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A chuva torrencial que assolou oVale do Itapocu durante toda a sexta-feira causou amorte de uma criança de apenas
quatromeses emMassaranduba.Amenina estava nos braços de uma tia e foi levada pela correnteza enquanto a

família tentava escapar de um desmoronamento de terra. Em Iaraguá do Sul, casas foram destruídas, ruas interditadas
e encostas caíram. DefesaCivil orientamoradores a deixarem áreas de risco.Mau tempo persiste neste sábado.

PIERO RAGAZZI
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Silvla Kita

Suplemento Ilustrado
i,
.[

A partir de agosto de 1925, o jornal Correio
do Povo trazia um Suplemento Semanal Ilus
trado, produzido pelo diretor Ugo Leal. Eram
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distribuídos 120.000 exemplares no país. Não
permaneceu por muito tempo como encarte

deste semanário.
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO
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SOCIaiS
Comuns em diversos

jornais, as notas sociais mais
antigas somente noticiavam

..-os casamentos, falecimen-
•. , _" ,," fi'

tos, aniversários e nascimen-
tos. Além disso, até a década
de 90, era possível verificar
os proclamas de casamento
dos cartórios locais. Temos
como, ex;em_g10 deste tipo
de ';".>. S .se int

"
. ii&! 11

no tania' :'
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daquela época}:
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"Fez annos hontém o

sr. Jorge Horst, hábil phar
maceutico e proprietário
da pharmacia "Estrella".

I ,

i�cha:.se em festas o lar
do Sr. João M. Müller, che-

"

fe das nossas officinas e de
sua esposa sra. D. Ottilia

pelo advento de mais uma

herdeira, que na pia bap
tismal, receberá o nome de
Ottilía, Nossos parabéns."

Encarte do Jornal Correio do Povo, de 1925

Transporte' ferroviário
No ano de 1925, diversas notas

no jornal demonstram a falta de
investimentos no setor ferroviário.

Aqui na região ocorreram diversos
incidentes e acidentes. Inciden
tes como produtos estocados que
apodreceram por falta de vagões e

acidentes como descarrilamentos,
quebra demáquinas. No centro do
Distrito, tivemos trens tombando,
portões que dão acesso à via fér
rea destroçados, dormentes em

estado lastimável.
Mas não somente a Linha São

Francisco vinha sofrendo com

estes problemas. A ferrovia de

Sorocaba e também as do Para
ná estavam reclamando da falta
de investimentos e de manuten

ção das linhas férreas, atrasando
o despacho de mercadorias e,

consequentemente, o desenvol
vimento das regiões abastecidas

pelas linhas ferroviárias. E a falta
de recursos neste setor mais tar

de irá oportunizar a implantação
maciça de rodovias, ocasionando,
além de elevação no valor do pro
duto transportado, o congestiona
mento de caminhões em rodovias,
principalmente as que abastecem
os portos exportadores.

Anunciando...
A propaganda sempre foi um importante aliado na

venda de produtos e na prestação de serviços.Vamos publicar
neste espaço sempre um anúncio interessante e antigo.

Perfumes •• Etc., etc .

ONDE
II COMPRAREI MAIS BARA-rO

-"

fazendas

ft.. Suspensórios

Chapéos �Ir' Sedas

,Pois isso V. S. sempre consegue
"

Da Casa. ERICO BRUHNS,
JA,nAliIJÁ DO IIL Rlla CfI. Emi I io J.U'CbJB,�, 6%,'

I

---------------- ....../1

Anúncio de janeiro de 1947

Infelizmente desde seus Marechal Deodoro da Fon

primeiros anos, o jornal vem seca e também sobre os cui

noticíando acidentes, atro- . dados que os pais deveriam,
. pelahl.e:p_tc>s e demais impru�

,

ter com seus, filhos. 'Instruir
.

.

dênd.ás de mo.foristas e pe- 'os filhost.como andar nas

destres. Em 26 de setembro . ruas é tão importante quan-
de �925, o jornal publicava to orientar os motoristas dos

. á matéria sobre um atrope- automóveis. Naquela época,
lamento do menor Bento existiam poucos veículos e

Vailé�.ttpelo motorista Hilário' as crianças saíam correndo

�ia���a . defronte o CoJégio ao lado do carta, numa brin
São :e Üiiz'� O 'jornalista' co-

.

cadeira muito perigosa, que
mentava: sobre a velocidade por vezes ocasionava aciden
dos motoristas na Avenida tes como o noticiado.

Poemas, poesias
Escrever poemas e poesias é

uma forma de entender a si mes
mo e de transmitir sentimentos e

cultura aos outros. No jornal, vá
rios autores se revezavam, e vez

ou outra surgia um poema, uma

poesia,' um soneto ou um peque
no conto nas páginas semanais do

Correio do Povo. Na década de 20,
temos como autores João Crespo, R.
Fischer. Em datas especiais, como
Data de Colonização do município,
Independência do Brasil, Proclama
ção da República, Páscoa ou Natal
surgiam, nas páginas do jornal,
para deleite de muitos leitores.
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Além da defesa de seus direitos, a
evolução 51 heg6cios jurfdic

'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 22 e 23 de janeiro de 2011

PONTO DE VISTA

OAB de Jaraguá
doSul

Jorge Br09noli,
economista

o mau exemplo do MEG

DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

Quem disse que decisão judicial é para ser cum
prida? Para alguns, na verdade, não passa de um

"mero expediente" ou, um 'papel a mais.' Pelo me

nos, é assim que o governo federal parece pensar e

agir. Vamos ao caso:

Nesta semana, uma decisão judicial, proferida
pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, concedeu
liminar determinando a prorrogação para o dia

26.01, do período de inscrições do Sisu (Sistema
de Seleção Unificada) para os candi
datas daquele Estado. A data de en

cerramento para as inscrições estava
originalmente prevista para ocorrer

às 23h59min do dia 20.01.

O Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) foi desenvolvido pelo Minis
tério da Educação para selecionar os
candidatos às vagas das instituições
públicas de ensino superior que uti
lizarão a nota do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) como única
fase de seu processo seletivo. A sele

ção é feita pelo Sistema, com base na nota obtida

pelo candidato no Enem.

Segundo informações do governo, por inter
médio do MEC, a decisão judicial não poderia ser

cumprida por razões técnicas, uma vez que o sis
tema de processamento de dados não poderia se

parar em tempo hábil, os candidatos ao Sisu que
são do Rio de Janeiro, que é o Estado beneficiado

pela decisão judicial, dos demais candidatos dos
demais Estados brasileiros.

Ora, sem entrar nomérito da discussão que está

posta para apreciação do Poder Judiciário, é de es-

tranhar a posição do governo que, escondendo-se
no argumento de falta de condições técnicas", dá
um péssimo exemplo à população no sentido de

que a decisão judicial não deve ser cumprida.
Um governo que pretende se dar ao respeito,

para 'Somente após poder exigir o mesmo com

portamento da população, deve submeter-se às
leis em geral e as decisões judiciais em particular.
Caso não se concorde com a decisão, por certo

que existem (muitos!) mecanismos
e recursos processuais que poderão
ser utilizados para reverter uma de
cisão judicial que semostre favorável

.

.

a quem quer que seja.
Em se tratando de Poder Público,

então, como é o caso do governo, via

MEC, outra não poderia ser a atitu
de que não o acatamento da decisão

judicial proferida, uma vez que nos

tempos atuais, todos sabemos que a

tecnologia em informática que exis

te, possibilitaria perfeitamente que
os candidatos do Rio de Janeiro pudessem realizar
as inscrições ao Sisu até o dia 26.01, conforme a de
cisão judicial assegurou.

Governo hipócrita que utiliza como bandeira o

lema 'faz o que eu digo mas não faça o que eu faço'...
que insiste em dar péssimos exemplos à população!

Acorda Brasil! E a esperança de que as decisões

judiciais sejam cumpridas, sempre, independen
temente do que tratam e de quem seja alvo das

mesmas, sem embargo da possibilidade de ques
tionamentos sob o manto da legalidade, é a últi
ma que morre!

"
A seleção é
feita pelo

Sistema, com
base na nota
obtida pelo
candidato.
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Festa de Rei
no Rio da luz II

A Sociedade Desportiva Recreativa Rio

da Luz II "Salão Centenário" promove, hoje,
Festa de Rei com Baile. Os festejos iniciam
às 18h com a concentração na sede social.
Às 18h30, acontece abusca damajestade de
tiro, LucinoArndt, sob o comando deAldoir

Holdenburg. O baile começa às 22h30 com

animação da BandaAdler's Band. Ingressos
para a festa com direito ao jantar e baile ao

custo de R$18, somente baile, R$10. Infor
mações pelo telefone (47) 9922-0545.

SERViÇO

Sete cursos de
extensão na Unerj

A Unerj (Centro Universitário de Iara
guá do Sul) oferece nas férias sete cursos de
extensão. São eles: Consultoria de imagem e

estilo (31/01 a 04/02), Excel avançado (24/01
a 04/02), Excel básico (24/01 a28/01),Técnicas
de negociação (31/01 a 04/02), libras-lingua
gemBrasileiradeSinais (19/01 a04/02),Rotinas
trabalhistas e Departamento Pessoal (20/01 a

04/02) e Fotografia digital nível intermediá
rio (01/02 a 05/02). Informações pélo e-mail

po�@unerj.br e pelo telefone (47) 3275-8233.
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IMAGEM DO DIA
EDUARDO MONTECINO

,i
1
i,

Várias S"ãO as cenas de des,e,s,'per,o registradás pe,la,equipe de reportagem do'O Correio nos últimos '

dias, quando bairros inteiros foram tomados pela
chuva e destruição. Na madrugada de quinta-feira, dia
20, as lentes flagram o resgate de crianças isoladas no
bairro Nereu Ramos pelos bombeiros de Guaramirim.

