
Espaço de
compras
Empresa detentora das
marcas FortAtacadista e

Comper deve inaugurar
loja em Jaraguá este ano.
Terraplanagem do terreno

começou esta semana.

Página9

Cultura, música
e diversão
De 20 de janeiro a 5 de
fevereiro Jaraguá entra no
compasso da música erudita
mundial. Cerca de 1 mil

pessoas devem participar
da sexta edição. Página 4

FOTOS PIERO RAGAZZI

Todo mundo
quer a SOR
Lideranças insistem em

afirmarque o cenário ainda
está indefinido, apesar de o
senador Paulo Bauer ter dito

que cabe a ele escolhero
titular da pasta, no caso, Lia
T1roni. Páginas 10 e 11E E

Comércio já registra alta na procura pelomaterial escolar da garotada em 2011. Preços
também subiram e podem estar até 20% mais caros do que no ano passado. Página 9 Superação

ganha aliado
Vencedora no esporte e na
vida, Maria Helena Eggert,
agora contá com o apoio do
Jornal O Correio do Povo.

Página 17
Colombo: 'Vamos estudar a
fundo a questão da BR-ZOO"

Em entrevista exclusiva, por e-mail, à coluna plenário, o novo governador de
Santa Catarina'garante que a BR-280, assim como a 470 e a SC-401, terá "atenção

especial." O processo de duplicação pode ser encampado pelo Estado.

..................................iiiiIiI..·

.

FAMEG

(47) 3373-9800 I

www.fameg.edu.br
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Silvia Kita
Nossas primeiras capelas ,

S'ociedad'e
Recreativa Aurora

E
Relatório de 21 de outu

ro de 1910 o Padre Ernes
Schultz comenta como

tão as atividades religio
sas. Visita todas as capelas, aos

sábados realiza confissões, aos

domingos, missa. Nas segundas
feiras, terças e sextas-feiras visita
as escolas, instruindo os meninos
na religião e observando o progres-

so dos mesmos. Onde havia capela (50 famílias) e Poço d'Antas (hoje
e não tinha escola, as criou, faltando Corupá, 21 famílias)
somente no Ribeirão Torcido (Re- I 6 capelas alemãs: Rio Molha
torcida e mais tarde Nereu Ramos). (19 famílias), 'St, Stephan (60 fa
Assim enumera as capelas: mílias), S.S.Trindade (33 famí-

2 capelas brasileiras: Itapo- lias), S. Cruz (25 famílias), Rio
cuzinho (50 famílias) e Ribeirão Garibaldi(16 famílias), Hansa
Torcido (25 famílias) Humboldt (Corupá, 54 famílias).

3 capelas italianas: Rio Serro No centro de Iaraguá, havia
(29 famílias), Ribeirão Cavallo 45 famílias para atender.

Tendo por objetivo a re

creação dos sócios através
de bailes, disputa de tiro ao

alvo e outras atividade foi
fundada, em Iode janeiro
de 1949, a Sociedade Recre
ativa Aurora. Foram funda
dores os senhores Arthur

Gurnz, Albrecht Se11, Arno
Se11, Ricardo Gurnz, Erwino
Schulz, Hardwig Volkmann,
Walter Utpadel, Afonso
Kath e Rudolfo Bruch. �s:.
colheram para presidente,
o Senhor Arthur Gumz, in
dustrial; para vice- presi-
dente, Hardwig Volkmann;
para secretário e tesoureiro,
'resp'�ctivamente, Ricardo
'Gumz e Erwino Sohulz. O

numa casa particular do se

nhor Alfredo Utpadel até a

'construção de novásede.
Em 15 de maio de 1963 a

Sociedade tem seus estatu
tos modificados e passa a se

chamar Sociedade Recrea
tiva Alvorada. Recebeu este

nome, pois um dos mem

bros da diretoria, Eugênio
Utpadel, servia o Exército
em Brasília, fazendo men

ção ao Palácio Alvorada. Em
1963, quando da mudança
do nome da Sociedade, foi
adquirido terreno de Paulo
Gielow e, neste, o Senhor
Heinz Gaedtke edificou um

salão que doou para a So
ciedade Recreatívá Alvora- '

,

da. 'Este salãojá foi amplia
do duas vezes para ofereoer
mais espaço aos sócios. Foi
construída cancha de Bolão
em 19.70 e nova ampliação
em 1975.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

i

Igreja Santo Estevão Garibaldi
f' Visita de autoridade alemã no

Distrito de JaraguáCurandeiros e benzedeirasRodovia
Joinville -

São Francisco

Muitas crenças antigas .aínda
hoje são utilizadas no intuito de
aliviar dores e desconfortos das

pessoas. Curandeiros e benzedei
ras sempre existiram nesta região.
A Vigilância Sanitária Estadual e

depois a municipal combatiam
este tipo de atendimento. A prática
de curandeirismo, principalmente,
era e é ainda combatida, pois incita
a população a não procurar remé
dios adequados ou controlados,
colocando em risco sua saúde.

As pessoas moravam em locais
muito distantes dos centros onde
existiam farmácias e hospitais e

desenvolviam a fé no uso de de
terminadas rezas e simpatias que
podiam ou não funcionar, mas que
às vezes eram a única alternativa

possível.
As benzedeiras, por sua vez,

ainda hoje atuam mais como um

suporte espiritual do que curativo.
Emílio da Silva em seu livro

"Um capítulo da povoação do Vale
do Itapocu - II livro de Jaraguá" cita
como exemplo: para curar dores
de cabeça colocam uma toalha na

, cabeça do paciente e sobre estaum

copo com água emborcado. Fazem
uma reza pedindo em nome de
Deus e daVirgem Maria que a luz
ilumine a pessoa e que o mal saia
de seu interior. Repetem o ritual
em quinze dias. E diz também que
ramos verdes são usados em ben
zimentos para sapinho, queima
duras, problemas musculares, mal
olhado, entre outros.

redação deste jornal. Após almoço
regado a diversos discursos, seguiu
para Blumenau de carro. Porém
antes de partir o ministro também
deixou sua doação para a constru

ção do hospital de Iaraguá, 100$000.
Oministro permaneceu no Bra

sil por alguns anos, visitando as co

lônias alemãs, inaugurando obras e

auxiliando no desenvolvimento das
mesmas.

Esteve no Distrito de Iaraguá
em 26 de outubro de 1925, che

gando em carro especial ligado
ao expresso ferroviário, o Ministro
alemão Hubert Knipping. Foi rece
bido pelas autoridades locais e co

munidade alemã.Visitou as escolas

particulares e públicas, tendo uma

boa impressão do ensino aqui de
senvolvido. Acompanhado do Pas
tor Ferdinand Schlünzen esteve na

Foi inaugurada em 18 de de
zembro de 1938 pelo Interven
tor Federal Nereu Ramos, sendo
muito aplaudida por autoridades
estaduais, municipais e pela co

munidade local.

AngeboteRelatório
�

Agropecuário
ord richte man

Redaktion
. 'para vioIão

,"rinas para .violino uriter H"' e
"J.;": '"" ·Ii'

•

Pelo relatório de 1974
do setor agropecuário de

Jaraguá do Sul, podemos
'verificar que a criação de

bovinos e suínos prevalecia
sobre às demais criações. A
produção de bovinos era

,

de 5.60.0 cabeças, de suínos
. 2.366e de aves 1898 unida-

"

.

des..Havia, ainda, alguns
.

criadores de eqüinos, tota-
l' . ."",'

, ":.,JizaridO 331 animaís. "

'Ó: rt' ifl

----..

Neues

c=assuli

JS dlreitos, a
egócios jurídi

Cassuli Aovopaoos Associa OAB/SC, \,911,.9 A Papelaria deArturMüller, junto a tipografia, vendia diversos produtos,
c • R�<\I Qon?ld9 G\?�1rip�.J,�Pi,ifp. ��i;,,�1.,\ r�ll.-t"ix n.3?l>:5.��?9 ••. ,. e •. �'-::::, entre ,el�s cordas parai.nstrumentosmusicais. Anúncio de '.925 .... -
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PONTO DE VISTA

o caso Cesare Battisti

E
difícil não confundir alhos com bugalhos
no que se refere ao caso da extradição ou

não de Cesare Battisti. A imprensa brasilei
ra' ainda vivendo num limbo entre o gover-

1).0 Lula e um recém descoberto 1964, certamente
confunde tudo, como mostrou editorial do jornal
O Estado de São Paulo que levou o título de "Lula

abriga o criminoso". O caso Battistí é complicado,
por envolver a mistura explosiva de ações terroris
tas passadas, ideais políticos e grupos já extintos,
relações internacionais contemporâneas e a trucu

lência política em dois países diferentes.
Emprimeiro lugar, vamos deixar tudomuito claro: a

Itália é umEstado de direito. Desde a redemocratização,
e mesmo durante seus anos mais sombrios na década

.

de 70 e início dos anos 80, permaneceu sendo um Es-
tado de direito. O Brasil, não.Vivemos duas décadas de
trevas por aqui. As cortes italianas não deixaram de
funcionar, a constituição se manteve de pé, o poder
dos juízes é um dado de fato. Sim, Berlusconi quer
mudar isso, e existe corrupção (como em qualquer
lugar), mas isso só prova o que estou dizendo: se o

sistema não funcionasse não haveria necessidade de
suborno ou de mudanças para salvar a pele de gover
nantes corruptos. Por isso eu acho o argumento jurídico
para o Brasil não extraditar o Battisti muito fraco.

Isso não quer dizer que ele seja culpado do que
está sendo acusado.Aqui a imprensa brasileira é mais
maldosa do que nunca, desrespeitando princípios
básicos do direito. A Veja publicou uma entrevista
com Alberto Torreggiani, cujo pai foi assassinado e

elemesmo levou um tiro durante um assalto à sua jo
alheria, indo parar numa cadeira de rodas: "Sou uma
prova viva de que Battisti é um assassino", ele diz.
Mas depois ele se contradiz: Battisti não participou
daquela operação, e a prova que ele apresenta é sua

convicção de que Battisti foi o arquiteto de tudo. Exis
tem vários problemas aí: Battisti não estava lá; não é

provado que Battisti planejou aquela operação; é cer
to que Battisti não deu o tiro e nem deu a ordem, via
iphone, para que o tiro fosse dado. AVeja pode não

gostar do Lula, mas deveria ser mais circunspecta ao

romper com os princípios básicos do Estado Liberal.
Eu discordo do Lula, acho que o Battisti deveria

'"

DUNalMarcatto,
preside'lte da lkljs i

ser extraditado porque não existem motivos para
mantê-lo aqui. Mas ele não agiu errado: cabe ao che
fe do poder executivo fazer política internacional, e
nem o Supremo e nem o Lula se atrapalharam aí. Lula
fez uma coisamuito comum, guardou a decisão para
o final de seumandato.A imprensa pode chiar à von
tade, mas com o passar do tempo vai ver que o assun
to não "cola": Lula não está mais lá, anda comendo

pastel e batendo papo com Itamar.
O governo italiano está fazendo o que se espera

dele: apelando. Note que durante esse tempo entre
a decisão do Supremo e a decisão do Lula, o gover
no italiano não fez nada sobre o assunto. Foi essa
a crítica do La Repubblica ao governo italiano na

semana passada. E olha que a postura do jornal ita
liano não tem nada de contraditória: a leitura feita

por eles é de que o caso, na Itália, está submerso
em hipocrisia, entre Realpolitik (preservar as re

lações Brasil-Itália, mais importantes para eles do

que para nós brasileiros), direito (Battisti deve ser

julgado e punido, se for o caso (e é) na Itália), e jogo
de cena da direita italiana (os partidos direitistas

que apoiam Berlusconi veem suas bases revoltadas

'agora, eprecisam combater a imagem de inação).
A Itália convocou seu embaixador no Brasil,

mas não deixou de prestigiar � posse da Dilma. O
Brasil está recebendo investimentos enormes da

FIAT, e a Telecom Itália tem no Brasil sua maior
base de operações fora da Itália. Não se sabe qual
será o resultado desse caso.

-

Mas esse caso nos revela duas coisas sobre o mo-

mento histórico em que vivemos: 1. a despeito dahis
teria da imprensa brasileira, o caso vai se desenrolar
dentro do respeito da lei em dois países democráti
cos; 2. as relações internacionais mudaram dramati
camente: 15 anos atrás o Brasil jamais tomaria uma
medida sabendo que ela desagradaria o governo ita

liano' apesar de já na época a Itália ser uma potên
cia menor. O Brasil simplesmente não poderia se dar
ao luxo de perder um aliado chave na comunidade

européia. Agora é diferente; ninguém quer perder a
aliança com a Itália, mas todos sabem que essa alian
ça não corre riscos: para variar um pouquinho, eles
precisammais da gente do que nós deles.
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'alar,
verão e fim de semana. As praias

do lltoralcatarlnense estarão lotadas
de turistas a procura de um lugar ao sol:

e nacareia. Em BarraVelha hoje, destino de
muito jaraguaenses, o tempo deve ser de sol e
algumas nuv�ns, com máxima de 30°(.

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

* telefone (* não serão publicados),

ProjetQ de Verão
em Barra Velha

Inscrições abertas
para cursos Senai

o Senai de Santa Catarina está com

inscrições abertas para cursos técnicos e

superiores de tecnologia. As formações
são focadas nas demandas industriais de
cada região. O prazo para as inscrições
dos cursos superiores prossegue até o dia
10 (com prova de seleção dia 16) e dos
cursos técnicos até o dia 21 de janeiro,
com teste seletivo no dia 24. Informações
pelo site www.conhecimentoamais.com.
br ou pelo telefone 0800 481212.

A Fundação Municipal de Esportes de
BarraVelha (FME) iniciou o "ProjetoVerão 40
Graus" em Itajuba, com uma programação
especial de recreação infantil e esportes para
veranistas, turistas e moradores. Até o dia 13

de janeiro, às atividades serão concentradas
na Praia do Grant, a partir das Bh, com cami
nhadas na orla, vôlei, peteca, jogo de tacos,
freibee, frescobol, gincanas familiares e jogos
de vôlei e futebol. Na praia central as ativida
des acontecem de 14 até 27 de janeiro.

Vagas d.e estágio
em Jaraguá do Sul

o IEL/SC (Instituto Euvaldo Lodi) está
oferecendo vagas de estágio para estudan
tes de Jaraguá do Sul e região. As ofertas são
para os cursos de administração, educação
física, pedagogia, sistemas da informação,
técnico em eletrotécnica, técnico em ele
tromecânica e técnico em mecânica. Para
se candidatar a uma vaga é necessário ter

no mínimo 16 anos de idade e estarmatri
culados em uma instituição de ensino. Ca
dastro no sitewww.ielsc.org.br.

Apevi inicia
treinamentos

AApevi (Associação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do Itapocu) oferece
de 24 a 27 de janeiro o treinamento IIGes
tão de processos administrativos", voltado a
secretárias, assessores e auxiliares adminis
trativos. A atividade ocorre das 19h às 22h,
no Centro Empresarial de Iaraguã do Sul. O
investimento é de R$ 310 (nucleados), R$
341 (associados) e de R$ 512 (demais inte
ressados). Informações (47) 3275-7028 ou

pelo e-mail administrativo@apevi.com.br.
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FESTIVAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA

CULTURA

Músicaerudítaem todos
, ,

OS cantosde IaraguádoSul
Em sua sexta edição, o Femusc teráprogramação'ampliada e espetáculos inéditos
JARAGUÁ DO SUL

A partir do. próximo dia 20,
um acessório deve chamar
a atenção entre os que
circulam pelas ruas de
Jaraguá do Sul.
/

Eo
crachá de participan

te do 6° Festival de Mú
sica de Santa Catarina,

,

(Femusc), que será um

adorno utilizado por mais de mil

pessoas, vindas de 21 países dife
rentes, até o dia 5 de fevereiro.

Considerado um dos maio
res eventos de música erudita da
América do Sul, o Femusc abre
o calendário cultural no Estado
e faz de Jaraguá do Sul o destino
mais disputado entre apreciado
res da música clássica, profes
sores, regentes, estudantes e até
mesmo artistas renomados.

Durante os 17 dias de fcsti-

val, serão realizados cerca de 200

eventos entre concertos, recitais
e apresentações em espaços alter

nativos, o que significa espalhar
sons pelos quatro cantos da cida-
'de: do shopping ao teatro, da pra
ça à igreja. "Teremos espetáculos
todos os dias no shopping e neste

ano ampliamos o número de apre
sentações junto à comunidade da

região. Uma das novidades é a tur
nê-das igrejas. Todo dia uma igreja
receberá músicos do'Femusc, as
sim chegaremos também aos bair
ros do interior. Todos os eventos são

gratuitos", revela o diretor executivo
do Festival, Fenisio Pires Junior. Se

gundo ele, 1,2mil vagas paraparti
cipação no Femusc foram abertas
e deste total; até omomento, mil já
foram preenchidas.

Paralelo aos espetáculos,
acontecem ainda encontros, de

bates, aulas para as crianças co
simpósio que debate o ensino da
música nas escolas.

-

ATRAÇOES
PARA 2011

Entre os destaques nas atra

ções desta 6a edição do festival
estão a participação do violinista
israelense Schmuel Ashkenasi,
que já atuou nas Orquestras de
Boston e Filadélfia, do maestro

chinês Tao Chan, da Orquestra
Filarmônica da Difusão Cinema

tográfica da China e ainda a pre
sença da Orquestra Filarmônica

.Iovem da China.
A estreia da violinista chinesa

Sophia Chan, de apenas 10 anos,
também promete encantar o pú
blico. Ela participa do concerto

de abertura, no dia 20 de janeiro,
junto com a Orquestra Sinfônica
sob a regência do maestro Alex

Klein, diretor artístico do evento.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Femusc reunirá mais de 200 eventos, entre
espetáculos no teatro e em palcos alternativos

"
Todo dia uma igreja
receberá músicos
do Femusc, assim

chegaremos também aos

bairros do interior. Todos
os eventos são gratuitos.
FENISIO PIRES JUNIOR, DIRETOR

EXECUTIVO DO FEMUSC

"
ARQUIVO OCP

Crachás do Fem�sc devem ser usados por mais de mil participantes

CAPACITAÇÃO
Simpósio debate ensino de música

Durante o Femusc, Iaraguá sedia ainda o 3° Simpósio Catarinense de EducaçãoMusical.
Aberto a professores e estudantes, o evento ocorre entre os dias 2 e 4 de fevereiro no Hotel
Saint Sebastian, "A formação inicial e continuada de professores demúsica" será o tema cen
tral do encontro. Interessados podem se inscreverpelo site do festivalwww.femusc.com.br.

INSCRiÇÕES
Ainda há vagas para o Femusc

Ainda está em tempo de se inscrever para o Femusc.Além do simpósio, há vagas para
o coral, para o Femuskinho e para Q concerto de oboé. As retiradas de ingressos também
devem ser feitas compelomenos dois dias de antecedência, naprópria secretaria da Scar.
Informações e inscrições pelos telefones (47) 3373-8652 e no sitewwwfemusc.com.br;
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DIVULGAÇÃO

TRÊs PERGUNTAS PARA
,.

'

...RAlMUNDD ,COIlOMBG
Primeiro governadordoDEM (ex-PFL) desdeVilsonK1einübing (1991 a 1994)JoãoRaimundo Colombo,
recém-empossado no cargomáximo doEstado, já imprimiu uma novadinâmicaàmáquinapública,

.
emboraainda esteja com q staffincompleto.As secretarias regionais, porexemplo, e outras centenas de cargos

, desegundo e terceiro escalões, nãoforam preenchidos.Mesmo assim, Colombojádeixou transpareceras
diretrizes básicasdeseusquatroanosdemandqto: austerii ..ratiddade.Por e-rlJail,.o governador

� .. resppnd�uf;l trg� .�uestj(Jna�entQs O$.eelo col,1Ji,
•

';ljJ que esfe$.f:lri
.

20.d'ias�ão, ..
de (�valia�f) e ahálise"para a defi o tiaSmetas em

.

ore a BR-280,'el nte que. "uamo»

(governo) estudarafundo a questão.J',A respeito do novo se td�io regional deJaraguá do Sul, o
mandatário,fielao seu estilo,foiaustero na resposta.Acompanhe.

"

f1I/lllif//IIIumllilJJllliJl/JlIfilmlll111liiP.nlilllJJl/frilJllllfUllJ�JCmrl!il/ltJ!mu:ittf/liill/i!/I1JfIJt/IJ/I!/ImfIIIJiIlIlIItlil1/I11f!/JIIJf//IIllIfiIfflq/lil1/��t1Il�I1i/IIlIItIIiiII1JhIIII/i1/1l1l11I/J/JII/IIII/IIIIiIIllII1I����'IlilmJIt1JJiJUllllilllJIiIlllIBIJlWiIllm/ll1NlIiI�
'.

O Correio do Povo - Os seus primeiros atos de
governo sínalízarnparaum estilo a. stero e

muito pr�tic(i(;lesovernar.llle
. '.

fiQiÇ�9
demetas.O senlforpretenderUI sim
até o fim domandatoou somente nestes 120
primeiros dias de gestão?Como o senhor
pretende fiscalizar o cumprimento dasmetas
por parte de seus secretários?

Colombo - Sim... Todas as obras de rodovias

imprescindíveis para SantaCatarina receberão
atenção especial, independentemente de serem
federais. Nos próximos 120 dias, quando vamos

... visitar todas as regiões de Santa, Cata,riná, v,amos .

esttidaJ.' a. fufrdo a questão aaBR-280.
.'

. Raimundo Colombõ - A austeridade e a

pratlcidadesãb quálidades que vão�star
presentes em todos os'dias da gestão e deveriam
estar presentes em todas as gestões públicas.
Não 'pode existir desperdício, especialmente
nesse caso, quando não estamos lidando
com o nosso dinheiro e, sim, o dinheiro do '

contríbuínje, A dife�ença é que,jes�es prjmeiros
120 qias "SaoCle avaliaçãb do queforfHt9 eestCÍ',

.

sendo feito, de análise dasmaiores necessidades
de cada região e de cada pasta e de definição das
principaismetas a serem seguidas em 2011.

Correio - O PMDB local e o deputado Carlos
Chiodini têm dito que o senhor assumiu o

compromisso de entregar o comando da
SecretariaRegional ao partido que fizessemais

.. votos:',pa eleição proporcíenal,No caso, O'PMDB
.1.: (fo,i litima 'reunião na cháe�a de Crnddúrl,
numanoite chuvosa).Existe o compromisso,

, ou quemvai indicar é o senadorPaulo Bauer,
conforme já divulgado?Alguém doVale do

Itapocu deve ser aproveitado na seu governo?
Onde?

,

Acélalo
Dos três grandes partidos do tríplice consórcio governista,
somente o PSDB não realizou reunião do diretório estadual para
discutir a participação no governo.

o time formado por Paulo Bauer,Dalírio Beber, Marco
Tebaldi e Iorginho Mello, até pelo resultado nas urnas, deve

passar a controlar o diretório estadual do PSDB. Só que
Leonel Pavan não vai entregar o posto de mãos beijadas .

Postura
Tem gente importante no PMDB
regional defendendo que chegou
a hora de o deputado Carlos
Chiodini chamar para uma
conversa e enquadrar o vereador
Loli Demathê. Tirando a eleição
para a presidência da Câmara
de Iaraguá, Loli tem votado tudo
o que o governo quer. A tensão

aumentou depois que Chiodini
declarou, em entrevista ao Correio
do Povo, que acha difícil compor
com o DEM. 2012 bate à porta.

Muro
Carlos Chiodini sinaliza que
não quer comprar briga aberta
nem com Loli nem com Pedro .

Garcia pa disputa interna pela
indicação à SDR, onde Garcia
tem cobrado uma posição mais
firme do deputado sobre o timing
governista de Loli.A neutralidade
de Chiodini deve durar até se

definir a situação da Secretaria
n Regional. Se Loli assumir,

Chiodiní fica contente com a

ascensão de Hideraldo Colle à
Câmara. Quanto aGarcia, há
sintonia entre os dois.

Garimpando
o ex-vereador Pedro Garcia
está coletando assinaturas de

peemedebistas que apoiam seu

nome para a Secretaria Regional.
Vai entregar o abaixo-assinado
para Carlos Chiodini. A turma do
PMDB acredita que assumirá a

Secretaria Regional. Briga boa .

.

�

Oposição
Vereador Jaime deÁvila (PT), deGuaramirim,vaientrar
com uma ação contra o projeto quecrían os cargos
comissionados naPrefeitura.Segundo ele, são neressárlos
cinco votos para aprovar 'esse tipodeprojeto de eí,mas a
matéria teria tido apenas quatro..

PINGA
FOGO

AMIGOS· Secretário de

Comunicação, DerlyAnunciação,
pelo twitter: "anotem será um

dos destaques. Inteligente e com

habilidade para a área pública."
Referia-se ao novo secretário de

Administração, MiltonMartini.

CALENDÁRIO. OS governos vão
arrochar tudo o que dá em 2011

porque 2012 é ano eleitoral e
virá recheado de benesses e boas

notícias.

PAPÉIS·Ministro da Justiça,
Nelson Jobim, convidou José
Genoino para ser seu assessor .

direto. Então, agora, a raposa pode
cuidar do galinheiro.

GUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

--------�--_.�

Ci(;'St:� Oooilfade
�i!im;lii
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ProfissionalismO'

Competéncta
Credibilidade

WWW_9umz.com.br

(41)3371-4741 .........Ii...
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esde o mês de dezembro tuação de pleno emprego está

passado ouvimos falar relacionado justamente à difi
uma expressão comple- culdade que as empresas e em-

..._, tamente nova para a rea- pregaddtes têm em encontrar
lidade brasileira: o pleno empre- trabalhadores devidamente ca

go. É que em novembro de 2010, pacitados para ocupar as vagas
o nível de desemprego medido disponíveis.
pelo IBGE ficou em 5,7% da po- Este é o dilema enfrentado atu

pulação economicamente ativa, almente pelo setor da construção
o mais baixo já apurado na sé- civil, que registrou em 2010 um

rie histórica do atual indicador, crescimento notável, que deve fi
iniciada em março de 2002. Esse'_ car em torno dos 11%, maior pa
patamar é considerado por espe- tamar em 24 anos. O segmento
cialistas equivalente à situação. planeja manter-se aquecido agora
de pleno emprego em um país. em 2011, mas enfrenta dificulda-

Trata-se de uma grande no- des para contratar profissionais
tícia para nós brasileiros, espe- qualificados e completar seus

cialmente tendo em vista que quadros funcionais em velocidade
o desemprego avançou forte- equivalente e alinhada ao avanço
mente em países desenvolvidos das obras assumidas.

logo após a crise financeira de Formar profissionais qualifi-
2008/2009. cados nos mais variados níveis

Pode-se questionar a refe- e setores de atuação será, por
rência "pleno emprego" quando tanto, uma necessidade que de
ainda há um pequeno, mas per- vemos enfrentar com muito em

sistente, percentual de desocu- penho. Nosso futuro está de fato

pação. No entanto, nesse pata- nas mãos de nossos trabalha
mar, considera-se que a oferta de dores, especialmente dos mais

vagas está equilibrada ou é maior jovens. Estimular a qualificação
que a procura, e que muitos da- e oferecer condições para a for

queles que se enquadram entre mação e a capacitação de pesso
os desempregados estão nessa al são questões que precisam ser

condição não por falta de opor- encaradas como objetivos essen
tunidades, mas por fazer questão ciais para o país.
de ganhar mais do que o salário

que é oferecido pelo mercado. Eduardo Pocetti, executivo
(J . grande problema da - si - " , .
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DO LEITOR

Vantagens e desafios
do pleno emprego

EDrTORIAL

Foco no social
C

orno em todo bom governo de continuida

de: o. ?OVo stm: executivo i.nstalado em Bra
síha ja determmou a ampliação dos progra
mas sociais como um dos focos principais

deste início de gestão da presi-
dente Dilma Rousseff. A meta

é ousada e o nome, pomposo:
Programa de Erradicação da Po
breza Extrema, já apelidado de
PAC do combate à miséria.

Foi anunciado quinta-feira
pela ministra Tereza Campelo e

está em consonância com as promessas de cam

panha e a linha administrativa que Dilma ajudou
Lula a construir, e que foi consagrada pelas urnas.

Tereza Campelo também se apressou a in-

formar que o novo PAC terá rígidos mecanismos
de fiscalização sobre a aplicação dos recursos

e não se limitará a dar dinheiro aos miseráveis.
Fará parte de uma agenda extensa de inclusão

social, listados aí investimen
tos em saneamento, educação
e qualificação profissional. Te
oricamente, é de alto nível e

de grande alcance, mas não se

pode perder de vista que outros
PACs da gestão Lula, como o da
área de segurança, não passa

ram de mais uma sigla criada pelos marquetei
ros oficiais. Que a mídia esteja alerta para que o

novo programa social não caia nas raias do es

quecimento e da burocracia.

DO LEITOR
-

Depois dos tempos da brilhantina

Obom
e velho rock n'roll tornou-se apenas

camisetas estampadas, usadas por jovens
como uma maneira de expressar a rebel
dia, com demônios desenhados e píercín

gs distribuídos por todo o corpo. A música foi

esquecida.
Rock nacional, apreciado em massa, virou

somente uma lenda urbana.
Houve um tempo em que sen

tia muito praz�r em comprar um
álbum novo (original) e ligar para
algum amigo e dizer: "Cara, corre
aqui pra casa. Tenho o último dis
co do Led. Você precisa ouvir..."

e assim por diante. Eram tardes
inteiras nas quais ficávamos ape
nas com os ouvidos, e também as

mentes, aguçados para "curtir" o

mais novo som. Época boa.
Hoje a internet faz esse câm

bio; distribuindo todas as músi
cas do momento em um forma
do digitalizado que compacta o

arquivo e reproduz com péssima
qualidade. O artista perde o es

plendor, as gravadoras perdem
dinheiro e nós perdemos o bom senso.

Não gosto de assumir que possuo precon
ceito musical, porém é inevitável. Ouço rock,
reggae, MPB, samba, clássica, bossa, blues, en
tre dezenas mais gêneros; porém não consigo
admitir que seja música aquilo que diz "Cima,
baixo, lado e senta".

Outra moda momentânea, que está demo
rando passar, me tormenta; as letras desse gêne
ro sempre tratam da mesma situação - "Ela me
deixou, o que faço agora?" ou "Vou pegar, quero

mulherada".
O "meu" rock pode até tratar do mesmo as

sunto em algumas músicas, porém há inteligên
cia. Não é necessário escrachar a mensagem,
apenas o ouvinte deve possuir um pouco de sen
sibilidade e estar disposto á interpretar a letra.
Esse é o prazer da boa música .

