosso chefe ou cliente. Desejo que vejamos
o rosto das pessoas que amamos muito mais que rostos estranhos.
Enfim, desejo um Natal lindo e dias futuros igualmente lindos. Desejo
paz, amor e consciência. Hoje, amanhã e sempre!· Feliz Natal!

BA' A:
Em mostrar para as pessoas que você ama

como realmente se importa com elas. Não pre
cisa dar grandes presentes, mas tirar um tempi
nho para conversar, e realmente ouvir o que elas
têm pra falar. Dar um abraço e dizer o quanto
essa pessoa é importante na sua vida faz uma

grande diferença. E não é só marido ou namora

do, mas mãe, pai, irmão cricri, amiga, qualquer
um que lhe seja importante. Se joga, -meu bem!

Acredite no silêncio.

CTRl C + CTRl V
NATAL

[ Nan'Hul'Oor.com

PARA VOCÊ!
Provavelmente você

-

está to

mando café enquanto lê essa co

luna. Talvez um pouco apressada,
prevendo a correria do dia, talvez

-

ainda tranquila aproveitando os

últimos momentos ante de come

çar a providenciar a noite perfeita.
Eu já desejei Feliz Natal naquela
notinha aqui ao lado. Tudo o que
eu gostaria que você lesse agora,
nesta nota, são os meus agradeci
mentos. Por você tolerar algumas
bobagens, por discordar em silên
cio de alguns pontos de vista, por
rir comigo de algumas histórias,
por dispor do seu tempo para me

conhecer um pouquinho mais.
Então, minha amiga, obrigada de
verdade por prestigiar esse espaço,
por me dar crédito, por acreditar
que aquela menina lá de Santa
Luzia podia escrever e ficar quase
três anos à frente de uma coluna
no jornal. Obrigada por estar co

migo. É a você, leitora, que dedico
cada letrinha digitada, em cada
uma das colunas escritas. Que tal
mais um ano? Vamos lá?

ECA!· ABANDONA:
Esse negócio de beber demais na ceia de Natal

com a família. Beba moderadamente, seja cons

ciente de que as pessoas que lhe deram a vida não

precisam ver você caindo pelos cantos, nem ouvir
bobagens que podem magoar ou ainda presenciar
uma disputa entre irmãos. Respeite seus pais e sua

família e lembre-se de mostrar toda a sua alegria
em estar com eles. E abandona a cachaçada, ok?

I

TRICOTANDO
• Pensando em quanta gente
não pode visitar suas famílias
no Natal, seja lá qual for o

'

motivo, eu gostaria de propor
aos restaurantes da cidade
que pensem em uma ceia
coletiva, para os próximos
anos. Acho que daria certo
reunir os solitários ...

• . Hoje é o Dia Universal
d9.;I2erdão. M4ito,apropriado
considerando a nata. Então
meu bem, arranca do peito
aquele sentimento ruim,
esquece a moça que deu'êm
cima do seu namorado, ou

a amiga que negou o sapato
em�re.stado ...

,

4

• Revelações de amigo
secreto em família podem ser

desastrosas. O jeito é não dar

pitísereceber rugo que IÍão "

gostou. Uma amiga diz que
é permitido vender, trocar

GUM-
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 066269/0
QualidadeProflssl()llalilH'!1eJ

Compet6fld"�
CredíbHidade

c,mn'el!l;;;.l
)\\:;1 "."il,õtlU,J"o"

Confiança
www.Qurnt..com.br

(41)3;)11.4141

gl.!!11z@gurnl::.Gom,br
UMA PARCERIA QUE 014 CEaro. Oesde 1978
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é mesmo dos importados
EDUARDO MONTECINO

Real forte, estabilidade e renda impulsionam vendas de produtos estrangeiros neste ano

Nunca
a árvore de Natal

dos brasileiros esteve

tão repleta de presentes
importados - a começar

pelo propno símbolo natalino,
ícone das importações do período.

De acordo com o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior (MDIC), a impor
tação de artigos natalinos, como ár
vares e outros itens de decorações,
passou de 35,6 milhões de dólares
em 2009 para 47 milhões de dólares
até novembro deste ano. Apesar do
valor insignificante, se comparado
à colossal quantia de 175 bilhões de
dólares importada pelo Brasil em

2010 (contra 192 bilhões de dólares
em exportações), o exemplo dos
enfeites de Natal se replica em prati
camente todos os tipos de mercado
rias importadas pelo Brasil.

Os presentes - principalmente
os brinquedos - seguem o mes

mo caminho. Números do MDIC
mostram que as importações
desses artigos até novembro so

maram 488 milhões de dólares,
enquanto no ano passado totali
zaram 362 milhões de dólares. A

balança comercial de brinquedos
sempre foi negativa, evidencian
do a hegemonia mundial chinesa.
No entanto, o saldo nunca esteve

tão no vermelho - enquanto as im

portações avançaram 34% em um

ano, as exportações dessa catego
ria de produtos cresceram 0,6%.
"As importações desses produtos
estão tão institucionalizadas que
quase não há fornecedores inter
nos", afirma Sussumu Honda, pre
sidente da Associação Brasileira de

Supermercados (Abras).
Além dos brinquedos, os brasi

Ieiros estão em uma busca voraz

e constante por produtos eletro
eletrônicos - cujos componentes
são importados. O aumento de
vendas previsto é de 13% e 14%,
respectivamente, para ambas as

categorias de produtos. No caso

dos eletroeletrônicos, que en

globam iPads,. computadores e

videogames e centenas de outros

itens, a média diária de importa
ções chegou a 99 milhões de dó
lares em dezembro deste ano -

um aumento de 38% em relação
ao mesmo período de 2009.