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

* telefone (* não serão publicados),

Walmor 13ueno-da 8iWa
"Hojejá faz um ano que Deus decid}u
nos separar. Sabemos que esse é nosso destino e

nossa única certeza, mas a dor da saudade se torna
cada diamaior.
Gostaríamos de estarjunto ii ti, mas como não é

possível, vamos dedicar uma missa hoje em

homenagem a um ano

do seu falecimento.
Na igreja matriz as 19:00I1s, e (Qnvidar nossos
amigos, familiares e demais pessoas para se

fazerem presente.

Essa é a forma mais singela que encontramos para
nos aproximar de você, espero que você encontre
seu caminho de luz e paz, ao lado do nosso senhor...

Muitas saudades de sua esposa,
filhas, genros e netos."

-------------,
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Apevi promove
Empretec 2011

Em parceria com o Sebrae de Santa Ca
tarina a Apevi (Associação das Micro e Pe

quenas Empresas doVale do Itapocu) reali
za, de 24 a 29 de janeiro de 2011, mais uma
edição do Empretec, programa que visa ao

desenvolvimento de emprendedorismo. A
programação 2011 acontece das 8h às 18h
no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul.

Informações pelo telefone (47) 3275-7028,
pelo e-mail administrativo@apevi.com.bre
no site www.apevi.com.br.

A diretoria da Associação Recreativa e

Cultural Rio da Luz "Salão Barg" convoca as

sociados, em conformidade com que deter
mina o seu estatuto social, para,Assembleia
Geral Ordinária no dia 30 de janeiro, na sede,
rua Eurico Duwe, 2.600, bairro Rio da Luz I,
em Jaraguá do Sul. A primeira convocação
acontece às 9h, e a segunda .convocação às

9h30, para tratar dos seguintes assuntos:

prestação de contas, exercício 2010; eleição
da novaDiretoria e assuntos diversos.
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4 Política

Os prejuízos ainda estão
sendo contabilizados. As áreas
atingidas pelas enxurradas
não páram de crescer.

a Prefeitura, a movi

mentação tem sido

proporcional aos acon

tecimentos climáticos.
No final da manhã de ontem,
os secretários estiveram reuni
dos com a prefeita Cecília Konell

para traçar as próximas ações,
além de fazer um levantamento
do que o município vai precisar.
O governador Raimundo Colom
bo já anunciou que Estado vai li
berar recursos, mas por enquan
to não há valor definido para
nenhuma das regiões afetadas
em Santa Catarina.

No momento, a preocupação
maior tem sido atender as fa
mílias atingidas e liberar as vias

danificadas, além de desocupar

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 22 e 23 de janeiro de 2011

"ESE OS E ENDO.
O DEVERDE CAS�'
Prefeita diz que governador se colocou à disposição

e que prioridade é prestar auxílio aos atingidos
as áreas de risco. "Conversei por
telefone com o governador e ele
disse que vai nos ajudar em tudo
o que for preciso. Por enquanto,
solicitei apoio da Celesc estadu
al e também vamos precisar de
maquinário para trabalhar", afir
mou a prefeita.

Segundo Cecília Konell, o de
creto de emergência facilita a re

alização das obras necessárias,
já que há a dispensa de licitação.
As secretarias de Obras, Defesa

Civil, Assistência Social e Habi

tação estão atuando em sintonia

para atender às solicitações, mas
por enquanto não se tem ideia
de quanto recurso será necessá
rio. "Toda ajuda e doação é bem
vinda, mas não estamos fazendo
nenhuma campanha. Estamos
fazendo o dever de casa primeiro",
diz Cecília que afirma que o gover
no federal ainda não foi acionado.

• Patricia Moraes
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Chiodini deve ir a Florianópolis, na segunda-feira, para conversar
com secretário da Defesa da Civil do Estado, Geraldo Althoff

Chiodini
presta apoio

O deputado estadual eleito,
Carlos Chiodini (PMDB) também
tem se articulado junto ao governo
do Estado para que a região receba
o auxílio necessário.Nasegunda-fei
ra, ele deve ir a Florianópolis aonde
irá se encontrar comGeraldoAltho

ff secretário da Defesa Civil. "Nesse
momento, o trâmite burocrático

precisa ser feito, depois disso é que
saberemos que ações precisam ser

tomadas, é o procedimento natu

ral", diz Chiodini. Após a posse, em
Iode fevereiro, ele também preten
de levantar abandeira da prevenção
na Assembleia Legislativa. "Claro

que, agora, a prioridade é atender a
todos. Mas depois temos que refor
çar a prevenção e não adianta que
rer inventar nada, legislação já exis

te, temos que ter consciência de

que deve havermais fiscalização".

VESTiBULAR WHPLEME.

PUC

Aliança Educacional

PUCPR
Graduação Pós-Graduação
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PERGUNTAS
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ANUHCIAÇAO
Ligado aomundodas comunicações hámais de30 anos,
DerlyMassauddeAnunciação demonstra uma habilidade
raraatémesmopara políticosprofissionais: está na mesma
Secretaria; d�g#��.tado desd«2003 (lieer:tç�ou7"seem 2006 '/;7(J,ra

, coordenara ''Vitoriosa campanha de reeleiçao), quando, '

a convite pessoal deLuizHenrique da Silveira, assumiu
a pasta da Comunicação. De lá pra cá} já viu Eduardo
Moreiraassumir o governo, por 9 mesas, LHS retomar,
LeonelPavanadministrarpor outros 9 meses e está prestes .

bo aindamais arte namqquina estai isacumula,
()rfJ

' ifZislf!a�qo;,
'

asob[i" polítieaiBst
controlara mídia, 'tffala sobre ofuturo di!:

es

se .,'ste, inclusive, ase que gosto
muito que diz: IINão concordo com uma palavra
que você diz, mas defenderei até amorte o teu
direito de dizê-la".

"Celese,osenh
r@gionàlB

Vale�doltapocu? E pode dêt ar asmudanças
em curso namaior estatal dese, que alguns
já classificam de processo de privatização?A
Celesc vai ser privatizada?
Derly - Realmente, não sei quem vai assumir a

regional doVale do Itapocu. Isto é uma decísão

opef�cioftql daDiretoríali!xeemtiva. A'Celesc
não seráprivatizada. O que existe são estudos
na Célesc Geração, para que a empresa possa
ter acesso a linhas de crédito competitivas, tipo
BNDES. Outro aspecto relevante é buscaruma
melhoria significativa na gestão corporativa.

Correio - O senhor é favorável ao controle
de conteúdos e à criação de uma agência
"físcalízadora' da atividade jornalística, o sonho
de alasmais radicais do PT?

Derly - Sou totalmente contra. Uma democracia
forte pressupõe uma imprensa livre. Eventuais

UJ1i1III01l1mlllmU/IIIJ/lUU/I/IIIIPIIIIIIIIIÚIIIIIIIIIUIIUW/lJIIIIIII,lJIJulbllllIUIIUilJimllllliUIIL1iJIUII/lllllUltmbIlIIIIIIlIIlUII/lI/IIIU/IHIUl/lllnlitnllll1IIIII/JJJmiUlPlIl//llUllIhlJlJIl1fl1III/JJJII/JJJIIUI,,",wIU/liJllJ!JJIHI/lIIOUI/fIliIIIIUUII1Whilllffll/l1IIlUI00011I11I1I11JlJJJ/l1U1I1111lJlIflUllllJilillJlôbutmmfRIllIIiJIUlill/llll1JlllJUIIIIIJIOlUIIIJIII/lIII/llUUIHInll/flmlOl/I/lilhU/lll/lllIl/blmUlJIIIJIUIII/llJJJJlnl1/1J111JnlJJlluilnilllll/llllllllUlIl/lmmll/l/JJJllnliiII/JJJOllhllnUllilllHilllhllllUJ1/ll1i1lllllUU/lllmllilillllmnUllluDl/1IIJi

Cena
I Seceetãrío de
DefesaQvil

deJan�guá
do Su1�lair
Alquini,onten1
demanhã, no
Bairro Santa
luzia.Que todos
seunam para
atc8nçaro que
estáescríto na
camisetadele!

,

Conversa'
O senador Paulo Bauer e o gmme:iffi.2Y!al' .Raim!HulOCo�
conversaram durante uma hora e meia, na manhã de sexta-

feira, no Centro Administrativo, na Capital. A pauta foi desde as

dificuldades que os municípios estão enfrentando por causa das
fortes chuvas até a discussão de questões políticas referentes às

eleições municipais de 2012. Sobre os estragos da chuva, Bauer fez
um relato para Colombo das informações que recebeu de Jaraguá do
Sul e do que Viu em Joinville, na noite anterior. Quanto ao próximo
período eleitoral, o teor da troca de informações não foi revelado.
A parte do PSDB nos cargos na montagem do governo também foi

analisada, mas, para.Bauer, o tema está merecendo a atenção devida
da bancada estadual e do presidente de honra do partido, Dalírio
Beber, junto ao secretário de Articulação Política, Antonio Ceron.

Saliva
Para o deputado Carlos Chiodini,
a última semana de janeiro será
decisiva para o preenchimento
dos cargos que ainda estão em
aberto no governo, inclusive dos
titulares e gerentes das SDRs.
Não por acaso, ele vai conversar
com Raimundo Colombo e

Antônio Ceron e pretende
agendar encontro com o senador
Paulo Bauer.

@gov
Mensagem de Raimundo

Colombo, ontem, no site de
relacionamento. "Pessoal,
alcancei 5.000mil seguidores
aqui no Facebook. POJ esse
motivo não estou podendo
adicionar mais ninguém. Minha
equipe criou uma página
pública paramim e assim não
terei mais limitações em
relação a isso."

EoDEM?
Chiodíni diz que não há nada
que impeça conversas no nível
partidário, já visando a 2012. Mas
salienta'que é contra o modelo de

gestão atual em Iaraguá do Sul.

Dilema
Nos bastidores do PMDB, é forte a

crença de que a SDR vai ficar com
o partido. O problema é encontrar
um nome que seja do agrado da
Prefeitura. Cecília Konell não quer
perder amaioria na Câmara nem
avalizar um peemedebista que
tenha condições de ensaiar uma
candidatura a prefeito em 2012.
Ou seja, o DEM abre mão,
pero nomucho!