Também não posso esque
cer-me dos protestos sociais
impostos; "Que país é esse?", no
brilhantismo de Renato Russo,
tornou-se um hino para a gera
ção dos anos 80. Através da mú
sica possuíamos liberdade para
expressar a carência psicológica,
e em alguns casos física, que o

Brasil frequentava. E nos dias

atuais, o que restou?
Paralamas do Sucesso, Ul

traje a Rigor, Ira!, Titãs, Capital
Inicial (lembrando o Aborto
Elétrico), The Fevers, Secos &

Molhados, Raulzito, Barão Ver

melho, Cássia Eller, Ritchie, Kid
Vinil, Biquíni Cavadão, RPM, Kid
Abelha, Os Replicantes, TNT, Ca

misa deVênus, e mais algumas dúzias de artistas
fizeram história no nosso meio musical. O que
eles produziram, em alto e bom som, é herdado
através das gerações de uma maneira discreta,
porém sempre presente. O rock não morrerá!

Os tempos mudaram e os costumes são ou

tros, mas se isso que encontramos por aí for evo

lução musical eu prefiro ser esquecido entre os

meus discos, meus livros e nada mais ...

"
·Hoje a internet
faz esse câmbio;
distribuindo
as músicas
domomento
em formato

digitalizado
qu� compacta
o arquivo e

reproduz.

"

.

Johnathan Felipe 8ertsch, escritor
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Venda de veículos na região
.deve passar índice nacional

Jaraguá
do Sul e região fe

charam o ano de negócios
automotivos com aumento

de 6,7% no ano passado, en
quanto o país teve alta de 12% em

relação a 2009. Embora os núme
ros não tenham se igualado aos

bons índices do mercado brasilei
ro, o crescimento é considerado

expressivo pelo Núcleo das Con
cessionárias da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul).

Marcelo Monteiro, integran
te do grupo e diretor da conces

sionária Iavel afirma que 6.873

emplacamentos foram feitos em

2010, ultrapassando os 6.424 do
ano de 2009. "0 número é respei
tável, apesar de ter ficado abaixo
do indicador nacional", enfatiza.
Já as previsões para 2011 estão
baseadas na confirmação, da ins- Segundo Núcleo das Concessionárias da Acijs, oito mil carros a mais devem circular as ruas da região
talação de três novas revendedo-
ras de automóveis na região. de carros por causa da inflação,

Mesmo sem saber precisar a os consumidores não deixaram
data em que as concessionárias de adquirir veículos novos". liA
vão abrir o comércio, Montei- baixa do dólar também é um

ro adianta os nomes das filiais bom fator".

para a reportagem do O Correio
do Povo: Toyota, Kia e Nissan.
"É o que assegura o crescimento
de vendas de veículos acima da
média nacional para 2011. Se a

média no País prevê aumento de

5%, a região deve comercializar o
dobro," projeta ele. Atualmente,
a região conta com nove fran

quias de automóveis.
Hoje, três fatores tem sido de

extrema importância para o in
cremento do comércio de carros,
conforme Marcelo Monteiro. A
facilidade para abrir créditos, o

aumento de empregos regulares
e as novidades de modelos no

mercado automobilístico.

"Apesar de a tentativa do go- • Daiana Constantino
vemo federal repreender a v�nçiJl dai�,n�ç��corr�ip��p'�YPrÇpLI!1.•br.:. ;.;; .. ,.,.. c_u_r_ri_c_u_l_u_m p_a_r_a_:_r_h_@_c_a_ra..;g�.I!III!�_a..�III!�lII!t,.�lIIII!IIe Ii_t_e_.c_o_m�.b_r...

Setor automobilístico prevê aumento de 10% emrelação ao ano passado
JARAGUÁ DO SUL/REGIÃO

Neste ano, a venda
de veículos no Vale do
Itapocu deve crescer
acima da média nacional,
num movimento de
recuperação econômica já
que, em 2010, o percentual
de crescimento regional
ficou abaixo do nacional.

�"�$��jnAw"l i�,� la:,)I";�l

Crescimento menor em 2011'

INFRAESTRUTURA

Comparando com a média nacional de vendas de veículos de

2010, a previsão 'de crescimento será menor em 2011. Pois o número
deve subir 5,20% para o setor automobilístico (automóveis, comer
ciais leves, caminhões, ônibus e motos), de acordo com as estimati
vas da MB Associados, consultoria econômica parceira da Fenabrave

(Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). As
vendas de veículos devem chegar a 5.595.722 unidades. Só automó
veis e comerciais leves devem contabilizar 3.468.995 unidades co

mercializadas, num crescimento de.4,20% em relação a 2010. As ven
das de caminhões podem chegar a 181.593 unidades, atingindo alta
de 15,20% e os ônibus a 31.234 unidades (10,30%). Já a evolução das
motos pode atingir 6,10%, totalizando 1.913.900 unidades.

Diante das perspectivas de
vendas, algumas preocupações
são levantadas pelo setor. Segundo
Monteiro, os governos precisam
investir mais em infraestrutura.
"0 poder público deve abrir mais
estradas e pavimentar as ruas para
oferecer boas condições de tráfe

go. Aqui na região a situação' está
ficando caótica". Em 2010, 7-mil
novos carros foram colocados em

circulação. Já em 2011, o número
pode subir para 8mil.

Perspectiva
otimista para
novos negócios
As concessionárias de veículos

de Jaraguá do Sul estimam esta

bilidade e aumento nos negócios
em 2011. O gerente de vendas
da Renault Liberté, Roberto Billy
Theilacker, espera incremento de
45% a mais no comércio automo

bilístico. Segundo ele, em2010, 600
carros foram vendidos; enquanto
em 2009 o número chegou a 720.
"Além de algumas mudanças in
ternas da empresa, a chegada de
novos concorrentes na cidade in
fluenciou a queda das vendas".

A boa perspectiva esperada
pelaRenault Liberté está assegura
da noslançamentos de dois novos
modelos de carros. "Estamos pro
jetando vendas recorde em 2011
com a chegada do Fluence, em fe
vereiro, e'do Duster, em julho", res
salta. "Pretendemos negociar até
870 veículos novos", conclui.

Já o gerente da Caraguá, Antô
nio Marques Júnior, prevê vender
emmédia 1,6mil novos veículos em

. 2011, a mesma quantidade negocia
da no ano passado. "Em 2009, ven
demos 1,7 mil novos carros". Con
forme ele, a diminuição aconteceu

também por causa da instalação de
novas concessionárias no municí

pio. "Esperamos um mercado igual
ou um pouco mais aquecido que

.

2010, pois temos um novo governo
que pode influenciar nas políticas
de juros e créditos".

A Emmendõrfer Veículos co

memorou as vendas em 2010 e já
estima crescimento de 6% a 8% nos

negócios para 2011. De acordo com
a diretora comercial daEmmendõr
ferVeículos,Maria CristinaEmmen
dõrfer Wagner, novos modelos vão
contribuir para aumentar o número
de unidades a ser vendidas nesse

ano. "Fechamos 2010 com 745 car

ros vendidos e 2009 com 960".

.,

i

CARAGUÁ AUTO ELITE-CONTRATA
• VENDEDORES DE VEíCULOS: • AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Novos e Usados
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São Chico-
Banana Ioe na praia de Uba

tuba promove no dia 8, Sax N'
House, entre as atrações DJs
Chris Gilgen, Bino, AIex Sil
va, FIem e também Destak do
Samba. Ingressos antecipa
dos e limitados com valores de
R$ 20 (unissex) na Prainha no

Nomand's Louge Bar, no Bar
do Banana (no dia do evento,
das 16 às 21 horas.) Reservas de
mesas, camarotes e bangalôs
com nossa central de reservas

pelo telefone: (47) 8852-2252 ou

pelo email reservas@bananajoe.
com.br. A próxima festa da casa

está programada para o dia 15
com Igor Camargo (hip hop) e

Léo Lima e banda (sertanejo).
ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Beatriz Sasse
47 8433 0306

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

flickrl b e a sasse
orkut Beatriz Sasse

. Balada no lito�al
Neste sábado, dia 8, no Bali Hai Piçarras tem DJs Rodrigo Ayala,
Simone Borth, Grillo, Leandro, Rava, mais banda Lizzbi e dupla
Fabio e Juliano. A partir das 23 horas. Próxima balada será dia 15,
com o som contagiante de Chris Kessler. Ingressos em Jaraguá
na loja Metawaii, no Bali Hai no dia da festa das 14 às 18 horas e

também no site www.aloingressos.com.br. Para mais informações,
acesse o site www.balihaLcom.br.

FAGOTISTA RUSSO EM JARAGUÃ
O professor de fagoteValery Popov é mais uma das estrelas
internacionais que estarão no Femusc, em Iaraguá, de 20 de janeiro
a 5 de fevereiro.O russo, que atua no Conservatório Tchaikovsky, em
Moscou, já foi solista de fagote na Orquestra Sinfônica Estatal Russa
e é um dos principais nomes desta classe de instrumentos em todo
o mundo. "No mundo dos fagotistas, Valery Popov é uma lenda viva,
um mito", destacaAIex Klein, diretor artístico do Femusc.

DICA DE VIAGEM
Se liga na dica pra viagem de férias. Se você ainda não decidiu para

onde ir, consulte o Oráculo, digo, Facebook, mais precisamente oTripAd
visor, o aplicativo que junta a "opinião" dos seus amigos e reúne em uma

plataforma que gera recomendações de viagem baseadas nas trips que
seus amigos fizeram, os locais mais visitados, os mais legais, fotos, etc ..
Todas essas informações são compiladas pelo aplicativo "Cities I'veVisi
ted" e mostradas de uma vez só no Trip Advisor. Agora ficou fácil hein!?
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Patricia Lichtenberg na

balada Jump Conect
Grazi Secco e Fabiano de Sousa (Chan)

na festa White Fellings, na Jump
Lindy Amaral e Daiane Cristini na
Festa dos Solteiros da Moving Up

Ruana Carla Postai também curtiu a

White Fellings que rolou na Jump
_.._MilWJHBMípiMMlliMii!@!@lu@h@uli10Z.....Wiqi!fl1lll8MilllilWiili4iiiiiMlMiii'IMlflil@M Ai%9ii-'

nasolmento amor amigos
perdão fraternidade lembranca
n VD carinho histórias

receitas viagens mulher
homem moda literatura

se to nostalgia

PapelarIa Graflpel. PapelariaPedrinho· BancaÁguia de Ouro
RevistariaHolt· RevistariaJaraguá • Revistaria do Tenninal. PostoMImeMatriz
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Natal balanços

•

Assinantes O (:ollnmo no 1)0\1'0 recebem gratuitamente.

Interatividade
"Semeu fusca falasse" ... E porque não falar com o Ford Fiesta? Os no-·

vos estão saindo equipados com o SYNC, que integra smartphone com

o carro e o softwareAppLink que vai fazer o serviço de oferecer controle
de voz aos aplicativos do telefone.Você vai poder dirigir e ligar o GPS sem

tirar asmãos do volante, trocar de música, checar e-maíls e fuçar em apli
cativos sem o risco de atropelar ninguém. O SYNC já é compatível com
Android e Blacklíerry e o iPhone também entra na lista em 2011.
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Material escolar está até 20% mais caro, por isso, é importante pesquisar
JARAGUÃ DO SUL

'�I' I'""'I/�r

Começa corrida contra o
.

tempo e contia os preços
De lista nas mãos e com os olhos
bem abertos. Assim, muitos pais
estão saindo às compras para
garantir os materiais escolares
dos filhos a cerca de um mês do
início das aulas.
/

......kiue a maratona em busca dos itens
necessários para enfrentar a sala de
aula exige uma certa cautela e prin

....kípalmente, pesquisa de preço. "Iiu
costumo pesquisar. Comparo os preços
e a durabilidade dos produtos. Às vezes

tem ,uns que são mais bonitos, coloridos
com o personagem que ela gosta, mas que
não duram muito. Aí, dou preferência por
aquele que vai durar mais tempo", explica a

.

zeladoraVitória InêsWoisikoski, 35 anos, que
saiu às compras acompanhada da filha, Tai
náWoisikoski, 13 anos, namanhã de ontem.
Com uma lista de 32 itens, a consumidora

pretende gastar R$ 150 no total. "Eu também
olho o preço e reaproveito algumas coisas do
ano passado", acrescenta a estudante.

A montadora de painéis Juliana da

Costa, 26 anos, também recomenda a pes
quisa de preços. Ontem, ela saiu à caça dos

produtos para o pequeno Eduardo da Silva,
de 4 anos. "Eu gosto de comprar com uma

certa antecedência e também pesquiso os

preços", destaca.
/

PROCURA lA

COMEÇOU
De acordo com o gerente de uma das,

principais papelarias da cidade, Tiago
Puccini, a procura pelos materiais esco

lares já começou. tlÉ o nosso Natal. Esta
mos contratando de quatro a cinco pes
soas para reforçar a equipe e conseguir
atender todo mundo", conta, O movi
menta maior, de acordo com o gerente,
deve ocorrer nas últimas semanas de ja
neiro e na primeira de fevereiro. tiA gente
recomenda que não deixem para a última
hora porque podem faltar mercadorias
ou alguns modelos", alerta.

Segundo ele, neste ano os itens da lista de
material escolar podem estar até 20% mais

caros, devido ao aumento repassado pelas
indústrias e também ao surgimento de no
vos impostos. tiA gente sempre orienta que
em alguns materiais, como a mochila e a

tesoura, por exemplo, vale a pena pagar um

pouco mais caro, mas levar um produto que
vai durar pelo menos três anos", comenta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo�cQm.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Geral 9

"
Estamos

contratando
de quatro a

cinco pessoas
para reforçar a

equipe.
TiAGO PU(ClNI

"

• Caderno (48 folhas):
R$0,50

• Borracha: R$0,10
• Lápis: R$0,20
• Caixa de lápis de cor

(12 unid.): R$4,70
• Caneta: R$0,40

.

• Tesoura: R$1,30
• Régua: R$0,30

.

• Cola: R$0,90
• Guache: R$2,50
• Papel Sulfite (100
folhas): R$2,70

*com base nas marcas

com menor preço

Nas papelarias,
correria pela busca
do material escolar
já começou

MÁQUINAS JÁ TRABALHAM NO TERRENO DA MAXWllHElM

Hipermercado será construído no local
O espaço que abrigava a fá

brica de bebidas MaxWilhelm,
no bairro Baependi, dentro de

alguns meses receberá uma fi
lial de uma grande rede de su

permercados. Desde setembro,
operários realizavam a limpe
za da área e .a retirada dos en

tulhos que estavam no local.:
Mas nesta semana máquinas
já trabalham na terraplanagem
do terreno, um sinal de que as

obras devem iniciar em breve.
O empreendimento é do -

-----------

grupo que detém a marca Fort

Atacadista, antiga Comprefort,
que também gerencia as lojas
Comper. De acordo com a As
sessoria de Imprensa do grupo,
a intenção inicial é de inaugu
rar o novo mercado ainda ne-ste

. mil metros quadrados de área
construída. Esta será a sexta'

loja com a bandeira Fort loca
lizada em território catarinen

se. No resto do Brasil, a marca
já conta com outras seis filiais,
com sedes em Cuiabá, Campo
Grande e em Ceilândia.

ano.

Pelo menos 150 vagas de

empregos diretos devem ser

geradas. Serão cerca de nove

A empresa que irá se-insta
lar no terreno concordou com

as solicitações da Prefeitura

quanto à preservação da facha
da do prédio da MaxWilhelm,
bem como da casa localizada ao

lado. As construções estão em

processo de tombamento por se
rem consideradas patrimônios
históricos do município. Terreno recebeu terraplanagem para abrigar a filial

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 Geral

�F'·�"/JI'jl.JlJI'"1l4�Ut m UIII/II

I �k �JlumJJI I

o CORREIO DO POVO • Fim de semana 8 e 9 de janeiro de 2011

Mesmo sem saber quem indica o secretário, aliados lutam para influenciar escolha do cargo
PIERO RAGAZZI ARQUIVO OCP

Senador Paulo Bauer (O) citou o nome de Lio Tironi, mas ainda não há definição sobre o novo titular da pasta Cacá Pavanello rebate Bauer, diz que ele não é de Jaraguá e que não poderia "mandar" nesta escolha

Nos últimos dias, os
partidos da região
estão tomados por
duas incertezas: quem
irá nomear o novo

.

secretário Regional e,
consequentemente, quem
será o escolhido.

Por
enquanto, Lio Tironi

(PSDB) continua como

interino da Secretaria. A

nomeação pode se tor

nar definitiva se o senador Paulo
Bauer também peessedebista,
tiver a permissão do governa
dor Raimundo Colombo (DEM)
para influenciar na configuração
da SDR de Jaraguá do .Sul, Nos
bastidores e em declarações ao

Correio do Povo, Bauer afirmou
ter esta prerrrogativa. O ape-

lo do PMDB, no entanto, é para
que a promessa de Colombo seja
cumprida - de que o partido que
mais angariasse votos na região
pudesse nomear o secretário.
Ou seja, há duas promessas e

apenas um cargo. O DEM, em

compensação, luta para colocar
os próprios integrantes 'nos car

gos mais altos da Secretaria Re
gional.

Apesar de supostas reuniões
sobre o assunto estarem acon

tecendo com o senador Paulo
)

Bauer e o Governador Raimun-
do, os políticos da região afir
mam que não receberam mais

informações sobre o assunto. O

deputado estadual Carlos Chio
dini (PMDB) não quis dar mais

declarações, mas afirmou que
as negociações estariam paradas
e ele não teria mais entrado em

contato com Bauer ou Colombo.

"Isso tudo vai ficar para depois
do dia 20 (de janeiro), e os outros
cargos da secretaria ficam para
mais além ainda", afirma.

Segundo a assessoria do

governador, a nomeação está
marcada para fevereiro e as

discussões com Colombo já es

tariam encerradas - esse mês,
o assunto não faria mais parte

, dos temas tratados no Estado.
Claudia de Conto, que comanda
a assessoria, afirma que qual
quer questão está sendo trata

da diretamente com os partidos
pelo secretário de Coordenação
e Articulação (Casa Civil), Antô
nio Ceron (DEM). Paulo Bauer,
Ceron e Lio Tironi não foram en

contrados pela reportagem do O
Correio do Povo.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

DEM quer espaço por
ser do mesmo partido
,

Segundo Claudia, há possí-
- bilidade de que os outros cargos

da secretaria sejam anunciados
também em fevereiro. Enquanto
os nomes continuam indefinidos
- Paulo Bauer mantém a afirma

ção de que seria o responsável
pela escolha do secretário. Já o

governador Raimundo Colombo
não nega mas também não con

firma que Bauer será o padrinho
do novo secretário regional de Ia
raguá do Sul-, os partidos se arti

culam' internamente, para exigir
o cargo mais alto da Secretaria.

O presidente do DEM de Ia
raguá do Sul,' Carioni Pavanello
- mais conhecido como Cacá
Pavanello - ressaltou que a ad

ministração municipal deverá
ser ouvida pelo governador. "Ele
falou, em reunião com a prefeita,
que essa questão 'será discutida

"

. ,Co'QPscq. Somos Demoqatas,.

como ele, e seremos ouvidos",
garantiu.

Cacá afirma que, por não ser

de Jaraguá do Sul, o senador Paulo
Bauer não deveria opinar sobre a

escolha do secretário. "Ele nunca
votou nem morou em Jaraguá,
e hoje mora e vota em Joinville.
Porque é que ele está querendo
mandar?", questiona Cacá. En
tre os democratas, o presidente
afirma que teria quatro opções
de indicação: Lauro Frohlich,
que foi candidato a prefeito de

Guaramirim, Hilmar Hertel, ex

prefeito de Schroeder, Dávio

Leu, prefeito de Massaranduba

por quatro mandatos, e o ex

vereador Alcides Pavanello. "Va
mos brigar para ter a SDR, mas
os fofoqueiros de plantão podem
ficar tranquilos. Nem eu nem o Ivo

(Konell) pretendemos entrar na

disputa" afirma Pavanello,
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DIVULGAÇÃO

Hoje já não há mais discussão e virou praxe as empresas de RH vasculharem a

vida de candidatos a vagas importantes na internet. Principalmente nas redes
sociais, com destaque para o Twitter. Então, todo o cuidado é pouco. Página 3 '
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PALESTRANTE CONVIDADO

da vida em que se encontràw,: em período '

avançado na faculdade, a jovem começou a
ver algomais semelhante com seus ideais. sentir a necessidade de estagiar em sua área
Depois tentou Artes Cênicas, pensando para por em prática tudo o que aprendia na
em dar prosseguimento à sua carreira teoria Todavia, ao contrário do que imagi
teatral. iniciada quando criança. Mesmo nava, sua busca por uma empresa idônea
apaixonada pela vida artística, continuou que a aceitasse, sem a experiência exigida,
achando que poderia encontrar algo mais foimuito mais difícil do que irrI�giI}ava. Elacondizente com seus projetos de vida. Até sempre transparecia ser' üma
que decidiu cursar admínístração, acre- menina sonhadora demais ou,
ditando que poderia com isso, tomar-se talvez, uma pessoa que não ne

algum dia a pessoa que salvaria o mundo. cessitava daquele estágio. Sem
Exageros àparte, Julianadesenvolveu uma pre bem vestida e com aspecto
filosofia de vida peculiar. Sabendo que de menininha rica, as vagas
uma fatia muito pequena da população sempre eram cedidas para. ou-

, têm acesso a uma formação culturalmais
'

tras pessoas que, aparentemen
elevada e que, dessa fatia, uma quantida- te, precisavammais que a jovem.
de aindamenor têm a consciência de que Independentemente se esse era
isso os favorece a tomar decisões mais o real motivo' ou não, Juliana
responsáveis socialmente, ela acredita não desistiu de sua busca. Apenas mudou
que essas pessoas unidas podem'mudar um pouco o seu discurso nas entrevistas de
o mundo, através de suas atitudes dentro estágio, não se abrindo tanto e dando mais
das empresas. ênfase à sua vontade de crescer, apontando

Talvez por causa dessa personalidade apenas seus diferenciais. Desta forma não
idealista, Juliana enfrentou mais um tipo parecia ser tão sonhadora e abastada. E de

.

de obstáculo e, dessa vez, surpreenden- pois de uma longa busca, ela, finalmente,
te: o preconceito. Chegado um momento conseguiu o que queria. Um estágio em ad-

Há algum tempo conheci uma me

nina com uma história que vai contra os

paradigmas de riqueza X oportunidades
e esforço que conheço. Juliana nasceu

numa família aparentemente confortável
financeiramente que, porém, suou muito
'pàra conseguír acumulaf tudo que pos
suem. Durante sua infância, Juliana teve

oportunidades excelentes como cursos de
inglês, francês, espanhol e teatro, além de
ter estudado nas melhores escolas. Esses
cursos proporcionaram à�jovem uma ca

pacidade única de se desenrolar facilmen
te no meio social, tomando-a desinibida e

pró-ativa. Porém, ao chegar em sua juven
tude, encontrou pela frente obstáculos ja
mais imaginados para umamenina como
Juliana.

O primeiro de todos foi, justamente,
sua indecisão em qual faculdade cursar.

Começou por publicidade, onde se depa
rou com pessoas que gostavam das mes
mas coisas que ela. Entretanto não durou
muito tempo pois, mesmo identificando
se com o curso, acreditou que poderia ha-

minístração.
Juliana ainda encontra alguns obstácu

los e omaior deles, talvez, é o futuro que sua
vida profissional vai ter. Será que vai ela vai
ser uma atriz famosa? Ou a Presidente de
uma importante multinacional? Ou ainda,
será que vai se tomar uma Diplomata da
ONU? A única certeza que ela tem é que,

'independentemente' do .rumo

que sua carreira tomar, jamais
deixará de lutar pelos seus ide
ais sem ter que passar por cima
dos seus valores. E esteja onde
estiver, sempre fará o possível e
o impossível para tentar salvar o
mundo!

A história de Juliana nos

mostra que classe social eleva
da nem sempre é sinônimo de

facilidades. Mesmo tendo encontrado vá
rias boas oportunidades em seu caminho,
ela não consegue desenhar com traços bem
definidos a trajetória que deseja enfrentar de
agora pra frente. As dúvidas permanecem
em sua cabeça e as ajudas que sua posição
social lheproporcionanãomudamemnada
essa condição.

"
E, depois de

uma longa busca,
ela finalmente.
conseguiu

. o que queria.
Ur;n estágio em
adminitração.

"

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga twitter/bentschev.
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Saiba o que profissionais de RH checam nos perfis de candidatos em sites de relacionamento

Falta bom senso nos ambientes virtuais

Sim,
eles ·olham.

Já ficou pra trás
a velha discus
são sobre se é

certo ou errado analisar
as redes socíais de can

didatos' como comple
mento ao processo de

seleção. A maior 'parte
das consultorias de RH
entende que não se tra

ta de invasão de priva
cidade. Pelo contrário:
além de públicas, as in
formações disponíveis
nos sites de relacio
namento funcionam
como fortes aliadas no

trabalho de identifica

ção de perfis no recru

tamento' dizem os es

pecialistas.
Para descobrir no

que eles estão de olho, o
Talento & Sucesso con

vidou leitores a enviar-
,

em, pelo site, suas pági
nas em diferentes redes
sociais - como Pace-.

book, Orkut, Twitter ou
Linkedln - para serem

.

analisadas por profis
sionais da área. Con
statou-se que a maioria
vai bem em questões
básicas, como postar
conteúdos relevantes.

Mas, dizem consultores,
.

.

investir nesse quesito é
, tão importante quanto

Buscar informações ex

tras sobre o candidato que
possam ajudar no processo
de identificação do seu per
fil é a principal razão que
leva consultores de RH a

recorrer a dados disponíveis
em redes sociais, mas não

a única. Com a difusão dos
sites de relacionamento,
tornou-se uma vantagem
competitiva participar ati
vamente deles, contribuin
do com conteúdo relevante.

- Mais do que apenas
estar presente nas redes so

ciais, hoje em dia é muito

importante o profissional sa
ber usá-las ao seu favor. Nem

sempre estamos' interessa
dos apenas em identificar

deslizes, mas sim em saber o

quanto a pessoa tem intimi
dadeeomomundo virtual-

não cometer erros de

português ou ter cui
dado na hora de criticar
sua empresa, bem como

não sustentar assuntos

polêmicos.
O que não significa

que agora todos devem

agir como robôs insen
síveis na internet. Ou

que, num futuro não

muito ,distante, seja
mos obrigados amudar
de nome para nos livrar
de nossos rastros on

line, como profetizou
'Eric Schmidt, presi
dente do Google. Seg
undo a psicóloga lêda

Vecchioni, da IMC Con
sultoria Empresarial -
que recorre às redes em
80% das contratações,
principalmente para
vagas de especialistas
e gerentes -, é preciso
levar em conta que as

informações de um

candidato na internet,
na maioria dos casos,

não foram elaboradas
com fins profissionais,

. .

mas Sim pessoais.
- Como as pes

soas geralmente usam

as redes para interagir
com os amigos, os per
fis tendem a ser ambi
entes informais. Um

palavrão, dentro desse

contexto, pode até ser

bem colocado - diz

Iêda, ponderando
que o problema está
em extrapolar alguns
limites. - Já deixa
mos de contratar um

profissional porque
ele postava comentári
os negativos sobre a

própria empresa na in
ternet. Esse tipo de ati
tude é um tiro no pé.

Das vagas
preenchidas este ano

pela Ricardo Xavier,
empresa de recruta

mento e planejamento
de carreira, 40% tiver

am suporte das redes
- especialmente do
Twitter que, diz a dire
tora Neli Barboza, é a

que melhor dá subsídi
os para análise de como'
o candidato pensa e se

expressa:
.
- Dependendo do

que encontro, a primei
ra impressão é a que
fica.

Para medir o quanto
você é cuidadoso com

a sua imagem na inter

net, o Talento & Suces
so encomendou um

teste que convida os

internautas a refletirem
sobre o seu comporta
mento nas redes.

explicaNeli Barboza, diretora começou como um diário
da Ricardo Xavier. pessoal, mas hoje o merca

do valoriza quem o usa com

um foco mais profissional,
. postando e comentando

informações significativas.
É preciso estar atento para

Para Gustavo Nascimen- isso - observa Nascimento.
to, gerente da Foco Talentos Segundo Neli, os profis
- unidade do Grupo Foco sionais devem ter emmente

responsável por programas o quanto as redes podem
de estágio e trainee - essa funcionar como um pode
intimidade significa conse- roso instrumento para ven

guir identificar o perfil de der uma imagem. Da mes

cada rede e refletir sobre ma forma que o jeito como

como se posicionar em cada o usuário troca ideias pode .

uma delas. O problema é fazer dele uma pessoa inte

que as pessoas raramente ressante, uma foto inade
fazem isso, lamenta. quada pode colocar tudo a

- Elas não pensam so- perder.
bre a imagem que desejam - A pergunta que a pes
passar e nem sobre qual soa deve fazer antes de criar
direcionamento dar a cada um perfil é: qual é o meu

urna. �Gla� '. redes, O,Twitter
...objetivo., .ao � -entrar: \ 'nessa

Bom senso é
íundaman tal, diz
cnnsul tora de HH

1. Você critica, mesmo que sutilmente, sua empresa, seu chefe e colegas de trabalho?

(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

2. Você relata situações engraçadas do seu dia a dia, nas quais se deu mal?

(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

3. É comum você postar fotos de passeios, viagens e festas em que esteja sem camisa ou

usando roupas informais, como trajes de banho?

(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

4. Você publica fotos em que aparece bebendo com os amigos ou até embriagado?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

5. Você costuma ser detalhista na descrição de seu perfil para não esquecer ou errar infor

mações importantes?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

6. Você se envolve com frequência em discussões polêmicas que envolvam futebol, rejigtào,
raça ou sexo?

(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

7. Você coloca informações falsas nas redes sociais para atingir seus objetivos?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

8. Você analisa a imagem que quer passar quando escolhe uma foto para o perfil?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

9.Seus amigos do Linkedln costumam indicá-lo usando boas referências? Seus cornentários

postados no Facebook são "curtidos" com frequência?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

10. Você participa ativamente de blogs ou fóruns, contribuindo, inclusive, com matérias,
artigos e comentários?

(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

11. Suas comunidades nas redes são escolhidas com critério e realmente revelam seu

modo de pensar ou agir?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

12. Você escreve corretamente nas redes, evitando gírias?
(a) Sempre (b) Às vezes (c) Nunca

rede? - sugere a diretora,
que reforça a importância
de não deixar de lado alguns
cuidados. - Não custa nada
escolher com cautela as in

formações e as fotos que se

rão divulgadas e selecionar,
com critério, as pessoas que
farão parte do seu grupo de

amigos. Bom senso é funda
mental.