PREVISÃO DO TEMPO

DIA NUBLADO
Manhã com sol e algumas
nuvens. Nublado à tarde
com chuva e raios à noite.
Temperatura alta. Vento
moderado com r(Úadas.

�::;�tU()S �J��l

Radiacão solar .

�

crítica em se
Devido à forte presença de sol,

encoberto por poucas nuvens, o

nível de radiação UV no Estado

atinge níveis elevados neste fim de
semana. Recomenda-se permane
cer na sombra, usar protetor solar,
óculos de sol e chapéu, e que se

evite sair por volta do meio dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 19°C

MÁ)(: 29°C

SÁBADO
MíN: 20°C

MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 20°C

MÁ)(: 29°C

SEGUNDA

MíN: 19°C (.J;��,",
MÁ)(: 28°C ...____.)

Presentes para as crianças estão cada vez mais acompanhados do selo chinês de importação

V ASGEM
fTempo calmo, com

predomínio de

.e poucas. nuve,
pancadas de cnuva

trovoadas durante a

noite. Mínima dê �6"C
e máxima de 26 C.

f

HIO DO 8Ut
y ...

. 17° 26°

•
I
i

I
I'

litoral nebuloso e fortes rajadas
de vento dificultam a navegação
neste fim de semana. Apesar do

tempo ruim, os mares permanecem
calmos.Ventos de Noroeste a Sudes-
te, com chuvas nas áreas de pesca.
Possibilidade de temporais isolados,
com fortes chuvas e trovoadas.

EH-»"al' MINGUANTE

Ensolarado PiU'fiÍahmmfi:l Nublado Instava! Ghuvpso
Nublado
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'Mobilidade 'urbana
nde urgência'

,

e
Presidente da Acijs, Durval Marcatto, fala sobre

. negócios, perspectivas e transição de governos
JARAGUÁ DO SUL

De um lado, às crises internacionais. Do outro, o aquecimento
do mercado interno. A criatividade das empresas brasileiras, de
acordo com o preSidente da Acüs, Durval Marcatto, fez com que
2010 fechasse com saldo positivo. E para os próximos doze meses
as perspectivas também são boas, com tendência de «üustes na
economia internacional, câmbio favorável e fortalecimento das
indústrias.
Em meio à dinâmica econômica, 2011 será ainda um período de
transformações políticas. As transições de governos, tanto na esfera
estadual como federal, geram expectativas entre empresários e

comunidade.
. Em entrevista ao O Correio do Povo, Marcatto faz um balanço do

ano de 2010 para a classe empresarial, traça perspectivas para
2011 e comenta ainda sobre a atuação da Acüs diante-das
reivindicações da comunidade. O presidente
também avalia a atual administração municipal e

aponta a mobilidade urbana como uma das
prioridades para Jaraguá do Sul •

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
• Trata-se de uma

obra complexa, que
representa um anseio
de muitos anos, que
vem percorrendo um

caminho longo até se

tornar realidade.

, I "Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Correio do Povo: Que
balanço o senhor faz do ano

de 2010 para a classe empre
sarial?

Durval Marcatto: O balan

ço sempre é positivo se consi
derarmos que a atividade pro
dutiva se manteve atuante. O
Brasil conviveu com um bom
momento para a sua econo

mia em relação ao cenário

que havia em 2009, graças à
criatividade das empresas. Se
não houve um crescimento
nos níveis desejados, as em

presas de maneira geral sou

beram se comportar com o

aquecimento principalmente
do mercado interno, uma vez

que no cenário internacional

alguns setores sentiram a per
da de competitividade.

,
Se não houve um

crescimento nos níveis
desejados, as empresas

de maneira geral
souberam se comportar

com o aquecimento
principalmente do
mercado interno.

OCP: Qual' a expectativa
do setor para 2011?

DM: Os analist.as indicam

que o primeiro semestre

deve ser de ajuste da econo

mia internacional e a em

presa brasileira deve acom

panhar esta tendência de

acompanhamento do cená
rio internacional na questão
do câmbio. Alguns setores

se ressentirão mais e outros

menos, mas a expectativa é
de que a indústria nacional
mantenha seu perfil de cria
tividade e consiga se manter

frente' a concorrentes exter-

nos.

OCP: Como as mudanças
de governo devem ll1fluen
ciar a economia para as em

presas em 2011? Quais as

perspectivas neste sentido? .

DM: Há necessidade de

redução do cust.o Brasil para
que a economia alcance uma

condição mais competitiva
com o aumento da produ
ção' o que vai gerar empre
go.e renda e isso refletirá no

social. A carga tributária ele
vada e o aumento das despe
sas de custeio da máquina
administrativa no setor pú
blico são gargalos que pre
cisam ser resolvidos. Tam
bém é preciso que o Estado
interfira menos nas relações
trabalhistas, desonerando o

setor produtivo, e na revisão
de medidas como a reedi

ção da CPMF que impedem
o pleno desenvolvimento da
atividade empresarial por
que aumentam os custos de

produção. As perspectivas
são positivas de que os no

vos governos ofereçam maior
flexibilidade na gestão tribu
tária tanto no âmbito federal

quanto no estadual para que
o mercado interno se man

tenha aquecido e a indústria
avance nas exportações.

"
Os analistas indicam

que o primeiro semestre
deve ser de ajuste da

economia internacional
e a empresa brasileira

deve acompanhar
esta tendência.

Adjs, em 201O? Foi um ano

produtivo e de conquistas?
Que ações o senhor destaca
ria?