Vereador Jaime Negherbon
(abaixo), presidente da
Câmara de Vereadores de .

Jaraguá, tamb«!m foi conferir
os estragos, ontem de manhã.
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CHARGE EDITORIAL

Sul é 'Classe C
Estudo

divulgado pela consultoria Data
Popular, em todo o país, mostra que, ao
contrário do senso comum, a região Sul
é a que tem o maior percentual de ha

bitantes na Classe C. E, dentre as capitais, três
das cinco com maior popula
ção nesta faixa de renda, estão
no Sul. Para arrematar, Flo

rianópolis é a campeã, com

48,5% dos moradores com

ganhos mensais médios entre

três e 10 salários mínimos. E
isso é uma notícia ruim? Se

gundo um dos sócios da em

presa que realizou o estudo,
não. É exatamente o contrário, pois, quanto
mais gente na Classe C, menor a desigualdade
e os problemas sociais em áreas fundamen
tais, como Saúde, Educação e Segurança.

A má notícia é que as empresas catarinen
ses e sulistas ainda não despertaram total-

.

mente para o potencial de consumo deste seg
mento. Ainda de acordo com o levantamento
da Data Popular, de 2002 a 2010, os brasilei

ros gastaram 4,4 vezes mais
dinheiro. E a Classe C foi a

responsável pela maior fatia
deste bolo, chegando a 41%
do total despendido em mo

eda e na captação de crédito
no mercado. No ano passado,
os Cs consumiram 8,6 vezes

mais do que há oito anos. Nos

próximos 10· anos, os sulistas

que ganham entre três e 10 mínimos devem

responder por 60% da população. Significa
que a empresa que não focar neste mercado
estará perdendo espaço e, claro, dinheiro.
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Enchentes: busque
seus direitos

Centenas
de mortos, milhares de desa

brigados, automóveis, móveis e imóveis

perdidos. Essas são as consequências das
chuvas que assolam cidades brasileiras

no início deste ano. Grande parte das inunda

ções é culpa dos governos municipais e esta

duais. Falta um projeto de conscientização das

administrações. Em São Paulo,
por exemplo, a má coleta do lixo
contribuiu emuito para diversos

pontos de alagamento.
É necessário um projeto para

alertar a população sobre a ne

cessidade do descarte correto

do lixo e explicar as consequên
cias que ele pode acarretar caso

seja jogado em vias públicas.
Mas não é só. A chuva é sazonal,
acontece sempre namesma épo
ca e o governo não investe em

-

campanhas de conscientização
da população e nem em alertar
a população como jogar o lixo.
Governo e prefeitura não fazem
uma força tarefa conjunta, mesmo sabendo em

nessa época dos anos as chuvas são mais fortes e

as probabilidades de acidentes aumentam.
É fundamental orientar a população a

como jogar o lixo na rua e a hora em que deve
ser descartado, além de aumentar o número

?as coletas em época de chuva. Se Prefeitura

e Governo do Estado não proporcionam um

serviço de qualidade à população, logicamen
te que o cidadão tem o direito de pleitear seus
direitos através da Justiça.

Em épocas que famílias perdem tudo, até
seus familiares, a consequência natural para
essa má administração é ingressar com um pe

dido de indenização por danos
materiais contra o Governo e a

Prefeitura. Já se resguardando do
volume de processos, São Paulo,
lançou uma contramedida ofer
tando a essas famílias uma inde

nização de R$l.OOO,OO, que pode
ser pleiteada uma única vez.

Essa não é a solução para os

desmazelos dos Estados brasilei
ros. O Brasil tem um problema
estrutural com o meio ambien
tal e a prevenção. Se o povo não

ingressar na justiça ou se aco

modar com indenizações pífias
como as de São Paulo, a zona de
conforto em que se encontra as

Prefeituras e os Governos dos 26 Estados perma
necerão inalteradas, enquanto o povo padece.

"

"

Antonio Gonçalves,
advogado, especialista em

DireitoPenal Internacionale
oCombate ao terrorismo
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Colapso Econômico II

o computador
passou a ser, f'

agora, um novo

eletrodoméstico,
tal como o
refrigerador.

Vivemos
momentos cru

ciais na história da civili

zação onde os augúrios,
previsões e até palpites,

nada fecha. Não mais se consegue
explicação, parâmetro, paradigma,
que sirva de guia nas grandes deci
sões da sociedade humana. Háuma

misturança de con-

ceitos econômicos,
sociais, tecnológicos,
políticos, ecológicos,
se imbricando, sem

se saber qual seria o

fio a ser puxado para
que ahumanidade se

reencontre.

Para Paulo Gue
des da revista Época,
vivemos tempos dra
máticos. Crises bancárias, com cré
dito em abundância, inadimplência
nas nuvens, quebradeira no setor

imobiliário pela perda de seu valor,
este muito sensível das condições
deempregos da sociedade, etc.

Observa-se uma perda dos va

lores das riquezas a nível mundial;
bancarrota dos orçamentos pela
baixa arrecadação numa economia
em recessão. Na outra ponta, uma
assistência social em valores fixos,
que não podem ser reduzidos nem
adiados pelo lado institucional,
nem pelo lado das necessidades
humanas. O primeiro depende dos
mercados, o segundo é obrigatório
pela própria natureza. O aumento

numérico dos aposentados com so

brevida cada dia maior, 'criado pelo
aumento da longevidade, comuma

baixa reposição das gerações é uma
nova realidade cruel.

A tecnologia deu um salto no

aumento de produtividade, toman
do os produtos mais baratos, onde
milhões de novos consumidores

começam participar deste bolo de
licioso que é o PIB. A competição
frenética pelo lado do mercado faz
com que cada vezmais as empresas
usem a tecnologia como ferramen-

ta (arma?) neste jogo.
A única consciência

empresarial que ain
da resta é evitar o de-

"

"

semprego em massa,
caso contrário não
se terá mais consu

midores. Neste caso,
em nada adiantou a

tecnologia.
Diante do cená

rio de conforto ofe-
recido pelas tecnologias de ponta,
entra a linha de serviços de entre
tenimento, para preencher o es

paço de tempo, de outros milhões
(principalmente jovens), com uso

fantástico davidavirtual. O compu-.
tador passou a ser, agora, um novo

eletrodoméstico, tal como o refrige
rador, a televisão, esta precursora do ,

entretenimento demassa.
Os religiosos diriam, tiremmeia

hora por dia para uma reflexão es

piritual; os sociólogos, tirem meia
hora para dedicar a suas famílias;
os ambientalistas diriam que os

ecossistemas voltariam encontrar

seu equilibrio; mas os economis
tas diriam se perderem meia hora,
a economia reduzirá o PIB. Poucos

se aventuram buscar explicações na
partemais nobre, abstrata eprofunda
dopensamento humano: a filosofia.

Sergio Sebold, economista e professor

Falta um

projeto de
conscientização.
Em São Paulo,
por exemplo, a
má coleta do lixo
contribuiu para
diversos pontos
de alagamento.
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S que tiveram casas interditadas são levadas para o Parque de Eventos

JARAGUÁ DO SUL

Algumas peças de roupas,
documentos pessoais, um
livro e duas Bíblias. Isso é
tudo o que a dona de casa
Adriana de Fátima Martins,
28 anos, possui para
recomeçar a vida ao lado do
esposo e dos cinco filhos.

Todos
os bens materiais

foram tomados pelas en
xurradas registradas na

madrugada da última

quinta-feira, quando a família
de Adriana viveu pela segunda
vez o pesadelo de integrar as es

tatísticas na condição de vítima
das chuvas. "Em 2008, eu morava
no Rio Molha, em casa própria.
Perdi tudo e tive que sair de lá

porque a minha casa foi inter
ditada. Agora, eu estava há dois
anos vivendo do auxílio-aluguel
da Prefeitura, em uma casa no

Jaraguá Esquerdo: E tudo que eu

tinha reconquistado, perdi nova
mente. Entrou ummetro de água
na nossa rua. Mais uma vez, não
tenho para aonde ir", revela a

dona de casa, que está alojada no
Parque de Eventos com o marido
e cinco filhos.

. Para amenizar a tristeza, ela

tenta encontrar algo de positivo
em meio ao sentimento de perda
e insegurança. 1t0 mais impor
tante é a vida dos meus filhos

que estão aqui comigo. O resto,
a gente consegue de volta", diz,
sem conter as lágrimas.

No Pavilhão, os colchões no

chão substituem o conforto de
uma cama.Voluntários e servidores

públicos transformam-se em ver

dadeiros anjos que cuidam, prote
gem, ajudam como podem.ABíblia
toma-se leitura obrigatória e as doa
ções de roupas, calçados e alimen
tos, que já começam a surgir, são
cada vezmais bem-vindas.

Para as crianças, que parecem
incapazes de mensurar o tama

nho do drama vivido pelas famí- .

lias, o que importa é o espaço para
brincar. Na manhã de ontem, de
zenas de rnenínos e meninas que
tiveram suas casas atingidas pelas
chuvas e não têm para aonde ir, jo
gavam bola no centro do Pavilhão,
do Parque de Eventos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Aos 72 anos, dona Waltraud vive pela segunda vez o
drama de perder tudo por causa das enchentes
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Adriana salvou Bíblias e-um livro, após ter casa invadida pelas chuvas.
Ela diz buscar força nos cinco filhos para recomeçar a vida

Medo e

superação
o que não faltam entre os re

latos dos atingidos pelas enxurra
das são exemplos de superação.
É o caso da moradora do bairro
Barra do Rio Cerro, Waltraud

Draeger, 72 anos. Na manhã de

ontem, sentada em um dos col
chões cedidos pela Prefeitura no

pavilhão do Parque de Eventos,
ela relembrava os momentos do
desastre. "Entrou mais ou menos
ummetro de água em toda nossa
rua. Muita gente perdeu tudo. Eu
só consegui salvar o fogão. Quan
do vi quea água estava subindo
puxei meu neto forte pelo bra

ço e gritei". Esta também é a se

gunda vez que a famíliade dona
Waltraud é atingida pelas en

xurradas. Eles moravam no Rio
Molha durante as cheias de 2008
e tiveram a casa interditada. Há
dois anos, viviam na Barra do Rio

Cerro, em uma residência doada

pela Prefeitura. E agora se per
guntam para aonde ir em meio a

tanta insegurança e vulnerabili
dade do solo jaraguaense.