Evitar erros de portu
guês e ficar atento ao perfil
das comunidades também
são dicas que. devem ser le
vadas em conta, diz a con

sultora.
- Comunidades com

um perfil agressivo ou au

toritário depõem contra

o usuário. Não respeitar a

opinião do outro em discus
sões polêmicas, então, mais
aínda-,-,garante ..'
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Portadores de
deficiência têm cotas

Sou portadora de deficiência e não consigo emprego. Existe uma lei ... A.U.

MAX: Sim. Desde Julho de 1991, existe uma lei que estabelece cotas nas empre
sas privadas para pessoas portadoras de deficiência. A tabela progressiva vai de 2%

(para empresas entre 100 e 200 empregados) até 5% (para empresas com mais de mil

empregados). É importante, porém, notar que essa lei contempla uma razoável lista

de deficiências. Algumas delas são evidentes, outras não. Por isso, nas empresas que
cumprem a lei, boa parte das pessoas portadoras de deficiência sequer são percebidas
pelo público. Amá notícia é que, atualmente, não mais que 20% das empresas brasi

leiras estão cumprindo o que a lei determina. A fiscalização é de responsabilidade do

Ministério do Trabalho, mas só bem recentemente essa fiscalização começou a ser um

pouco mais efetiva. Outro fator importante: o mercado de trabalho para os portadores
de deficiência funciona exatamente como o mercado de trabalho em geral. Na hora de
preencher uma vaga, uma pessoa portadora de deficiência que tenha curso superior
terá mais chances de ser contratada. E o Networking também pesa bastante.Amaioria

das contratações tem sido feita através de indicações de associações, ou de amigos e

parentes que já trabalham na empresa.

Minha empresa adotou uma polftica segundo o qual todos os funcionários
devem pensar como se fossem donos da empresa. Isso vai funcionar?J.S.

MAX: Isso chama intra-empreendedorismo. Para essa política dar certo, você pre
cisa pensar como empreendedor, mas sem esquecer que continua sendo empregado.

Max

Gehringer
Deve começar a prestar at�nç�o em coisas corriqueiras que acarretam custos, como

uma torneira, pingando. Deve propor maneiras melhores de satisfazer um cliente,
ou encontrar um modo de ser mais produtivo em seu próprio trabalho. Mas você

não pode fazer o que um dono faz, como demitir os colegas chatos, ou impor uma
metodologia diferente de trabalho. Em outras palavras, você passa a ter as responsa
bilidades de um empreendedor, mas não os benefícios que ele tem.

Trabalho com uma pessoa que só conseguiu o emprego porque é
afilhado de um dos donos. Esse indivíduo' passa a maior parte do

tempo falando ao celular e fuçando a Internet, o que me força a fazer
o meu trabalho e o dele. E meu gerente finge que tudo está normal.
O que eu faço?C.M.

MAX: Seu gerente entendeu a situação melhor que você. Como seu colega parasita
foi imposto, e não selecionado, ele está aí apenas passando o tempo. De nada adiantará
você ser a favor ou contra. Seu gerente, mais pragmático, enxerga essa pessoa como ela

realmente é: uma folhagem adornando o ambiente de trabalho. Seu consolo é o de sa

ber que você poderá desenvolveruma longa e boa carreira, nessa empresa ou em outra,

com base em suaprópria competência. Hoje, parece quevocê éumavítima, e o afilhado
é um privilegiado. Num futuro não muito distante, será exatamente o contrário.

,

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRA? E RESPONDE SOBREAS DúvIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, ETAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E 1'\1.

Faça a sua Pós-Graduação na FAE e assuma a

liderança no mercado.

Gestão de Pessoas I Planejamento e Gestão de Negócios

www.fae.edu/jaragua 47 3371.0779

•

,-_,,,,,,",,,C",,,,�_,",,"��....._:_,..,,,-,'-,"-,,,�,"".,.�"_,...-.;............,",,�,,,:r,,,,,";.J.J.ó!';�..:t-"_.'!..;�J��
•• ,
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Com a democratização da internet, grupos e .artistas solo inovampara se destacar

1\

á foi o tempo em que
. o único caminho para
bandas e artistas solo

alcançarem o estre

lato era fechar contrato

com uma gravadora. Com
a evolução de softwares
sofisticados que permi
tem a produção de álbuns

independentes em casa,
músicos de todos os gêne
ros - do rock ao pop, pas
sando pela MPB e até pelo
sertanejo - já recorrem

a outras alternativas para
divulgar seus trabalhos e

conquistar o tão sonhado
reconhecimento do públi
co.

"
Não se conquista o

Brasil tocando apenas
em sua cidade: é

.

preciso unir os artistas,
provando que assistir
ao show de outra
banda é uma forma

de contribuir.
l.UIZA BITTENCOURT

"�o

I
I
l I

I I

Além de participar ativa
mente das redes sociais -

seja para divulgar shows ou
oferecer músicas on-Iíne -,
as estratégias incluem a ins

crição em festivais, a organi
zação de apresentações em

parceria com outras bandas
e o estímulo à interação com
os fãs. Atitudes que, por um
lado, encurtam a distância
até o mainstream, mas, por
outro, colocam um número
maior de artistas em evidên

.cia, Conclusão: diante de
tanta concorrência, só resta

aos músicos continuarem

apostando em novas ideias

e, claro, na qualidade das

composições, para tentar se
destacar.

Para a produtora Luiza

Bittencourt, coordenadora
do Núcleo de Planejamen
to da Plano Plural, coletivo
de empreendedores cultu
rais com foco em música,
ao menos três atitudes são
essenciais para bandas e

artistas se desenvolverem:

corporativismo, autogestão .

e divulgação.
- Organizamos rotas

de circulação para artistas

independentes. Não se con-

I
'

A banda carioca Colúmbia aposta em apresentações ao vivo, festivais
e na interação com os fãs paraalcançar novos mercados e admiradores

quista o Brasil tocando ape
nas em sua cidade e para
seus amigos: é preciso unir
os artistas, provando que'
assistir ao show de outra

banda é uma forma de con

tribuir para que o' seu fique
cheio - diz Luíza, acrescen-

�tando que as bandas tam - u .

bém devem aprender a ser I�
autossuficientes. - Cada

integrante deve ter urna

função bem delimitada no

grupo, como alimentar as

redes sociais, marcar shows,
fazer o site. E não deixar de
investir em estratégias de

divulgação.
Premissa que logo foi

assimilada pelos meninos
da Versário. Formada há
cinco anos em Goiânia, a

banda - que tem os Be- Os músicosda Versário buscam espaço através

atles como uma de suas
de shows, já que a concorrência é grande nas redes

principais influências -

já entendeu que contrato

com gravadora não cai do
céu. Para fazer diferença na
cena roqueira do estado,
reconhecida pela quanti
dade de selos e bandas in

dependentes, Osmar Netto
(guitarra e vocal), Davíd
Lacerda (bateria) e Arthur
Andraus (contrabaixo evo
cal) investem em apresen
tações ao vivo e na divul

gação via web. Além de site

oficial, os músicos contam
com Orkut, Twitter, MyS
pace, Facebook e YouTube. O sertanejo Luan Santana: um dos mais acessados na web ..

Desafio dos novatos é
existir além daweb

-

- o mercado fonográfico mudou
muito. Com a popularização da internet
e das mídias digitais, hoje as bandas

. têm' várias formas de aparecer sem

o intermédio das gravadoras. Diante
desse cenário, o diferencial acaba sen
do a qualidade das músicas, o seu im

pacto junto ao público ,- diz Andraus,
que identificamais pontos positivos que
negativos nessa democratização. - Fi
cou mais fácil' encontrar bandas novas.

Em meio a tanta 'variedade, sabemos

que as pessoas só vão gostar das nossas
músicas se realmente forem boas. E isso
funciona como mais urn estímulo para
nos dedicarmos.

.

Estar presente nas redes e portais
exclusivos de música pode ser o primei
ro passo para chegar ao sucesso, mas é

preciso ter cuidado. Para FernandaMar
ques' vocalista da Columbia - banda
de rock carioca criada no início dos anos
2000 -, urn dos desafios atuais dos no
vos artistas é existir além da internet:

- É fácil criarsites e divulgar con- .

teúdo pelas redes. Difícil é fazer sho-
. ws, participar de festivais. As bandas
devem usar a internet a seu favor, mas
não podem ficar limitadas a ela - diz

Fernanda, que já se apresentou com O'

grupo em festivais como o Claro que é

Rock, no Rio, e o Mada, em Natal.
Uma das estratégias da banda para

divulgar o segundo disco, gravado de
forma independente, foi oferecê-lo gra
tuitamente pelo "Pay with a tweet" -

ferramenta on-line que libera o down
load do arquivo somente após o usuário
divulgar o produto pormeio de um post

.

no Twitter ou no Facebook. Em pou
cos meses, mais de quatro mil pessoas
baixaram o disco, inclusive em outros

países, como Estados Unidos, França e

Inglaterra.
- Não' se ganha mais dinheiro com

venda de discos, mas sim com apresenta
ções ao vivo, o que é mais fácil de aconte
cer se abandamostrar seu trabalho para o
maiornúmero de pessoaspossível- diz o
baixistaFilipiCavalcante.

Mais do que aproveitar a corrente de
admiradores para divulgar o trabalho, a
Columbia também faz questão de esti
mular a interação com eles. A capa do
último disco, por exemplo, foi desenha
dapor um fã após osmúsicos realizarem
um concurso pelo site oficial.

- Postamos qual era a proposta e

em pouco tempo recebemos esboços
pela internet. - 'Conta Fernanda. -

São novos tempos até para o perfil do
fã, que é mais participativo. Ele quer
interagir com a banda, sugerir músi
cas, dar opiniões sobre o set Iist,
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Competição que estimula o lado criativo
Transmissões ao vivo pelas redes sociais estão entre as estratégias dos artistas, independentemente do estilo

o curso "Prática de bandas", oferecido
pela escola Rio Música, no Flamengo,
instrumentistas recebem dicas para to
car melhor em conjunto

O empreendedorismo dos músicos para di

vulgar seus trabalhos não se restringe apenas às
bandas de pop e rock. Artistas que representam
outros gêneros, como MPB e sertanejo, também
têm inovado para chamar a atenção do público.
A cantoraVivianBenford procura ir além da par

ticipação ativa no Facebook ou em portais exclusi
vos de música, como Oi Novo Som e TramaVirtu

al. Para divulgar o CD "Jardim", lançado de forma

independente em julho do ano passado, a carioca
- que mesclamúsica popular com rock inglês -
costuma fazer parceria com outros. músicos para
organizar shows.
-. Acho que os artistas têm que somar. Por

isso toco com bandas e músicos que admiro.

Sempre fazemos shows juntos, o que ajuda nos

gastos e no processo de formação de público
- diz Vivian, que volta e meia se apresenta ao

vivo pelo Twitter do apartamento onde mora,

no Flamengo, com o guitarrista Geraldo Côrtes.
- Fazemos um show informal, só com violão,
e atendemos a pedidos em tempo real. É ótimo
para que fãs de outros estados vejam a gente to
cando. A ideia é bacana porque já está criando
um novo serviço nos estúdios, que é a transmis
são de ensaios ao vivo.

Artistas sertanejos também já estão se apro
veitando das facilidades da internet para atrair

novos seguidores. A prova foi a recente trans

missão em tempo real de um show realizado em
São Paulo, pelo YouTube, com astros consagra
dos do gênero - entre eles, Luan Santana, cujo
clipe de "Meteoro" atingiu mais de la milhões
de acessos na rede em poucos meses. Para se ter

uma ideia do sucesso da iniciativa, a proposta
do Google, em 2011, é criar um calendário de
eventos na web com a participação de cantores

estrangeiros.
Para o pianista RaphaelMontechiari, bacharel

em Música pela Uniria e diretor da Rio Música
- escola que promove eventos e cursos para
iniciantes, 'como o "Prática de bandas", .que.dã
dicas para solucionar problemas de tocar em

conjunto - toda essa movimentação é um re

flexo da competitividade acirrada do mercado,
já que agora todos têm chances de produzir e

divulgarmúsicas com qualidade.
- Diminuiu a necessidade da atuação de uma

gravadora ou. distribuidora .. Quem tem talen
to e se esforça consegue mostrar seu trabalho.
O maior desafio é criar algo novo, que chame a

atenção. E a diferença é que ficou mais fácil ten
tar. Hoje em dia, o sucesso só depende do pró
prio artista.

Não à toa, Montechiari é categórico ao afirmar

que o maior inimigo de uma banda é ela mesma,
caso se acomode diante das dificuldades.
- Acho que quem é músico não deve perder

nenhuma oportunidade de se apresentar. E se

a banda é capaz de produzir o próprio evento,
melhor. Algumas casas abrem espaço em dias
menos concorridos da semana, a um preço me
nor. Vendendo os ingressos, é possível levantar
dinheiro para ajudar na gravação do CD - ensi

na. Caminhos para· chegar.lá, .

DIVULGAÇÃO

A cantora Vivian Benford investe pesado na divulgação e na organização pela internet

I,
'

.

,JJlilra'guã do $Iull

SOCfOlOGWA
,Jj,!il:r8!gllJl.Ít do Sull

.

!' J

,JJ!il:ralguã doO Sul

"
Hoje em dia,
o sucesso só

depende do
próprio artista.
ViVIAN BENFORD

"

GRAVAÇÃO: Ter um con

trato com uma gravadora
não é essencial, mas gravar
um disco de qualidade, sim.
Invista em softwares espe
ciais ou em algumas horas

num bom estúdio.

DIVULGAÇÃO: Participe de

festivais, redes sociais e portais
exclusivos de música.' Realizar
transmissões de shows ao vivo

pelo Twitter, por exemplo, é uma
forma de levar a sua música a

quem está longe.

GESTÃO: É importante que
cada integrante da banda seja
responsável por uma função es

pecífica, como marcar shows ou
alimentar as redes.

ASSOCIAÇÃO: I r a shows

de outras bandas e organizar
eventos em parceria com os

amigos pode ajudar no proc
esso de formação de público.

INTERAÇÃO: Abrir espaço
pa ra sugestões

.

de fãs e es

timular um contato direto com

eles, através de promoções,
pode aumentar a rede de seg
uidores da banda.

EMPREGO
Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO
DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato

com rh@ocorreiodopovo.com.br

Contrata-se
JORNALISTA
Freelancer para

cadernos comerciais.

Tr: 2106-1919

Contrata-se
OPERADOR DE .

TELEMARKETING
Tr: 2106-1919
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ENSINO

OS
interessados em melhorar

seus conhecimentos têm sete

opções de atividades de exten

são neste período de férias. A

Unerj (Centro Universitário de Iaraguá
do Sul) já abriu o prazo de inscrições
para os cursos que serão realizados de

janeiro a fevereiro, na própria unida
de de ensino superior.

As capacitações disponíveis são

as seguintes: Consultoria de imagem
e estilo, Excel avançado, Excel básico,
Técnicas de negociação, Libras - Lin

guagem Brasileira de Sinais, Rotinas
trabalhistas e Departamento Pessoal
e Fotografia digital nível intermediá
rio (confira o início das aulas no qua
dro ao lado).

As capacitações são direcionadas

para profissionais formados, estu

dantes, entre outras pessoas da co

munidade. Basta acessar o site www.

unerj.br e garantir sua vaga. Outras

informações adicionais devem ser

obtidas pelo e-mail pos@unerj.br
e pelos telefones (47) 3275-8233 e

3275-8218.

,
As capacitações são
direcionadas para

profissionais formados,
estudantes, entre
outras pessoas da

comunidade. Basta acessar
o sitewww.unerj.br
e garantir a sua vaga.

,
MAIS CURSOS

A aliança entre PUC (Pontifícia
Universidade Católica), do Paraná,
e Unerj também programa oferecer
um curso de extensão voltado aos

profissionais da área de informáti
ca. Os participantes terão a oportu
nidade de conhecer o novo currículo
do sistema Cisco, programa global
que combina ensino on-line e ativi
dades assistidas por instrutores. As
auias estão previstas para começar
em março.

As atividades vão acontecer no

laboratório de informática na uni
dade de ensino, em Jaraguá do Sul, e
no Instituto Católico em Joinville. Os
candidatos devem garantir as ins

crições no seguinte endereço virtu
al: www.pucpr.br.Mais informações
pelos telefones (41) 3271-2191 e (47)
3275-8219, ou pelos e-mails pos@
unerj.br e rcnabhen@ppgia.pucpr.br.

.DaianaConstantino

daianaC@ocorreiodopovo.combr

CURSOS DE POs-GRADUAÇÃO • Gestão de NSÇlócios
• -Engenharia de Produção Enxuta (Lean Manufacturing) • Gestão Estratégica de Pessoas

• Engenharia de Segurança do Trabalho • Gestão Pública

• Aspectos Jurídicos do Mercado Imobiliário • Gestão Tributária

• Auditoria e Pefreia • Logística Empresarial
" Controladoria e Finanças • Marketing
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nerj oferta cursos de extensão
Inscrições estão abertas para sete atividades no período de férias

Parceria entre Unerj e puc programa um curso de férias totalmente voltado aos profissionais de informática

SAIBA MAIS
f'Cisco Networking Academy

é um programa global completo
de e-leaming que combina ensi
no on-line' e atividades assistidas

por instrutores a fim de capacitar
os participantes com os conheci
mentos tecnológicos da Internet
e assim proporcionar habilidades

,

essenciais.em tecnologia neces

sárias à economia global.
.

O programa distribui conte
údo baseado em Web, avaliações
on-line, acompanhamento no de

sempenho dos alunos, entre outros
benefíciosdeumaestruturadaqual

,

a PlJCPRf�i parte' como uma;;��s.
'

'Academias' Cisco no Brasil.
Os currículos oferecidos no

Programa são desenvolvidos
.

por profissionais de educação
e conectividade. Dentre outros

'Conhecimentos,. OS curIÍcplo§"
abrangeIÍl: instalação e' configu
ração .de switches e routers em

redes de múltiplos protocolos,
utilização de redes locais e exter

nas (UNs eWANs), resolução de
orla de des

',,! 'I" li'

�,.. .... ...,':',:J.'{le'tect,

,

POS-PUC E UNERJ

UM PROFISSIONAL
COMPLETO

COMEÇACOM UMA
POS COMPLETA

INSCRiçõES ABERTAS
www.unerj.br
Rua dos Imfgrantes, 500, bairro Raul Jaraguá do,Sul-Se

Tels,: 47 3215-8233/ 3275··8219

• Consultoria de Imagem
e estilo
De 31 de janeiro a 4 de
fevereiro

, Excel'av�nçaijo .H!

De 24 de janeiró à 4 de
fevereiro

• Excel básico
De 24 de janeiro a 28 de
fevereiro

,

• Té�nicas de negoci�çãG
3l/01 a 04/02

• Libras - Linguagem
Brasileira de Sinais
De 19 de janeiro a 04
de fevereiro

• Rotinas trabalhistas e

Departamento Pessoal
De 20 de janeiro a 04
de fevereiro

• Fotografia digital nível
intermediário
De 1 a 5 de fevereiro
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Isso
porque, grande parte

dos políticos parece inte
ressada nas mesmas duas

gerências: saúde e educa

ção. Aqueles que não definem
as duas cgmo as mais impor
tantes são os que preferem não

se pronunciar sobre o assunto,

pelo menos até que a primeira
disputa esteja encerrada.

Elmo Mathias, do PMDB,
afirma que o partido apenas
não quer "atritos". "A coisa vai
ficar muito clara quando liberar

(o cargo de secretário) para o

PMDB ou para outro partido. No
momento, tudo é negociável",
afirma o peemedebista. Segundo
ele, não haveria nenhum ponto
negativo na permanência de Lio
Tironi na liderança da SDR.

O vereador José Osório de
Ávila (DEM), o "Zé da Parma
cia'" afirma que nomes não

faltam - nem para nomear um

secretário nem para os outros

cargos. "Temos que ver é se há

oportunidades. O que ouço fa
lar é que a SDR é pro PSDB, mas
são só comentários", explica.
Dentro do partido, Zé da Far

mácia citou, como opinião pes
soal, os nomes de Ivo Konell,
Cacá Pavanello e Alcides Pava

nello para integrar algum dos

cargos da Secretaria Regional.
Já o próprio Cacá Pavanello,

presidente dos Democratas em

Jaraguá do Sul, afirma que essa

discussão é secundária e ainda
não vem ganhando espaço nas

conversas do partido. Ainda as

sim, o DEM deverá exigir "o que
é de direito, e foi acordado na

eleição. Cada partido teria 30%

dentro da SDR".

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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Ou s 13 cargos estão na

pauta dos partidos locais
Partidos querem o cumprimento da cotade 30% departicipação no governo
Por enquanto, a disputa
que divide os partidos se

concentra no cargo de
secretário da Regional de
Jaraguá do Sul. Quando
a nomeação estiver
definida se inicia uma

nova etapa, de disputa
pelas gerências e outras

funções na Secretaria
Regional.

Tem muita gente
lá acomodada,
'na sua', mas
eu gostoéde
mudança".

PREfEITO
MÁRIO REINIU:

"

Vereador José Osório de Ávila garante que o DEM tem bons nomes para todos os cargos em disputa e cita, inclusive, Ivo Konell e Cacá Pavanerlo

Saúde e educação devem ser as mais disputadas
PIERO RAGAZZI

Além da saúde e da educação,
outra área que parece ser conside
rada primordial é a infraestrutura.
O prefeito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt, que faz parte da banca
da do PMDB, afirma a preferên
cia pelas três gerências, mas, por
enquanto, cita apenas o nome de
Francisco Luís de Souza, o último
a ocupar o cargo de diretor-geral,
para a permanência na função.
"Definiremos tudo na próxima
semana, o que sabemos é que o

PMDB teria uma cota de 40%. Além
do Francisco, que deve continuar
tendo espaço, veremos outros no

mes qualificados", comenta.

Luiz Carlos Tamanini

(PMDB), prefeito de Corupá,
aposta justamente na represen
tatividade da região na escolha
dos outros cargos. "Temos que
ver os critérios dentro da polia
liança (em Corupá, composta
pelo PPS, PSD, PMDB e PSDB), e
é claro que queremos aumentar

a representatividade do municí

pio dentro da Secretaria", explica.
Para Tamanini, o rigor na escolha
deve incluir também a indicação
do secretário, já que "ninguém
sabia que a indicação seria do
Paulo Bauer, na época de campa
nha", ressalta. Entre os nomes de
sua preferência, o prefeito de Co

rupá cita aqueles que "se expõem
politicamente", incluindo "vere

adores, presidentes, prefeitos e

vice-prefeitos".
Se a escolha dos nomes e car

gos não parece ser consenso nem

mesmo dentro do próprio parti
do, o prefeito de Massaranduba,
Mário Reinke (PSDB), traduz um

sentimento que está presente em

todas as coligações. "Ninguém
soube de mais nada, está tudo

quieto. Ninguém sabe o que vai

acontecer", ressalta. A expectativa
é de que as conversas comecem

pelo fim de janeiro, com a indi

cação do secretário da Regional.
Reinke afirma que vai brigar para
"indicar nomes na educação e na

saúde, que são as mais importan
tes". Apesar de não citar nomes,
Mário afirma que é preciso termu
dança paramelhorar, e esta seria a
hora de colocar novas pessoas no

'.1-
Prefeito Luiz Caelos Tamanini aposta na definição por critérios

governo. "Temmuita gente lá aco
modada, 'na sua', mas eu gosto é
de mudança que dá resultado".

Com um número de vagas li

mitado, que chega a 20 - incluindo
as funções gratificadas, além dos

cargos comissionados - cada co-:

ligação luta para ter seus próprios
representantes na configuração da
SDR, ainda que não seja em urna

das gerências principais. Já que
não haveria os "30%" disponíveis
para cada urn dos partidos' da re-

gião, um equilíbrio poderia ser

encontrado somente com as es

colhas dentro das coligações - que
ainda precisariam atender a cada
cidade da região. Qualquer esco
lha, no entanto, continua sendo

apenas especulação - já que, em

tese, apesar de o senador Paulo
Bauer (PSDB) ter afirmado ao O
Correio do Povo que os cargos da
SDR seriam de sua escolha, é o

governador Raimundo Colombo I

(DEM) quem dá a última palavra.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Manutenção é prioridade em se
o anúncio foi feito pelo secretárioValdir Cobalchini, durante entrevista na sexta-feira

cursos próprios e parte será in
cluída no programa BIDVI".

"levando em conta
critérios como estado
de conservação e

importância regional".
VALDIR C08AlCHtNt

Cobalchini alega que os últi
mos oito anos de Governo foram
marcados pela pavimentação
dos acessos aos municípios e

que agora chegou o momento da

restauração das estradas que já
foram pavimentadas. "Nós che

garemos ao final deste ano como

o único Estado do País com todos
os municípios com acessos pavi
mentados. Faltam apenas sete

que estão em obras.
Teremos novas pavimenta

ções, mas também vamos traba
lhar muito forte na recuperação",
afirmou o secretário.

(
.

Secretário Cobalchini
determinou estudo para

definir prioridades

A secretaria já
está realizando um

levantamento de todas as

rodovias pavimentadas do
Estado que precisam de
manutenção.
"

O
segundo passo será reunir
o secretários regionais e os

superintendentes regio
nais do Deinfra e definir

mos quais as rodovias que serão

prioritárias, levando em conta

critérios como estado de conser

vação e importância regional",
explicou Cobalchini.

Com base nesse diagnóstico,
as primeiras obras serão defini
das com o governador Raimun
do Colombo e o presidente do

Deinfra, engenheiro Paulo Mel
ler. "Vamos ver quais as mais ur

gentes e a nossa disponibilidade
financeira. Temos aí cerca alguns
meses para planejarmos e lan

çarmos essas obras"· salientou.
"Parte dessas obras será com re-

,PREVISÃO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

.,.
MAfRA
......

, 18° 31°

HOJE
TE��PEST ES

Possíveis temperais
no litoral norte
As chuvas previstas para este

final de semana podem resultar
em temporais e algumas áreas

alagadas, especialmente no lito
ral noite e no vale do Itajaí. Tem
pestades' devem se agravar no fi
nal da tarde e durante a noite.

/
I

,�"",�!
CANOUmf�S
......
18° 31°Nebulosidade variável

no estado, com chuvas
isoladas no interior do
estado, e chuvas fortes
durante a noite no litoral
e no vale do Itajaí.

I

\
\
\

JARAGUÂ DO SUL
......
19° 32°

/

SEVOCÊ vr..\ pMA·
..

B'ARRA,80N\1 tA
predomínio de sol, com ,

oucas variações nas

�uvens. Ventos tracos,
e sem chances de

°

Mínima de 2.0 C,
chuva. "d
à manhã, e mllXlma

e

320C durante a tarde.

III!,�: mi:::" �III/j �""W: d1 f'�oss � �J!jll,jUJ
Galor beira

estado crítico

)I
"

i
-< /

A sensação térmica para este

fim de semana beira limites críti
cos de desconforto, sem chegar ao
ponto de representar um problema
médico, mas forte a ponto de causar
stress em várias pessoas. Região

"

mais afetada é a de Blumenau.
\
1.
I

Jaraguá do Sul
e Região

..
,�'
lr6voflilaPal'cia!mr:mle

Nublado
,",.'1__ •

MíN: 19°C
MÁX: 32°C

DOMINGO

MíN: 21°C
MÁX: 34°C

SEGUNDA

MíN: 20°C
MÁ)(: 30°C

SEXTA

MíN: 14°C
MÁ)(: 28°C
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, IncorPoração:

.�
u

lilra ii
IMÓVEIS

47 3275- 5000,
www.girolla.com.br

i
itaivan LEIER

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

472107-0500
www.leier.imb.br

473055-3412
www.itaivan.com.br
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em metros quadrados de área construída Sím,'isso é o básico. Mas a Fenpaf vaf 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,
INQVAÇÃO porq!)e você já entra para morar num empreendimento com éroas totalmente

,
'

,

equipadas e decoradas!

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

PRATICIDADE DE tv'ÚRAR NO CENTRO COM A TRANOUlLlDADE DE UM BAIRRO
Excelente localização em área central
Dois elevadores de última. geração (rnenoslufdo emais segurança)
Medição de água e gás individual
12 pavrrentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FELICIDADE EM CADA METRO OUADRADO
Sacada fediada 'com sisterr.a Reikl (possibilITa abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso
Infraestrutura para ar condicionado tipo splrr
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato 60x60 nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laquovadas brancas

,) "

. _ INOVAÇÃO EM CADA DETALHE

DetaIhf2f?, em pastilha porcelanizada
Ajardinamento completo
P-Çlrtão e porteiro eletrônico
Amplo haJl de entrada mobiliado e decorado

Deck8pa decorado
Fitness equipado
Playground eqUipado
Esquadrias em alumínio branco
Banheiro de serviço térreo

, .

.�:.:.

·!'\'''.'{f�5t.�� .:' L'I

". -'

��t·-··

FLEXIBILIDADE QUE Voct NUNCA VIU
Plantas flexfvéis, Você escolhe como vai ficar.
1 ou 2vagas de garagem com poSSibilidade de vagas adicionais

'.

I'

�

I

itaivan LEIER�
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472107-0500
www.leier.imb.br

IM Ó V E I.S
473275- 5000

www.girolla.com.br

IMOBILIÁRIA

473055-3412
www.itaivan.com.br
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I: '

",

47 210·· ..0500.'
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

.

www.leier.imb.br

".,,1, •

Localização: Ilha da Figueira. Localização: Vila Baependí

f
I

"
. ,

I
.'

"&

."

. f

Localização: Czerniewicz
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1W#_c:::n:tg�:=
.

para fins comerciais, 8$380,000,00

1436 - SCHROEDER - CASA-ºE.AI.V. cf
144m2 - 3 qtos, cozinha mobiliada, 2 vagas
garagem. Terreno cf 750m2• R$140,OÓO,OO

1488 - GUABAMIRlM - CASA DE ALVE
NARIA ri 190nf - 4 qtos, Terreno c/ 663nf,

BS265,ooo,oo

2001 - IMÓVEL CENTRAL c/2000m2 -

Próx. Justiça Federal - Aceita parte do valor
em imóveis. R$2,150,000,00

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

82,90m2 - 2 suítes, cozinha mobilia
da, 3,bwe's, 2 vagas de garagem._

R$ 280,000,00

3017 - APTO CENTRAL - ED,
MARINA ç/ Suíte +2 qtos, selaem
2 ambientes'e/ sacada e chrrasq,
cozinha mobiliada" R$ 250,000,00

'

-:... �"_e . �_.�" ""'-",v",.. -'_ ", .. �..,._� ��_,�" �'"" "'� - �...-."",>_ "'e" .. ,.. .._C-,,_ ""l-,,_,,- __ :; "'"_ ....... ,�'._,_,�/..".,._- � _,.",,' ;�-'"'' I,�_" "_"'""�,� ." _,-o '.c., 1l-.,� .�.". _ ...... " _ oi,
_, ,..-. ,.,,,, .,.,."." \_�._

Temos diversos imóveis disponíveis para Iecoçõe (casas, aptos, galpões, salas comerciais, terrenos, :.;c'\,'":,l,:,�:,\,(:':,�,_:':>,-·',,::'f;'�f'�<
imóveis comercias, etc.). Consulte-nos! Quer ver mais? Visite o nosso site: www.girolla.com.br ��\�;_ -;�:?-;/::/J�'�\;t·_�:'",:i:.>- �.
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itaivan
IMOBILIÁRIA

(47) 3055 3412

,/

Ref 6467 - Amizade - casa alv - suíte -

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

detalhes em gesso - R$229.000,00

Ref 4768 - Amizade - Résid Matheus -

suite - 02 dorm - sala/copa - coz - bwc
sacada c/ churr - gar p/ 02 carros - ficam
moveis embutidos - R$240.000,00

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

.