DM: A Acijs manteve em

2010 os seus compromissos
de realizar uma gestão com

prometida com a comuni
dade e de contribuir com os

seus associados na melhoria
da gestão empresarial por
meio da capacitação e da

prestação de serviços. Esta
é uma linha de atuação que
acompanha a trajetória da
entidade desde que foi fun
dada há mais de sete déca
das. São diretrizes que per
manecem na medida em

que as. diretorias se renovam

até que os projetos tenham
solução. Dentre estes proje
tos podemos destacar a me

lhoria da infraestrutura, da
saúde, educação, segurança,
entre outras áreas onde a

entidade busca atuar como

parceira do poder públi
co e na motivação de todos
os segmentos organizados
da comunidade. Iniciativas
como a modernização do

Hospital e Maternidade São
José e a mobilização pela
duplicação da BR-280 estão
entre estas ações, além da

campanha pela vàlorização
do voto como forma de am

pliarmos a representativida
de política da região.

OCP: Quais as expectati
vas e mudan5as previstas na

entidade para o ano que vem?
DM: A Acijs tem umpro

jeto definido previamente
de gest.ão e o objetivo é dar

sequência ao que foi plane
jado agora no segundo ano

da atual diretoria. A entidade
OCP: E qual o balanço que continuará intensificando os

o senhor faz das atividades da projetos aos quais tem se de-

OCP: E em relação ao go-' OCP: Como você avalia o

verno Raimundo Colombo? andamento do projeto de du-
DM: Iaraguá do Sul tem plicação da Br 280?

uma importância na econo- DM: Trata-se de uma obra
mia de Santa Catarina e a ex- complexa, que representa
pectativa é de que o governo um anseio de muitos anos,
do Estado esteja presente na que vem percorrendo um ca

resolução de questões im- minha longo até se tornar re

portantes para a nossa cida- alidade. A confiança é de que
de e região, assim como na este processo tenha solução,
implantação de mecanismos pois a falta de investimento

para o incremento da ativida- na duplicação compromete
de produtiva. não só o desenvolvimento

da economia da região como
.

representa um risco à segu
rança dos usuários da rodo
via. A Acijs e a sociedade or

ganizada, acompanham com

expectativa este projeto.

dicado, especialmente aque
les que são aguardados pela
comunidade como é o caso
daBR-280.

"
A melhoria da

mobilidade urbana é
certamente uma das
necessidades mais
urgentes, sob pena
de comprometer o

desenvolvimento
do município.

"
OCP: Qual a expectativa

da classe empresarial em re

lação ao governo de Dilma
Rousseffi

DM: Há sempre a ex

pectativa de que o governo
federal crie um ambiente
favorável ao desenvolvimen
to econômico do país por
meio do incentivo à produ
ção' menor interferência nas

questões trabalhistas, redu

ção do déficit público e na

melhoria da infraestrutura

principalmente em relação
ao escoamento da produção.

OCP: Que avaliação faz
dos dois anos de governo da

administração municipal?
DM: Iaraguá do Sul pas

sa por um período de ple-

no desenvolvimento da sua

atividade econômica e isso
traz reflexos em todos os se

tores. A cidade se ressente
de ações de planejamento
que deveriam ter sido toma

das há muito tempo e hoje
representam maior grau de
dificuldade para a adminis

tração municipal. Por outro

lado, é preciso ser criativo e

buscar alternativas viáveis
em questões importantes,
como é o caso da situação
viária. A melhoria da mobi
lidade urbana é certamente

uma das necessidades mais

urgentes, sob pena de com

prometer o desenvolvimen
to do município.

"
Há sempre a

expectativa de que o

governo federal crie
um ambiente favorável

ao desenvolvimento
econômico do país por

meio do incentivo
à produção.

"
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Mais de 30% dos voos atrasados
Mesmo com a paralisação adiada, situação continua complicada para passageiros
Informe da Infraero
mostrou atraso em
271 voos e cancelamento
de outros 47 na manhã
de ontem.

esmo com o cance

lamento da parali
sação, prevista para
começar ontem,

ofuncionamento . dos aero

portos continua lento. Até as

10 horas de quinta, um terço
dos voos nacionais havia sido
prejudicado. No Aeroporto de
Guarulhos, os atrasos atingi
ram 43,3% dos voos. No Rio, o

policiamento foi ampliado para
evitar transtornos. Em Galeão,
o mais prejudicado, 46,3% dos
voos atrasaram, alguns devido
à chuva de quarta à noite.

De acordo com o presidente
do Sindicato Nacional dos Ae
ronautas, Gelson Dagmar Fo
chesato, mesmo sem a greve vai
continuar havendo atrasos, pois
os aeronautas e aeroviários estão

trabalhando acima da capacida
de. A entidade foi surpreendida
pela decisão judicial da justiça
trabalhista, que determinou que
80% do efetivo deve trabalhar
entre 23 de dezembro e 2 de ja
neiro. Sob ameaça de multa di
ária de R$lOO mil, os sindicalis
tas se viram forçados a adiar a

paralisação, mas alegaram estar

seguindo um pedido da socieda
de, que não deve ser prejudicada
durante as festas.

Embora tenha sido adiada
para o ano que vem, a greve pro
posta para esta semana causou

transtornos. Aeronautas e aero

viários insatisfeitos com a de
cisão de adiar a greve, em parte
devido a uma determinação ju
dicial, protestaram no início da
manhã de ontem, no aeroporto
de Brasília. A manifestação, de
cerca de 60 funcionários, causou

transtorno, ao dificultar a circu
lação pelo aetoporto. Os sindica
listas exigiam reposição salarial e

divisão dos lucros das empresas
com os funcionários. Movimento segue agitado nos aeroportos após a suspensão da greve prevista para esta quinta-feira

Paralisação foi suspensa,
mas tensão continua alta

Embora a ameaça de paralisar os ae

roportos nesta quinta-feira não tenha
sido cumprida, e o TST (Tribunal Su
perior do Trabalho) tenha determinado
que 80% do efetivo do setor aéreo traba
lhe normalmente até o dia 2 de janeiro, o

dia de ontem não foi livre de problemas
com os funcionários dos aeroportos.