Doações podem ser levadas até o Parque de Eventos
Materiais de limpeza e de higiene pessoal são prioridade

Gomo ajudar:
Uma verdadeira corrente do bem já começa

a ganhar forma no Parque Municipal de Eventos,
que fica no bairro Barra do Rio Molha, próximo
à Prefeitura de Jaraguá do Sul. O Pavilhão B, que
costumava ser palco dos grandes shows da cidade,
principalmente durante a Schützenfest, agora ser

ve de abrigo para os desalojados. Por volta das 12h
de ontem, 25 pessoas, entre jovens, adultos, idosos
e crianças, ocupavam o espaço. Servidores públi-

cos preparam refeições que são distribuídas para
os desalojados e também levadas até os atingidos
que ainda permanecem em suas casas. Ontem, 180
marmitas foram doadas. Cestas básicas, roupas e

calçados também estão sendo disponibilizados às
vítimas do desastre.

.

Quem quiser ajudar com doações, podem en

caminhar roupas, calçados e principalmente pro
dutos de limpeza e de higiene pessoal ao Parque.
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TA LUZIA
Deslizamentos de terra e quedas de árvores causaràm transtornos na localidade

JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez, a cidade amanheceu,
nesta sexta-feira tentando consertar,
ou ao menos salvar, o que a chuva
forte insiste em destruir.

Desta
vez, um dos bairros mais atingidos

foi o Santa Luzia. Os deslizamentos de
terra e as quedas de árvores, provocadas
pela força das águas, represaram o riacho

da Prata, desviando o curso do rio e danificando
casas e a cabeceira de uma ponte, na Rua Carlos
Frederico Ranthum.

Na residência da dona de casa Cleusa Pans

tein, 29 anos, chuva e lama tomaram conta da

garagem e da cozinha. A família perdeu móveis,
portão, muro, jardim e até mesmo o cachorro de

estimação. Já o veículo. que estava na garagem foi
tomado pela lama. "Nunca vi algo assim. Foi um
susto grande", revela.

O secretário de Defesa Civil, Jair Alquini,
acompanhado do geólogo da Prefeitura, Nor

mando Zitta, esteve no local. Máquinas da Pre
feitura trabalhavam na retirada dos entulhos na

manhã de ontem.
No bairro Três Rios do Norte, também há si

nais de destruição. Na manhã de ontem, a Rua

João Ropelatto precisou ser interditada, já que a

chuva abriu uma verdadeira cratera sobre uma

ponte situada na via. No mesmo bairro, na lo
calidade conhecida como Rota dos Hotéis, o

asfalto recentemente colocado cedeu. Ponti
lhões e casas também foram danificadas .

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo,com.br

Ponte foi danificada, no bairro Santa Luzia

Rua João Ropelatto, no Três Rios do Norte, está interditada

FOTOS PIERO RAGAZZI

Veículo "atolou" dentrro da garagem

�

Na conhecida Rota dos Hotéis, asfalto recém colocado cedeu

SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL, JAIR ALQUINI, DIZ QUE QUEM VIVE EM ÁREAS DE RISCO DEVE DEIXAR A RESIDÊNCIA

'Certamente teremos novos deslizamentos'
o Correio do Povo - Que áreas estão sendo avisadas? nós teremos novos deslizarnen- zar os atendimentos necessários? ve aqui verificando as áreas, está

sofreram os maiores prejuízos e Alquini - Sim, estamos apro- tos na região. Alquíní- Estamos conseguindo mandando 200 colchões e uma

apresentammais riscos? veitando para orientar também. atender a demanda, a população equipe vai voltar para prestar auxí-
JairAlquini - Até ontem (quín- com auxílio da imprensa para O Correio - Todo mundo está está sendo atendida.Nossa equipe lia. Eles vão ficarmais orientando,

ta - feira) as regiões mais prejudi- que as pessoas que estão em áre- preocupado e quem mora perto está trabalhando com afinco, com inclusive Corupá, para gente fazer
cadas tinham sido o Garibaldi e as de risco já levantadas pela De- dosmorrosmais ainda, a situação auxílio dos voluntários, do Ieep uma ação coordenada, até porque
6 Ribeirão Cavalo. Tivemos uma fesa Civil que saiam das residên- é generalízadat Club e Bombeiros. Eu diria que o a área de vulnerabilidade em Co-

situação absurda de escorrega- cias principalmente durante a Alquini - Nem toda encosta é atendimento está sendo efícien- rupá é grande.
mento no Braço do Ribeirão Ca- noite. A previsão é de mais chuva área de risco, isso depende tam- te. A prefeita Cecília Konell tem

valo, uma coisa fora do normal. durante o fim de semana todo e bém do tipo de -solo. Nossos ge- visitado todas as localidades tam- O Correio- Qual a previsão
Mas essa noite (madrugada de a solicitação é que essas pessoas ólogos já detalharam, mapearam bém. Claro que estamos sujeitos a para a situação voltar a se nor-

ontem) nós tivemos sérios pro- saiam de casa. Nossos engenhei- as áreas de risco e as pessoas que surpresas, mas dentro do que está malízart

blemas no Ribeirão Grande e no ros e assistentes sociais estão moram nesses locais já foram acontecendo, estamos conseguín- Alquini - Tudo depende do que
Santa Luzia. A situação nesses visitando essas regiões. E quem avisadas. Às vezes, o risco está do atender. AQ todo são mais de vai cair de chuva, não dá para di-

pontos é bastante crítica, a re- não está nas áreas levantadas, em locais relativamente planos. 300 pessoas atuando. zer nada com certeza. Claro que

gião conhecida como Grata Fun- mas que perceber que há algum Porém, a prudência, como a gen- a torcida é para que o sol volte a

da ficou com famílias presas no tipo de vulnerabilidade, que saia te vê no mundo todo, é o sucesso O Correio - E a DefesaCivildo brilhar, mas do jeito que o tempo
meio de escorregamentos. também. O volume de chuva tem do 'não- desastre'. Estado tem prestado auxílio? está, é difícil, temos que esperar.

sido grande, excessivo, a terra já Alquini - A Defesa Civil do
O Correio - As áreas de risco está sem capacidade de armaze- O Correio - Com a estrutura Estado tem até surpreendido a • Patricia Moraes

devem ser evacuadas? As pessoas namento de água e certamente disponível tem sido possível reali- gente. O major Márcio Luiz este- redacao@ocorreiollopovo.com.br
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Correnteza
destruiu
estradas
no bairro

Rancho Bom.
Moradores
quase ficam
sem acesso a

residências

CAUSA
DESTRUI

Rancho Bom, Bracinho, Duas
Mamas, Itoupava-Açú e Braço
do Sul foram os mais afetados

SCHROEDER

Na quinta-feira à noite
e madrugada de ontem,
a chuva, sem dar trégua
desde a última quarta
feira, reprisou estragos
e destruições na região.
Desta vez, o município de

.

Schroeder teve /

mais prejuízos.

Maria
Bernadete Ei

chenbger, 38 anos, só

pode acessar a residên
cia depois de atravessar

o rio que se formou nas estradas

próximas da escola municipal
ProfessoraVali IorckVoigt, no Ran
cho Bom, por volta da 1 hora da

manhã, de ontem. "Tinha muito
barro e água na rua, mas os vizi

.

nhos me ajudaram chegar até em

casa", relembra.
No mesmo bairro, a dona de

casa Teresinha Novaski, 46 anos,

relata que a correnteza da água
invadiu lagoas de peixes, destruiu
ruas, portões, desviando, inclu

sive, o trajeto do ribeirão. "A rua

desapareceu e virou um mar, por
pouco não alaga minha casa".
Ali perto, o agricultor Heberto

Eichenbger, 65 anos, ficou sem

d tro de tudo
fique por en . -

o

contece no reg\O
que o

d OVO@ocorreio op

energia elétrica e água. "Levei um
susto", resumiu..

Se não bastasse, a enxurrada
arrancou uma ponte de concreto

inteira. Agora, os moradores devem
contornar por um caminho secun

dário, percorrendo cinco quilôme
tros a mais pela Estrada Rancho
Bom e o bairro Braço do Sul. Diante
desse cenário caótico, aDefesa Civil'
de Schroeder procurou o prefeito
Felipe Voigt. E, conforme o presi
dente do órgão, Leonor Jacob, o que
resta é esperar a chuva parar e o ní
vel da água diminuir.

"Não temos recursos para re

construir ponte, estradas, buei
ros, galerias. Vamos recorrer aos

governos estadual e federal". Só a

ponte, no Rancho Bom, custaráR$
300 mil. O presidente estima que
R$ 800 mil são necessários para
recuperar os danos estruturais em
todo o município. Os bairros mais
prejudicados foram Itoupava-Açú,
Rancho Bom, Bracinho, Duas Ma
mas e Braço do Sul.

Ainda de acordo com Jacob,
um plano de emergência para o

fim de semana será aplicado pela
Prefeitura. Dois funcionários fica
rão de plantão no (47) 3374-1191
para atender as ocorrências e acio
nar os setores competentes.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"
Não temos recursos

para reconstruir ponte,
estradas, bueiros,
galerias. Vamos

recorrer aos governos
estadual e federal.

LEONOR JACOB

. "
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Enxurrada destrói galeria e parte de estrada no Bracinho

Ponte de
concreto foi
arrancada pela
enxurrada na

madrugada
de ontem, no
Rancho Bom

Bracinho:
galeria destruída e
acesso impedido

SCHROEDER
Ao percorrer o bairro Bracinho, em

Schroeder, é possível notar os rastros
deixados pelo aguaceiro de quinta
feira à noite e .madrugada de ontem.