R$165.000,00
'

Ref 6695 - Amizade - Casa alv - 03
suites c/ closet - home theather - churr
- living, - playground - pise coberta c/

I

cascata - 02 vagas na garagem - ficam '

móveisembutidos - R$820.000,OO

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto

padrão - 01 suite c/ closet ycloset/
sacada - 02 dorm - bwc/Javabo/coz/
lav c/ móveis - sala estar/jantar/tv -

mesanino - sistema água quente em

toda casa - R$530.000,00

ref 488� - 'Ilha da Rgueira - Ed. Rgueira -

apto - suíte - 02 dorm - sala estar/jantar
. bwc - coz - área de serv - sacada c/ churr

- 02 vagas garagem - R$265.000,OO

Ref 6550 .. Ilha da figueira - Guaramirim
'

- Casa Geminada de esquina c/89,33m2
- 03 dorm - bwc - lav - sala estar/jantar -

escrit - gar - R$148.000,00

6723 - Amizade - Sobrado Alv - Superior.
01 suíte - 02 dorm - bwc social - terreo:

esatr/iantar -lavabo - coz - área de serv -

02 vagas garagem '- R$410.0QO,OO

Ref 6713 - Nereu Ramos - casa alv. em
. construção - 03 dorm, - coz.. - sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$142.000,OO

Ref 67,27 - Amizade - Lot Blumengarten
" - casa alv - suíte - 02 dorm - bwc - -

,

coz - sala estar/jantar - lav - 02 vagas
garagem - churr - ficam móveis do Dwce
coz - R$275.000,00

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

1139· Centro

Flat no Hotel Mercure

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

., .• ;!),\\l' •

100019 • Czerniewicz

Flat no Hotel Saint
todo mobiliado

R$125.000,OO (estuda proposta)

100204 • Vila Lenzi

apartamento, cf 2dorms,
semimobiliado, f vaga garagem

R$115.000,OO (lib. financ.)

800211 • Três Rios do Sul

Casa alvenaria cl2dorms+1 suíte,
área festa, 2 vagas garagem

R$223.000,OO

800116· São Luís

Apto cf 2 dorms+1 suite, ,1 vaga
garagem

R$148.500,OO

800213 • Nova Brasília
apartamento c/3dorms., piso laminado. climatizado,

semimobiliado. 1 vaga de garagem
, . R$140.000,OO

' -

800005 • Nova Brasília,

Apto sol da manhã el 3dorms, 1

vaga garagem
R$128.000,00 (estuda proposta)

800002 • Centro

Apto c/2dorms.+1suite, 1 vaga
gara€lem

R$190.000,OO (estuda proposta)
,

80027 � Barra Rio Cerro

apartamento. cl 2dorms,
mobiliado

R$137.000,00 (Iib. financ.)

100078 • Ilha da Figueira
Ponto comercial- LanHouse e Lanchonete,

,

mobiliadas
'

R$55.000,oo

800011 • Amizade

Terrenos planos a partir de 350m2
a partir de R$98.000,00
(entrada+parcelas)

800012· Três Rios do Norte

Terrenos a partir de 325m2
a partir de R$54.000,00
(entrada+parcelas)

800010 • Rio da Luz

Terrenos planos a partir de 324m2
a partir de R$56.000,OO
(entrada+parcelas)

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

R$735.000,OO

Terreno totalmente plano, com
2.297,00 m2
R$550.000,OO

Casa alvenaria cl3 dorms+1 suíte. Massa corrida.
decoração em gesso, pré-istalação de agua quente,

R$267.0QO,OO

1122 • Nereu Ramos
Casa alvenaria, nova, cl 2dorms.+ 1suite, sala e
cozinha integrada, captação águà da chuva

R$145.000,OO (Iib. financ.) .

R$ 3.000,00 entrada + financiamento CAiXA

9

1
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. .

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul �.-SC ._ .

LIGUE:' 3372.1616
-

.

Plantão: 47'9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

TERRENO - sAo LUIS
(PROX.ADAULATÊX11L)

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

R$ 90.000,00

TERRENO· NOVA BRASILIA
Ótima localizacão na Rua José

Emmendoerfer, uso residencial e
comercial. Terreno com área de 880m2,
sendo 22 metros de frente. Ideal para

Edifício! R$ 295.000,00

CHACARÁ
GUARAMIRIM

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

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

TERRENONOAMIZADE
COM4.200JA2.PRÓx.ARSEPUM

. POR RS200.000,001

Excelente locallzacáo na Rua Procópio
Gomes de Oliveira - próx ao Caneri. Possui 1
suíte, 2 quartos, sala ,de estar/jant�, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozinha, depósito,

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

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

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

vagas de garagem, RS 215.000,00

..

Localizado próximo a Marisol.
Apartamentos c�m 2 e 3 dormitórios,
sacada cf churrasqueira e demais
dependo A partir de R$ 95.900,00 -

Entrada + Saldo parcelado

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

RESID.COUNAS .. BAEPENDI
(ÓLnMAS 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,OO

RESID.ESPLENDOR· BAEPENDI
.

Apartamento com área privativa de 104m2,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,

ampla sacada c/ churrasqueira, cozinha
integrada, bwc social, área de serviço e 1

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

aCaraguáVeículos. R$ 215.000,00

RESID.CARINE· CENTRO

. (INVESTIMENTO)
Otima localízacâo 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$1�3.000,OO

Contendo 1 ampla suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, 2 banheiros, área de
servico, área de festas e garagem.

Terreno com 450m2• R$ 212.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8duaTfloPamplo1W
/(esidenciu/

Os melhores Apartamentos no melhor lugar ria ciciade.

ApartamentosElevadores Torres
por .vutor

l ,�;l -'''l co '�t"l t r'r "e)I. (J 1 ,H ,�,A(" o ,(J 1 '

u;;J!i;.iIi_�.'" ,-.,J"", 'u :", '" "Iujj .•.• '.�","_ :a' "'"

Empreendimentos Imobiliários

SPEDITO
..

oveis

47 3055-3300

. ,
,

lilrallil
IMÓVEIS

47 3275-5000www.pamplonaempreendimentos.com.br 47 3372-1616
De acordo com a lei n"4591/64, informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter de sugestão. Os móveis, assim como algunsmateriais de acabamento representados nas ilustrações e plantas, não constituem parte intejjlante do contrato, D imóvel será entregue conforme indicado no memorial

descritivo, podendo havermodificações no projeto arquitetõnico e projetos complementares sem prévioaviso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suíte mais 03

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA dormitórios, bwc social, sala de jantar e estar,
Apartamento na 303 - 30 andar MOBILIADO - R$180.000,00

- Apartamentos com suíte + 02 dormitórios, 1 bwc, sala, TRÊS RIOS DO SUl- Casa alvenaria com suíte, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozinha lavanderia, bwc cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de mais dois dormitórios, bwc social. sala estar/jantar, f d M d 193 00 2
social, sacada 0/ churrasqueira e 1 vaga de garagem garagem. R$ 175.000,00, - Apartamentos com 02 FLOR DO CAMPO" Apartamentos com 02 dormitórios, 1 '" .

.

. garagem nos un os. etragem a casa: ,m

PRONTOS PARA MORAR. dormitórios, 1 bwc, sala, cozinha, lavanderia, sacada com bwc, sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, Jardim de r�verno, COZinha, �vandena, Metragem do terreno: 409,50m2 - R$320.000,OO.
__ . . -------.----.--r--.

w�"=,,�.S�_:!,�,��!!.����,2,:::!�,,E,�JL�l�l!.���!,2,����!!��;,� ,=,='" .=,=,,="=�,=,=,=L�,�iL2!lJl�r��J:!!L�lt�J!.�!!&9�,,=_"=i=,="'= ,�, ._�����.���r.�.�._��.��.��.:_�_2r2-0 00-0 ,00.. _ _._ _._ .. _ _ .. _ _._ _._ _ _ .. _ .. _ _ .. _ _ .. _ _ .. _ _ _ _._ _ .. _ _ _ .. _ ,

. yllA NOVA - Residencial Grand li'e I .

Précio com elevador - Apto na 503 - Sala estar/Jantar, I VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte
cozinha, lavanderia, suite + 2 quartos, banheiro social, I + dois dormitórios sala estar/janta� cozinha
sacada com churrasqueira. 1 vaga de garagem. Apto. II d' b h'

'.
I d

'

h
'.

com laminado de madeira, porcelato e rebaixado em I
avan ena, an erro socai, saca a com c urrasqueira

gesso. R$245.000,OO. Entrega em fevereiro 2011 e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe -

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

garagem. R$175.000,OO.

CORRETOR
,

E IMOVEIS

I3370-6624 91 02-5299 www.deocarimoveis.om.br

030 - Santo Antonio, cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.000,00m2. acerta imóvel de
menor valor R$430.000,00

091 - Czerniewicz - casa de alve-

154 - São João - com casa de alvenaria e naria com 182,00m2 e terreno com

terreno com 147.000,OOm2 R$450.000,OO 600,00m2. R$160.000,00
019 - Schroeder, terreno de
6.576,68m2 R$280.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de
alvenaria com 78,55m2 e 91,64m2

138 - Santo Antonio, casa de alvenaria c/ alvenaria de aprox. 120,00m2 e ter-
126,OOm2 e terreno cf 324,OOm2(aceita 106 - Centro, apartamento com área

(valor por geminado) R$127.000,OO financiamento bancário) R$100.000,OO rena com 455,00m2. R$178.000,OO total de 120,86m2 R$235.000,00

TERRENOS Prezados
Clientes e

Amigos• ÁGUA VERDE.

R$110.000,00.
AMIZADE.

• LOTEAMENTO

VILLE DE LYON .

R$95.000,OO.

Nosso desejo sincero
de um abençoado
Natal e Ano Novo!

Sandro e Adriana Scheller

Comuni('.amos que estaremos em

férias no período de
23/1l/2010à 09/01/1011.

TERRENOS
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$700.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
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 indústria) R$400.000,QO
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. (Residencial 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

CASAS
"; �

,

'", � �. "', Nlk

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 sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino bane.) R$1 06.000,00
040- São Luis, casa de alvenaria cf 11 0.00m2 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 cf parte de pgto) R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cf aprox. 120,00m2 e terreno cf 453,60m2. (aceita apto de menor valor) R$170.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 1 00,00m2. 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 cóm 421 ,61m2

• R$220.000,00
188 - SantO'Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,OO

':lIsÍJ1Q�".I,,�IG·�f;I��I/,,/!Ii,,', ilj;/�II;JI·;;;jJ;:!1 ;,,/1 ",.1#b.1 tI',;"lffl��gll;�;I�' ill�� fi .W'�J,��:I�i�,;li·rl' ,.:,1 m l®iW�!Jffl/$$';iW�1 :'!lii
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,OOm2 R$640.000,00

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

ri COMPU.•,VENDE:-,lluGA\. FAZ:DO(UMENTI�ÃOfIMOBILIÁRIA I Rua'GuilHerme Weege, 166'· EdifícioiBergamo. Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 4211 - AGUA VERDE - 2 DORM +

1 SUITE, 2 SALAS, 2 BWC, 2 VAGAS DE
GARAGEM. R$ 295.000,00

REF: 4241 - AMIZADE - 1 suite + 2 dorm.,
1 bwc, 2 vagas de gargem, garagem com

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

REF: 4261 - 2 dorm. sendo 1 suite, 3 bwc, 2 vagas de

garagem e com piscina! VALOR: R$ 280.000,00

REF: 3921 - Centro - Apartamentos 2 e 3 com
suite. Brinquedoteca, salao de festas com,
terraço condominial. "OTIMO PADRAO ". A

.

CONSULTAR.

REF: 3154 - Agua Verde - 2 dorrn, 1 bwc,
sala estar/jantar, cozinha. R$ A partir de

R$115.000,00

REF: 3873 - 3 dorm. sendo 1 suite, 2 bwc, 2
vagas de garagem, churrasqueira, piso laminado e

porcelanato. VALOR R$267.000,00

REF: 3801 - AMIZADE - 2 DORM + 1 SUITE,
SALA C/ LAVABO, COZINHA, AREA DE

SERViÇO E FESTA, BWC SOCIAL.

R$ 190.000,00
.

8"'1""I !
, I .imoveisemiaragua.com.br',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Umpeza e segurança para eventos

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas

• Serviços gerais de limpeza

• Portaria

• Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso
rJ�NIZAe ""

�v >O�O .X:;NA ú\
p\.,

•
•.....

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS lTDA

Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jataguá do Sul

Segurança e Vigilância Ltda.

Fone:(47) 3644-3754

(47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - SC Cep: 89.252-190

www.mullercorretor.com.br

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$ 100 mil elescr...

�

cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$130 mil •

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.
'

R$ 220 mil

éÓa.1075 - Chico de Paula-
2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$165 mil

Cód. 1036 - AMIZADE
loteamento Itacolomi -

. R$ 85 mil c/escr.

j.,�

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/- 11.000,00

·m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R$110mil

Barra do Rio Cerro - Casá
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. (escr. terreno)
Valor R$ 160 mil

Côd. 2017 - Centro - Apartamento 3
quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$150.000,OO

�?"�.,<
....I...I.l"W::tl.'-' "lo';

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C�d.1�9 - Nova Brasília-2

cozinha bwc lavanderia sUltes(hldr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
" ,

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem. Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob

.

R$ 85 mil consulta.

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construçães."Deixe todas as preocupações e os
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.·

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
(SFH).minha CASAminha VIDA!

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos

Matrícula de Incorporação 62.167

•

•

APARTAMENTOS

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna. Dil'

2 DORMITÓRIOS, 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

ínstalação de
arcondicionado (sistema

, split), TV, telefone, internet
,\, �

e portões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

Laqueadas
* Rodapés em madeira
* Tubulação para split
* Água Quente e Fria
* Acabamentos em massa corrida
* Ambientes integrados
* Suíte com sacada

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2

'�) ,.'9'
1./\; onte

(glimf'l'
Centro

Casa cf 1 suíte cf 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 Localizaçao:
Lateral direita: 17,61m,

Laterrierda:
17,51m

ME
Loteamento

�:���,�gial
Viena

.l_ 1 suíte cl closet + preparação pI hidra,
2 qtos, piso superior todo em laminado,

;-----_

piso inferior todo em porcelanato,fino
1-----_ acabamento.

't":o/'"1�.".,....,-,,_,_-�_�_

�ea: 211 ,9�I11t
1 Suíte + 2Qtos, AU.: 110m2
1 Suíte + 1Qto, AU.: 77m2

"'"
Ref.:00063.001 Bairro:Centro
Área:226m2

BAEPENDI

_j

Ref.:00198.001 Bairro:João Pessoa
Área:75m2 R$115.000,OO

LOCACÃO
•

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina.
1 suite + 2 quarto sala de estar, sala de

jantar, cozinha, BWC, sacada com

churrasqueira.
Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia, .

sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Limpeza e segurança para eventos

• limpeza de pisos, vidros e fachadas
• Serviços gerais de limpeza

• Portaria

• Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso Op,.N1ZAc: '-

�
., o�O W:€.N.A ú\

p\..
•

....
SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fone: (47) 3276-1938 I setservicos@gmail.com
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jataguá do Sul

Segurança e Vigilância Ltda.

Fone:(47) 3644·3754

(47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do Sul, - SC Cep: 89.252-190

www.mullercorretor.com.br

Cód 4005 Rio Cerro II
25000m2, casa c\200m2
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut.
'

R$ 220 mil

"-

cód.1075 - Chico de Paula -

2 qtos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia, garagem.
Financiável CEF

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$100 mil elescr...

Cód.1044 - Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suítes)+3 qtos,
sala, copa, cozinha, fog lenh.

garagem, bwc

R$130 mil •

loteamento Itacolomi -
. R$ 85 mil c/escr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/·11.000,00

. m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc.. Valor

R$110mil

Côd. 2017 - Centro • Apartamento 3
quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$150.000,OO

Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. (escr. terreno)
Valor R$ 160 mil

BREVE fM"ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,
COM LOTESA PARTIR DE 6 MIL M2 ..VALOR· R$50,OO 1M2
Casas Jláírto

.. ÁAlaITerreno· Cons'
•.

alar
1002 pdi 'li 300m2
1046

.

600m2 ,

1048 p 532�.'i'
"

1065 iVa(2casas115QOmi
1066 Praia_sarradoSul
Apartamento:;

. Local
2002 Sr:.,slÚbab:Jba 1 quadra domar 70rrrl
2019 . Bal�;f;âmboriú quadra domar
12026 ScbrOOder Centro

----------��������--------�
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2016' Floresta

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2017 Cond.. '3q
experiência no mercado de conslruçóes."Deixe todas as preOcupações e os 201,8 .

�r6x. R. procõplo3
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, �erren
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' eh

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 4041
(SFH}.minha CASAminha VIDA! 400a

4005
4006
4007
A1U9ut

.�--
:J>.v"""";:o"" 1<1 '0/

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C�d.1�9;
Nova Brasília - 2

cozinha bwc lavanderia Ultes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa,
" I

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar,

garagem. Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob

.

R$ 85 mil consulta.

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos

Matrícula de Incorporação 62.167

I

I

APARTAMENTOS

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte, 01 BWC e um lavabo-
102,91m2 de área interna. o
2 DORMITÓRIOS, se�do 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, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• 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.

r: c,!

I�:
.�

�ç_�@ç!.Q
Rua 1303
Bairro Amizade- Jaraguá do Sul - se �IP'�gll1.lf!J.�-ª.!'!!!»_1õ.���Jk�(i.'

Solon Carlos Schrauth
�GENHAfUA E �r!mI_g�
Eng". Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa Lazarotto

CIii!ftJiJ.!.J. ���
Colina Imobiliária e Empreendimentos
Ltda. CREC,. 2452·J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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
* Su íte com sacada Casa cf 1 suíte cf doset + 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 esquerda: 17,51m Loteamento Residencial Viena

.

.

tANeJlME .I��
�-- 1 su íte cl cíoset + preparação pi hidro,

2 qtos, piso superior todo em laminado,
-----

piso inferior todo em porcelanato,fino
1-----_1 acabamento.

�--��

�ea: 211,91m2 BAEPENDI
I

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2

1 Suíte + 2Qtos, AU.: 110m2
1 Suíte + 1Qto, AU.: 77m2

Centro

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina,
1 suite + 2 quarto sala de estar, sala de

jantar, cozinha, BWC, sacada com

churrasqueira,
Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 2Q
sala, cozinha, BWC, lavanderia,.
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

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

,

.....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA .. VENDA .. ALUGA .. ADMINISTRA • VISITE ..NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

� .UPI/III1I1///U/IU//DIIII////PIIIII/IUIlIiI/!II/IIII1W"ii1I1J1/mUl/Iilllli#//lIiDlIIIII/fJ/II�lIJItmIJJDIU/fJ/U//rm////IUIIDI/II/fJIUIVDOlPlHlIlIlJJn_/��DlIIJí,.Dmnnm/./nU/pn1IJI//IIUU/OII////lli1/lInOUIU//IJIIlIIII/I1iIJHI1l1ll/lIimlilí/lll/tnI/DlI/DJií,WiJ/IIIIIlHllIfIJ!IlIl/PJlJiíPm/i/UlJI/dJíI//D1/IP///II//mnHllmm//llJIIl//d1tnmnll/W///íunlllllJl1/lmm_mIlJlIP/��/D1iíUil/mlnJl1liII/J1!/IIIW

ICARDO
!I!'

Cód. 350 • Casa de alvenaria com 2 quartos, 1 suíte + 1
bw, 1 vaga de garagem e demais dependências.

R$170,OOO,OO

CM. 310 • Casa de alvenaria 00 bairro Tifa
Schubert, com 3 dormitórios, 1 vaga de garagem e

demais dependências, R$120.000,OO Financia

DER
PRADI

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Residencial Jardim
das Bromélias

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

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
a cabo com caixas individuais

subterrâneas. Trotamento de esgoto e

todo lnhu-estruturn poro construir.

Imóvel Locolizodo no

Loteamento Pradi I .

(47) 8808-5378
(47) 8835-6617
(47) 8861-2228
(47) 8861-1753

... _ ... _ .. .._._._._._._ .. _ .. _ .. _ .. _,_._.. _._-,_.. _._.. - _._.. _._.. _
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iii• Vila lalau KIt com: 1 kit Vila Lalau com
I

peças conjugadas. Próx. ao posto de saúde i
Vila Lalau. 1 vaga de garagem descoberta. !

R$300,OO :
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I

LOCRÇÃD
• 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
separada. Próximo a recreativa da Marlsol,

.. Chico de Paula Apartamento com: 2

quartos, sala, banheiro, cozinha,
churrasqueira, 1 vaga de garagem. R$575,OO

• Apartamento no bairro Vila Nova com 2

quartos, 1 vaga de garagem e demais

dependências, Próximo Auto Peças
Papagaio. R$530,OO

'M O B I L I'Á R I A

RESENÇ4
CORRESPONDENTE

(47)3375.0505
9153·1112' 9135·4977

Gastou demais nest.as
férias? Nós 1:emos a

solução: crédito rápido e

fácil_ Suas contas não Irão
atrasarl

A contratação é rápida e

sem complicações, com
condições de pagamentos
facilitadas.

Venha nos visitar!
A Imobiliária Presença faz
este- serviço para você sem
custo e com agilidade.
E.MPRESTjMO P-I!!$SOAL PARA:;

1)11

Bela chácara 42.500m2, 7 mil pés
de banana produtivos, galpão cf
rampa, COZ., quarto, lav. e BW, 02
lagoas. E�tr. Carrueira. Corupá • SC.

CHACARAS

Terreno 3.400m2, na Rua João
Tozini. Excelente localização.

RS 150.000,00

IDEAL PI MINI CHÁCARA
Terreno 3.750m2, plaino. 2Km do
centro- Corupá. RS 40.000,00

Área de 80.000m2, perímetro
urbano, SOOm do asfalto- BR
280. Ideal para loteamento.

Corupá. R$ 380.000,00.

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

Corupá. Ideal para
Indústria. chácara ou lotes.

RS 160.000,00

Terreno 40.000m2 desmatado,
localiz. na BR - 280, 6Km do centro-

,
'

Corupa. CI casa (4 qts, 2bw e

demais depend.) + lanchonete.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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

, I

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

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/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

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

Terreno
com área de
6.487,23m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 3.161

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Mattar 150-

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 1030.

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.
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Classimais:TI
r-·-------
I

I
I

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 8 e 9 de janeiro de 2011

SPLEN ORE
INCORPORADOHA

Locação
Localização: Vila Nova

Entrega: Março/2011

ef\'\o
ôr'\ôt1\ O

..

• .te o Ô\') (.of\"e�",S\ oc:\o e . ô\Sc:\ec.01 c:\·,e1ef\(.' to
oS

t bOt1\et\
c:\e ôC.ô

.

1 Suíte + 2 Quartos
Áreas privativas a partir de 109,70m2

Alto Padrão de Acabamento,
Elevador e opção de vaga para 2 carros,

Preparação para SPLlT nos 3 quartos,
Tubula ão uente 5

Apto NOVO 2 quartos, cozinha,
sala estar/jantar, Javaderia, BWC,
acada cf churrasqueira, garagem

R$ 540,00 + condomínio
Rua da prefeitura
Barra Rio Molha

Terreno 333,50m2. - Amizade
14,50m2 x 23,OOma. Linda vista cidade.

R 79.000 00. Financiável.

Apto 2 quartos, cozinha, BWC,
sala estar/jantar, lavanderia,

acada cf churrasqueira, garagem
R$ 570,00 + condomínio.

Próximo a Caraguá Veículos.

Baependi.

I����-...._-------------------------------�......._ ..._.__ .. _.- ...._ .. _ .. _ ... _ ..__._._ .. _ .. _ .. _._ ... _ .. ._._.__._._._ .. _ ...._ ..__ ..

1 ,_ .. __�"
. , .. ,,!j� "',-

1- Sobrado 300m2 no Amizade/01suite+02 dormitórios/2 salas. Mesanino,Lavabo/Bwc/Cozinha Garagem
...02 carros/Churrasqueira mobiliada/PiscinalTerreno com 600,00 m2 R$ 530.000,00

��J3.�"':lLitQ!iª'B.§.gjWY"- ..
b9Jª"L!L;2.ºº!IDl!º!iQ.!;lLÇQ.?;!D.hª-!1l-º!2mª�L�-ª1<.L.fllii<.![iÜ<àD1ià[L9blJo:.asgy!2iIí:Ul�L�.Qª®1r'ªI2ªi!5.!'Uilll

gesso/piso ceràmico/bwc social mobiliado/01 vaga de garagem c/espaço p 02 carros/salão d festas coletivo e

mobiliado/Área
privativa:77m2 , R$ 160.000,00
3- Residencial Emannuel - B. Rio Cerro- 1 suíte+ 2 Dormitórios/Sala Estar e Jantar/ Cozinha/ Bwc Social! Sacada

c/churrasqueira/ garagem privativa/ salão de Festas/Área útil: 87,50m2/ -Até 24 parcelas sem juros, somente CUBo Entrega
setembro/2011 R$ 155.000.00

4- Terreno Itaguaçúl ENSEADA Com 504m2 de esquina/ à 340m do mar/ confira em nosso SITE R$ 120.000,00

Ref, 218 - Casa no bairro Barra do Rio Ger
ro, com ,QZ suítes, Oí- oormitório, 02 Bwc,
próximo a Malwee. R$278.000,OQ,

'. .

'.�
.
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Fique por dentro de tu/do

que acontece na região

@ocorreiodopovo

• "I I I "

, I I ,n' II •• I ••

__� � -U� � � �� � �__�__���'�"�'�'�'(�,�'�'�' _� _� __
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Rua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

INFRA-ESTRUTURA

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

����OR�,��,���;ia����i IL .J I

dorm, bwc, coz., sala de estar/íantar.saca � ÁGUA VERDE _ REF 1255 _ RES. BRU- VILA NOVA - REF 1275- RES. JARDIM
c/ churrasqueira, área de serviço e ga- � NA MARIANA _ apto 70m2, c/ 02 dorm. MERCEDES - apto 54m2, c/ 02 dorm.

ragem. R$146.500,00 e sacada. R$127.000,00 R$110.000,00

r---'
-,.._-�.

ESTRADA NOVA - REF 2887 - casa alv.
150m2 e terreno 539m2, c/Ol suite, 02
"dorrn., sala de estar, sala de jantar, coz.,
bwc, área de serviço, garagem e piscina.

R$ 200.000,00

JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao a Iv. 136 m2 e terreno de
407m2, c/ 01 suite, 02 dorm., sala de es
tar e jantar, coz., lavand .. , despensa e 02

vagas de garagem. R$220.ooo,00
�������������1�.����������,�,�,

BARRA DO RIO CERRO - REF 2891 -

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

garagem. R$ 275.000,00

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:
www.vivendaimoveis.com

CZERNIEWICZ - REF 1309
ED. ATHENAS -apto mobiliado c/98m2,
01 suite c/ doset., 02 dorm., cozo , sacada

c/ chur.R$250.ooo,00

-

CENTRO - REF 1302 - ED. A1essio
Berri - apto 165J3m2, c/ 01 suite, 02
dorm.,Sala de estar/jantar, cozo mobilia
da, 02 bwc, sacada, 02 vagas de garagem.
OllMA LOCALIZAÇÃO. R$43O.ooo,00
UTIUZAÇÃO DE FIN. BANCÁRIO E FGTS

II;",�.
CENTRO - REF 1278 - ED. CATARINA

n ERSCHING -apto 115m2, c/ 01 suite, 02
m dorm., cozo mobiliada, sacada c/ chur.

R$265.ooo,00

C�NTRO - 'REF 28�2 - casa a IV.' 150�2 e I�terreno de 390m2, c/ 03 dorm. sala es

tar/jantar, coz., lavand, 02 bwc, brinque
doteca, área de festa c/ churrasqueira e

garagem. R$380.ooo,OO

CHICO DE PAULA - REF 2858 -:- casa alv.
165m2 e terreno de 445,50m2, c/ suíte,
02 dorm. sala estar/jantar, coz., lavand,
bwc, escritório, área de festa c/ chur-
rasqueira e garagem. R$360.ooo,00

VILA LALAU - REF 2793 - casa alv.
150m2 e terreno de 460m2, c/ 01

suite, 02 dorrn., sala de jantar, coz.,
lavabo, bwc, garagem. R$278.000,00

' ''''n�___'__,
"

I
1

I
I.

AMIZADE - REF 2864 - casa alv.
105m2 e terreno 347m2, c/ 01 suite,
02·dorm., sala de estar, sala de jantar,
coz.írnobilíada), bwc, área de serviço

e garagem. R$ 198.000,00

RIO CERRO - REF 2897 - casa gemina
da alv. 82m2 e terreno de 180m2, c/ 02
dorm. bwc, sala, coz., lavand e garagem.

R$ 135.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I 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 + pare. ou

saldo com financ. bancário.

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

ambiente climatizado, área totàl150m2,
vaga de garagem. Localização privilegiada

próximo do centro, padaria, mercaão,
escola, legalizado para Finc. Bancário

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

Vila lenzi cl suite+2 dorm, sulte+tdorm,
ou cl 2 dorm, demais dep. 1 vaga, a partir
de R$.105.900,00 .Entrada + parcela e

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

Ref.0116)Res. Gama - Água
Verde - Aptos na planta c/2
dorm. e demais dep. a partir
de R$98.000,OO Entrada de

R$20.000,OO e saldo por financ.
Minha Casa Minha Vida.

Ref.0211 )Res. Três
Rios - Aptos no Três
Rios do Norte cl 2

dorm, COl, sala, bwc,
área de serviço,
sacada cl churr. 1
vaga. a Partir de
R$99.000,OO

"Ref.0153)Res. Villa Rica - Aptos ria planta
na Vila Nova. cl suíte+ 1 dorm ou suíte+2

dormitórios, e demais dependências, 2
vagas de garagem, sacada com churr. A

partir de R$ 125.000,00.