De acordo com o presidente do Sin
dicato Nacional das Empresas Aéreas
(Snea), Jorge Honório, as negociações
voltaram ao andamento na assembleia
realizada na madrugada de quinta-feira,

mas os sindicatos do Aeroviários e Ae
ronautas negam, e afirmam que a única
determinação da assembleia foi a sus

pensão da greve.
O presidente do Sindicato dos Aero

viários do Estado de São Paulo, Reginal
do Alves de Souza, criticou duramente a

decisão do TST, definindo-a como uma

mordaça na boca dos trabalhadores, e

alegou que o sindicato das empresas es

taria tolhendo a manifestação dos aero

viários. De acordo com os sindicatos, a

greve deve ser retomada em janeiro.

Justiça garante que até dia 10 de janeiro não haverá paralisação nas companhias
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Salário mínimo fica em R$ ·540
Orçamento leva em conta uma previsão de crescimento da economia de 5,5% no ano que vem

o Congresso Nacional
aprovou, quarta-feira à

noite, em uma votação
simbólica, o Orçamento
da União para o

exercício de 2011.

E
mantém a majoração do
salário mínimo de R$ 510

. para R$ 540, como pre
tendia o governo. Quem

não gostou foram as centrais sin

dicais, que queriam um reajuste
maior, para R$ 580.

Com a aprovação, a presidente
eleita Dilma Rousseff pode come

çar o seu governo com mais tran

quilidade e as contas autorizadas.
O relatório aumenta os investi
mentos da União em 12,1 bilhões
de reais, em relação à proposta
enviada pelo governo, para 63,S
bilhões de reais. Os aportes das
estatais foram estimados em 107,4
bilhões.

O Orçamento aprovado pelos
parlamentares eleva a expectati
va de receita primária líquida em

22,4 bilhões de reais. O governo
não concorda com essa reestima
tiva de aumento da arrecadação e

já sinalizou que poderão ser feitos

contingenciamentos de despesas
no início de 2011. O Orçamento
leva em conta uma previsão de
crescimento da economia de 5,5
por cento no ano que vem.

Para viabilizar a aprovação no

Plenário, o governo teve que selar

alguns acordos com a oposição.
Juntamente com a votação do Or

çamento' foi autorizada a exclusão
da Eletrobras do cálculo do supe
rávit primário. A autorização é ne

cessária para o governo fechar as

contas e atingir a meta deste ano.

Em troca da não-obstrução des
ta medida, a oposição conseguiu
do governo o compromisso de não
mais liberar créditos extraordiná
rios ou suplementares por meio de
medidas provisórias. Estes créditos
terão que ser aprovados por meio
de projetos de lei que precisam
passar pelo Congresso. A medida,
porém, pode ser revertida pelo veto

presidencial e, segundo um parla -

-

mentar da base governista, o presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva deve
rá vetar esta medida.

Outro acerto selado entre

governo e oposição, segundo o

relator de receitas do Orçamen
to, deputado Bruno Araújo (PS
DB-PE), foi a redução de 30 por
cento para 25 por cento da fatia
dos investimentos do Programa
de Aceleração do Crescimento

(PAC) que o governo pode rema

nejar livremente dentro do pro
grama. Pelo acordo, os cinco por
cento restantes a serem remane

jados terão que ser apresentados
à comissão mista de orçamento.

Votação do Congresso
Nacional estabeleceu

salário mínimo em R$ 540,
como queria o governo

ALENCAR APRESENTA MELHORA

Vice-presidente recebeu visita de lula e Dilma Rousseff
O vice-presidente José Alen

car apresentou melhora no qua
dro de hemorragia digestiva, está
acordado e vai permanecer na

UTI para tratamento, segundo
boletim médico divulgado on

tem, pelo Hospital Sírio Libanês.
Alencar foi internado na quarta
feira no hospital onde foi subme
tido a uma cirurgia.

"O vice-presidente da Repú
blica, José Alencar, permanece
internado na UTI do hospital Sí
rio Libanês para tratamento de

hemorragia digestiva atribuída
a tumor sangrante no intestino

delgado. Durante a noite o pa
ciente apresentou melhora do

quadro com redução importante
do sa�gF�.men�o; está acordado

• � � • . .. .. ••

1-

e deve permanecer na UTI para presidente eleita Dilma Rousse
tratamento médico. ff que o visitam por 40 minutos

pela manhã. Segundo o médico,
Alencar "está bem e consciente".

Alencar luta contra um cân
cer na região do abdome e já
passou por mais de 15 cirurgias.
Em julho de 2009, foi submetido
a uma operação motivada por

.

uma obstrução intestinal causa

da por tumores abdominais.Em
setembro deste ano, o vice-pre
sidente foi internado no mesmo

O médico Roberto Kalil Filho, hospital em razão de um edema

que faz parte' da equipe médica agudo de pulmão. Em julho, por
do Hospital Sírio Libanês res- causa de uma crise de hiperten
ponsável pelos cuidados com são, ficou hospitalizado e passou
José Alencar, disse aos jornalistas por um cateterismo. Em novem

que o vice-presidente conversou bro, durante outro período de in-

.

com
.,� �r�����n.�� .L��a�.�.:�0!P . �; t. ,t:�I��f�?� �sofreu u� ��,f�n?� �

,

1 ! �: t � � i !��� �I,��carl �����ent�u,melhora e �eceb�,� a visita de Lula e Dilma Rousseff. ,

I
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Na área

Henrique
. Porto

Retrospectiva 2010
Dando início a nossa retrospectiva 2010, hoje vou falar da

base do futsal masculino e do tiro olímpico de Iaraguá do Sul.
O futsal teve o que seus dirigentes consideram o melhor ano da
história, um contraponto à/perda de patrocínio da equipe adulta.
Por outro lado, o tiro olímpico viu Joinville ressurgir nos Iasc, mas
deu a volta por cima no Estadual.