Rodrigo Knoop, 26 anos, perdeu o

sono por causa da forte enxurrada que
levou parte da galeria de um ribeirão e

da estrada, onde mora. "Não imagina
va um estrago tão grande".

Mais adiante, passando a Usina do

Bracinho, o tráfego está interditado. A
correnteza da água cortou a estrada,
transformando o córrego num pe
queno rio. Maitê Zanella, 27 anos, e o

marido Fernando José Bridarol foram
surpreendidos ao tentar passar pelo
local na manhã de ontem. "Nos preo
cupamos com nível da água", afirma..

.

COZINHEIRA PARA RESIDÊNCIA
'. I

.

·Ter disponibilidade para início imediato

·Experiência de 2 anos. em residência (desejável)
·Oferecemos salário acima da média e benefícios

como vale transporte e alimentação
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Desta vez, a chuva provocou estragos nos bairrosAno Bom, Bornpland e OsvaldoAmaral
CORUPÁ

Em visita à região ontem, a Defesa
Civil do Estado fez levantamento
preliminar dos estragos no

município de Corupá.

Conforme
o coordenador regional do

órgão, Antônio Edival Pereira, 18 pon
tes estão destruídas, 21 famílias desa

brigadas (em abrigo provisório) e 80

desalojadas (acolhidas por parentes e amigos).
E ainda: moradores continuam ilhados, há in
contáveis pontos de deslizamentos de terra,
estradas danificadas, além de falta de água e

energia elétrica em algumas localidades.
A Prefeitura de Corupá trabalha para

diagnosticar outros destroços deixados pelas
chuvas que não cessam desde a última quar
ta-feira. Os técnicos daDefesa Civil do Esta
do monitoram as cidades da região durante
o fim de semana para prestar apoio a pedido
das administrações públicas que decretaram
situação de emergência. "Aguardamos a Pre
feitura quantificar os estragos para ajudar na
recuperação".

Joinville e São Francisco do Sul também
decretaram situação de emergência. Inun
dações, desmoronamento de terra, pontes
danificadas também afetaram os dois muni

cípios. "É importante que os moradores pró
ximos de encostas fiquem atentos e saiam das
áreas de risco.ADefesa Civil deve ser acionada

para vistoriar o local pelo 199", ressalta.

MAIS ESTRAGOS

Segundo o coordenador da Defesa Civil
de Corupá, Ernesto Felipe Blunk, de quinta
feira a noite atémadrugada de ontem, a chu
va provocoumais destruição na cidade. Desta
vezos bairros atingidos foram:AnoBom, Bom
pland e Osvaldo Amaral. "Tiveram avalanche
de água; deslizamento de solo, destruição de

pontilhões. Algumas comunidades estão com

pouca água". O serviço de abastecimento de

água pode ser normalizado hoje. "A captação
de água, no bairroAno Bom, foi danificada du
rante a madrugada de ontem" .

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"
1/A Defesa Civil do Estado notificou
o desastre, agora serão avaliados os
danos. Queremos captar recursos do
fundo do órgão estadual ou federal

para recuperar Corupá.
ERNESTO FELIPE BlUNK

,,'

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Defesa Civil do Estado informa que 2', famílias estão desabrigadas e 80 desalojadas em Corupá

1('IhE..M·. A.tv:1J."l ,. UL,

. FamOia continua ilhada
T N8rro

BR-280interdttada
No bairro Poça Danta, a família de Ana Lamkepitsch, 45

anos, está isolada desde quarta- feira à noite. Ali, a enxur
rada levou embora a ponte de madeira e cinco postes de

energia elétrica. Para ter acesso à rua Quirino Schiochet, o
morador Antônio Lamkepitsch, 57 anos, improvisou uma

passagem com troncos de árvores entre o rio e a estrada.
"Estamos desesperados. Quero venderminha casa e morar

em outro lugar", afirmaAna.

A rodovia BR-280, no quilômetro 80, permanece fe
chada. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestru
tura de Transportes) interditou o tráfego pelo percurso,
na quinta-feira, após as enxurradas que arrancaram o

aterro da cabeceira da ponte, que liga Jaraguá do Sul e

Corupá. Os motoristas devem desviar o acesso entre os

dois municípios pelo bairro Nereu Ramos. No trajeto, há
placas de sinalização.
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Apagão postal
Os problemas com a distribuição de cor

respondências já se tornaram corriqueiros,
apesar da existência dos franqueados que
ajudam em muito, o sistema. Os Correios
estão há 15 anos recorrendo a medidas pro
visórias para evitar a abertura de licitações e

estão na mira do ministério público federal

que cobra uma solução. A ameaça é a sus

pensão dos contratos de franquias.

Dalila
Além de apresentar sua coleção Verão

2012 na Premíere Brasil, a empresa divul

ga novo calendário de lançamentos, assim
como a produção de minicoleções, basea
das nas tendências mais fortes do mercado.

Áreas de risco
Hoje, existem, na cidade, muitas

construções situadas em área que his
toricamente sujeitas à alagamentos. Al
guns anos sem uma grande inundação
levam à despreocupação e, de repente,
eis que a água está destruindo tudo. Ao
contrário de outras cidades, ainda não
criamos uma "cultura de enchente" e

por isto faltam planos emergenciais.

Exportações da Weg
Na lista das 100 maiores exportadoras

brasileiras, 13 delas tem unidades em Santa
Catarina. AWEG está nesta lista há diversos

anos, oscilando em torno da 50a posição.
Este é um posto muito significativo consi
derando que o maior peso das exportações
brasileiras está nas commodities.

Energia
A BP aposta na China, Índia, Rússia e

Brasil como os países que dominarão o cres

cimento da demanda energética nos próxi
mos 20 anos. Além dos combustíveis não

fósseis, também aposta no carvão como

competidor do petróleo.

o CORREIO DO POVO • Fim de Semana, 22 e 23 de janeiro de 2011

erca(joJ R ional

Lourival Karsten

recuperados em comparação com a edi

ção anterior.
As peças publicitárias criadas pela

KWB Comunícaçãs se utilizaram de uma

línguagem'símples-e didática que contri
buiu para que a Limpe o Seu Nome atin

giss� p
".

tivo oferecer ao consumidor facilidade
de negociação para recuperação do cré
dito e também oportuniza às empresas
associadas à entidade poderem receber
novamente estes clientes em seus esta

belecimentos, com a oferta de produtos
e conCliçôes diferenciadas. (nÇ> prazo do

pagament(j). '

Economia 11

Marmoaria
Müller

Completa, amanhã, quatro
anos de existência, construindo
uma forte presença no mercado

regional.

Jadrilar
Uma da fortes integrantes do

DIVULGAÇÃO mercado de móveis estofados da

região completa seis anos de mer
cado na próxima segunda-feira.CHEQUES SEM FUNDO

o volume de cheques devolvidos em

2010 - segundo o indicador da Serasa Expe
rian - alcançou seu menor percentual desde
2004, ficando em 1,76%. Claro que devemos
lembrar que existe uma mudança na forma

de realizar os pagamentos com o gradual
abandono do cheque, mas isto não invalida
a evolução do indicador. Aceitar um cheque
pré-datado já está se tornando uma opção
de risco aceitável.

Capacidade instalada Mercado imobiliário
De acordo com a CNI - Confederação Santa Catarina começa a atrair cada vez

Nacional da Indústria, em novembro l:1tilij' � , maís empresasde outros estados que vêm em
•

•
; ..,..' t.. �.�

zou 82,6% da capacidade instalada. Em no- busca de oportunidades de lançamento de
vembro de 2009 o indicador apontava 81,0% imóveis. Um exemplo é aGoldsztein Cyrelae a
de utilização da capacidade instalada. Com PDG, que pretendem lançar empreendimen-
base nestes dados, a CNI avalia que não exis- tos no valor de R$ 100 milhões, em 2011, em
te indícios de inflação causada por excesso Florianópolis. As empresas locais que se cui-
de demanda, ao contrário do que avalia o demo O maior desafio, no entanto, continua
Banco Central. sendo a falta de pessoal qualificado.

_.

BM&FBovespa
Realizará no próximo dia 24 um curso

para jornalistas sobre o funcionamento' dos
mercados da Bolsa, seus principais produtos

e serviços. Uma novidade interessante que
mostra à preocupação com a divulgação de

informações de mercado acionário.

Spézia
Uma das mais tradicionais

empresas jaraguaenses, que am

pliou seus horizontes da área da

madeira, dando origem a diversos
outros empreendimentos, no dia
24 completa 38 anos de atuação.

'Emprego'
animador

Santa Catarina estabeleceu,
em 2010, uma nova marca, geran
do 111.724 novos empregos. Des

taque para a indústria que res

pondeu por 40,3mil novos postos.

LOTERIA

08 .. 31 .. 49 .. 63 .. 64

.
�1""I'II!I!IIIIl!!'1:r!Jj�:r;,1111••!.I'''.

01 .. 02 .. 05 .. 06 .. 07
08 .. 09 .. 10 .. 11 - 12
13 .. 18 .. 22 .. 23 .. 25

..wHnmlU',�I/JCf':'.'1I/'!:"I"fWHNr,J.!llijjij"fJn:'�'fU/,_1III/1UIUIlltU:J&J&:lrJiJJJt,mn1JJJlMbHlllilIfJ:n�I11��UJ �
II;,: '�if""m" !'''W OI" t: ,'ii!; {'0, j",� I/J 1I'l!\ ,lW �"' "'9; me.Il... .I,1w" iii w,iIiJ, Df'1!, '''ff'M "p ,I '" '�,p' "f� ",ii ,1/" .",/1

1 ° 06.946 250.000,00
2° 04.065 22.000,00
3° 79.867 12.000�00
4° 36.623 11.000,00
5° 30.517 10.320,00 I

INDICADORES
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CO VERSACO llO TIRONI

"NA POLÍTI ,A GENTE
TEM QUE SER PARCEIRO"
Interino não entra nabriga pela SDR e afirma que a decisão deve serpartidária
Apesar de ser diariamente
apontado como o mais
forte-candidato a comandar
a SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional),
lio Tironi (PSDB) prefere
manter a discrição.