Ref.0216)Apartamentos no João Pes
soa c/. 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.0167)Res. Nostra - Apto na planta no

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

69,33m2 R$115.000,00. Entr. + pare. Direto
cl construtora ou saldo cl financ. bancário.

Ref.077)Res. D' Fiori - bairro Ilha
da Figueira, apto cl 2 dorm, bwc,
coz, sala de estar e jantar, sacada
cl cnurr, área de serviço, área útil

62,45 m2 R$135.000,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.0204)Casa no Amizade - Com Suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, coz,

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

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

Ref.0162)Casa em schroeder - Com 2 dorm,
sala, COl, bwc, lavanderia, garagem, área
util 70 m2 terreno 360m2 R$ 135.000,00

aceita financ. bancário.
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www.imoveiscaital.net

ReI. 148 - Czerniewicz, Jaraguá �o Sul - Unda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2Jer
reno de 401,OOm2. 04 dorrnttórips, sendo 1 su�e; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; C

.

ha; Area de serviço; Garagem para"02 car-
, entos com d�lhes

'

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, arrplasacada com
churrasqueira, banheiro social, 02 vagas garagem. Area privativa
cpm até 122.53m2, dois el�vadores, salão d� testas, Entr re-

Ref. 130 - Bairro: Centro - Pré-lançamento - Residencial Pao
letto - Apartamentos com 2 e 3 dormitórios com suíte, sala
esta/jantar, cozinha, área serviço, banheiro social, sacada com
churrasqueira. Besidencial com 02 �I�vadores.

-

de, tes-

Plantão 965 J -9028 - 9973-9002

R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariar�al.net
I1/JHlIlIllJlrlllmd!lwllI!lw#/mJI/IIUIUIWI/IINlII/lmllrIl1I!!PlUllI!wilnli1lii1llJ/illl"IIIIIDILil!Hl!JjllJl/ifll!i/l/ml/UumIIH"'lUmlmll!ltimfl!lll1/!nuNl/IIIIJ/mll!1l/lHllwHI/UnIlJIlIlIIfIltIDIIIIUllfflflllIII!!l/IlIl1JIJlllllltmIlWIIJnJI1mlJ/lIII/llmmmmll muurl�WIIH#JllllllllmfflmJll#mtlWutlmldll/llIIlPIUI/IIIl1i1I/U1I!J1mIlWIiU/1Ud#IIHIt!ilII!llIm�1I1/J1IIJHnlilmjmlllJ/llmJlmIllIllHJlIII/II!l/11II/II/fflJllmll/ll1!llmmfflll1I1!lllIIIifRlli!llmmmlll/UllJIUmlill!rllIIJilIllUlllll/IUlIIJllml/mlllmmll/1lU!ll/II/Jllm!!IJIl1I1I!mmUWl/l1W1#ID#!11JUjf/IIIiII/llllIl/lliJi/ll!lllIillllI!lIIlifIJUnlJl "JIIl/llmmUllmHlmlflllml!/IJ/lIUUm#llwlfum!ilullllll1lÍlffllnumUilumJ1l1u/lilIlJlllUmlllIDII/muIllUdUlIJll/llUlI/mlffllmHlIIUJ/UmmrnlUlrlmll"llIllJIulllrunll/IU/lIIlJIjjRWI!/II11lI/mIifflIIN!l/lllIllIlI1l!Ulm/#urllffmlmllll/l/lmillm IIJIII'I/lmtmmmlm� jUl(/llu/I/IDll!lml/llm IlmlilllflllllHllillfflIIIJ/mll/llll/llJlllIIlfdliJI/HIIIJ/WJ!IImlltlmllml1l

OPORTUNIDADE
I

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

211,91 m2 construida.
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,OO

E aptos com 87,54- 1 suite + 2 quartos, e demais dependencias Apartir
.. •. .,.. .• de R$125.000,OO

REF 0147· Terreno no Bairro Ilha da

Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral).CI
Frente 15 m x 31 m Fundos. Área total de
465 m2. (aceita automovel no negocio).

R$65.000,00

REF Ó33 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra- com 1.900m2 sendo 19,00 de frente
100,QO de comp'riJT)ento.. R$250.000,00.

www.imobiliariareal.net

REF 0165 Casa no Bairro no

Jaraguá 99 • Rua Arduíno .

Perini.Contendo 1 suite + 2

quartos. sala, cozinha, BWC ,

lavanderia, garagem,
churrasqueira. Area de 95 m2•

R$135.000,OO pode ser

financiada

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

r .ue 420 Jn2, R$110.000,00
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571.Contendo

17,50 x 40· área total de 700m2, e* casa com 60 m2 em média, R$380.000,OO
.
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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 emTr: 3374-1142
ótimo estado, valor R$255,00. Tr:

PRECISA-SE de diarista que GUITARRA JENNIFER - vende-se, 3370-8171 19914-3313
reside 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

$3 O 00 T 3370 5989 e também uma mesa de corte Tr:6129 Marlene estado, R 5, r: -

3372-3910 Adilson ou Terezinha

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 banheiros,
sacada' com churrasqueira, suíte
com hidro 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 iavanderia 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, carl"! un:_a suí�e
três quartos e demais cômodos
R$115.000,00+ financiamento.
Aceita-se carro Tr.9137-5573

ESTRADA NOVA - apartamento,
com dois quartos, sala, cozinha e

área de serviço, vaga de garagem
pode ser financiado e o uso do
FGTS, entrada de 10.000,00, mais
financiamento bancário. Tr: 9159-
9733

1111111111/11111111111111/11111 O IVERSOS
IMPRESSORA - vende-se,' semi
nova, laser, Jet HP Collor cp 1215, VENDE- SE ordenhadeira
$400 00 T 3273 7669 canalizada para oito vacas daR , r: -

marca West falia Tr: 3376-0405
INTERLOCK- vende ,-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'

MOTOROLA- vende-se q 11 VENDE- SE maquina de moer de

desbloqueado, semi novo, MSN, cana grande Tr: 3376-0405
.

\/Ifi- Fi, internet Explorer, Mp3,. VENDE- SE semeadeira de milhovídeos, cor preto R$450,00 a vista
adaptável a tobata Ir: 3376-0405Tr: 9917-3771 .

MONITOR- vende - se LCD 15" VENDE- SE triturador de milho Tr:

R$150.000,00 Tr: 9922-8011 ou 3376-0405
3275-1410

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

I
I

- f
1
I

,�m/lOOIIlOIlIlIlIlI� VEN O E -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 Ivan ia

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

II/llmllllmn�IUlmlD COMPRA-SE
.

CAR'ROS - 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: 3376-48011
Eli

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

[

i:.(

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 �létrico 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. branca,
com ar, pagamento avista, Tr:
3376-1060

COMPRA- SE cama para bebe Tr:
3370-1064

FLAT - aluga - se para uma

pessoa, quarto, banheiro, sala �e
estar e jantar, cozinha e lavanderia,
40m2- semi mobiliado. R$550,00,
na Rua' Erwino Menegotti, 1.500
metros da Unerj. Tr: 8404-78401
Áurea

-

APARTAMENTO - vendo ou troco
por imóvel de Jaraguá do sul,
apartamento com 3 quartos,
com garagem, na Av. central do
kobrasol na grande Florianópolis
R$165.000,00 Tr: 9196-4430

RAU - Aluga-se apartamento
com 1 quarto grande e demais
dependências R$420,00 com

condomínio. Te 3273-5233

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

SOM 'AUTOMOTIVO - vende-se
marca Pioneer modelo DEH-P3.
100, R$100,00 Tr: 3373-19001
Sérgio

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega
star, novos Tr: 3371-7538 à tarde.

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

-

/1110/111111111/11/111/111/1111 DOAÇOES
PORTA Rolo vende-se com 2,8
metros de altura e 3,5 metros de
comprimento. Fone 9973-8765.

VENDE -SE - engate carretinha
uno, bola chapa tomada cromada.
R$90.00 REAIS. Tr: 9916-3247.

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

't'
TANQUE

BICICLETA - vende-se ergome rica
.

simples R$50,00 Tr: 3273-5233 Pneu- vende-se 225, 75R15, da
dinapro, modelo Hankook, metade
do preço, 3372-0665

PNEUS - vende-se aro 15, para
caminhonete pela metade do preço.COMPUTADOR LG - vende-se, Tr: 3372-0665 _

com gravador de CD e DVD, por
R$400,00 Tr: 3273-7946

::: 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

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

BALCÃO DE COZINHA - vende-se
com cuba de mamorite R$220,00
Tr: 3371-6021

PROCURA-SE sacoleíra 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 cen!ro, oe
Jaraguá, direto com o propnetano.
Interessados ligar Tr: (47) 3346
2750/99233390

111111111111111::: CASAS'1111'11111110111111111111111111

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

completo com Windows XP' e
monitor LG 550, valor R$300,00.
Tr: 9929-8488

FORNO INDUSTRIAL- vende -se

semi novo R$800,00 Tr: 8429-
5903 ou 3370-3414 ou 8465-
6251

TV U
- vende - se 20" com controle BAEPENDI- aluga - se apartamento

e monitor LCD 15' LG, ambos na Rua Max Wilhelm B37, prédio
R$41 0,00 Tr: 8443-3633 azul, Tr: 3371-6021

\

TV -, vende - se 20" com controle CZERNI�WICZ- aluga- se

R$200,00 e monitor LCD 14' LG apartamento Tr: 3371-9820 Elmira

R$200,00 Tr: 8443-3633 ou 3372-

Vende-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 00
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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 sêrviço 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.

SCHR.OEDER - 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

-se casa· de alvenaria, com próximo a prefeitura nova Tr: 9199- clientela formada, toda equipada R$95.000,OO aceito trocar com'

acabamento e construção nova, 0024. Ou 9963-5544. Tr: 3370-3599 chácara Tr: '3371-6069
toda murada, com portão grande,
180 m2, R$70.000.00 aceita carro CLlNICA MEDICA - aluga - se,
no valor de R$20.000.00 Tr: 9614- "espaço em consultório (psicologia,
5385/ Sabriza nutricionista)

.

Tr: 3273-2119 ·0U,'

9975-7708

,

MIIIIII= CHACARAS

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

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

1I/1I/1I/1I1I/1I/nJ/111111I1I SALAS
COMERCIAIS

.YI_.� TERRENOS

MASSARANDUBA- vende -se
terreno com .22.500 m2, próprio
para chácara, 45.000,00 aceito
proposta Tr: 3379-52-14 ou 8823-
7807

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" - 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

zz 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,

SCHRO_EDER - vende - se casa de 50 mts do mar, em frente ao super.
alvenaria com doís quartos, sala,

'

Mini preço. O apart. Contém ar
cozinha, banheiro e lavanderia cond, eletrodomésticos" 1 suite,
casa nova pom u,m. ano de �so, 1 quarto, sala, banheiro, copa,
rua sem salda, proxrno ao mime, cozinha lavanderia sacada e
é averbada, R$120.000.00, Tr: garagem. Tr: 9246-0061 valor a
9161-2681 ou 8858-0453 combinar.

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.

BARRA 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 JOÃO PESSOA - vende - se casa
clientela formada, estoque, área terreno 15x30, meia água em cima
de estacionamento, bairro água de material, R$30.000,00, .tr:
verde, motivo mudança. Aceita-se 8868-4837
cano no negócio, Tr (47) 3276- »Ó:

0200 após 17:00 hs ou (44) 9916- JOAO PESSOA- vende -se 16.84
6865 Com Fabricio . m2, todo plaino sem barranco com

, escritura R$11 0.000.00 aceita- se
LOJA - vende - se completa de carro Tr: 3371-6069 CRECI11831
roupa infantil Tr: 8413-3988/
Simone 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, Ir: 3371-
6021 ILHA DA fIGUEIRA- vende -se

pronrno ao colégio Omago,
RESTAURANTE- vende-se com 587 m2, pronto para construir

RIO CERRO" - 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$l 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
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71-5544 ,VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta . Das 8h . 12h e 13.h30 . 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373 www.atlantaimoveis.com

ReI. 2416 TIPO 1: 3 suítes (sendo 1 com closet e sacada), sala de jantar e estar, sacada
com churq. lavabo, Cal. 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, Cal, área
de serviço, garagem. 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2 aptos por andar, aquecimento
de água a gás, ar-split, aproveitamento de água da chuva, medidores individuais de água
e isolamento acústico R$325.000,OO - Obra Incorporada n° 5.839

ReI. 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

���������--r-------------��
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

ReI. 2425 no Centro, c/ 1 suíte master,
2 dorm c/ sacada, bwc social, sala de
estar/jantar, sala de TV, sacada, COZo

área de serviço com bwc, 2 vagas de
garagem.(Ficam todos os móveis sob
medida). Area de festas com piscina ..
R$430.000,OO

ReI. 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,OO -

Obra Incorporada ,n° 60.398
��m.I)"" ,,t� ()f}<'l, cPJrt.ilUu. J�lt.t tlJ.;t", i!44,tt,

,�tv N,4JI. d)'I»IMJI,�t'4II�f), t Wi,ê-l t�ü
!I!� �Jf�itt!:c., Cl;IJi" (I. .u,t�p,t�MiAt@, t (1• aua.

=:r:�. a44Ófh thttht�<)' mlltWf)4·1áJttl.
..

��iJtM,. -dtitop,Mo IJMIJMd,o. t). il1d?ÁiM.,

,fiG, 7lte�(), (9'iIt�í<ta r1�jj'(t (1, /)wJ
((./;." ��!1pl�tle fi.Jt{J,- tfiZlJtAl

t6(9�(lIt'U !3tttf>(;.�/!

Ret. 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

Entr,amO$ em férias dia 24/12/2010 e
Retornaremos dia 10/01/1011
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• Administra

EL
·

com,pra • Casa
•Vende, • Lote

-

• Avalia •Apartamento
, '·,Aluga • Chácara.

.:
� ���

J

Rua Exp. João Zapella� 88 -,

Centro ... Jaràguã do,Sul
o

... I'

Sugestões de Presente para o Nata:

Para seu Inimigo, Perdão.
Para um Oponenfe, Tolerância.
Para um Amigo, seu Coração.

.

Para· um Clienfe, Serviço•.
.

Para foda Criança, um Bom Exeml'lo.
Para Todos, Amor.

. ,

. Para Você, Respeifo.

-

Bar+e I Imóveis dQ$�a à seus Clienfes, Amigos e

Colaboradores, um Sincero e Feliz Na-hitl.•.

e que em 201l,:nossas parcarlas s�am �reJ:>lefas de
.

'

,___ -,.,'... �
..

Prosf:>eridade e .sucesSo, com as bsnçãos de Deus.

UM Abraço de +oda a Equipe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



28 Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 8 e 9 de janeiro de 2011

'G' RÂ�1Wf
I �

•

••
PI';'[}fl
.' �

•
•
RI RA·II'.Id IA'• '�.Iri WM

.1
,IncorDoradora'

47 3055 0073 - www.epassos.com.br !
Marina Frutuoso, 180 - sala 4Q - Centro: Joraguá do sul-se - Plantão: 47 9973 8020 ,i
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IMOBILIÁRIA
'(pJ

Apart. (novo) 1 dormit., sala, COZ., área serv, bwc, sacada cl
'

, churr. e garagem. Resid�ncial das Tulipas. Aluguel: R$ 495100
'

nos de bons nego"c·I·OS' Apart.3 dormit.. sala, coz., área serviço .• bwc, e garagem. "

.

,

'

.

'. Av. MallUeodoro da Fonseca - Ed. Picolli. Aluguel: R$ 750,0� .

'

1!I!!lIIII!f.�!-Apart. 1 dorniit., sala, cozinha, bwc, lavanderia' e garagem. "

R Mal. Deodoro da Fonseca - Ed. Florença Aluguel: R$ 60�,00
'

Apart. 2 dormit., sala, copa, coz., bwc, lavanderia e garagem.
Rua José Albus, 95 - Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00 '

Casa, 04 dormit., sendo 01 súite cl t,idro, sala, 2 bwc, sacada, '

cozo cl móveis sob medida, sala estar/jantar, lavabo, despensa, ,

área de serv, áreas de festas cf churr.., garagem p{02-carros., '

Casa murada. R"Eugênio Lessmann, 301. Aluguel:;R$ 2:O�0,OO �
,

','. ""
.,

.

Apart. 3 dormít. (sendo 1 suíte'), sala, çoz.lávahderla, bwc soc.,l
sacada com churrasqueira. e garagem. Rua Gov. Jorge Lacerda, .

nO 100 - Ed. Novo MiI�nio. Aluguel: .R$ 900,00
Casa mista, sala; copa, coz., lavanderia, banheiro e garagem.
Rua Rudolfo Hufenuessler, nO 390. Aluguel: R$ 550,00
I,tS.CA�
Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha, bwc, lavanderia' .'

qhurr., sacada e garagem. R. José Pavanelo. Aluguel: R$ 700,00
,

Apart. 2� dôrmit:�ala, coz., tavanc., bwc, 'sacada e garagem.,'
Rua .Doming0s da Rosa, Ed"Bela Vista. :Aluguel: R$ 550,.00 :

..., .• M

,. fi' x

I.$fMM� .,

.Casa em alvenaria, 2 dormit., sala, cozinha, área serviço, bwc ..

e garagem. Rua'Alcebiades A� Verbinenn. Aluguel: R$ 550,00
'

WAt.DW
Sobrado gemin., 2 dorm + suíte, bwc, sala, COZ, lavand., lavabo
churr. e garagem. R.lrmão Leandro. f20m2• Aluguel: R$1.200,00

.I'

FONE: '(47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404-8498 (9183-2333

""",,.,....,, .. ,, .. ,,.,,_.. 'W}�'iI� ···,·_.,I!II!t·'
.. ··�'

Rua João Picollí, 104' - Centro - Jar"��uá do' Sul/SG ':

( ç
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�AOf47�917�
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Apartamento suite + 02 dormitorias.
ama privo 89,0 rn2. cozinhamobiliada,
ama serviço, banheiros com bancada
em granito e armários. ampla sacada
cf churrasqueiraaceila permuta
(troca) por apto de menor valor.

R$19S-MIL - COO 660

�&�

Casa residencial com ótima localiza
ção, próxima ao Angeloni, com aque-'
cimento solar, pi�cina, 4 dormitórios
sendo 2 suítes. OIimo acabamento,

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

��

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 sufte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósito.

espera. para split
R$179.900,00. COO 499

illJ:2)��

Apto suite + 01 dormitaria.
Bem localizado . Em otima
conservação. 80,90 m2 • R$
130 Mil - Pode ser financiado

.

- COO 675

Apto com 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira e vaga de

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, próximo ao centro - R$155

MIL-C00392

\'!ífl!&�

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

�

.

- Ótima casa residencial. 1 Sufte+
3dorm, escritório, bwc social,

lavabo, 2 salas amplas e integradas,
cozinha e churrasqueira. Piso infe
rior possui pequena,edícula, piscina

. e área para festas. Otima vista para
a cidade. COO 599

, AP1e�C!SutrE + ..2'dorm., banheiros
.

Ótima localiza9�o' e vi�ta pa�.a :.
.Ó:

"Casa de alvenarta geminada, com" ".> 'tom bancada em 'granito, piso
cidade, Condomlnlo Jardim Cristina, 80 m2, contenoéfZl!ormit., sala,' laminado; 2's(c;adaS, dependencia de

_ 718 m2 Lot. 07.
.' .cozinha: área de'serViço, 1 vaga de emprega� kiçalização,privilegiada

á vista. COO 587 -garagem. R$135 MIL - COO 615 R$269MIL - COO 651
,

. � "',

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto -

: com sufte + tdorm, sacada
" com clurrasqueírae uma vaga

de garagem, próxrno.ao centro.
"�'

.

R$130.000,00. G00468

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

- vista privilegiada. COO 633
• ".&..

'

,
-

.

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

R$700,OO.

�
- SALAS COMERCIAIS

MARCATTO CENTER
Sala comercial de frente
.Mal. Deodoro da Fonseca .

220m2 aluguel R$3.500,OO
183m2 aluguel R$3.000,OO

Consulte-nos !

* CENTRÓ - (em frente ao
Colégio Jaraguá), Excele�e
s�.comercial (decorado por

arquiteto), dividida em recepção
+ 3 salas, banheiro e copa
mobiliados. Possibilidade de

negociarmobnias. R$1.500,OO.
* CENTRO - Sala comercial
nova, frente da rua marina

frutuoso, pé direito alto, 65m2.
R$1.680,OO

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

R$590,OO.
.

* CENTRO - Sala comercial
nova, frerta da rua Marina Frutu-

.

.

asa, 47,12m2• R$1.250,OO.

-CASA
* BARRA - casa suite + 2 dor
mitórios, garagem. R$720,OO

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

* AMIZADE - apartamento com
suite + 2 dormitórios, área,

garagem. . R$670,OO.
* VILA LENZI - apartamento

com 2 quartos, garagem. lavan
deria, dispensa, área 'extema.

R$600,OO.
* CENTRO - Apartamento

_ sacada, 2 quartos, garagem.
R$590,OO.

* Sala 80m2 com 2 banheiros,
(próx.Breithaupt Reinaldo Rau).

Aluguel R$1.400,OO.

- GAROEN FLOWERS. Apart
cf ótimo acabamento, piso

porcelanato, gesso, totalmente
mobiliado,sacada cf churrasqueira.
Prédio com sauna, home theater,

.

academia, sala de jogos, piscina e

amplo salão de festas, 2 vagas de
garagem+depósito. - COD-640

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA",
�, '

(47)
LOCAÇÃO

71�6600

' ..

outros NEGÓCIO acesse:

3370·1122
9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161-Sala 05· Centro
. Esquina com a Rua Marina Frutuoso ·CEP

89251-460· Jaraguá do Su�SC

www.ivariaimoveis.com.br
lva na@ivanaimoveis.com.br

Ofertanálidm até Q data de 10/01/11

·Ref. 2070- Aportomentos no bairro Vila N!MJ, Res. Dom
Midiael, !DIli 1 slifie, 2 quartos, sala de eslnr, sala de janlor,
!D2inha, sacooo com dJunusqueim, área de seM�, 1 ou 2:-' .

,

vagas de gamgens. ,\roo de 89, ()()m2 a 11 O, ()()m2. Preço ,

.

de RS1SO.lXXl, 00 a RS215.000, 00.

Ref: 1099 - Coso na Bairro Amizade,com 1 suíte, 2
quartos; llwc, coz., sala de jantaI, solo de estar,área .

d,éserviço,l vaga de garagem. Área: 11 O,OOn{
Areo terreno:318,00m2• Preço R$265.000,00. '"

;�

Ref: Dubai - Apto no Centro, Residencial Dubai,
com 1, suíte, 2 quartos, BWC, sacado com

churrasqueira,cozinha, sala de estar,sala de, jantar,
área de serviço. Tubulação para aquécedorde água e

gás. Medidor individual de água, preparação para ar

cond. split, 1 vago de garagem. Preço RS275.000,00.

Ref:208'l - Apto no Centro, Edi�cio Isabella, com 1
-

suíte mobiliado, 2quortos mobiliados, 2 BWC mobili
ados, cozinho, sola de jomar, sola de estar,socado,'

,

� área de serviço, 1 vagas de garagem.
-.

,

Valor RS 179.000,00.

.'/iF'

Ref: 2083 - Apto_ no'Boirro Água Verde, Re�. Nostra,
com 2 dormitórios, bwc, sala de estar, sala de jantar com
sacada, cozinho, área de serviço, 1 vago estacionamento.

Preço R$115.000,00

Ref:3042 � Terreno no 'Bairro Amizóde, loteamento'
Champagnat,'com órea de 390,98m2• Valor,RS',$"

-

250.000,00.
-

Ref: 2089 - Àpto. no Bairro Amizade, Res. Vale do
lua, com 2 quartos, bwc, cozinho, órea de serviço,
socado com churrasqueira, 1 vaga de garagem.

Valor RS 1.28.'000,00

Ref: 2090 - Apto no Bairro Agua Verde� com 2 quartos,
bwc, solo de estar, jantar, cozinho, área de serviço,
�acada com churrasqueira, 1 vaga de garag.em.

Preço R$14Q.000,00

Ref:20Z4 - Apto no Iemro, Rês. Nova York, com 1 suíte,
2'quartos, bwc, ,cozinho, sala �e estar, sala d� jantllr,
óreo de serviço, socado com churrasqueira1 ] vago de,

garagem. Valor RS 190.000,00
.

.....

,
Ref:3043 - Terreno no Boiuo Vila Novo, com 'área

.

de 390m2• Valor RS) 40.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imo�iliariaws.com.br vendaS@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim
.

:.".,.,,; "Ilh1tlli'" .'/( :/'1- lh""'rrl'}I'I Irl' "II Iii' I'f II' "Ifl'li 'I II'
.

r-, ' ;
.
J. f.,.� I· Cio '1 .. ,. I �J ... I. ' I _ t I t. I I.I�. " ..

. ·;2 Rêf:325 Amiiadel
",

)' Gn�tàinlrim Lote cMl área c.

"de 440,04m2 R$70.000,OO ,

Ref 218 : Bailanal doSul! Guararnirim Casa em
�Iveflâria coni Oq quartos; serido 01 S��il saía de '

/'�star/jantar; ban��irP:scicial,·.coiiqtlae!avanderia,
;;t:', Imâgem merílmeiiià II(lslrativa, Efl1 édnstrução!!

.

,R$150.000,OO�iilanciável pel�paixa,

Ref: 208., Cenlro/Guaramirim: casa
em alvenaria com 2 quartos 'I- 1 suíte,
sala de estar e jantar, cozinha, área de
serviços;·balloeiro, chwrasqueira-e
garalJ8m; casa toda murada �Qm portão
,eletrônico;S$27l),OOO,QQ"

.... "

Rei: 223 - Amizade/Guaramirim - Sobrado geminado
com 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia e

t ga,rage[Tl, Área construída de 65m2, íoea marada
...... ....

R$110:000.00 ;
.

Ref: 226';' Amjzad�/�uaramirim ,Terreno cem
. 420� pronto P?fá çonstruír. R$7§;OOq,oo

.

Ref 233 Avai/GuararnirimCasa em alvenafia Cóm 03 v

QLtai!os, sala; cozinha, banheiro, garagem e ectlculli !lOS tuOoos
." da,çasa comáreade� e escrilórío. R$15IUJOO,OO

.)�'" ..... ";-.: :-,.,:,.:.,.

. ,':.;t: -1>"_' ':: -',

,�Ref: 191 Centró/Gllaramirim Casa eni alvenaria
..... com 3 quartos, Sala:' cozinha, 1 banheiro.

'

lavanderia e garagem. -S5m�. R$65,OO6.;OÓ .

i

/:
....

.
.. _.,:,::_::.:....,}

Financiamentos
;j'

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS 4móveis·aall!'� ,çonsultoria
ftabHacionall filéiíltamos seu

processo de financiamento pela
Caixa Econêmlca federal.

* Casas Prontas .......
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

(47)33l3·3404 I 3373·0066 -
,

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

Ref 222 EsCOlinha! Guaramirim Casa Geminada
Nova, com 02 quartos, sala; côzinha, banheiro,'
.IavanQeri� e garagem, R$100.000,OO (Cada)"
APROV�.ITE ESTA QPOftTUNIDAUE!ll

Rei: �25 ' Avai/Guararnírim ' Casa nova em

; alvenari'a com 2.Quartos, sala. cozinha, i
',hanhelro, lavanderià e garagem, 80 m2 de área

qonstrufda é. terren de aprox, 210m2 todo
;' "

r:rll,lr�do, B�1.a5.00D,OO ',.;'

ReI: 0237 •.Gabc8 d' agua!Gll3ra!Jlirim -tasa
mista com 2 quartos, saa,cotinhá, 1 banheiro e

lavilnderia,R$65,OOO,OO

Ref216�Avaff Guaramfrirfi êasa mista com 02 Ref 221 Â!lâlí�liataJnlrlm Casaem;�vena�ia,
quàrtos: sala,'Cozinha. baQheiro e1avanderia.) com 02 quartôs;:panheiro, sal�i coztnha,

,

.

,L .••.... !>, 8$68.0Q9;go i/i; .Iâvan�eria e 9�í�g��,'R$125.0DO,OD.

r

--. �

l \
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o consórcio de imóveis é uma excelente opção para você

que quer programar a reforma, construção, compra da casa

própria, investimento ou sair do aluguel. Você escolhe um

,

valor de crédito e um prazo para pagar' as parcelas que',

cabem no seu bolso. Assim você planeja e realiza.

" ü'
o
z

o
'di

o.

(ii
:::J
c:
co
o
1(0,
o
Q)

'I:::
o
o

R$ 40.000,00 ,R$ 221,12 R$18l;12

R$ 300.000,00** ," R$ ,2.185,09 'R$ 1 �885,09
Mude de vida, faça o seu consórcio Ademilar..

·ADEMIL UM IMÓVEL,
UM NEGÓCIO,
UM FUTURO MELHOR.consórcio de imóveis

'Parcelas reduzidas até a contemplação, quandoserão recalculadas, Prazo de 240 meses para o crédito de 40 mil reais, Prazo de 150 meses para créditos de 100 mil e 300 mil reais, Valores e condições poderão sofrer alterações sem àviso prévio "Cota casada"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Admlnlstraçio:

CHALÉ 3311�1500· 3215-1500

9�1500·9639-1500 Futu,
I mobil i á 'r i a APARTAMENTOS

3312-0651
9913-5304·

vendas@chaleimobiliaria.com.br
Rua Reinaldo Rau, 58 � Centro· Jaraguá do Sul

Sala Comerciai no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso-

. R$195.000,OO
(Entrada negociável mais parcelas);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet:,
ao lado do nO 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de campo. Edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENntOUSE). Cobertur:a
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para Jogos/Lan House e área para piSCina
com deck/Solaríurn, 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.
Ár8as: 270,()()mZ total e 149,()()mZ privaUvo (áreas
estimadas).
Etapa dà obra: Fulldação (EstaqueamentoConcluído)
R$280.454,40 :to CUB (CUSTO ES11MADO pelo
Condomínio sem Acabamento) em até 30meses.

Apartamento Tipo 2 com Suíte, .

cozinha, área' de serviço, estar/jantar
e uma vaga de garagem (segunda

vaga opcional), com áreas estimadas
de 69 m2 total e 36,90 m2 privativo -

R$85.000,OO
.

(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois

dormitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 135,09 m2 total e 87,66 m2

privativo - R$134.646,60
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 02 com dois dormi

tórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 119,29m2 total e 76,06m2

privativo - R$118.897,68
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga'dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo - R$136.723,62 -

(Entrada negociável mais parcelas).