Futsal Masculino
Segundo Augustinho Ferrari, coordenador da modalidade,

este ano pode ser considerado o melhor da história do futsal
masculino de base de Iaraguá do Sul. Foram dois títulos estaduais
(SubIS e Subl7), dois em competições da Fesporte (Olesc e lese),
além do honroso vice-campeonato das Olimpíadas Escolares.
Atletas como Daniel e Elton, da Seleção Catarinense sub17, Gui
lherme e Lucas, no sub IS, e o seguro goleiro Willian se destaca
ram no decorrer da temporada. Porém, o nome do ano foi Felipe
Paradynski dos Santos, ala esguio e goleador, artilheiro da Olesc
e dos Campeonatos Estaduais sub lõ e subl7. Garoto de IjuÍ"(RS),
que promete ser craque. Ferrari prevê um 2011 tão bom quanto
este ano, aonde o nosso futsal de base buscará os títulos dos Io
guinhos Abertos, da Olesc (pela quarta vez) e da Taça Brasil, nas

categorias suhlf e subl7. Para reforçar as equipes, o Clube Esco
lar Evangélico vai realizar uma peneira para garotos até 15 anos,
entre os dias 1 e 4 de fevereiro, na Arena Jaraguá.

Tiro Olímpico
Em 2010, o Clube de Atiradores Jaraguá conseguiu se

manter entre os três primeiros colocados nas competições
estaduais que disputou. Destaques para os títulos catarinen
ses na Carabina Ar por equipe e individual, com Samuel
Lopes, que também venceu na Carabina Deitado. Estes
foram os melhores resultados da modalidade nos últimos
anos em competições da Federação Catarinense de Tiro
Esportivo. Porém, o inesperado terceiro lugar nos Jogos
Abertos serviu como alerta, depois de alguns anos dispu
tando o topo do pódio. Nacionalmente, os jaraguaenses
ainda têm muito que evoluir. Samuel Lopes continua sen
do o expoente da modalidade, inclusive obtendo dois índi
ces olímpicos para Londres 2012 (deitado e ar). Para 2011,
o clube objetiva incrementar a parceria com a Fundação
Municipal de Esportes e assim buscar o hexacampeonato
dos Jasc. "O objetivo é estar entre os primeiros novamente,
com trabalho focado nos resultados, sem perder a humilda
de e respeito com nossos adversários", comentou Lopes.

I

Feliz Natal
I ii.. �, 'I I 'I'

Cristão ou não, o mais importante nesta época é a reflexão que fazemos sobre nossas vidas.
É hora de analisar tudo dê bom eJ:uim qhe aconteceu no decorrer do ano, de refazer-planos, de
buscar novas conquistas e de crescer mãis um pouco como pessoa. Posto isso, desejo um ótimo
natal (nascer, em latim), de preferência ao lado das pessoas que você estima.

e- Mais recursos. Melhores humanos. d�
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS \\;;JJ. .

, Atenção!!! Estamos em novo endereço: 1IJ�.lall. Rua Presidente Epitácio Pessoa, 85 - Centro I Em frente ao Corpo de Bombeiros 1j'1� ,

Tel. 3276-0700 I Venha conhecer! www.grupome.ta.com
VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Vivência em Corei Draw. Vivência na função.
Em diversos bairros e turnos. Curso de Moda ou MARCENEIRO
ATENDENTE(ELETRO, Estilismo. MECÂNICO DE
PADARIA, BAZAR, ENGENHEIRO CIVIL MANUTENÇÃO I
AÇOUGUE) Vivência em gerenciamento ELETROMECÂNICO·
AUXILIAR DE RECURSOS de obras, coordenação Vivência na função.
HUMANOS de pessoas, orçamentos MOTORISTA
Vivência em cartão ponto, entre outros. Para atuar Possuir CNH AC e AD.
cálculos. Desejável em construção de edifícios MOTO BOY
conhecimento em Excel. residenciais. Disponibilidade OPERADOR DE
AUXILIAR DE SERViÇOS de viagens. CALDEIRA
GERAIS ENCANADOR Desejável curso e vivência
Para diversos bairros. ELETRICISTA DE na função.
CAIXA MANUTENÇÃO Vivência na OPERADOR DE
COMPRADOR área. Desejável NR-10. ELETROEROSÃO
Vivência na função. ESMERILHADOR Vivência na função ou
COORDENADOR DE ESTOQUISTA cursando Técnico na área
VENDAS Para atuar com peças Eletromecânica, Usinagem
Vivência no ramo têxtil. aútomotivas. ou Ferramentaria.
Disponibilidade para ESTOFADOR PINTOR INDUSTRIALI
viagens. FISCAL DE LOJA PINTOR A PISTOLA
COLETOR LíDER DE ESTRUTURAS REPOSITOR
DESENHISTA METÁLICAS TECELÃO
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Taça Libel·tadores é obsessão
Roberto Carlos não quer se despedir do futebol sem o título perseguido pelos alvinegros

os 36 anos, o lateral

esquerdo Roberto Car
los tem mais um ano de
contrato com o Corin

thians. Não decidiu ainda se vai
encerrar a carreirá em 2011 ou

se continuará nas quatro linhas.
Mas o lateral-esquerdo não quer
se despedir do futebol sem con

quistar a Taça Libertadores da

América, título que já virou ob
sessão para os alvinegros. "Não

passa pela minha cabeça parar,
mas quando isso acontecer que
ro ter pelo menos dois títulos
no clube. Urna Libertadores e,

quem sabe, um Paulista ou um

Brasileiro. Mas 2011 é o ano da
Libertadores. Vai dar certo", disse
o lateral.