Diz
que a decisão é do gover

nador e do PSDB regional.
Assume, inclusive, que exis
tem outros nomes do ninho

tucano interessados no cargo e ga
rante não ver problema nenhum
nisso. Afirma que está na condição
de interino, realidade das outras 35

regionais do Estado, e acredita que
Ràimundo Colombo (DEM) anuncie
a decisão no início de fevereiro. Em

presário' político experiente e bem

articulado, não entra em questões
que possam gerar atrito no partido,
mas se o assunto for o Juventus, time
.que ele comandou de 2004 a 2007, Ti
roni fica à vontade. É a favor damuni
cipalização do estádio, mas, diz que
não pensa em voltar ao comando do
clube. Sobre essas e outras questões,
ele falou com exclusividade à equipe
do O Correio do Povo. Leia a seguir.

• Patricia Moraes
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo - Há qua
se um mês o senhor atua como

secretário interino, sendo que
todos os servidores comissiona
dos foram exonerados já em de
zembro. Tem conseguido traba-
1har nessa situação, ou pode-se
dizer que está apenas cumprin
do tabela?

Lio Tironi - Eu estou aqui in
terinamente, acho que a gente
tem que ser 'responsável. Me pe
diram para ficar até que a decisão

seja tomada e eu fiquei, mas eu

fui secretário na gestão do Luiz

Henrique e do Leonel Pavan, de
pois acabou. Tanto que todos os

diretores e gerentes foram exo

nerados no dia 31 de dezembro.
Mas eu continuei, na política a

gente tem que ser parceiro na

hora boa e na hora ruim. Agora,
se você me perguntar se é bom
ser interino, claro que não. Fica

mais complicado trabalhar, eu

tenho que fazer a Secretaria fun
cionar, fazer o trabalho de rotina,
só que nós não temos orçamen
to, nada ainda. Mas tudo deve ser
definido até o início de fevereiro.
Está todo mundo aguardando, é

,

um novo governo, esse cenário é
natural. Os projetos continuam,
mas é outra pessoa que manda,
a maneira de trabalhar e organi
zar muda, assim como funciona

quando muda a chefia em uma

empresa privada. A administração
pública é para mim igual a admi
nistração de uma empresa priva
da, menos a burocracia, é claro

o Correio - Pelas declarações
'dadas até agora, inclusive do se

nador eleito Paulo Bauer, a SDR
continuará mesmo sob seu co

mando.
Tironi- Não tem nada certo

ainda. Eu prefiro até nem falar
sobre isso. Quem quer a vaga é
o PSDB, assim como o DEM e o

PMDB. E se ficar mesmo com o

PSDB, tem mais gente do partido
que quer a vaga e isso tem que
ser levado para 'discussão. É lógi
co que se eu fiquei aqui durante
dois anos e meio, e se existir essa

,
solicitação, é porque a gente fez
um trabalho bom. Tanto na ad

ministração da Secretaria Regio
nal, como na parte política, uma
coisa é ligada à eutra, Mas a de
cisão não depende de mim, eu

sou do grupo e estou junto. Tem
que ver qual é a pessoal ideal, se
decidirem por mim, eu estou à

disposição
O Correio - Raimundo Co

lombo já foi um crítico severo
do modelo de descentralização
adotado pelo ex-governador
Luiz Henrique e chegou a elas-

sificar as SDR's como cabide de

emprego, agora, há poucos dias

atrás, afirmou que vai 'levar o

governo central para as regio
nais'. Acredita que haverá mu

danças? Na sua avaliação, o que
precisa sermelhorado?

Tironi - Eu não cheguei a

pegar essas declarações, isso foi
dito quando ele era da oposição.
Eu acho que independente do

governador querer mudar o mo
delo, algumas coisas precisam ser

melhoradas sim. As Secretarias
de Desenvolvimento Regional
são uma nova forma de adminis
trar e sempre há o que aprimo
rar. Cada vez mais ela vai ter que
ter uma função maior dentro do

governo do Estado. É ela que vai,
junto com os conselheiros, defi
nir as necessidades da região. O
conselho conta com a participa
ção de diversas entidades e isso

"
É preciso dar

mais autonomia
para as regionais na

liberação dos recursos.
Hoje esse modelo
já funciona com a

Educação, é
um caminho que
está começando.

"

\,, ,

,

',\
'\'"
��,

"

.� .

fortalece a representatividade,
pois a escolha de como os re

cursos serão investidos parte da

própria comunidade.
-:

O Correio - E o que o senhor
acha que pode melhorar?

LioTironi - É preciso darmais
autonomia para as regionais na

liberação dos recursos. Hoje,
esse modelo já funciona com a

Educação, é um caminho que
está começando, que é impossí
vel fazer de uma vez só.

O Correio-E quanto ao quadro
de funcionários, o senhor acha

que ele pode sermais enxuto?
Lio Tironi- É difícil dizer isso.

Se a descentralização crescer e os
serviços passarem a ser mais de

responsabilidade das regionais, a
tendência é aumentar. Para ficar
na Educação, hoje, nós cuidamos
aqui de 32 escolas, isso envolve
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,
,

'A proposta orçamentária
da União para este ano

.

" 'contempla verbas suficientes ao
.

,

.

preenchimento destes milhares
'.

de . empregos. Candidatos
. poderão concorrer às mais
diversas áreas e, em empresas
e instituicões com atuacão em

.

� �
,

ramos bem -distintos, como
.

, Petrobras, Banco do Brasil,
,

Senado e Poder Judiciário.
Confira as dicas de

•

como se preparar e quais .

. --

OS concursos mais
-

.

disputados e rentáveis.
.

<-

Página 6
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2 Carreira

PALESTRANTE CONVIDADO

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 22/23 dejaneiro de 2011

uito mais comum do que
se pode imaginar, diaria
mente, profissionais do
mundo .ínteíro questio

nam .o rumo que suas carreiras de-

.

vem seguir e se estão np caminho
'·certo para alcançar o tão sonhado

',
···.sucesso. Alguns precisam apenas se

.

dedicar mais, outros precisam fazer
,

pequenas modificações, mas outros
ainda;precisam se sujeitar amudan

,'.
, ça� radicais de profissão. , '

,

Vários são os fatores que fazem
com que alguns profissionais exe

cutem uma transição de carreira.
Uns percebem estar infelizes com o

rumo que a carreira segue. Outros
acabam fracassando, não conse

guindo" dar seguimento a projetos
iniciados. Alguns percebem não ter

habilidade na execução do próprio
trabalho. E outros ainda necessí-

. Bernt
Entscllev

a necessidade de ter.alguém que fosse
assumindo aos poucos és negócios da

,

tam mudar de profissão por moti- família, já que a tendência era que a

vos nem sempre convencionais. empresa crescesse cada�ezmais.
O fato é que, independentemen- O médico ficou diviao entre a sua

te do motivo que leva um profíssío- paixão, que era a medicina, e a em

nal a mudar de carreira, é impor- presa do pai. Ele não tinha motivos
tanté "que 'ele saiba exatamente Q ,

' àpárentes para ínterrom;
que está deixando pra trás e tenha per sua carreira. Gostavâ. .

uma boa visão do que encontrará do que fazia e possuía
pela frente. Uma carreira construí- competência, e habílida- .

da ao longo de anos, não deve ser de de sobra,' tanto é que
'

deixada em função de outra que era um dos melhores
não se sabe se alcançaráp sucesso. médicos de sua á��a.;,A

Háum tempo conheci UITl impor- profissão era perfeita p'ra
tantemédico que passou por algo se- ele, porém ele concorda
melhante. Ele vinha de uma consoli- va com o pai que alguém
dada carreira na medicina e passava deveria conhecer melhor

por um momento em que apenas a empresa para caso. pre
colhia os frutos de anos de dedicação cisasse assumir futuramente. Pesou
a seu trabalho. No entanto, seu pai, as circunstâncias e decidiu, enfim,
um importante executivo dono de assumir a empresa do pai.
uma grande empresa do Sul do país, Em princípio podem achar que
passou por problemas de saúde e viu esse médico não soube fazer a esco-

lha correta. Imagine deixar tudo que '

foi conquistado com muita dedica
'ção para trás! Mas lembra quando
eu disse que o profissional. precisa
ter urna boa visão do que encontra

rá pela frente? Ele teve. A empresa
do pai se encontrava em grande as

censão e ali ele poderia se

consolidar tão fortemente
quanto como fez com sua

A empresa do pai carreira médica. Quanto
se encontrava em à satisfação em trabalhar
grande ascensão
e ali ele poderia

no que gosta, foi fácil dri-

se consolidar"tão'.""
,

blar. Afinal, �Je, também
fortemente ,;

gostavamuito de atuar rio

quanto. 'raino de atividade da em-

presa que assumia. Ele foi
movido pela necessidade
de mudança e conseguiu

atingir, aos poucos, o tão sonhado

sucesso. Além de mostrar que soube
direcionar sua carreira para uma ver
tente desconhecida, mas tão satisfa
tória quanto amedicina.

"

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

CONTRATA

eONSUlrOR DE VENDASAmplialldo as fronteiras do seu Ilegócic

Vagas para Jaraguá do Sul e Região Possibilidade de rendimento médio R$3.000,OO
Oferecemos:
- Salário Fixo (ajuda de custo)
- Excelente Comissão
- Carteira de clientes formada
., Treinamento em Serviços e Produtos
- Acompanhamento de Campo
- Campanhas Internas (Business e TIM)
- Telefone Celular
- Seguro de Vida em Grupo
- Excelente Ambiente de Trabalho

Pré-requ isitos:
- Veículo Próprio
- Boa Comunicação
- Disponibilidade Imediata
- Conhecimento em Informática
- Proatividade em Prospecção de Clientes
- Conhecimento em Vendas

Agente Autorizado

Interessados(as):
Fones: (47) 3055-0099 e 9609-0275

e-mail: rh@businesstim.com.br

Rua João Marcatto, 119 - Centro - Jaraguá do Sul
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Agências de intercâmbio investem em novos programas para profissionais
o DIVULGAÇÃO
o,

I
I

I
f
!
f.
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i
t

f

ais do que in- dá - em parceria com a

crementar o escola de idiomas PU - e

currículo, fazer trabalho remunerado em

cursos de idio- empresas do terceiro setor,
mas 'no exterior ajuda o como restaurantes, cadeias

profissional a desenvolver de fast food, cafeterias, ho
características importan- téis e lojas. É pos_sível optar
tes para o mercado, como por ficar seis ou 'nove me
dinamismo e autoconfian - ses no exterior.