Apartamentos TIPO 02 com dois dor- ,

mitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

Churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 120,95 m2 total e

75,00 m2 privativo - R$107.886,90
(Entrada negociável mais parcelas):

Precos de Custo Estimados pelos Condomínios sem acabamentos, válidos até 31/12 /2010 (Após7êajüsie-peláVãriãÇaõ'dô'eUB). Construção pelo Sistema de Condomínio Fechado a Preço de Custo (Preço Aberto) - Não é Incorporação!
,

Divulgação 'para formação de Grupo de Condom(nio conforme Lei 4.591i64
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS:
H652 Casa de madeira com

02quartos. Bairro Jarguá 99.
R$33Q·.QO.," : <, , .'

.

'

,

•. ".
• ,'� •

,
t, i, ,I ,.

, H6S6 Casa se alvenaria corri <I'quartÇl
� Bairro fi:gua Verde - R$460,OO
H664 Casa de alvenaria com

Ó2quartos. Bairro AmízEjde ,

R$õ20,00, 1" =.

H660 Casa dê madeira com

03quartos. Bairro Agua Verde,
R$560,00 - próx. Chopp e Club.
H663,Casa de madeira com 04
quartos. Bairro Ilha da Figuéira.
R$700,00 • ptóx. Posto Pérola.
H661 Casà de madeira com 04

, quartos, Bairro Vila Nova" R$1.000,OO
- próx, Prefeitura de Jaraguá.

APTOS:
H552 Apto com 2 quartos - Bairro Ilha
da Figueira- R$ 520,00
H554 Apto com 2 quartos - Bairro
Centro - R$4�O,OO + Cond.
H556 Apto com 02quartos. Bairro Vila
lalau. R$530,00 + Cond,
H544 Apto com Q3quartos, Bairro
Nova Brasilia, prox. Angeloní 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 quartos
�irrci G�otro:,R$70P,OO + Gond.

, H553 apto "com huite, 2 cuartos
Bairro Centro -, R$700,OO + Cond

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercial com 76m2• Bairro
Santa Luzia .R$399,OO,
H725 Sala Comercial com 35,68m2 -

Bairro Centrá R$400,OO + cond.
H723 Sala comercial com 70m2• Bairro
Centro. R$490,OO + Cond. + IPTU.
H710 Sala comsrcial.Bairrc nova

Brasília. R$500,OO
'

H717 Sala comercial com 32m2 + WC.'
BarroCeníro. R$670,00 + IPTU.

·

H707 Sala Comercial. Bairro Nova
Brasília. R$600,00,
H713 Sala comercial com 130m2• Rua
Barão do Rio Branco - Bairro Centro,
R$1.600,OO.

, VENDA DE CASAS:
H11,9 Casa de 'alvenaria com 100m2,

, cóm 03quartos, 01 banheiro, cozinha,
sala, copa, área de serviço e 01 vaga

/' ç de garagem. RuaMario Jabruske -

Bairro Nereu Ramos. R$130.000,00.
H114 Imóvel em construção com
300m2• Loteamento Miranda, Com
terreno de 825m2, excelente para
comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila
Nova.Q9m 314m2, terreno-com 530m\
com piscina e garagein para 04

• carros.
'

H1f2 Casada'106m2 no Bairro
·

Czemiewicz com 01 quarto mais suite.
Rua Nivaldo Pereira. Va10r
R$220,OOO,OO

VENDA DE TERRENOS:
-. H329 Terreno com 196,913,45m2�

Bairro Ilha da Fiqueira.
, H324 Chácara com 47,500m2• Tifa dos
Monos.Valor 'R$95.000,OO.

Venda de Chácaras:
H318 Chaêara com 28.000m2, com
casa de 120m2, com rancho
hordenhadeira automática. 3 km do
centro de massarancuba.
R$260.000,OO. aceita imóvel como
parte de pagamento

Lotes de esquinas no
Amizade, na Tifa Schubert.

Seu imóvel está aqui,
ABITAT

WYÍW.imobiliariahabitat.com.br
habitat�·mobiliariahabitat.com.br.

<. " -�

H120D � Edificio:
, Baden Baden\;

Barra do Ri,o
Molha· entrega
Fevereirõ de 2011
• Area 'privativa .1

57,00 m2.
ACABAMENTO
DIFERENCIADO.

��,.h_p04""� DIA""•. ,

4':»712211

H205S Apto com

dois dormitórios,
�\i banheiro e cozinha
,� mobiliada, duas
� sacadas. Valor
:� R$145.000,OO.
�l Bairro Amizade.

n u l u
ç

ô

e s c o n s u r u t I v a s

H202 Apto com 01suíte com closed + 02quartos" sala jantar, estar,
Iv, lavabo, churrasqueira, área de selVÍço, sacada fechada, BWC

H203 Villeneuve Residence
aptos com área total de
515,12m2• Para quem gosta
de viver com requinte e

segurança.
..

DiA
f�n� 41 33ft 2211
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'RUA BERTHAWEEGEN-&25 SAlA 01.
EM FRENTAA ENTRADA PARAo

PARQUEMALWEE, JARAGUAwOO SUL
FONE :3376-2206

RUA 28 DE·AGOST0tr1469. SALA
103, EM FRENTE AO IlANNES
�TERIAISDECONSTRUCÃO.
GUARAllíRIII. FONE :3371-4183.

Casas geminadas, 'bairro João' Pessoa. Aprox. 80m2• 02 quartos,
saia/cozinha conjugados', banheiro, lavanderia, garagem � chur�
rasqueira. Acabamento com massa corrida e grantto. M150.411

Bairro João Pessoa - lotes
com

.

aprox 350m2,' ruas'
asfaltadas, Em fase de
aprovação no Registro de
.Imóveis. MI mãe. 54.965.

LOTES

,

Bairr.o T�ês' Rios do Sul -; lotes com aprox. 350m2, rua astal
tada, totalmente 'Iegalizado, pronto pra construir, financiável

,
õ ·pela.Càixa: - Reg. Imóveis MI mãe 59.123

Bairro 'Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,'- Reg. Imóveis
MI9.205.

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1Om2, rua com
- �

"""asfalto - Reg. Imóveis M150.966
. .

,", ;,'.. .: .. , RES. YEN EZA.,., \,"

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase de
. conclusão - Re . Imóveis MI 24.783.

Bairro Barra do Rio Cerro
- lotes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, Em fase de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

>

)

!
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LEIER Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br ,

..
.

.

.
;.� .EMPREENriIMENTO� IMOB,ILlÁRIOS

.

Água Verde
L150 - Casa em ponto privilegiado
da cidade. 1 suíte master 2
dormitórios, sala de estar/@otí![.__

-ErS"C rttôrTo, c'o zrn fiã-,�BWC,
'lavanderia, quarto de serviço,
sacada, varanda, despensa, salão
de 'festas, portão eletrônico,
jardim e garagem para 2 carros.

João Pessoa,'
L330 � Casa de alvenaria com

-t83m2 sendo-3'dormltóTllls�-Sala-
de estar/jantar, banheiro social,
área ,de serviço, garagem e

,ampla varanda. Podendo'
também sermanclada.
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Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
, .... - •• ".:.. a .. ;c: .. II' "'ti\< ... "'- , Oi- •• '
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CASAS:
Bairro estrada nova - rua joào mlguel da silva, 514 .

02 qtos, si, Cal, lav" bwc, gar. R$300,OO
Bairro:Jguá 99 -Rua RI 103,0" 500 -02 qtos, si.
COZ, bwc, lav egaL R$500,00,
Bairro:Jguá 99 -Rua 1054 ·02 qtos, si, Cal, bwc,
lave gar. R$380,00
Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel, n° 17i
-R$4.500.00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI -112 s/n" -02 qtos,
51, COZ, owc, lavegar, R$475,00
Bairro:Jgua Esquerdo -Rua Jose Mario Menel. n°
55 -01 suite, 02 qíos, sI. coz, bwc, tav e

garagem.R$700,00
Balrro:TifaMartins -RuaJosé NarJocll, n"1749 -03
qtos, si, COZ, bwe, lav .R$550,00
Bairro:Tifa Martins -Rua Irineu Franzner,nQ204-02
otos, sl, Cal, bwc, lave garagem ,R$400,00
Bairro Vila Rau -Rua Maria Bertoldi Berloli,n" 57 03

r-�����iiiioiii_iiiiiii.����T-__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii.-t----:===============:-�===�==�==��=:�==��I qtos, si, COZ, bwc, íav e garagem ,R$800,00

-'--"-"--1!, ,

Bairro João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa,n° 410 -casa do Meio -02 qtos, 51, coz, bwc,
lav.R$500,OO

I
Bairro João Pessoa -Rua Manoel Francisco da

II
Costa,nQ 410 -Casa do Meio -01 qto, si, COZ, bwc.
lav.R$450,00
Bairro:Tres Rios (lo Norte -Bua Rodovia Municipal-
02 qtos, si, COZ, bwc, lav.R$380,OO
Bairro:Vila Nova -·Rua Frederico Gur! Vasai,n° 122
-03 qtos, si, COZ, bwc, lav .. R$1.000,00.
Bairro:Nova Brasllia- Rua Leopoldo Janssemrr 20
·01 sulte, 03 otos.sl.coz.bwc.iav, piscina e

garagem.R$lAOO,OO
Apartamentos:
Bairro Centro -Rua Jose Pico li, 11' 1 04 -04 qtos, si,
coz,02 bwc, lav, sacada e gaf.R$850,00
·-edifCarlos Spézla
Bairro Centro -Rua Gov. ,Jorge Lacerda,n"31O -02
qtos, si, COZ, bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar.
R$650,00-Edif. Sta Luzia
Bairro centro:Nelson Nasato.n° 46-02 qtos, si, coz,
bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar. R$580,00
-·Edi! Ferrett!
Bairro Centro: Rua CanoinI1as,n° 130- 01sufie, 02
otos, si, COZ, bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar.
R$B50,OO-Edil. Dna. flda
Bairro amizade - rua arthur enke, 231 -Edf.parisi -

02 qtos, 51, coz, bwc, lavo gar. R$420,00
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Todl, n° 960-01
qto, si, coz, bwc, lavegar,R$450,OO
Bairro:Czerniewicl - Rua Paulo Becendorf.230 -01
suite, 02 qtos, 51, COZ, owo, lav, sacada cf
churrasqueira gar R$1.000,00 Edif, 0411has
Bairro Vila Hall-Rua Imigrantes, n"304 -Edif. Bruna
Mariana 02qtos, si, Cal, bwc.lav e gar.R$600,00
Bairro Vila Lenzi -Bua Marcelo BarlJi,n 314 -zetos,
51, COZ, bwc, lave garR$400,OO,
Bairro Vila Lenzi -sua Victor Rozemberg,n° 384 ·Oi
suite. 2qtos, 51, COl. bwc, lave gar.R$650,OO

tr.�,�;:;������������T-========��======�����=�����":':':';;::;�----'----__�;_..;_.;.;.. ..:.....:.;_:.:.:._.Jl Bairro Vila Lenzi, Rua Maria Umbelina da Silva. n°
500-1qto, sr, coz, bwc.lav. RS450,00
Bairro Baependi .- Rua Relnoldo Bartel, s/n -zqtos,
si, coz, nwc, lave gar.R$560,00.
Bairro Agua Verde - Rua P;lulo kraemer, n" 202
-Edif. Olinda -02qtas, 51, COZ, bwc, iav e

gar.R$600,OO
Bairro Água Verde - Rua Henrique Nagel,n° 373 -,

02 qíos, sI, COl, bwc, lav, sacada cf churrasqueira
gal'. R.$650,00 Edil. Agua Verá()
Bairro Trta Martins -Pua 766, Adelaide toftol
-iot.üorupa -zqtos, si, Cal, bwc, lav e

gar,R$380,00
Bairro Água Verde - Rua Jorge Buhr. n° 336 •

02qtos, si, COZo bwc, lave gar.RM80,00
Bairro:São Luis -Bua Carlos Tribbes, 0°141 .

02qtos, si, Cal, bwc, lav, sac e gar, R$580,00
Bairr():Jgua Esquerdo -Rua Adalarata Daurl Pradi,
n' 126 -02qtos. si, COZ, IJwc, lave gar, R$480.00
Bairro: Ilha da Figueira- Rua sta Julia, n° 181 -

02qtos, si, coz, bwc. lave gar .R$550,OO
Bairro:llha da Figueira·Rua Angelo Benetta, Edif,

Ditíori-üêqtos. si, coz, owc, lav,sacada c

cnorrasquera e gac R$670,OO
Bairro Ilha da figueira-Rua Jose T,ribeiro,n" 1 014-
02q!as, 51, coz, bwc.iav e gar. R$570,OO
Bairro: João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
üostarr 250 -Dl suite, 01 qto, 51, COZ, bwc. lave
gar. R$650,OO
Bairro:Vlla Nova: Rua Oswaldo Glatz,n° 40 ·02qtos,
51, COZ, bwc, lave gar. R$480,OO -edif, Jardim das
Mercedes
Guaramirim -Apto - Rua Geronimo Correa,n" 55
-Centro-01qto, 51, caz, bwc, lave gar, R$670,OO

KITINETE
Bairro -São Luis -Rua franclsco hruschka, lote 148
·-são luiz· 01 qtoe cozjunto, bWG. R$250,OO
Bairro-Estrada Nova-Rua Jose Picolí, 510 -01 qlo
e coz junto, bwc. R$250,00
Bairro -tentro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n°
88 -01 qto e coz junto, bwc. R$350,00

TERRENO:
Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira· 30x60
m2R$1,000,00

SALA COMERCIAL
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose T.
Ribeiro, n° 3424-80m2-R$700,00
Sala Comercial 11M da Figueira -Rua Jo�e T.
Ribeiro, n° 396B -75m2-R$520,00
Sala Comercial Agua Verde -Rua Wally Emilia
Mohr,nc 60 -36m2 -R$650,00
Sala Comercial Vila Lenzi -Rua Lorenco Kanzler n°
426 -35m2·R$600,OO

"

Galpao:Massaranduba -Rua Luis Kreis, n' 116
-Gentro-600m2- R$2.200,OO
Casa Comercial Guaramirím - Rua Irineu Vilela
Nelga,n° 114-tentro R$1.400,00.

'I M O Bit I Á R I A

MENEGOTTI
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

5.789- ÁGUA VERDE - terreno com 450,00m2• R$70.000,oo

3371·0031
Rua Barão' do Rio Branco, 545 - Centro

6.147- BARRA - apto cf 2 dor. Sala estar cl eoz,
integrada, bwc, área serv..e garagem. ACEITA
FINANCIAMENTO· APTO POR R$100.000,OOO

6.163- SGHROEDER- casa cl 1 suíte, 2
dorrn, sala, COZ, bwo, lav, +, edicula com

garagem.terreno com 450,OOm2 (15,00 x
30,00). R$190.000,OO

• 6.189- TRÊS RIOS DO SUL- TERRENO COM
360,OOm2, li,$72.000,OO .

APARTAMENTO
BAIRRO VILA RAU

APTO 801 Rua Imigrantes, 304
EDIF. BRUNA MARIANA· 02

quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada e garagem Valor

do aluguel: R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores
.

CONSTRUÇÃO E fNCORPORAÇÀO

o Apartamento
Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Áréa de serviço

Vaga de estacionamento

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL

ESTAC
.»

ri! COO� o IIDID c!t1�
f'··

--"'."-'.'_"- _._ .- ". '._0-�._-",.,'._"". - ... ,"."._,,�,

··_··--"-'-'�'_·_'--·-'_""--""1I I

i I
I

R$420,OO

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

ES PRÉ-lANCAMENTO DE VENDAS
.::>

Fa�a já sua reserva

OCA ÃO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

- Ed"Emílie, Centro R$ 460,00
- Quitinete Centro R$ 380,00
• Edo Hibiseus, 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$3S0,00
- Ed. lilium, Vila Lalau R$4S0,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500,00

- Ed. Betel, fundos Caraguá R$ 580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$ 580,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$ 520,00

03QUARTOS:
- Ed. Arion, Centro R$ 850,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$ 850,00
- Ed. Malbee, semi mobiliado, 2 vagas de garagem
R$1400,OO

- Ed. Novo Horizonte e/02 garagens A partir de
R$1.100,00

- Ed. Procópío, Centro R$1.200,00
- Ed, Jacó Emmendoerfer, Centro R$1'. i 00,00
- Ed. Figueira -Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Ed. Leblon, NOVO, prox, rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,OO
- Apto Chico de Paula, c/140m2 R$1000,00
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$ 680,00
... Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00.

CA$AS: -,

- Casa alv Centro Schroeder R$ 600,00
- Casa alv Sehroeder R$ 600,00
- Casa alv Sehroeder R$ 600,00
- Casa Alv Rio da Luz R$ 450,00
- Casa alv 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

59m2
Área Privativa

02QUARTOS:
- Ed. Jaraguá, TODO MOBILIADO R$ 750,00
- Apto Baependi, próx. Rodoviária R$ 500,00
- Ed. 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
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,OO
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 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$ 640,00

- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,OO
- Casa Comi R. MaxWilhelm R$1.350,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00
- Casa alv Amizade R$ 520,00

;SALAS"ZCOMERCIAfS
LOCAÇÃO COMERCIAL

� �

- 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 afv 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 cf 300 m2 + estacionam .

R$5.500,00

"

- 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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47 3275.9500
Plantão 9658-6786
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reendimentos Imobiliários Ltda.ã
www.parcimoveis.com.br

.www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1023 - Centro - Edifício Malbec - Apto c! suíte + 2 quartos, 2
varagens, semi mobiliado. R$280.000,OO. Aceita financiamento bancaria,

Ret. 017 - Rau - Sobrado NOVO c/ suíte + 2

quartos, 3 banheiros, garagem 2 carros, fase final
de construção. R$360.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ret 042 - Água Verde - Casa com suíte cl
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.

Ref. 1000 Centro - Ed. Marcolíno Cipriani - 3

. quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,OO

Ret 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,00.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cl suíte
+ 2 Quartos, demais dep., 2 garagens, terreno

c/646m2• R$219.000,00, Aceita
financiamento bancario,

Ref. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00,

Rei. 012 - Tffa Martins - casa c/ 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas. Rei. 038 - Santa luzia - Casa com 3 cuartos,

R$120,OOO,OO. banheiro, garagem p/2 carros. R$98.000,OO.

Ref. 029 - São Luís - Casa cl suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas

garagem. R$298.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 1010 - Centro -

Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suíte master

+ 2 quartos, 4
banheiros, ampla
'sacada com

churrasqueira.
Completa área social e

de lazer no prédio.
R$540.000,OO. Aceita

financiamento

bancário.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em

rua asfaltada. R$95.000,00.
Ref. 2011 - Chico dá Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada. R$9a.000,00.

Ref. 2020 - Tlfa Martins - Terreno cf 350m2 de

frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
ReI. 20�5 - Centro --Terreno com 504,49m2.
R$188.000,OO.

ReI. 2002 - Amizade - Loteamento versaíles II -

Terreno c/450m2. R$110.000,00.
ReI. -2029 - Amizade - Terreno com 337 ,50m2.
R$84.000,OO.

, TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

.. " ..

,)

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt IComodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818
I

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 I
J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 darm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em .

Tubarão!

GIRASSOL , .

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

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote cf 3.060m2, R$ 700.000,00 - 50% de entradae

saldo parcelado

Apto no bairro Amizade na

R: Guanaba�a, próx.
Escola Alberto Bauer.
2 'quartos e demais'

dependencias, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +

R$30,OO de taxa de água.

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes c/248,75m2, A partir

de R$125.000�OO

Cód. 2755 • Vila lafau . Casa com 155,00012,
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02

vagas. R$278.000,00 • aceita fin.bancário

Vila Baependi • Res.

lpanerna- Apto em

.' construção, entrega
II prevista para maio de

12011,
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 -

financ.próprio em até
36 meses.

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 financíamento bancário.

Cód.1756· Centro
Ed.Jsabela • Apto
com 83,OOm2
privativos, sendo 01

suíte, 02 dqln1., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na coz, suite
e quarto.
R$210.000,00 "

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

• Apto Res.Baependi - Baependi _ 02 Quartos _. R$ 600,00
• Apto Res,Bartel,"· Baependi -" 01 suíte, 02 oorrn. .. R$ 650,00
� Allto ,Ed:Doffi Gtovant -Ilha Figueira -_ 02 quartos ",. R$ 550,00
• Apto -, Ed.bruna Mariana _ Vila Rau - .. 01 quarto "- R$ 500,00
• Apartamento Figueira· !Iha da Figueira - suíte, 02 quartos, 02
vagas de garagem RS 800,00

• Apartamento Ed. Phoenix - Centro - suíte, 02 quartos,
cozinha mobiliada"

• Apartamentos Novos Ed, Saint Mofi1z - Vila Nova - Suite, 02
Quartos,

• Apartamentos Ed. Dom Hermínio -Ilha da Figueira"- surre, 01
quarto. RSSaO,Oo

• Apartamentos Ed, Mônaco - Centro - 02 quartos. R$650,00
• ApartamentosEd.Mônaco-Centro-01 quarto. R$550,OO
• Apartamento Ed. Morada da Serra - Nova BraSllia _ Suíte, 01
Quarto. - Prédio com piscina. R$700,OO

• Apartamentos NOVOS - Res. Lebíon -'Saependi - suíte, 02
quartos, cozinhamobiliada.

• Apartamento - Ed. Vaira - Centro - 02 quartos. RS 600,00
" Apartamenfo Edíf.Amararlthus " Centro - 01 suite, 02,quartos,

02 vagasj sem! mobiliado.
• Quitinetes·- Ed. Marechal Center - Centro .. • R$350,OO
• Quftlnetes -Barra do Rio Cerro,- R$420,OO
• Apartamento- Ed, Bella Vista - 03 quartos. R$680,OO
• Apartamento - Ed. JK - Centro - SUITe, 02 Quartos. R$1.500,00
• Apartamento Novos -Ilha da Figueira - 02 quartos. R$600,OO

Cód. 2805 - Amizade, Sobrado com 300,00m2•
sendo 01 suíte, 02 dorrn. lareira, salas, ampla e

completa área de festas, piscina, depend.empregada
e deinaís dependências. R$530.000,OO - aceita
financiamento, estuda propostas

ALUGUEL

Cód. 2453 • Vila
Lenzi . Apartamento
novo com 93,30m2
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dorrnit., sala de
jantar e tv, demais
dependo 02 vagas

j conjugadas de

i garagem. Prédio
com piscina e

fitness.

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

Cód. 2753 - Vila lalau • Apartamento com 03
quartos, sala em dois ambientes, cozinha, lavanderia,

bwc e [;iarajSem. Semi mobiliado, sol nascente.R::>14:>.000,OO - estuda propostas

Cód. 1752 _ Centro" Apartamento com 90,00m2
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.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!
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CORRETOR DE. IMÓVÉIS

Plantão: 9135-8601

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

Cód 602 - GALPÃO, Bairro Santo
Antonio, com 75_Om2, Terreno com

_____J_9.000m2, R$1.200.00�_9__9 _

Cód: 162 - CASA 02 GEMINADA, Bairro Três
Rios do Sul, com 77m�, 2 dormitarias; 1

vaga de garagem. Terreno com 156m2,

R$117.000,OO.
Cód:164 - SOBRADO, Bairro Boa Vista, com

220m2, 3 dormitorios sendo 1 suítes, garagem.
Terreno com 323m2. R$250.000,OO

",' .
,c'

'
,

'5},",'
edificado 01 uma casa em alvenaria de 181,13m2,.3 qtos, sendo
um suite c/elosei, sala, copa, coz.lareira, 3bwc,fogão à lenha,

churrasqueira c/área de festas, 2 garagens, çancha de
,I ba$ t�s eifÕ6$
if,Pegu .

a,'lu
cc

'
.

malsou
menos 12.000m2., dístante uns 10Rm do Centro ,.... focalizada na

Tifa Rio Alma'- R$365.000,OO, aceita ap c/suíte + dois qtas,
Gomo parte dltP!loamento e parcela em até 12 meses. ,

{laje 229;77m2senao S9,@8
nl'lIj�a.alifin$talr1�ãÓ pro�la

", "

REF 608 - Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt- Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 - Sala Comercial • Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime
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,

(Í---�ííirnll"IJj;,"-'--�péirê'imóveis
'_
-.__----

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

I,

quartos, sendo 3 suites, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c! 2 Quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000.00.

ReI. 1020 - Baependi - Edif. Miami - Apto cl 2
quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase

de acabamento. R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 1039 - Centro" Edifício Partt1enon

CentllUry" F!at cl suíte, banheiro e garagem,
R$106.000.00.

2 Quartos, 4 banheiros, moveis sobmedida
na cozinha, churrasqueira, área de festas, 2

vagas de garagem. R$450.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 1015 - Amizade - Residencial Cannes -

Apto 2 quartos, banheiro,. sacada cf
churrasqueira, garagem. R$115.COO,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

•
r

--r------��.--- �L�� ----����� � __ �__ �.L��_!� c __
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Strasbo

AR-COND

DIREÇÃO
VIDROS ET
AIRBAG DUR
ABS E MUITO MAIS
VEíCULOS A PRONTA ENTREGA

PEUGEOT HOGGAR

48xDE
R$499 PEUGEOT 207 XR SP

OxDE
R$ 550

ENTRADA DE R$12.627
TAXA DE 0,,990/0 A.M.

. MAIOR CAÇAMBA EM VOLUME DA
CATEGORIA
3�NOS DE GARANTIA (MOTOR E
CAMBIO) ,

MOTORES lAL E 1.6L FLEX DE ATE
113CV

.

VERSÕES A PARTIR DE
. ,/ R$ 29.990 À VISTA.

5 PORTAS, FABRICADO NO BRASIL
AR-CONDICIONADO

DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS ELÉTRICOS E MUITO MAIS

. VERSÕES A PARTIR DE
R$ 35.�0 À VISTA.

",ENTRADA DE R$ 14.200
TAXA DE 1,,34% A.M.

PEUGEOT 207 PASSION

60x DE
·R'$ 629

5 PORTAS, FABRICADO NO BRASIL
AR-CONDICIONADO

DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS El,.ÉTRICOS E MUITO MAIS

ENTRADA DE 14.800
TAXA DE 1,37% A.M.

VERSÕES A PARTIR DE
R$ 38.600 À VISTÃ.

5trasbourg. Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí(47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
R. ReinoLdo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sóbados dos 9h às 13t'") - www.strasbourg.com.br .

PEUGEOT.
MOTION & EMOTION

.1 I t
. l' II 1
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direção, trava e alarme, branco R$: 25.500.
Tr 9135-8601.

MONDEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV,

, em ótimo estado, R$ 25.000,00, Tr: 979-
6850 ou 3371-63.

PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata
.

4 portas, vidro e trava elétrica, alarme.
limpador e desembaçador. R$18:000.00
ou troca-se por menor valor. Tr no fone com
Célia: 3275-3538 e/ou 9931-9410

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

SCENIC - vende � se, 2003, completa,
ótimo estado, 23.500.00, Tr: 9993-1598 ou

Carreta Rebok. para veículos , ano 94, 3055-0075
carmandian Ref:350 valor a combinar. Tr:
3371-9157 SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,

25.000.00 Tr: 3275-2421 ou 9148-5790
CRaSSFOX - 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

111111111111111111111111: VO lKSWAG EN
i

l�
I

PALIO - Vende - se.branco. completo, ano S10 - Vende-se, 05, ·a diesel, 4x4, duas
99, R$ 11.000,00. TR: 8826-6122 portas. Tr: 3275-0697.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

PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de VERSAlllES- vende- se Royale ano 96, CIVIC - vende -se LXl, ano 2007, gasolina,
entrada, e assumir financiamento Ir: 9941- completo com GNV, R$ 12.000,00 Tr: na cor cinza, automático, completo R$
5854 Fabio 3371-8111 ou 9918-9808/ Rafael 47.000,00 Tr: 9192-1556 Reginaldo

Caminhão mb 608 vende-se ano 75 com PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo,
direção hidráulica ótimo estado, fone; com 26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 Tr:
3370-2757 9616-9188 ou 9975-5575

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro
hidráulica, alarme, travas ótimo estado portas, aceito moto na negociação. Tr:

R$32.000,00 Tr: 33701478/99030877 8807-3457

111/11111111111'11111111, MOTOCIC LETAS

C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo,
air bag duplo, aros de liga leve originais, CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro
pneus novos, recém licenciado 2010. R$ de Irga leve, R$ 8.500,000. Tr: 3370-1161
28.500,00. Tr: 8831-8989 Vilmar

CORSA - vende-se HATCH quatro portas,
C3 - vende - se, prata 05/05 completo, R$ ano 2000, único dono, com ar - alarme -

24.500,00 Tr: (48) 96137335 trava - kit visibilidade. Tr: 3372-2595

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo,
Mercedes 1113 por R$ 17.500,00 aceito quatro portas, completo, Tr: 3370-7442/ Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano
carro Tr: (47) 9196-4430 Lauro

.

2008 c/ 4.300 km Impecável R$: 25.500.
Tr: 9116-1850.

CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001 R$ FUSCA - vende - se, ano 78 em bom
17.000,00. Tr: 3372-1371/99228300 estado, R$ 2.500,00 Tr: 3370-9797 ou

3055-0746/leilaClASSIC- vende -se ano 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados,
com IPVA 2011 pago Tr: 9618-7279 ou

3274-8077

MERCEDES BENl l1214- Vende-se, 94, c/ UNO - Vende - se, quatro portas, completo.
baú, branco. Tr. 9979-6850/3371-6368 R$ 4 000,00 entrada. E mais parcelas. Tr: Bll- vende-se 125 KS, ano 2005/2006,

9618-7945.
.

vermelha, com bagageiro e 2 capacetes R$
3.700.00 Tr: 9961-9692 Iara / 9114-7265
Ivan ia

GOl- special ano 2000, na cor azul R$
10.800.00 Tr: 9991-3930 ou 9978-6449

GOL - vende- se ano 90, motor CHT, 1.6,
F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982, gasolina, R$ 6.300,00 Tr: 3371-9157
motor MWM, carroceria graneleira no valor
de R$ 26.000,00 em ótimo estado. Tr: GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$
9184.0124 ou 9988.1982 com Alzemir. 7.500.00 Tr: 8873-1006

I
I
!