Nesta temporada, o camisa 6

do Timão fez 60 jogos, o mesmo

número de partidas, por exem

plo, do santista Neymar, de 18
anos. Para o corintiano, essa é a

prova de que idade não faz muita

diferença. "Ainda estou bem para
jogar, mas chega uma hora que
cansa também. A temporada no

Brasil é muito longa. O impor-

tante é que vivo do futebol, gos
to do futebol, me divirto com o

futebol. Independentemente da

idade, o jogador de futebol quan
do se cuida e está concentrado e

motivado, as coisas acontecem

naturalmente", declarou.

Ainda estou bem
para jogar, mas tem
uma hora que cansa

também
ROBERTO CARLOS

O Corinthians se reapresen
ta no próximo dia 3 de janeiro,
quando fará exames médicos no

CT Joaquim Grava. Do dia 4 a 9

de janeiro, o elenco alvinegro faz

pré-temporada em Itu, no inte

rior de São Paulo.

Aos 36 anos, Roberto
Carlos não sabe se

encerrará a carreira em

2011, mas afirma que
Libertadores é principal

meta para o próximo ano

DIVULGAÇÃO

PORQUE O MUNDO EVOLUI.
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

47 3 27-4 6 O00 www.aufo4llIte.com.br. Gr�po Auto Elit. 40 "no. cM cr.dibilidod.. BANCO VOLKSWAGEN
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Palreira não será mais técnico
Aos 67 anos, treinador diz que continuará atuando em atividades ligadas ao futebol
o futebol brasileiro
acaba de se despedir
de um dos principais
técnicos de sua história.

A
pós 43 anos de carreira,

,

que lhe renderam seis

Copas do Mundo e dois
títulos mundiais no

currículo, Carlos Alberto Parreira
está oficialmente aposentado da
profissão de treinador. A decisão
foi anunciada pelo próprio pro
fissional, que garante continuar
envolvido com o esporte.

Após deixar a seleção da
África do Sul, com a qual dis
putou a primeira Copa no

continente africano, Parreira
recebeu convites para treinar

Flamengo, Corinthians e até
mesmo a seleção do Chile, mas

recusou todas as propostas ale

gando que o próximo ano seria
dedicado ao descanso. "Chegou
a hora de terminar um ciclo na

minha vida. Pensei longamen
te sobre o assunto e decidi que
não mais serei treinador. Com
isso, vou me afastar de qualquer
especulação que posso treinar o

time A ou o time B. Não me vejo
iniciando uma pré-temporada
de um clube agora em janeiro.
Mas, evidentemente, vou con
tinuar ligado ao futebol", decla
rou.

Ele disse que vai pensar com

calma sobre o futuro, mas que

Seis Copas
do Mundo
no currículo

Foi no comando de grandes
seleções de futebol que o trei
nador ficou reconhecido mun

dialmente. No decorrer de sua

trajetória profissional, Parreira

disputou seis Copas do Mundo
por cinco seleções diferentes:
Arábia Saudita, Brasil, Emirados '

Árabes, Kuwait e África do Sul.
Nas duas passagens pela Seleção
Brasileira, foi campeão em 1994,
nos Estados Unidos, mas fracas
sou em 2006, no Mundial da Ale
manha.

Dirigindo a seleção da África
do Sul, em 2010, Parreira se des

pediu da Copa do Mundo e da
carreira de treinador com vitória
por 2 a 1 sobre a França, em 22 de

junho, num jogo de eliminados
em Bloemfontein.

gostaria de passar a sua experi
ência aos jovens treinadores, o

que já vem fazendo no Footecon,
seminário que organiza anual
mente no Rio.

Parreira iniciou sua carreira

"Chegou a hora de
, terminar um ciclo na

minha vida. Pensei
longamente sobre o

assu,nto e decidi que não
mais serei treinador. Com

isso, v�u me afastar de
qualquer especulação

que posso treinar o
time A ou o time B".
CARLOS ALBERTO PARREIRA

no Rio de Janeiro como auxiliar
de preparação física, cargo que
exerceu na Seleção Brasileira

campeã Mundial em 1970, no

México. Antes disso, em 1967,
ocupou o cargo de treinador,
com a seleção' de Gana.

Em 1975, assumiu o Flumi
nense, clube com o qual foi cam

peão brasileiro em 1984. Tam
bém foi campeão da Série C, em

1999, pelo mesmo Fluminense
e da Copa do Brasil pelo Corin
thians, em 2002.

Parreira recusou propostas
de dirigir times como

Flamengo, Corinthians e

até a seleção do Chile

doSul
2009: Fluminense
2009 a 20;10: 'África
do Sul

• ,I I"/i "li/f,

Carlos.Alberto Parreira tem extenso curnculepela SeJeção Braslleíra, ., .... :-" .. -. ....., .... ;. ., '.
'
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Cinto de segurança pode salvar vidas.

47 3274 6000 Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conlicnçowww.autoeIite.com.br Grupo Auto Elite 40 enes de credibilidade. BANCO VOLKSWAG�N

Notebook Acer 4551-4315
Notebook Sony EA24FMlB

Processador Core i3 2.26 Ghz
Memória 4G B
HD 500 GB
Tela 14" LED
Leitor Blu Ray
HDMI
Web Cam
Windows 7 Home Premium R$ 3.190,00 à vista

ou em 1+9 sem juros de R$ 319,00
(cheque)

Processador Turion II 2.3 Ghz
Memória 3"GB
HD 320 GB
Tela 14" LED

Vídeo ATI Radeon 256 Dedicada

Gravador OVO
Windows 7 Home Premium R$ 1.750,00 à vista ou em 1 +9

sem juros de R$ 175,00 (cheque)

Notebook Acer 5741-6823

Processador Core i5 2.26 Ghz

Memória 4 GB
HD 500 GB
Tela 15.6" LED
Teclado Numérico Lateral
Vídeo Intel 128_Dedicada

WebCam
Bateria 6 Células
Windows 7 Home Premium

Notebook Acer E-Machines E627-5555

Processador Athlon 1.6 Ghz

Memória 2 GB
HO 250 GB
Tela 15.6"
Gravador OVO
Leitor de cartão
Teclado Numérico Lateral

R$ 2.390,00 à vista

Ofertas válidas para pagamento com cheque e sujeito à consulta e aprovação de crédito
R$ 1.499,00 à vista
ou em 1+9 de R$ 149,00 (cheque)

• CONSULTE-NOS
•

PARA OUTRAS FORMAS
DE PAGAMENTO!