ça. A experiência pode ser - Os estudantes de
ainda mais rica se o viajan- sempenham funções de
te aproveitar o tempo fora caixas, atendentes de res

para trabalhar, garantem taurantes, vendedores,
profissionais da área. Não baristas, garçons e recep
à toa, agências de inter- cionistas, podendo ganhar
câmbio têm investido em até US$ 10 por hora, o que
novos programas que con - dá umamédia de US$ 1 mil
ciliam estudo e trabalho re- por mês. Vale ressaltar que
munerado para atender ao essa quantia varia de acor

aumento da demanda por do com o estabelecimento.
esse tipo de atividade. Há casos de empresas que

Na agênciaWorld Study, pagam mais - acentua Fe
a procura por programas lipe Quintino, gerente re

do gênero cresceu 20% de gional do STB Rio.
2009 para o ano passado. Segundo Quintino,
Uma das apostas da em- uma das razões que explí
presa no segmento é o lan- cam o aumento da procu
çamento do "True França", ra por programas em Van

programa direcionado a couver, Montreal, Calgary
estudantes universitários e Toronto, no Canadá, é
interessados em ter sua prí- a boa relação custo-be
meira experiência de traba- nefício que essas cidades
lho no país, por um período apresentam em compara
mínimo de três meses. Um ção com outras nos Esta
dos pré-requisitos é ter ní- dos Unidos e na Austrália,
vel intermediário de fluên- destinos tradicionais en-

resce a procura por pm ramas
e estu o e tra alho no exterior

cia no idioma.
- Os empregadores

geralmente querem co

nhecer os alunos antes de
contratar. Se o candida
to tiver problemas graves
com a língua, pode ficar

para trás. Também é neces
sário ser flexível e termuita

disposição para trabalhar.
Saber superar desafios e ter

boa capacidade de adap
tação a mudanças tam

bém são habilidades es

senciais - avisa Michelle

Werfel, diretora regional da
World Study, acrescentan
do que a agência costu

ma encaminhar os alunos

para vagas na área de servi

ços' geralmente em hotéis,
restaurantes, cassinos e

estações de esqui.
Já o Student Travel Bu

reau (STB) conta com o

"Opus", programa que
mistura ensino de inglês
em Vancouver, no Cana-

tre os intercambistas.

•
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Três meses estudando, outros três trabalhando
O processo de visto é

menos rigoroso que o america

no, as cidades são desenvolvidas
e oferecem boa receptividade a

estrangeiros - diz Quintino.
É por isso que a Bex tem in

vestido cada vez mais no pro
grama "Work and study" para
o país. Ao longo de seis meses,
o aluno estuda nos três primei
ros e depois passa os três últi
mos trabalhando. O aumento

da procura foi de 35% de 2009

para2010.
- A colocação depende

do nível de inglês do candi
dato. Quem fala melhor exerce

funções de maior contato com .

o público, como garçom, re

cepcionista, guia ou barman

- frisa João Guilherme Mo

fati, diretor da Bex Niterói, que
estima um aumento de- 30%
da procura pelo programa em

2011.SAIBA MAIS SOBRE OS
PROGRAMAS

OPUS: Realizado pelo STB
em parceria com a PU, escola
de inglês em Vancouver, o pro
grama pode ser realizado em

seis ou nove meses. Para partic
ipar é preciso ter entre 18 e 30
anos e apresentar nível inter
mediário no idioma. Já os val
ores são R$ 6.300, para o perío
do de seis meses; e R$ 8.300,
para o de nove (passagens e

acomodação não incluídos).
Para-ambos os modelos há uma
taxa de matrícula de R$ 215. In-

formações: www.stb.com.br.

" \

o processo de visto é
menos rigoroso que o

americano, as cidades
são desenvolvidas
e oferecem boa
receptividade a

.

estrangeiros.
f'fI.iPE QUIN"fINO

"
TRUE FRANÇA: A versão france
sa do programa Trabalho Remu
nerado para Universitários no

Exterior, da agênciaWorld Study,
dura até três meses e pode ser

, j
,

realizado em qualquer cidade do
país. É necessário ter nível inter
mediário em francês e já ter tido
alguma experiência profissional.
O valor é R$ 3.260,86 (passagens
e acomodação não incluídos).
Informações: wwwworldstudy
com.br.

WORK AND STUDY: Para

participar do programa da Bex,
possível em cinco países, é preci
so ter nível intermediário no idi
oma. No Canadá, por exemplo, a
duração mínima é de seis meses,
sendo metade de estudo e a outra

de trabalho. O valor é de aproxi
madamente R$ 12.466 (com pas
sagem e acomodação em casa

de família). Informações: www.
bexintercambio.com.br..
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embot ,S asse fazer iSS0.
"Se o"senhor falar com eles apenas por alguns

minutos, talvez resolvam ir embora", disse ela.
"Malcolm Forbes conta que uma senhora, usan- O presidente suspirou com irritação, mas

do um vestido de algodão já desbotado, e seu marido, tra- concordou. Alguém da sua importância não ti-
,

jando Um velho terno feito .ã mão, desceram �Q ,trem, em, nha teJ!i?pR,"para gente dess
"

o .� ele detestav
Boston, EUA� e se dirigiram timidamente ao estritório do vestidds desbotados e térrio

,
uíaos em seu es

presidenté da Universidade Harvard. Eles vinham de Palo critórío, Com o rosto fechado; ele foi até o casal.
Alto, Califórnia, e não haviammarcado entrevista. "TIvemos um filho que estudou em Harvard du-

A secretária, num relance, achou que aqueles dois rante um ano, disse a mulher. Ele amava Harvard e

com aparência de caipiras do interior, nada tinham a fa- foimuito feliz aqui,mas, háum ano elemorreu num
zer em Harvard. acidente e gostaríamos de erigirummonumento em

"Queremos falar com o presidente", disse ç'" homem honra a ele em algurnlugar doca:rnpus".
em voz baixa. "Minha senhora, disse rudemente o presiden-

"Ele estará ocupado o dia todo", respondeu, rispida - te, não podemos erigir uma estátua para cada pes-
mente, a secretária. soa que estudou em Harvard e morreu. Se o fizés-

"Está bem, respondeu o homem, nós vamos esperar." semos, este lugar pareceria um cemitério".

4;o""""U",...,J! e paraove .' ó omarf
l'Um edifício! Os senhores têm sequer uma

pálida ideia de quanto custa um edifício? A
Harvard tem mais de sete milhões e meio de
dólares em prédios",
'$. senhora ficou .e� 'silêncio por 'U,:ql mo",'

,
'

" ' ,;,"" ,I!", "'i
"

ento, e então disse aomarido: '
'

.f!.. "

"Se é só isso quê'custaumauniversidade, por que
não termos a nossa própria"? Omarido concordou.

O casal Leland Stanford levantou-se-e saiu,
deixando o presidente confuso.

Viajando de volta para Palo Alto, na Califór
, nia, eles fundaram ali aUniversidade Stapford,
uma das melhores do mundo, em homenagem
a seu filho, ex-aluno da Harvard,"

Esta é ou não uma boa história para um

"pense nisso"? Pense nisso. Sucesso!

.

ai ..
recursos.Melhores humanos.

DESENHISTA
Vivência em Corei Draw. Curso de
Moda ou Estilismo.
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENGENHEIRO CIVIL
Vivência em gerenciamento de obras,
coordenação de pessoas, orçamentos
entre outros. Para atuar em constru
ção de edifícios residenciais. Disponi
bilidade de viagens.
ENCANADOR
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-10.
ESMERILHADOR
ESTAGIÁRIO
Cursando Superior Engenharia da

, Produção ou Administração.
ESTAGIARIO
Para atuar na área de telemarketing
ESTILISTA
Vivência na função.
ESTAMPADOR
ESTOFADOR
EXPEDIDOR
FISCAL DE LOJA
FRESADORlTORNEIRO MECÂNICO
GERENTE COMERCIAL
Disponibilidade de viagens.
GERENTE DE LOJA
Vivência em coordenação de equipe e

curso superior. _

GERENTEDEPRODUÇAO
Vivência no ramo de alimentos.
INSTALADOR TÉCNICO

.

Vivência em instalação de alarmes,
câmeras, portões eletrônicos, telefo-

Atenção!!! Estamos em novo endereço:.
'

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

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE CARGA/DESCARGA
AUXILIAR DE DESENHO TÉCNICO
Desejável conhecimento em Solid
Works e Auto Cad, desenhos técnicos.
AU�L�RDEPRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.
AUXILIAR DE COZINHA
ANALISTA FISCAL
Vivência na área fiscal, disponibilidade
de viagens. Possuir CRC.
ANALISTA FISCAL
Vivência em lançamentos de docu
mentos fiscais, cálculos de impostos,
emissão de relatórios e guias de im
postos entre outros.

,

ANALISTA DE LOGISTICA
,

Vivência no processo de logística ro

doviário. Possui CNH. Cursando ou

completo curso superior.
ANALISTA DE PROJETOS
Irá atuar com elaboração de projetos
de arquitetura, desenhos diversos.
Conhecimento avançado em Auto
Cad.
ANALISTA DE PCP
Para atuar no ramo têxtil e metalúrgi
co.