SCANIA- vende- se T f12 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144 UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas,

com ar-condicionado. R$ 17.000,00. Tr:
9979-8040 Bll - vende-se 2007, 125 prata semi partida
UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas

R$: 3.400.00. Tr: 3275-3538 ou 9931-

com ar, R$19.000.00 Tr: 9989-8099
9410

MITSUBISHI - Vende - se, l200 Gl 98, 4 X Polo - vende-se ano 94, AP 1.8, AlC R$
4, Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, 6.600 Tr: 8873-1006
OH, TE. R$ 29.000,00. Tr: 9983-9046 falar
com Joise GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano

2002, ótimo estado 10.000.00 de entrada e
mais 12 x de 421,00 Tr: 9954-8466

1111111111111111111111111111 CHEVROLET
SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de

Bll - vende-se, 2007, KS, Tr: 3275-6730.
ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados, Bll - vende -se 125, ano 09, com partidaElegance, quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, completíssimo. Tr: 3376-1496 OU 9975- elétrica, preço a combinar Tr: 3�70-1 064OH, VE, TE, AL. Tr: 8823-8479. 6766 MERCEDES CLASSE A - vende - se 160
ASTRA _ Vende-se, ano 08, preto, roda

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz completa elegance, banco de couro, anoSTllO - vende -se ano 2003, na cor branca. pneus novos. Tr: 3370-0479 2000, na cor. chumbo, R$ 16.800,00 Tr:
, 016", IPVA pago, único dono. Tr. 9929480 branca, completo sem teto Tr: 9181-6689 3275-2421 ou 9148-5790CRF - vende-se, ano 200á, 230 equipada,

CHEVET STllO- vende -se ano 2007, completo Tr: 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir . .QMEGA- vende- se ano 79, com bateria e
GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, com

- vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a álcool Tr: 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da .

T 3055 8262 S d trava, alarme e bancos em curvin, R$
em perfeito estado R$ 4.800,00 Tr: 3276- manha CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, pneus novos r: - an ro

6.900.00 Tr: 8855-9931 ou 3372-0900
0850 com baú, R$ 2.700,00. TR. 33717317/

99267616

GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

perfeito estado R$ 9.000,00 Tr: 3276-0850

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

,WI�IIIIIIWIHI

FO RO

Besta- vende-se, ano 2001 completa GS
GOl- vende -se quadrado, ano 89, 1.6,valor 35.000.00. Tr: (47) 3436-7756 ou
original, motor Ap, suspensão e pneus9114-1130.
novos, roda de liga leve, R$ 5.800,00 Tr:
3274-7919 ou 9931-9410

CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor

vermelha, em ótimo estado com dois pneus
novos, R$ 2.200,00 Tr: 3276-2185 ou
9227-4688

ESCO� V de se Gl 89 1 6 I· CG- vende -se 125, ano 2002 R$ 2.900,00
�

- en -

, , ,., gaso ma,
R$ 4.6 0,00. TR: 3273-0216/9177-2300 Tr: 3370-0983

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIm PEU G EOT
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

CORSA - vende -se sedan milenium 2001,
cor prata, com GNV, desembaçadortraseiro,
ar quente, abertura elétrica do porta malas,
insulfim, trava e alarme, som, pneus novos,
engate, R$ 14.800,00 Tr: 9979-0527

ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
MONTANA - vende -se cor branca, ano som, R$ 4.900,00. Tr: 9177-2300 3.800,00 Tr: 9143-4283 ou 3372-2539
2006, completa com ar e direção, Tr: 9621-
8645 ou 3370-7242

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.

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

FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano

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

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.

FIESTA - vende-se gI1.0,01, com ar e trava
S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00
completa, R$24.000,00. Tr: 33723951 ou Tr: 3055-3756 ou 8408-9110
47 84223148.

PEUGEOT 307 _ Vende-se, 07, Grift,
PARATI- vende - se, ano 06, completo, R$

completo. TR. 9969-3914 / 3372-3008 33, 000,00 na cor preta Tr: 8405-9689
HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na
cor cinza, R$ 3.800,00 Tr: 3371-8208 ou Kauê SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
9176-4929 PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ branco, Tr: 3275-6730

45.000,00 avista Tr: 3371-7390 ou 9922- Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar
8300 ano 1995 série ouro com motor O km com

nota fiscal de fabrica Tr: 9183-5214.

F250- vende -se Xll, ano 2002, completa
VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, em ótimo estado, segundo dono Tr: 3371- STRADA - vende-se, CBX 200, ano 97, com
cinza, R$ 12.500.00 Tr: 3371-9157 4998 partida, R$ 2.000,00 Tr: 3371-9157

VECTRA- vende- se milenium ano 2001, FIESTA HATCH 2009 - 1.6 completo, quatro
completo, banco de couro, com manual e portas, Tr: 3370- 6829 ou 8474-6881
nota fiscal, R$ 23.500,00 Tr: 3376-2776

TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$ 5.500,000, aceita-se carro em troca

'TWISTER- vende-se ano 2003, cor

vermelha, Tr: 9648-0904
111111::: RENAUTFIESTA - vende -se sedan 1.6, flex

VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de completo, ano 06 vermelho R$ 25.000,00
couro, R$ 17.000,00 Tr: 9973-9669 Tr: 9934-3444 XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada
lAFIRA - vende-se CD 2.0, 8 v, ano 2002, FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. Tr:

_

para trilha, R$ 3.500,00. Tr. 92140486
impecável R$ 25.500,00 Tr: 3275-0514 ou 9143-0574 Josi
9969-4208

��c.ocJw�
Pietra e
Fabíola

CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado, R$
17.500,00 Tr. 9978 6795 Raquel
CLlO - vende - se hatch autentique 2005,
cor beje, quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,

Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na KA - vende-se, 2002, Gl, ar' quente, SAHARA _ vende -se ano .97, impecável Tr: quatro pneus novo. R$ 18.000,00 Tr: 8451-
cor cinza cirus. Tr: 9158-0019 limpador e desembaçador traseiro, Tr: 3370-1141 ou 9113-7522 5�87
Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria 9931-6,391/9945-5881/3273-6572

Twister- vende-se ou troca, ano 2003, CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto,
nova. R$ 5.500. Tr: 3055-8262, KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$ vermelha R$5,500. Tr: 3370-1161. R$17,500,00. Tr: 9186-1357.

·8,500,00. Tr: 3276-0850

FIESTA - vende-se, 1.6 sedan, 06,
Zaflra - vende-se ano 2002 completo c/ completo, 2° dono, 32 mil km, impecável,
GNV/DVD R$: 25.900.00, Tr: 9616-1850 R$ 27.000,00 Tr: 9186-7223

YBR - vende -se 2007 cor prata, placa
vermelha, froco por carro Tr:8473-9240

YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, Ir:
7812-3100 ou 9953-2627/ 'Samir

Iniciantes, sapecas
e sensuais.

Somente essa'

semana na casa.

Sasha
Somente

massagem.

Atendimento com

local, hotel e motel

9922-2047
11111111/11111111111111111 FIAT

KA - Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo
estado, R$1.500,00.entrada. Mais parcelas
de R$ 454,00. Tr: 3273-6417

Ford Ka- vende -se modelo 2009 com ar,

MEGANE RETH - Vende - se, ano 01,
2° dono, completo, pneus' novos. Tr:
9�479765

1111111111/1111111111111111 OUTROS MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono,
R$ 36.500,00. Tr: 8402-5923

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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207 XS 1.6 AUT 2009
PRETOTOP

Dê uma
ESPIADINHA
no seu PI�'Óxiwno carro!

201 Escapade 1.6

40.500,00
"

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

,�do

,00

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
I'

EIC;UL05 Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl. VENHA CONFERIR!

Taxas COmlJartilhodas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

cs Exclusive 1.6
"

28.800,00
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 ASS.

/,/ e

2009 - Vermelho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

Nós garantimos o preço

Aproveite
o seu

13° salário

;./,

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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Rede Chevroletpasse na
e aproveite!
• MELHORES PLANOS
• MELHORES TAXAS
• MELHORES PRAZOS

só NEste FIM DE SEMANA

( .

. JinLfida� doBrasil
Amotor ".,

de Chevrofet zem.
para rome{llT

Dono
.

Jr
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---

Anuncie aqui!
(47) 2106-1919

Reyüsar seu wirukOl arrnttm•� éBI�R mtlU1llt2l tê

demais" prioopalllTmendle IQI!Ul13IIndoJ se tImal1mluiml SWíalSlEg�
e dos seus falnmi�iiares..

Por moo. a!liltes 00 �.,. �rm _ui.,�, 1Iirreim <e

amort� *awãs dai _$ ��� EaTrnl

sSlNiiÇ'OS de lIIspelTil$ãQl e em GW <!fke �.9Jué «D;Q) StuiIIJIrGtr
um wsUlo> teJJdlJnelrmarl1'!lelmll!e aOB$S{�1 e <OOlmrli�b,di�s.

Rode 100m a g:alf3JnlWial�#�HJlro�lIEft
a em anma .ê;,• eoe!!
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Empresa no ramo de prestação de serviços seleciona:
Técnico em Manutenção

Eletroeletrônica

Requisitos:
Curso técnico eletrônico

ou eletrotécn ico

Experiência na função
Ter CNH categoria B (mínimo 1 ano)

DominarWord, Excel e Internet
Espírito de liderança de equipes

Técnico de Informática

Requisitos:
Conhecimentos software e

hardware

Experiência na função
Ter CNH categoria B (mínimo 1 ano)

Desejável conhecimento
em eletrônica

Espírito de liderança de equipes
Salário compatível com a função + VR + VT + HE

Interessados encaminhar Currículo para: selecaoblumenau@gmail.com
Coloca r pretensão sa Ia ria I

S E S C Informa abertura de processo seletivo
I1mU/mmm/I/I/II//IVUllllUllm#//II/I//I/IIJIlml/mpl/lJI1i1l/l/llliuIUlm//WIIII//IIII/UI/I/Y:llllllIlIiffU/U/II/II/i/H/llJldlllill/ilillliIUl!l!Jli/umil1l/lmlW/IIdUUUldH/Willli

.

FGl,:Z_, be.VV\ �aV"a
A

voce
Areal Requisito Cidade Inscrições e informações
ESPORTES: Formação e111 Educação Física -

Bacharel; Inscrição no CREF; Habilidade no Jaraguá do Por meio do site até dia

acompanhamento de atividades fisicas e eventos Sul 12/01

esportivos; Conhecimento teórico e prático em

atividades físicas e esportivas;
Acompanhe os processos seletivos do SEsc/se através do site www.sesc-sc.com.br- Ícone Banco de

Talentos

Grupo Ernpreza esta com

oportunidades para seus

clientes na área de telefonia.
Promotor de Vendas

(Temporária): Salário 600,00
mais comissão - Benefícios:
Vale Transporte e Vale

Refeição de 9,50 por dia
Promotor de Vendas

(efetivo): Salário: R$647,00
mais bônus - Benefícios: Vale
transporte, Vale Refeição

R$7,50, Assistência-médica e

odontológica.
Interessados enviar currículo

para: seleção.vivo.sc@
empreza.com.br

- ANUNCIE AQUI - ANUNCIE AQUI -

ANUNCIE AqUI - ANUNCIE AQUI -

ANUNCIE AQUI - ANUNCIE AQUI
- ANUNCIE AQUI - ANUNCIE AQUI

2106.1919
- ANUNCIE AQUI- ANUNCIE

AQUI - ANUNCIE AQ_UI - ANUNCIE
AQUI - ANUNCIE AQUI -

ANUNCIE AQUI - ANUNCIE AQUI

307 PACK 1.6 FLEX

F25Ó XLTMWM
'

OPCIONAIS: ANO DE RS POR RS

COMPLETO+ABS+AUf0-i;5:0�RO+ABG+cOMP-t-CD+RODA 2009 .",63.900 5�.900
AR+DH+VTE+ABS+ABG+IDO+COMP+RODA+LDT+W 2011 56.500 51.600

:AR+DH+VfE+ÃL+A13S-tCOURO+AaG±8Q+RODA:t-,W" ' . 2Q01 53.990,,49.990
COMPlEfO+ABS+COURO+ABG+COMP+RODA+f.DT+TEID 2009 52.990 48.990

J�R+DJ;i+m.+AO+RbDA+LÕT-tW' : '. '';,1' "" ;:�-" :"2bQt"�9:800 36:800'
AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO+AQ+CD+RODA+LDT+W 2008 38.700 35.700

"'

.:, AR+DH+\!fE+Ad+[QT+',)JIi:,� ""':"'ill ,�"
.

, �

'..',
",.

2009,,;.)5,5PO 'r32.5,Õb;
AR+DH+VTE+ABS+AO+ABG+RODA+f.DT+W 2008 33.900 31.900

.� ._� •

�'r."':····'W'!."�'·"Il!Ii''t!lfP''iT::-,--,·t.
-"., ., .... :i."' ",- ...

"':. ':_
". _M 1' .... -"

W "

'
'

;:i!/ ','.:2008,,35:200 31.990j
AR+DH+VTE+RODA+V 2007 31.900 29�900

"q' ACItDlf,,,,,, »s: : 1997,::32:9,90: '28;§§Ô:
VfE+AL+AQ+DT 2008 29.450 26.450

",,:,2009....,25.9061 2Iio.0,
2000 23.500 22.600

i�jgl!'jl$ff�í�i�!j����":t:�;;;:�l��I,!w':�::�,;,,f";I!1::�72'b05:;23::990;' 21 :Q9Q1
2002 22.100 19.700

,,_�7\RtDH+\�tttAt*AQlA6�*ROÓÂ2fflTiliWj;r:" '''m f"�: ;:::::;f99,8ê', i 8".9�Q: }i.6:Q,2�Ô;
AL+RODA+LDT 2003 16.990 15.490

., �"iAB't"OH+VTÊ-hÀO't,;LDt�y\(';J:j
"

1999 'h.990, :10.99Ôi/
AR+DH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 1997 11.500 9.500

;i5H-PAc�ÍJE+TE+AQ+ÀBG+V{,"",: ", 1998 ,8.500 'i:sõ01
1997 4.800 4.300

AR+DH+VTE+Al+AB5+AUTO
RO AO ABG O P CD AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTOCOU + + +C M +

+COURO+TETO+ABG+COMP+CD
+RODA+VV - JONI- 2009 +RODA+lDT+VV-ITAJAí - 2008

AR+DH+VTE+AL+AB5+COURO
+AUTO+TETO+ABG+COMP

ST!LO SPORTING 1.8 FLEX

FITLX

297SWXR fA'Fl�)('
'"

o EXCLUSIVE 1.4 FLEX

kóMsl PÃSSÁG'EI�P ,",

ASTRA SD ADVANTAGE

Sr.R1NTER310 D FÜR�ÀQ! :,"

LOGAN EXP 1.6

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AO
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2009- JONI

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG AR+DH+VTE+Al

+COMP+AUTO+COURO+CD
+RODA+4X4 -ITAJAr - 2007

AR+DH+VTE+AUTO
+AO+ABG+RODA+LDT

2009 -ITAJAí

206 COUPE CABRIO DUCATO COMBINATO
(Conversível) 2.81010 DIESEL

AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+RODA+VV DH+AO2003 - JONIP��IO\yEEKENDtlX1.�,ªV, ,

QUANTUM 2000 MI EVIDENCE

307 CC (conversível)
AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+AUTO+COURO+TETO+AQ
+COMP+RODA-ITAJAf-2005

AR+DH+VTE+AL
+AQ+RODA+lDT+VV

2007 - BRUSQUE
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. I

CONDiÇÕES QIiJESÓA lAVEL fAZ PRA VOCÊ

l!
I

1

[

1 - Palio Fire 2P básico, pintura sólida 2010/2011, ii vfsta, sem tr.Qca, a gart1r de R$ 24.990,00, (direção hidráulica, acréscimo de RS 990,00).
2 - Mille Fire 2P básico, pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partir. deR$ 22�990,OO.
3 - Novo Uno Vivace 1.0 4P, pintura sólida 2010/2011, à vista, sem troca, a partirde R$ 27.860,00 ou com 50% entrada (R$ 13.930,00) e saldo financiado em 60meses no valor

de R$ 392,65. Valor total do veículo com financiamentoR$ 37.489,00. Plano espedal Banco Fiat na modalidade C.O.c. Taxas de 1,4Z.% a.m., 19,14% a.a. eCH de 25,13% a.a.

Ofertas válidas até 31/01/2011 ou enquanto durar o estoque. Oisponibílidade em estoque: 2 untdades por modelo anunciado nesta campanha.

I

(
I

Rua ExpeClicionário João Zapella, 214 - Centro

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 3274-0100 - www.iaveJ.com.br

a

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FANTASMA

Maior inflação dos últimos 6 anos
Índice oficial de inflação terminou 2010 com total acumulado de 5,91%,maior elevação desde 2004

Seu histórico escolar ga�ante a sua vaga no

maiOfi Grupo de Emsino Superior de Santa Catarina.

�glYJ)Q!J.,l�i�,ID.�.§!1

Nível medido pelo
índice de Preços para o

Consumidor Amplo está
acima da meta do Banco
Central, que era de 4,5%.

os
resultados divulgados

nesta sexta-feira, dia 7,
pelo IBGE mostram alta
considerável na inflação,

comparada com o ano anterior.
Embora tenha desacelerado em

dezembro, com crescimento de
0,63% no mês, contra os 0,83% de

novembro, inflação terminou o

ano acima da meta do BC, e 1,60
pontos percentuais acima da de

2009, de 4,31%.
A perda de força na inflação

mensal foi primariamente em

alimentação e bebidas (de 2,22%
à 1.,39%), especialmente carnes,

que passaram de alta de 10,47%
em novembro, para 2,25% em

dezembro. Porém, o setor foi o

grande vilão da taxa inflaciona

ria, respondendo por cerca de

40% do índice, e com inflação
acumulada de 10,39% em 2010,
contra 3,89% em 2009.

Com a alta no� preços dos

alimentos, o custo das refeições
fora de casa aumentou 10,62%,
a segunda maior contribuição
para o IPCA em 2010. Os itens
com maior crescimento dentro
do setor de alimentos foram fei

jões (51,49%) e carnes (29,64%).
As últimas responderam por 0,64
ponto percentual do IPCA.

,

IICom a alta nos preços
dos alimentos, o custo

das refeições fora de casa
aumentou 10,62%".

Os produtos não alimentí
cios subiram 4,61% em 2010,
pouco abaixo dos 4,65% regis
trados em 2009. Amaior elevação
foi em empregados domésticos,
com alta de 11,82%, responden
do por 0,40 ponto percentual, o

terceiro fator mais' forte na in

fiação de 2010. Inflação anual mais forte foi nas carnes, com aumento de 29,64%, 0,64 ponto percentual do total

CURSO SUPu<lor< mAIJICIONAL

Administração - Comércio Exterior

Administração - Finanças
Administração - Marketing

Administração - Recursos Humanos
NOVO Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Comunicação Social- Publicidadé e Propaganda
Design - Moda

Direito
NOVO Engenharia Civil

Engenharia de Produção
NOVO Engenharia Química

Psicologia
CUF!SO SUPERIOR DE cumA DUI<AÇÀO

Graduação Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas

Graduação Tecnológica em Redes de Computadores

GRUPO

U IASSILVI
FAMEG

Mais informações: 47 3373-9800

INDAIAL
UNIASSELVI

BLUMENAU
FAMEBLU

GUARAMIRIM
F'AMEG

ICPG
PÓ5-:GRADUAÇÃO

BRUSQUE.
ASSEVIM

RIO DO SUL
FAMESUL

•
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

PatriciaMoraes,
jornalista

Kelly frdmann,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Sobre amigos e mercado

Oprimeiro
sinal da passagem do tempo é

que os amigos vão rareando, restam uns

poucos gatos pingados que te aturam ...

Se na adolescência você escolhe seus

amigos pelo tipo demúsicas que escutam e rou

pas que usam, com o tempo você percebe que
amigos não se escolhem, eles simplesmente
surgem, e se você não souber reconhecê-los na
hora que aparecem...Vão-se.

Sempre deimuito valor à amizade, à leal
dade. Mas não somos cães, somos humanos.
Os cães esquecem rapidamente alguma de

savença, já nós, bem, vocês sabem ...

Ontem dediquei minha tarde para clas
sificar meus amigos, e parte deles conse

gui incluir na categoria abaixo: metralha
dora giratória. Que pode ser exemplificada
pelo relato abaixo.

Tenho um amigo que é a intriga perso
nificada. Deve ter tomado aulas com Dis

raeli, Rasputin e Fouché, o safado. Ele me

liga toda semana para esculhambar alguém,
escuta minha opinião e imediatamente

liga para a referida pessoa contando minha
nada favorável opinião sobre ela. Eu adoro
isso por dois motivos: me poupa de dizer

pessoalmente para certas pessoas como elas
são idiotas, e porque amo que me odeiem (o
ódio é o sentimento mais sincero).

Mas meu amigo está evoluindo, agora
não liga mais para falar de fulano ou sicra

no, mas sim de toda a humanidade. Nada

escapa. Ele não é muito letrado, mas é um

sábio, o novo Maquiavel, e sempre quer mi -f'
nha opinião sobre o ponto de vista da lite-

ratura, sobre qualquer coisa. Lhe ensinei

algumas coisas, que aprendi nos livros, por
exemplo: Só fale mal dos ausentes, nunca
dos presentes, pois quem gosta de sinceri
dade é o corno da história.

O pior é que as leis de mercado andam
invadindo as relações pessoaís.é o corpora
tivismo afetivo.

Hoje é tudo muito rápido e funcional. Esta
mos nos distanciando dos animais que descen
demos para nos aproximarmos das máquinas
que construímos. Não? Olhe ao seu redor. Cor
reria. Dinheiro. Tecnologia. Correria. Dinheiro.
Tecnologia. Trabalho. Trabalho. Trabalho.Tudo é
mercado. As ideologias, religiões e partidos po
líticos passaram a seguir as leis de oferta e pro
cura. Todos dizem aquilo que você quer ouvir,
cada qual por sua razão: seja seu voto, ou seu

bolso. E você segue, segue, gasta, gasta. E a con

corrência se infiltrou em todos os setores, já na
escola se ensina a ser competitivo...

A competição invadiu a amizade, o casa

mento, tudo deve ter objetivo e justificativa,
se duvidar, até planejamento estratégico. As
empresas querem ensinar a viver, querem
ditar uma postura (que fará sentido para ela,
apenas para ela).

Vocês já pensaram que vivemos num

mundo onde a China é o país do futuro, onde
a China é a referência. Um país que não res

peita direitos civis, que copia tudo, de subem
pregos, com uma ditadura disfarçada ...

Tudo que escrevo aqui pode soar como

filosofia de folhetim, mas não é, eu ·chamo
de indignação.

o Scheik é super brincalhão e precisa de um novo dono.
Contato com Sheila nos telefones 3372-4412 ou 9909-7666,

ou pelo. e-mail sheilacps@ibest.com.br

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Enrolados (Dub) (13h20, i7h20, i9h20, 2ih20
- tOd0S os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (18h40, 2ih - todos os dias)
• Megamente (Dub) (14h30, i6h30 - todos os

dias)
,

• Cine Garten 3
• Incontrolável (Leg) (14hi0, i6h20, i9h, 2ihi0
- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h50, i6h, i8hi0, 20hi0 -

todos os dias)
· ° Garoto de Liverpool (Leg) (22hi0 - todos os

dias)

• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (14h - todos os dias)
• 72 Horas (Leg) (16h30, i9hi0, 2ih40 - todos

os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (13h30, i5h30, i7h30, i9h30, 2ih30 -

todos os dias) .

JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• Enrolados (Dub) (14h15, i6h30, i8h45, 2ih -

todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, i5h40, 17h50, 20h,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (13h45, i9h45 - todos

os dias)
• Skyline - A Invasão (Leg) (15h45, i7h45,
2ih45 - todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (DuB) (13h30, i5h40, i7h50, 20h)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino • Cine Neumarkt 2

da Alvorada (Dub) (13h30 - todos os dias) • Entrando numa fria maior ainda com a família

• Entrando numa fria maior ainda com a família (Leg) (14h20 i6h45, i9h15, 2ih50 - todos os

(Leg) (16h, i8h, 20h, 22h -todos os dias) dias)

LANÇAMENTOS • Cine Garten 1
• Entrando numa Fria maior ainda com a Familia (Leg)
(14h30, i6h50, i9h30, 2ih50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h, i6h30, 2ih30 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (19h - todos os dias)

• Cine Garten 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20-i7h-19h20 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (2ih30 - todos os dias)

Monsler High '

Esta obra é a primeira de uma nova série, em que a High School

(ou ensino médio, para nósié vista de uma maneira diferente: os

"monstros" e oscbamaoos �'freaks" também queremser populares, na
morar e ter seu lugar garantido no mundo dos normais, ou "normies".

A história começa com a comunidade dos monstros vivendo em segundo
plano flo ambiente da Merton High School. Mas, com a chegada à cidade

'I de duas novaS' ga,rbtas, tudo G�rrieça amll�ar.'
I'

�

• Cine Neumarkt 6
• Incontrolável (Leg) (14h30, i7h, i9h30, 2ih -

todos os dias)

NOVELAS
não foram divulgados pela rede Globo. O pouco que foi

divulgado é que Totó (Tony Ramos) está vivo, e prepara
uma armadilha para Clara (Mariana Ximenes).

ARAGUAIA
Beatriz conta para Manuela e Solano que se

afastou de Max antes de ficar grávida e que Solano

não é filho do fazendeiro. Padre Ernflio omite para as

crianças que ainda correm o risco de serem levados

do orfanato. Solano confronta Max sobre sua pater
nidade. Janaína se decepciona quando Fred diz que

quer casar apenas no cartório. Mariquita manda

Aspásia pegar algumas ervas para benzer Solano.

Estela pede para Cirso levá-Ia até o cacique cara

já. Janaína tem um pesadelo com seu casamento

e acorda assustada. Vitor chega à estalagem e Terê

mente para Nancy não encontrá-lo. Amélia termina

seu romance com Vitor pelo t8'1efone. Janaína conta

para Terê sobre o seu sonho de se casar na igreja e

a vidente a incentiva a realizá-lo. Max invade o quar

to de Beatriz.

TI-TI-TI

Renato demite Help da revista. Gabriela convi

da Júlia e Pedro para jantar em sua casa. Valquíria
tenta convencer o pai a desistir do·processo. Luti se
aproxima de Camila. Dorinha comenta que viu Alex

com uma mulher no hotel e Desirée conclui que é

'Stéfany.Magali pressiona Dona Mocinha a contar a

verdade para Armandinho. Ângelo briga com Pedro

por causa de Gabriela. Valquíria ouve o pai conver
sando com seus advogados e conta para Suzana.

Desirée assiste a um ensaio de Armandinho e os

dois trocam olhares.Renato se desespera com a

possibilidade de perder a Editora e Marcela se pena
liza. Desirée conta que deu um tempo com Jorgito e

Armandinho a beija. Thaísa pergunta ao pai se é ver

dade que não é sua filha. Marcela procura Jacques.

CoincidênciâS do Amor
Kassie é uma mulher madura e bem sucedida que sempre sonhou

em ser mãe mas, infelizmente, o homem certo ainda não cruzou o seu

caminho. A vida segue até que ela, enfim, decide fazer uma produção
independente. Seu melhor amigo, Wally , é extremamente neurótico

e não concorda com a-escolha de Kassie, mas por gostar dela demais

'opta por não atrapalhar seus planos. Mas nem tudo nesta gravidez'ocor
re como planejado e as surpresas só estão começando a aparecer.

Coincidências do .Amor

,

I

I
PASSIONE
Na reta final, os últimos capítulos de Passione

• (O resumo dos capítulos é de respon��i�q�qe. 9C!S.�f!lls.s�ras)._•••
1..

. ,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Não deixe a peteca cair, senti

mento de desãnimo pode fazer

com que suas tarefas pareçam mais

complicadas do que são. Pode ter grandes
novidades em festas, agites e baladas. É
hora de cultivar a sua força interior.

Os amigos podem exercer papel
I" �}i'{.I(1 � importante em seus projetos de

trabalho. A distãncia não será

empecilho no romance. O astral re

vela que afinidades vão fortalecer os seus

laços. Cuidado com intromissões na sua

vida amorosa.

GÊMEOS
Suas necessidades afetivas

podem bater de frente com os

interesses profissionais. Equilibrar
razão e emoção pode ser fundamental na

vida a dois. Será preciso traçar algumas
prioridades, devendo manter-se fiel a elas.

Nem tudo o que planejou poderá
ser concretizado, mas não se dei

'xe vencer pela apatia. O trabalho

d e rotina pode exigir um pouco mais de

preparo. O astral é de grande sintonia com

o par. Canalize suas energias nos estudos.

LEÃO
Vai estar mais sensível ao am

biente e à influência das pesso
as. Tudo indica que estará mais

carente hoje. É tempo de modifi

car alguns hábitos para melhorar o rela

cionamento. Cuidado para não confundir a

intenção das pessoas.

VIRGEM
A motivação e o estímulo que

, precisa pode vir de terceiros, por
�d!Qi,'

"

isso trabalhar em equipe será
sua melhor opção. No campo sen

timental, o astral é de grande intensidade.

É tempo de se envolver de corpo e alma no

romance!

LIBRA

e Dúvidas e incertezas podem aflo

rar neste dia, por isso qualquer
decisão pode ser arriscada. Não

perca a chance de se dedicar a

quem ama. As relações estáveis podem
estreitar ainda mais.

ESCORPIÃO
Você pode se deparar com difi

culdades financeiras. Hoje, você
terá o privilégio de conciliar tra

balho com diversão. A comunica-

ção será seu maior trunfo, inclusive

na vida a dois! Cuidado com gastos supér
fluos.

SAGITÁRIO
Perceberá a importância de ana

lisar algumas questões do passa
do. No campo profissional, quanto

mais autonomia, melhor. A dois, não
haverá espaço para a superficialidade. Cui
dado, a Lua deixa um sentimento de nos

talgia no ar.

CAPRICÓRNIO
Pode estar emocionalmente liga-
do a pessoas e acontecimentos.

Poderá ter dificuldade para agradar sua

clientela. No relacionamento amoroso, seu

magnetismo vai estar em evidência. Tenha

cautela com gastos não programados.

,��, AQUÁRIO
Não misture negócios e amizade.

Pode ter prejuízos, fique atento

aos seus compromissos financei

ros. Cuidado com um romance secreto nes

ta fase. Tarefas que exijam concentração
vão dar bons resultados.

Vai perceber com clareza as coi

sas que o incomodam. A diferen

ça entre o que é e o que os outros

esperam que seja vai estar visível.

No romance, o clima é de cumplicidade.
Cuidado, estará mais sensível às influên
cias externas.
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8BB vai começar
com imunidade

A estreia do "Big Brother Brasil", na próxima terça
ferra, já contará com a imunização de um participante.
Quem revela é Boninho, diretor do programa, que não

conta, no entanto, como isso vai acontecer. "Eles vão

achar que estarão votando em alguma outra coisa,
enquanto que, na verdade, estarão dando imunidade

a alguém", explica. A casa também estará dividida em

duas partes. Uma delas é chamada de "lado B".