IHorário de funcionamento:

De Segunda à Sexta das
8h30 às 12hOO e das 13h30 às 18h30
Aos sábados das 8h30 às 12h30 ···N t b ks.1' O e 00
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a maioria das ve

zes levamos este

conceito também

para o nosso rela
cionamento com as outras

pessoas, atribuindo a cada
uma Gelas um valor em

função do quanto podem
nos ser úteis. Um trabalho
voluntário tem valor para a

comunidade mas, normal
mente não é muito valori
zado pois não tem impor
tância econômica.

Utilizamos a mes

ma medida em relação
ao trabalho das pessoas,
atribuindo grande valor a

pessoas mais qualificadas

As rotas
comerciais

Os colonizadores que se

estabeleceram no interior
de nosso estado também
se utilizavam do escambo.
Os colonizadores do vale do

Itajaí, por exemplo, utiliza
vam pequeno� e até gran
des barcos para levar seus

produtos que normalmente
eram banha, queijos e carne

defumada além de madeira
e alguns cereais para se

rem comercializados com

o povo que vivia no litoral,
em Itajaí. Os colonizadores
de nossa cidade estabelece
ram os mesmos laços com

Joinville e São Francisco do
Sul. No retorno traziam sal,
tecidos, ferramentas e mu

nições que eram artigos de

primeira necessidade. Desta
forma estabeleceram-se as

primeiras rotas comerciais
em nossa região com os

produtos viajando de um

entreposto para outro pois,
rapidamente se estabelece
ram locais onde estas tro

cas eram realizadas. A me

nos de 150 anos atrás, esta

era a forma de comércio em

nossa região e, havia muito

pouca circulação de dinhei
ro. Quase tudo era trocado,
embora expresso em valor.
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Lourival Karsten
o valor

e pouco valor aos que ape
nas conseguem fazer um

trabalho mais modesto.
Dimensionar o valor das

pessoas em relação à sua in

tegridade e ao seu caráter e à
forma como solidariamente

agem, ajudando os outros

a superar suas dificuldades
é a reflexão que propomos
nesta véspera de Natal, lem
brando que Deus nos acolhe
a todos e nos mede com a

sua medida que não é a me

dida do dinheiro e do poder.
A sociedade que quere

mos e que teremos depen
de de nossa resposta a estes

questionamentos.

Mesmo numa primitiva socieda

de rural, logo foi estabelecido o con

ceito de valor, isto é, a apreciação
que se fazia em relação a um produ
to em relação a outro. Um pote po
deria valor mais ou menos medidas
de grão em função da distância que
ficava o lugar onde havia uma argila
adequada para confeccioná-los.

Um animal poderia valer mais
ou menos em função da quantida
de de animais disponíveis e assim

por adiante.
Os metais e as gemas introdu- .

ziram ainda mais distorções nesta

relação de valor e desta forma-esta
belecemos um marco nas relações
de trocas: as pessoas que tinham pro
dutos pouco valorizados ficavam po
bres e as pessoas que tinham produ
tos mais valiosos ficavam mais ricas e

mais poderosas pois podiam utilizar
os serviços dos outros.

Então é Natal!o valor das pessoas

Escambo
Há alguns milênios, a maioria

das pessoas vivia do fruto da terra

e o dinheiro era substituído em sua

vida pelo escambo, isto é, pela troca

dos produtos que tinha em excesso

com pessoas que os necessitavam

e em troca recebiam produtos de

que necessitavam e que as outras

pessoas tinham disponíveis.
Por incrível que pareça, ainda

existem muitas sociedades que
assim procedem.

Todos os dias deste ano escrevemos sobre o dinheiro e suas impli
cações na vida das pessoas e das nações. A sociedade em que vivemos
nos força a utilizar o dinheiro como medida e parece impossível viver
sem o mesmo. Por isto, não vamos deixar de falar do mesmo hoje. .

Coluna
No início deste ano fui co

municado que a coluna "Mer
cado Regional" passaria a ser

uma página diária e fui convi
dado para responder pela mes

ma. Não foi fácil aceitar pois,
de duas meias páginas sema

nais teria de passar para cin
co páginas. Eu não sabia onde

conseguiria matéria para tanto

espaço. Recebi a ajuda de mui
tas pessoas - tanto velhos ami

gos como novos amigos - e não
faltaram nem matérias e nem

disposição para esta tarefa di-

ária diante da receptividade da
mesma. Aproveito para agrade
cer a todos os que colaboram

comigo e lhes desejar como a

todos os leitores uma maravi-·
lhosa comemoração da vinda
do menino-Deus e que em 2011
todos os seus planos se tornem

realidade. Que os negócios
prosperem e que possas ofere
cer aos colaboradores, colegas
e clientes uma oportunidade de
serem mais felizes.

São os mais sinceros votos de
Lourival Karsten e família.