Diogo é policiai
e &iudou lotá

A vilã Clara será desmascarada nesse sá

bado, em Passione. Certa de que está a um

passo de abocanhar a herança de Totó, Clara
vai ter uma surpresa e tanto: ele não morreu!
A loira vai descobrir ainda que caiu em uma

grande' emboscada. Ela fica sabendo que
Totó esteve todo esse tempo ao lado de Dio

go, que na verdade é um policiaI.

Globo fará série
sobre Dercy

Ainda ocupada com "Ti-ti-ti", Maria Adelaide

Amaral já tem outra tarefa para este ano: ela vai

escrever uma microssérie sobre Dercy Gonçalves. A
produção nos moldes de Dalva e Herivelto, também
escrita 'por ela deverá ir ao ar na primeira semana

de janeir-o de 2012 na Globo.

DIVIRTA-SE

Pedindo emprego

Bruno e Juliana
juntos de novo

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do
. jornal O Globo, Bruno Mazzeo e Juliana Didone fo

ram vistos aos beijos novamente, durante o show

de uma banda, no Rio de Janeiro. A primeira vez

que os atores teriam ficado foi na festa do filme

'Muita calma nessa hora', na boate Melt, no dia

20 de dezembro, também no Rio.

Casamento no

último capftulo
Como todo final de novela, Passione, da Glo

bo, também terá um casamento no estilo 'feli

zes para sempre' em seu último capítulo. Os noivos
da vez são Gerson e Felícia. De acordo com a co

luna Zapping, Gerson vai conseguir curar sua tara

por sexo violento e fétido antes dó casamento. No

último capítulo, o público ainda deve ser surpreen
dido por um grande acidente e pela morte de mais

um personagem.

Pitt aprende a
cantar para

papel no cinema
Brad Pitt está em negociação para produzir: e es

trelar um filme biográfico sobre a vida do lendário
cantor e compositor John Lennon. Há rumores de

que o ator de 47 anos se encontrou com Yoko ano, a
viúva do ex-Beatle, para discutir o papel e ela ficou im

pressionada com seus planos de aprender a cantar

e dominar o sotaque de Liverpool e aprovou a ideia.

Bradjá está aprendendo a cantar para fazer o papel.

SUDOKU

SOBREO JOGO
o sujeito entra numa agência de emprego às

onze horas da manhã, com umatremenda cara de

sono e começa a bocejar na frente do entrevistador.
- O Senhor não tem vergonha de vir pedir empre-

go com uma cara dessa?
- Mas o emprego não é pra mim não, doutor!
- Pra quem é então?
- É pro meu irmão!

E por que ele não veio pessoalmente?
" Ele preferiu ficar em casa dormindo!

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

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
08/01
Abrão de Miranda

Alexandre B. Meldew

Alfredo Mohr

Anne M. Mora

Anselmo Dalpra
Augusto L. Millesheim

Carolina Schmitz

CristianeW. Prieber

CristianeWolter

Dalva L. Schneider

Daniel Fischer

DouglasWeiller

Edeltraude Millnitz

Ederson Mathias

Eduardo Schiewe

Enzo S. Mesgolinski
Eraldo zunelli

Eron F. L. Bettoni

Everaldo Makwa

lido D. Vargas
Jadiel Linberger
Jaqueline T. Krueger
Jéssica Bramoski

Jucimara liesenberg
Juraci B. Ferrari

Leandro Vendramin

LuisC. Volz

Lurdete M. TolI

Manoela Theodoro

Marcelo Graudes

Maria I. Grimm

Maristela da Silva

Nelson Ferrari

Salete B. Hansen

ThayseTaba
Zenita M. Heidemann

09/01
Alcides Thrun

Andréia de Borba

Andréia Viergutz
Arnolda Bortolini

caio C. Krueger
Carlos Fischer

Cristiane S. B. Lehn

Daniel G. Andreatta

Eduino Ikert
Ermelinda Urbanski

Filomena A. Krueger
Gustavo P. Doge
IIseJ. Lange
Irena A. de Souza

Irene Goslowski

Irene R Lindne

João C. Ropelato
Jucilene Bauer

Karin Hedler

Kelly F. Ananias

Lucas Schlei

Lumachelle L. Schunke

Maicon C. Schwartz

Marcela Tissi

Marcelo Belarmino

Marcia Beosfel

Maria do C. Chagas
Maria F. Silva

Mario Negherbon
Marlize Pínter

Nicia M. Vailatti

Rafael de O. Souza

Roberto R. Venceslau

Rovena Schroeder

Samuel A. Bachmann

Schaiene V. Pereira

Valmor Stricker

Vitor D.Muller
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
�,r�>iI<:. ��
Trabalho duro. O radlla I

Sérgio Luiz, da Rádio Jaraguá,
teve que dar duro na

transmissão da final de futsal
da Taça Brasi], em Carlos

Barbosa-RS. unfl emissora
local ficou sem repórter e não
deu outra: Sérgio abraçou a

causa e trabalhou dobrado. A

prova são os dois microfones

Buxixo
Francisco Reis
o mais festejado ani

versariante de hoje é com

certeza o dentistaDr Fran
cisco dos Reis,o Chico.
Uma pessoa especial para
mim, um grande amigo,
inteligente, trabalhador e

espirituoso.
Valeu Chico, por tudo e

pela grande amizade. Pode
contar sempre comigo, seu
"irmão" e fã. O que eu posso
lhe desejar hoje são muitas
felicidades e que o Senhor
te conceda preciosas bên

çãos e sejas plenamente
feliz. Mil vivas!

Essa veio pelo meu fio ver-
_

melho. No mundinho fashion
da arquitetura, uma figura usou
o projeto assinado por outros

profissionais sem o menor es-

crúpulo. Isso não seria nada se o

trio em questão não tivesse uma

relação de amizade. Babado ar

dido que nem pimenta do quin
tal de casa.

NAS·RODAS
• LuizVieira, o popular polenta, recebe hoje o carinho dos amigos e

familiares pela estreia de mais um aniversário.

• Zeca Rausis recebe hoje na sua casa de praia uma trupe de Jaraguá
para se deleitar de muita loira gelada e comes e bebes. Tudo em

nome do verão.

• Em fevereiro a revista Nossa vai lançar a NossaWeekend - A sua

revista do final de semana. Que circulará todas as sextas-feiras.

I

t
(
I
t

f , Ora. Má'rcia Vieira, sempre com o seu filho Leonardo, pelo terceiro ano consecutivo é
'

homenageada no dia do seu niver, 4 de janeiro, pela equipe,do Posto Mime 5

Cá entre nós.....

Na
minha coluna de ontem eu registrei uma notinha sobre

uma loura que tinha "passado o rodo" no réveillon, em Pi

çarras. Só que disso foi criado um certo zurnzurnzum por al

gumas pessoas que gostam de um agito. O nome da bela que
beijou 50 caras durante a festa da virada de ano é Sandra - o sobrenome
infelizmente não posso divulgar. Mas ela me ligou, ontem, dizendo que
não foram 50, foram 49 e ela não beijou, ela foi beijada. Ahhhh, então tá
tudo certo!!! Melhor que isso só um chope bem gelado da Kõnigs Bier.

-

Ca entre nós 2....
A gente avisa também, a

quem se interessar, claro, que
essa coluna assim como o Cor
reio do Povo tem o intuito de pro
mover e zoar com essa galerinha,
além de nossas resenhas terem

um cunho de brincadeira quase
sempre com autorização do ci

tado, e nunca com a intenção de

denegrir a imagem de ninguém.
Afinal, quando queremos dizer

algo somos diretos. Não é a toa

que mais uma vez a coluna foi elei
ta amelhor de 2010. No mais que
remos é que todos sejam felizes.

Abre aspas
Sabe aquela pulseira "quânti

ca"? Não faz efeito. O fabricante
admitiu isso em nota publica
da no site da filial australiana, a
Power Balance. Ele reconhece

que "não há provas científicas

que sustentem as afirmações da

empresa". Bem que eu avisei o

empresário Renato Koslowski, .

FlavinhoVieira, Orlandinho Stol
co jr, Sérgioo Ulrich... etcétera...
CHUPA, GERAÇÃO SAÚDE!!

•A revendedora de carros que
fechou o ano com chave de
ouro foiaHPVeículos" domeu
amigo Paulo Roberto'Sporrer Ela
foi considerada uma dasmais
atuantes de 2010. Bola branca.

• O meu querido amigo
Júlio César, gerente do Hotel
Kayros, manda avisar que
na segunaa-feira,'dta 10, a
casa reabre a cozinha. Os
comensais serão recebidos
com vivas para voltar a
'saborear ó mell).dr prato
executivo da região.

Happy
hour

Para comemorar o 6°

ano o CW fará um Ha

ppy Hour no Hotel Kairós,
dia 24, com a presença de

voluntários, imprensa e

empresas que sempre o

apoiaram. Na ocasião, a di
retoria divulgará as ativida
des programadas para este

ano e um balanço do tra

balho realizado até agora.

"
Chata é a pessoa que

fala quando gostaríamos
que nos escutasse.

AA,!gR1J�SE atERa

"

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a Maria
Lescovitz. Ela, que já pontuou
84 anos, é outra querida que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu dona Maria!

Segunda-feira volta ao batente
com pique total.

• Hoje tem baile na Sociedade
Bracinho, em Schroeder, com
a participação da banda Real
do Paranã,

• O horário não é normal,
mas a biblioteca está aberta
das 7.às 13 horas-Dia 24
voltaráao atender

�

normalmente
das 7 às 9horas.
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GUARAMIRIM

Se fosse para apontar
um exemplo de
superação na região,
qual o primeiro nome

que lhe vem à cabeça?
_... ossivelmente, couberam

..."
nos dedos das mãos as

pessoas que você co

nhece com este perfil. E

se houvesse uma lista oficial? O
nome de Maria Helena Eggert
estaria no topo. A paratleta de
Guaramirim é exemplo de deter

minação e, para continuar con

quistando títulos e se superando,
o Jornal O Correio do Povo vai

apoiá-la em 2011.

No fim do ano passado, após
conquistar a melhor marca de
sua carreira, nadando os 1,5 mil
metros da Travessia de Bom

binhas no tempo de 32min09,
Maria Helena pensava em parar
de competir por falta de ajuda.
"Com este apoio estou me sen

tindo mais valorizada, por ver

que alguém acredita na minha

capacidade e no valor que o es

porte tem para as pessoas com

.

deficiência", desabafou.
Além de vários títulos em

mar aberto conquistados ao

longo desses 12 anos, algumas
marcas dela são de dar inveja
a muitas pessoas em perfei
tas condições físicas. Todas as

provas que ela já realizou nos

Parajasc resultaram em meda-

o COImEJO DO POVO • Fim de semana 8 e 9 de janeiro de 2011 Esporte 17

lhas de ouro e, na temporada de

2009/2010, a nadadora realizou
nove travessias em apenas dois
meses. "Exemplos de superação
como o caso da Maria Helena

precisam ser referência para
quem busca superação e auto

desenvolvimento", disse Nelson
Luiz Pereira, diretor do Jornal O
Correio do Povo.

Com este apoio
estou me

sentindo mais
valorizada, por
ver que alguém
acredita na minha

capacidade.
MARIA HELENA EGGERT

"
Maria Helena começou a pra

ticar natação em 2000, por indi

cação médica, e logo na sua pri
meira maratona, em 2002, ficou
em segundo lugar. "Se outras ati
vidades do dia a dia eram difíceis

imagina nadar? Naquele dia que
completei a prova de Porto Belo,
olhei para o céu e prometi jogar
todo o meu complexo de infe
rioridade no mar", relembrou
Maria Helena, que não possui o
movimento da perna esquerda,
por causa de uma paralisia na

infância.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

SUPERAÇÃO

Paratletaganhaapoio do OCP
Maria Helena Eggert chegou a pensar em parar de competir por falta de patrocínio

PIERO RAGAZZI

• CALENDÁRIO DE 2011
• Travessia da Cidade de

Itajaí (Cabeçudas) - 23 de

janeiro
• Travessia da Represa de

Palmeiras - 5 de fevereiro
• Travessia de Penha - 20 de

fevereiro
• Travessia da Ilha de Porto

Belo - 12 de março
• Travessia da Enseada - 20

de março
• Travessia da Lagoa de Itá -

26 de março
• Travessia de Itapema - 16

de abril

Paratleta faturou ouro em todas as provas que disputou nos Parajasc, competição que participa desde 2007

Na quinta-feira, Ronaldinho (E) e o vice-presidente
do Milan, Adriano Galliani, anunciaram liberação

Grêmio desmonta
festa para Gaúcho ..

O Grêmio surpreendeu a todos ao

supostamente armar uma festa no Es-

. tádio Olímpico nesta sexta-feira. Caixas
de som foram colocadas no gramado e

cresceu a expectativa da torcida para
uma possível apresentação de Ronaldi
nho Gaúcho. Irritado ao ver a repercus
são do caso, o presidente Paulo Odone
ordenou que tudo fosse desmontado.

Com isso, a novela Ronaldinho con

tinua. Na quinta-feira, o craque confir
mou que foi liberado pelo Milan para

negociar com outros clubes. Grêmio,
Palmeiras e Flamengo estão interessados
na contratação do meia, e o Corinthians
corre por fora. A decisão final sobre o fu
turo do jogador sairá entre terça e quarta
feira da próxima semana.

Empresa nacional de grande porte com mais de 40 anos

no segmento em que atua, sendo uma das mais tradicionais
e conceituadas no mercado automotivo seleciona:

.

.

ANALISTA DE
LOGISTICA SR.

Requisitos Obrigatórios:
Formação $uperi9r em A

.

iS.lf�.ção/Logística ou área afins;
Dese) Q$ Graduação;

Vivência em i,gias focadas na área.

t" disponibilidade para residir
ü Bento do Sul;

do web www.tuper.com.br
tos com pretensão salarial.
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-"presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas de Ia
raguá do Sul, Wanderlei

, ',' " 'PasS(}J,�1 i1)�egr<t
.

iva
'de'cimgresárlbs de San

'.
!

!" .'
'

'�'::'i
na que participa de 7 a 14 ê:eja-
neiro da looa edição da National
Retail Federation (NRF), maior
evento de varejo do mundo, que
será realizada em Nova largue.

Amissão líderadap ,

ederação Nàdi@nru dê
1'11

tes Lojistas ;leva aos E

Treinamento

I,I

Preocupada com a qualificação
dos profissionais para a área do co

mércio, a CDL contabiliza mais de
300 pessoas. que passaram pelos
programas de treinamentos da en

tidade. Para 2011, está previsto o

treinamento de 600 pessoas entre

lojistas e funcionários.

Conflanca
�

Esta é a melhor definição em re

lação às expectativas das pessoas das
classes D e E que saíram da pesquisa

•

"Barômetro Global de Otimismo", re
alizada pelo Ibope Inteligência.

Comunicacão
�

A comunicação no ambien-
. te empresarial, como em qual
quer lugar. onde há pessoas, é
muito, importante mas, algu
mas vezes são produzidas ver

dadeiras pérolas. Exemplos:
"A partir de amanhã, os

empregados somente poderão
acessar o prédio usando car

tões de segurança individuais.

Fotografias serão tiradas na

próxima quarta-feira, e os em

pregados receberão seus car

tões em duas semanas."

( Mensagem de Fred Dales,
Microsoft, em RedmondWA)

"O que eu preciso é de uma
lista exata dos problemas es

pecíficos desconhecidos que
possam encontrar." (Lykes Shi

pping Unes)
"Sabemos que a comuni

cação é um problema, mas a

empresa não vai parar para dis
cutir o assunto com os traba
lhadores. "

(Supervisor, AT & T, divisão
de longa distância).
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Mercado R ional
Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

Unidos gr�po ,de 150 empre
sários que buscam no evento

informações sobre as novi

dages do, v' rejo� ,.!en�ênci�s
e té'crldlo

" "à'tlisposição: do
setor. A Big'Show, .cdmo a con-,

venção é conhecida, vai tratar
.

este ano do varejo sustentável,
tecnologias inovadoras, com

portamento do consumidor. e
a visão dos líderes mundiais do

I' cO:b1érçih,: l'sta Bbare o' ce ..

'

náfío PÓS-CrI e global.

Compras
coletivas

PIERO RAGAZZI

No início de 2010 surgia
o primeiro site de compras
coletivas em nosso país: o

Peixe Urbano. Em agosto já
eram 15 e em dezembro o to

tal chegou a 405 sites facadas
neste segmento. Em outubro
o volume negociado chegou a

7,4 milhões de compras. Res-
'

ta saber por, quanto tempo
este fenômeno vai se manter.

Turismo de' primeiro mundo
Imagine um local para o

qual você vai do aeroporto
de helicóptero. Encontra i ca

sas com todos os itens de con

forto .imagínãveís e uma le

gião de pessoas para servi-lo.
Lá você também poderá en

contrar na garagem sua Ferrari,
Lamborghini , Porsche ou outro

carro de luxo para ir a uma das

.

Empreendedores individuais
A meta era chegar a 1

milhão de empreendedo
res formalizados em todo
o país mas o número ficou
em menos de 900 mil. En

quanto isto, Santa Catarina

inúmeras baladas exclusívas.
Claro que também poderá ir para
amarina praticamente no jardim
e desfrutar de sua lancha em um

cenário maravilhoso, com inú

meras opções nas proximidades.
Este lugar existe e está sendo
usufruído por muitas celebrida
des e milionários em Florianó

polis. Basta ter dinheiro.

conta com 27,3 mil novos

empreendedores individuais

superando a meta de 25 mil. _

Quem liderou no número de

formalizações foi a capital
com pouco mais de 2,4 mil.

Alaor Tissot manifestou satisfação com os

resultados de 2010 e mostra-se muito otimista
em relação ao desempenho da economia bra
sileira em 2011.

Banco central

FACISG

Caças
A participação das forças compra dos caças que deverão

armadas na ocupação de fave- .substituír os atuais que estão

las no Rio de Janeiro mostrou totalmente defasados. Os fran
a importância dos militares ceses continuam confiando na

e seus equipamentos. Com a palavra de Lula que optoupela
posse da nova presidenta, vol- pior das alternativas segundo a

ta à pauta a já tanto protelada avaliação dos especialistas.

SÃO FRANCISCO DO SUL
O porto de São Francisco

teve um desempenho muito
bom em 2010 alcançando uma
movimentação de 9,5 milhões
de toneladas. É o novo. recor-

••

I
- .. � -

I

de. Para .2011 a expectativa é
de muito melhor movimento
em função do melhor aprovei
tamento da dragagem para 14

metros e dos be.rç,Os(201,e.�92.,

C
"

omeçou uma nova guer-
ra" em busca da desvalorização
do real e impõe compulsório de
até 60% em posição vendida em

dólar de banco. Objetivo é evitar

especulação.

Empretec
O próximo acontece de 24 a

29 de janeiro. Os interessados
neste ótimo seminário que esti
mula o empreendedorismo po-

"I'

derão entrar em contato com a

Apevi ou Sebrae.
O Empretec é um seminário

que incorpora métodos sistemá
ticos para os seus participantes
identificarem e ampliarem o po-
tencial empresarial. Destacam

se como objetivos: estimular e

desenvolver as características
individuais do empreendedor de
forma a propiciar sua competiti
vidade no mercado; estabelecer
metas desafiadoras'; aumentar

lucros em situações complexas;
fornecer produtos e serviços de
alta qualidade; desenvolver pla
nos de negócios; tomar e sustentar
decisões frente às adversidades; e
adaptar-se àsmudanças rápidas e

às incertezas do mercado.

LOTERIA

01 - 03 - 04 - 05 - 07
11-12-14-15-18
19 - 20 - 21 - 22 - 25

'1!I!IIlillillJXi.fll!J!l/JIriIJi1!IIIIIJI;III1J
�: '�l "U,;� 'fi' (' li Ii'� r,,� i{JJ f,','\1, }I!: 1/:" .� i'/!'t; ,/TU lI'u..lt 't'11""!U.'iI '"� "'If:::Jjl $ i::JfJ

1 ° 13_814 250.000,00
2° 44.483 22.000,00
3° 36.115 12.000,00
4° 38.902 11.000,00
5° 40.330 10.320,00

INDICADORES

; BOVESPA

POUPANÇA

8.JANEIRO.2011

8.JANEIRO.2011

CÂMBIO', ,': ",I' COMPRA' VENDA VAR. :";"'1
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Ciclista perdeavida
naBe aWeege
Motorista embriagado teria invadido o acostamento

JARAGUÁ DO SUL

o sonho de uma vida
nova acabou a 500 metros
de casa para o ciclista
Renato Shaba, 45 anos.

E
foi atropelado por um au

omóvel enquanto andava
e bicicleta no acostamento
a rua BerthaWeege, bairro

Jaraguá 84, às 21h de quinta-feira.
Segundo a Polícia Militar, o condu
tor do Gol com placa de Três Barras
(SC), Américo da Silva, 46 anos, es

taria embriagado e teria tentado fu-

Ginco mortes
no trecho em

quatro anos
Amorte de Renato trouxe à tona

uma reivindicação antiga da comu
nidade: amelhoria do acostamento,

que está tomado pelomato e os bu

racos, e a implantação de uma lom
bada eletrônica perto do local onde
ocorreu o acidente. O presidente da
Associação de Moradores, Adilson
Brawn, disse que esta é a quinta
morte em quatro anos no trecho de /

cerca de um quilômetro.
"Há dois anos pedimos à Pre

feitura essas melhorias, mas até

agora não deram nenhuma pre
visão". Segundo Braum, a rua foi

alargada em julho de 2009 e um

dos lados do acostamento rece

beu macadame, mas o material
teria durado apenas alguns dias.

Na opinião de Luís Rosa, os

ciclistas que trafegam pela Bertha
Weege estão em constante peri
go. "Se continuar desse jeito, logo
acontece outra tragédia",

- gir sem prestar socorro.
Conforme a PM, o carro foi

abordado há poucos metros do
local e o motorista apresentava si
nais de embriaguez. Ele se negou
a fazer o teste do bafômetro e, por
isso, os policiais fizeram o Auto

de Constatação dos Sinais de Em

briaguez e o levaram à delegacia.
Depois de prestar depoimento,
Silva foi levado ao Presídio Regio
nal, onde responde por homicídio
culposo (sem intenção de matar)
com agravante de omissão de
socorro. Como não havia provas
para confirmar a embriaguez, ele
responderá processo administra-

tivo pela infração.
Renato foi sepultado na tarde

de ontem, no Cemitério do Iara

guá 84. O ex-cunhado da vítima,
Luís Rosa, 36 anos, conta que, no
momento do atropelamento, Re
nato voltava para casa depois de

negociar a compra de uma nova re
sidência. "Ele queria começar uma

vida nova com a namorada, que
está grávida de nove meses. A me

nina vai nascer dentro de poucos
dias", lamentou. Renatomorava no
bairro e tinha outros quatro filhos.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Trecho onde Renato (detalhe) morreu é considerado perigoso

OBRAS AiNDA NÃO TÊM DATA PREVISTA PARA ACONTECER
.

O diretor de Trânsito, José An
tônio Schmidt, disse que a Prefei
tura pretende implantar neste ano
uma lombada eletrônica ou faixa
elevada de pedestre na BerthaWe

ege, nas imediações do Morro do
Maestri. No entanto, ele não con

firmou quando as obras no acos

tamento devem acontecer.

"Esse trabalho depende da

secretaria de Obras e preciso
conversar com eles antes de dar

alguma previsão", disse. Segundo
ele, as melhorias na BerthaWee

ge não ocorreram no ano passado
porque o cronograma esteve volta
do para outras obras importantes,
como a pavimentação da Rota
dos Hotéis e da estrada do bairro
São João. Ele também disse que a

Segurança 19

Fabiano mostra riacho que alagou na noite de quinta-feira

Chuva provoca alagamentos
no bairro Santo Antônio

A chuva que caiu no final
da tarde de quinta-feira não

chegou a ser longa, mas foi su
ficiente 'para trazer transtornos

aos moradores do Loteamento

Santo Antônio. Pelo menos dez
casas sofreram alagamentos e

três ruas ficaram intransitáveis

por quase uma hora.
Um desses moradores é

Fabiano Eberhardt, 21 anos.

Morador de uma lateral da
rua Hercílio Anacleto Garcia,
ele conta que a água alagou
o quintal e chegou a invadir a

garagem. "Só não entrou em

casa porque bloqueamos a

porta dos fundos com panos.
Mas se chovesse meia hora a

mais, tinha molhado tudo",
·comentou.

O presidente da Associação
de Moradores, João Fiamon-

cini, afirma que o problema
aconteceu porque a tubulação
do riacho que corta o bairro
Santo Antônio está entupida.
"Faz dois anos que ninguém
aparece para limpar. Toda a vez
que dá uma chuva mais forte
acontece isso", criticou.

Fiamoncini conta que, em

novembro deste ano, ele en

tregou um ofício à chefe de ga
binete, Pedra Konell, pedindo
a limpeza dos tubos para evi

tar novos alagamentos. Mas,
segundo ele, nenhuma provi
dência foi tomada. A reporta
gem tentou entrar em contato

com a chefe de gabinete na

tarde de ontem, mas ela não

atendeu o celular. O secretá

rio de Obras,Valdir Bordin, e o

engenheiro Robin Pasold tam
bém não foram localizados.

WII! 1'IIIfiIil1!!m.�!JJJWIP.!:'l,�'m!lI/If!!P!tUIlr,�!JJI!iIIIII!lI,U!PIf/Ufllj/UII/lI/l�lJl/mlmm!p!///!:!lIIII//!I!/liOlUUi/Wi!ill:iilfflf!I!!.'lI/!J1i1ill!ll/Ui'lIlinID;íI!Jj!'!I//,'l/!I/I//!!!//!'iQ!/U!'J/lU!iI:'W/,�/!DI1!ii//IU/!!!!I//UIH/!"I:�I/[I!fli;"l!I/lI!I/I/lU/:liI!I!lflill!,!IU,'II/HII!nl1"11111#/111/11111111/1/1

Revisão do edital da 8R-280
transferida para quarta-feira

sadas apresentem as propostas.
A expectativa do órgão é que a

publicação aconteça ainda na

próxima semana. O lançamento
do edital estava previsto para dia
21 de dezembro, mas duas em

presas interessadas em concor

rer apresentaram impugnação
ao documento anterior.

O projeto de duplicação da
BR-280 envolve o trecho de 74,5
quilômetros entre Jaraguá do
Sul e São Francisco do Sul. Com
a suspensão do edital, o início

das obras, que era previsto para
fevereiro, será adiado e não tem

data para sair do papel. ' ,. , ..

A revisão do texto do edital
de licitação para a duplicação da

BR-280, que aconteceria na pró
xima terça-feira, ll, foi adiada

Pre�el·tura promete me horias �:� �u::���;ade1���;e���r��
I , Dnit (Departamento Nacional de

implantação da lombada eletrô- Infraestrutura de Transportes) de
nica na via não aconteceu ainda Florianópolis, Breno Maestri, a

por problemas no processo lici- mudança de data aconteceu por-
tatório para alugar novos equipa-que não houve tempo hábil para
mentos. liA licitação foi suspensa concluir as modificações e incluir
e acabou sendo concluída só no o 'material na pauta da reunião

final de dezembro", justificou. programada para o dia 11.

Osmoradores prometem fechar Depois de aprovado, o novo

.a rua para protestar se as reivindí- edital será publicado novamen-

caçõesnãoforem.atendidastogo. ":. te para que as empresas interes-
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PLANTA0 DE VI;:NDAS
� IIson 9923.9739 I Jürgen 9923.6174 I Locação 9923.7090
9

L·2007 • APARTAMENTO· VILA NOVA· Com 01 suíte + 02 quartos
(tem guarda roupa sob medida) bwc social, sala (fica todas as

� cortinas das dependencias) cozinha com móveis embutidos, área
í de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02
" vagas de garagem. R$1.500,00
L·2010· APARTAMENTO· VILA NOVA· Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem. R$550,00 condomínio aproximado de R$80,00

'; 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
I
# L·2013· APARTAMENTO· CZERNIEWICZ • Com 01 quarto, sala e

I i cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00
Cond. Aproximado de R$70,00
L·2014 . APARTAMENTO· BAEPENDI • Com 03 quartos, 02 bwc's,
sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 750,00.
Cond. Aproximado R$ 100,00.
L·3001 . SALA COMERCIAL· CENTRO com aproximadamente 40

,

m2 com bwc. R$500,00
1 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
11 0,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1.000,00
L·3004 • SALA COMERCIAL CENTRO· Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,00
ReI. L·3005 . SALA COMERCIAL· CENTRO· Ed. Florença· Com
110m2, 02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador. R$
650,00 Cond. Aproximado R$ 120,00
L·3007 • SALA COMERCIAL· CENTRO· Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,00
L·3011 . AV. GETULIO VARGAS· EM CIMA DA OTICA HERTEL Com
aproximadamente 45m2. R$400,00
L·3014· SALA COMERCIAL· CENTRO· C/ 280m2. R$2.400,00
L·3016 . SALA COMERCIAL TERREA· CENTRO· Com aprox. 50m2,
bws, com estacionamento. R$600,00
LA006 . ILHA DA FIGUEIRA· GALPÃO com aproximadamente
400m2· Com 01 bwc, estacionamento.
Murado. R$1.700,00

Ref. L· 1000· CASA· VILA NOVA· Com 05 quartos, sala, cozinha

i e copa conjugadas, area de serviço, 01 bwc e garagem para ate 03
!.
carros. R$850,00 •

,

L:1001· POUSADA· com 23 suítes, contendo 01 apto com 02
, quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e

cozinha mobãada- 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, deposíto, toda
murada com grama. Portão eletrônico. R$ 1.050,00

, L·1003 . CASA· VILA RAU . Com 02 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, 01 bwc, 01 vaga de garagem.R$ 500,00.
L·1006· CASA DE ALVENARIA· ILHA DA FIGUEIRA· CASAS NOVAS
. Com 03 Suítes, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de serviço,
salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrônico. R$1.000,00
L·1008· CASA COMERCIAL· VILA NOVA· Com 05 salas, 02
bwc's, recepção, estacionamento na frente· água e luz individual.
R$1.750,00
L·1012 . CASA PARA FINS COMERCIAIS· CENTRO -Com 05 salas,
02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
R$2.300,00

.

L·1013 • CASA COMERCIAL· CENTRO· Com 05 quartos, 04 bwc's,
, 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com

� jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
II L·1015 • CASA DE ALVENARIA· RIO MOLHA com 01 suíte, 02
� quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de TV, escrtórío. cozinha,
� lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros .

.......... u R$1.660,00
,

L·1018· CASA COMERCIAL· NOVA BRASILlA· Casa com 01 suíte,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alamne. R$4.500,00

.!�:�,:'���.��LICI'I)ADE'��SSO COMPROMISSO! TEMOS DIVERSAS OPÇÕES PARA LOCAÇÃO - CONSULTE-NOS!
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