. , Sociedade,,'complexa
Logo, uma grande díficúldade se estabeleceu, pois trocar pro

dutos implicava em ir relativaInente longe uma vez que a maioria
dos vizinhos produzia as mesmas coisas. Cada um tinha seus ani
mais e plantava os mesmos vegetais de forma que poucos eram

.

os produtos que podiam rtrocados com facilidade. As primeiras
acontecer ovos d

0"":
fiii;!.;,,,+I,J.�" d�st;c '
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DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6960
,

, DÓLAR TURISMO (EM R$)
1,6980
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Motoristas: cuidado nas estradas!
Expectativa da PRF é de que mais de 45 mil veículos sigam em sentido às praias do Norte

Além dessa ação, a PRF também
vai usar os radares móveis para au

xiliar na fiscalização. Eles serão co

locados em vários pontos da BR-lOl

e BR-280 durante todos os dias. Esse

também é o primeiro fim de ano

com a obrigatoriedade das cadeiri
nhas de segurança para as crianças
até sete anos, o que será fortemen
te fiscalizado. "Durante as barreiras

policiais, 'esse é um item que vai ser

vistoriado. Além disso, todas as via

turas estão equipadas com o apare
lho que faz o bafômetro, para medir
se os motoristas estão dirigindo de
maneira correta", garante Simão.

Em 2009, durante a Operação de Natal, foram registrados 205 acidentes, 109 feriados e duas mortes

Quem pretende pegar a

estrada sentido litoral
Norte nesta sexta-feira vai

precisar de muita atenção,
cautela e paciência.

RF (polícia Rodoviária Fe

eral) já registrou conges
onamentos na BR-lOl e

R-280 na tarde de ontem.

E a expectativa é de que hoje o mo

vimento seja ainda maior durante
todo o dia. De acordo com o chefe
de operações do órgão, Simão Edson
da Cunha, o número de veículos que
devem passar pelas rodovias federais
na região é 50% maior do que em dias
normais,

"Normalmente cerca de 30 mil
veículos circulam nesse trecho
da BR-lOl diariamente. Mas para
amanhã, e também no dia 31 de

dezembro, onde muitas pessoas
vão viajar, a estimativa é entre 45 a

50 mil carros", explica.
Na tentativa de evitar ainda mais

congestionamentos, os caminhões
de cargas excedentes estão proibi
dos de circular nos horários de pico.
Hoje, eles não podem trafegar das
6h às l2h, dia 26 das l6h às 22h. No

dia 31, a restrição acontece das 6h às
l2h e no dia 2 de janeiro das l6h às

Menor de idade
sem carteira
tenta fugir

Durante a noite de quarta-feira, a Po

lícia Militar fazia rondas na rua Princesa

Isabel, no Centro de Schroeder, quando
avistou uma motocicleta Yamaha Crip
ton transitando em alta velocidade. A PM

deu ordem de parada ao motorista, que
desobedeceu e tentou fugir. Após uma

pequena perseguição, ele foi .abordado,
O motivo da fuga era que o condutor não

possuía Carteira de Habilitação, pois tem

apenas 17 anos. Além disso, ele estava

dirigindo a moto com um capacete sem

viseira. A motocicleta foi guinchada e o

garoto apreendido pela infração.

ESTAMOS CONTRATANDO

MARCENEIRO
com experiência para

atuar no ramo de móveis
sob medida, salário

compatível com os

conhecimentos.

Tr: 9953 1752., com Romeu.

22h.
A principal recomendação da

polícia é que os motoristas dirijam
com cautela. Os principais pontos
de congestionamentos são Araqua
ri, Barra Velha, Piçarras, Balneário
Camboriú e localidades próximas
a Florianópolis. Em 2009, durante
a Operação de Natal, foram regis
trados 205 acidentes, 109 feriados e

duas mortes, durante os dias 18 de
dezembro e 3 de janeiro.

IIAs viaturas são equipadas
com o aparelho que faz

o bafômetro, vamos

fiscalizar" .

SIMÃO DA CUNHA, DA PRf

EDUARDO MONTECINO

Bombeiros recebem veículo de
doação e vão renovar frota

Os Bombeiros Voluntários

.

de Jaraguá do Sul agora contam

com mais um veículo na frota. A

prefeita Cecília Konell e a presi- Para o próximo ano, os

dente da Câmara de Vereadores, Bombeiros Voluntários da ci .:

Natália Lúcia Petry entregaram
na manhã de ontem um veícu
lo Renault Scenic Privilege, ano

2004, para a associação.
O carro pertencia a Câmara

de Vereadores e foi passado a

Prefeitura, também por doação.
"Como a Câmara está trocando
de veículo, em conjunto com

a administração municipal fo
mos escolhidos para receber
esse bem, que vem em ótima

hora", afirmou o presidente da

corporação, Giórgio Rodrigo
Donini.

O novo carro será usado

principalmente pela adminis

tração e também para serviços
técnicos do Centro de Ativida
des Técnicas (CAT). Com a doa

Scenic será usado para atividades daadmlnlstração.e servíçosdo CAT _
' .1 ,ç.ão, .os bombeiros também po-

derão vender um outro veículo

antigo, já que será possível rea

lizar os trabalhos com a Scenic.

dade preveem uma renovação
da frota veicular. Atualmente,
eles colocaram à venda cinco
ambulâncias antigas, uma ca

mionete S-lO e dois Peugeot
Partner. Isso porque eles vão re

ceber, também através de doa

ções, novos veículos. "Teremos
três ambulâncias novas, que se

rão doadas pelo setor empresa
rial. E também estamos adqui
rindo um Renault Kangoo, que
vai ser transformado em'veícu
lo de resgate rápido. Esse é um

investimento da corporação e

também de valores doados pela
comunidade", explica. Além

disso, a empresa Weg doou um

valor para fazer a reforma de
um caminhão, que estava para
do desde 2007.
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