ANALISTA DE RECURSOS HUMA
NOS
Vivência em folha de pagto, cartão
ponto, férias, rescisão.
ATENDENTE ( PADARIA, AÇOU
GUE, HORTI)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE RECURSOS HUMA
NOS

Vivência em Departamento Pessoal
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO/EX
PEDiÇÃO
Irá atuar com entregas. CNH AB.
AUXILIAR DE AÇOUGUE
AUXILIAR DE PADEIRO
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
Para diversos bairros.
AUXILIAR DE TRÁFEGO
Conhecer bem a região.
AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação .

para bombeamento ,ge concreto.
AJUSTADOR MECANICO
Vivência em manutenção de máqui
nas.

ASSISTENTE DE CRIAÇÃO
Vivencia com Corei Draw e Photo
Shop
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência na função.
ASSISTENTE DE SUPORTE RH
Vivência em RH.
CAIXA
CALDEIRISTA
CONFERENTE DE TRANSPORTA
DORA
COLETOR
COMPRADOR
Vivência na função.
COSTUREIRA
COZINHEIRO
COORDENADORESCOLAINGL�S
COORDENADOR DE VENDAS
Vivência no ramo têxtil. Disponibilida
de para viagens.

www.grupometa�com

nes.

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
LAVADOR DE VEíCULOS
MARCENEIRO
M�CANICO DE AUTOMÓVEIS
MECÂNICO I}E MANUTENÇÃO /
ELETROMECANICO
Vivência na função.
MOTORISTA
MOTO-BOY
MONTADORlSOLDADOR
Para a Ilha da Figueira.
OFFICE BOY

.

OPERADOR DE CALDEIRA
Desejável curso e viyência na função.
OPERADOR DE MAQUINA
Vivência em operador" de guilhotina,
serra entre outros.
OPERADOR DE MAQ. SERIGRAFIA
PESADOR DE SAL (TEXTIL)
PINTOR INDUSTRIAL/PINTOR A
PISTOLA
PRENSISTA DE BORRACHA
PROFESSOR DE INGL�S - ESCOLA
IDIOMAS
PROGRAMADOR E OPERADOR DE

�

CENTRO DE USINAGEM
PROJETISTA
Vivência projetos arquitetônicos, Auto
cad e 3D.
PROJETISTA ELÉTRICO
Cursando ou Completo Técnico em

Elétrica ou Eletromecânica. Conheci
mento em Eplan ou Auto Cad.
REPOSITOR I

RECEPCIONISTA

REPRESENTANTE COMERCIAL
SERRALHEIRO
Vivência na função.
SERRADOR
SOLDADOR
SUPERVISOR DE COSTURA/FAC
çÃO
Desejável vivência em todas as má
quinas de costura e liderança.
TALHADOR
TECELÃO
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABA
LHO
Vivência na área.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Vivência em estruturas metálicas ou

pré-moldados.
TECNICO DE IMPRESSORA
TELEFONISTA
TELEVENDAS
Vendas para todo Brasil de roldanas
e acessórios. Desejável vivência com
vendas pelo telefone.
TESTADOR DE PRODUTOS
Curso Eletrotécnico ou Eletromecâ
nica cursando ou completo. Conheci
mento em Leitura e Interpretação de

"

Dêsenho, Instrumentos de Medição,
Instrumentação Mecânica ou Elétrica.
TOSADOR DE ANIMAIS
VENDEDOR INTERNO E EXTERNO
VENDEDOR TÉCNICO - TELEFO
NIAMÓVEL
WEB DESIGNER
Vivência em programação, desenvol
vimento e criação de Web Sites.

, -, '" - '" -, � � - , "

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos
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Internet é opção
parajornalistas

Como está o mercado de trabalho para zootécnicos? N.B.

.

MAX: Segundo o Conselho Federal de MedicinaVeterinária (dados
de 2005), existem cerca de 6.800 zootecnistas (esse é o termo) atu
antes no Brasil. Outra pesquisa, do INEp, mostra que há 53 cursos de
Zootecnia no país. O total de matrículas anuais chega quase a 8 mil

(150 alunos por curso, em média), mais do que a quantidade de zoo
tecnistas exercendo a profissão. Mas o número de formandos é pou
co superior a 800 por ano (15 por curso). De cada 10 que começam,
9 desistem antes da conclusão. Esse é um sinal de que ou o mercado
ainda é bem restrito, ou de que há cursos em demasia.

Sou jornalista. Não consigo emprego em jornais e revistas. Tentar uma
assessoria via Internet seria uma opção? S.T.

MAX:Sem dúvida seria, a se julgar pela quantidade de notícias que
recebo diariamente, através de assessorias de comunicação. O IBGE

"-

divulgou que 5% dos brasileiros lêem jornal diariamente, e 9% lêem

Max

Gehringer
carreiladeTalento

uma revista quinzenalmente. Somados, os dois números são 30%
.-
.' .•. I ...

inferiores ao das pessoas com acesso regular à Internet. E, dastrês
categorias, a Internet é a que vem apresentando maiores taxas de�;' :

,

crescimento.

Como lidar com um chefe que me elogia pela frente e me critica

pelas costas? S.G.
MAX: Seu chefe está terceirizando as críticas. Pode ser por insegu

rança dele, ou - o que émais provável- talvez você tenha demonstra
do baixa receptividade a críticas em ocasiões anteriores. Mas o fato é

que a crítica chegou até você. Se seu chefe não 'adota o mesmo pro
cedimento em relação a seus colegas, esqueça a forma utilizada e se

concentre na mensagem que foi passada. E, na próxima vez que seu

chefe lhe fizer um elogio, peça a ele sugestões para que você possa
melhorar ainda mais. Essa atitude poderá restaurar a linha direta de

comunicação entre VOCês, que foi quebrada em algummomento.

MAXGEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DÚVlDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E TV
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, .

oncursos em sera
Calendário para 2011 prevê abertura de 40mil vagas federais, em diferentes áreas

os
concursos públi

cos federais podem
abrir 40 mil vagas
de níveis médio e

supenor, considerando-se
a proposta orçamentária
para 2011. A maior parte
delas tende a ser reava

liada pela nova ministra
do Planejamento, Miriam
Belchior. Mas, no caso das
estatais, segundo fontes
do Planalto, não haveria
cortes: as contratações
não dependem do Orça
menta federal, e há uma

firme determinação no go
verno para que seja dada
continuidade aos investi
mentos dessas empresas.

A temporada de concur
sos já foi aberta pela Petro
bras e pelo Banco do Brasil
(BB). O maior número de

vagas, entretanto, está cen-

trado nos Correios (mais
de 13 mil). E no Ministério
da Educação, que encami
nhou ao Planejamento pe
dido de abertura de 16.529

vagas de professores e téc
mcos administrativos nas

universidades e institutos
federais tecnológicos.

A Empresa de Correios
e Telégrafos (ECT) está
trabalhando para divulgar
nas próximas semanas edi
tal para contratar carteiros,
atendentes e engenheiros.
Esse número é quase o do
bro do que fora estabeleci
do por edital anterior, que,
lançado no segundo se

mestre passado, foi cance
lado depois de ter atraído
um milhão de candidatos.

O prazo de inscrição
para o concurso da Petro

bras, que oferece 839 vagas

para os níveis médio (619)
e superior (220), vai até 27
deste mês. Já o do BB, desti
nado à formação de cadas
tro de reserva (sem indica

ção do número de vagas),
vai até o dia 7 de fevereiro.

Outra instituição pública
a lançar edital nos próximos
meses será a Empresa Brasil
de Comunicação (EBC), que
pretende contratar de 300
a 400 funcionários, entre

jornalistas, técnicos e pro
fissionais de nível superior
de diferentes áreas. A Valec

Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A, ligada ao

Ministério dos Transpor
tes, também anunciou seu

concurso, que terá 1.360

vagas este ano. Ainda no

caso do Ministério da Edu

cação, a grande promessa é
de contratações para o en-

À espera de um sinal verde para contratar
Remuneração no Sen

ado pode chegar a R$ 23,7
. mil. No Judiciário, a maio
ria das vagas é para cadas
tro de reserva

Ministério da Fazenda,
que há dez anos não faz
concurso para a área de

apoio (por exemplo, ad

ministrativa), também de
manda do Planejamento
autorização de concurso

para contratar 300 profis
sionais, sendo a maioria
contadores. Para substi
tuir servidores aposenta
dos, o INSS é outro órgão
que aguarda sinal verde
da pasta para contratar 2,5
mil pessoas, entre técnicos
e analistas em questões
previdenciárias.

Deverá haver ainda
chances no Judiciário,
que já está em processo
seletivo com o Tribunal

Regional do Trabalho
(TRT) da 1 Região (Rio),
com 63 vagas, e, além dis

so, vários tribunais pre
param editais para mon

tar cadastro de reserva,
como o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e o Supre
mo Tribunal Federal (STF).

Edital do TRT
deve ser publicado
ainda este mês

No caso do TRT da 1

Região, o edital deverá ser

publicado ainda este mês
e as provas serão aplica
das pela Fundação Car
los Chagas. O TRT da 14

Região (Acre) também está
no mesmo processo para
contratar 26 funcionários.

No Legislativo, a maior
cobiça é pelo Senado, que
pretende contratar 180

funcionários (entre téc

nicos, analistas e consul
tores), com salários que
variam entre R$ 13,2 mil e
R$ 23,7 mil. Há 600 vagas
abertas na estrutura da
Casa e até 2015 serão cerca

de duasmil, contando com
.

os pedidos de aposentado- .

ria, segundo a assessoria
de imprensa.

Nas turmas lota-
das dos cursinhos pre
paratórios, a expecta
tiva já é grande diante
da quantidade de novos

postos de trabalho. De
olho nas vagas que serão
abertas nos tribunais este

ano, em especial no TRE
e no TRT, o estudante de
direito Moacir Moura, de
27 anos, já começou a es

tudar. Em setembro ele se

matriculou em uma das
turmas do curso Maxx,
onde tem aulas de portu-

guês, redação, informáti
ca, raciocínio lógico e dis

ciplinas de direito.
- É uma ótima época

para fazer concurso. Há
muitas oportunidades.
Alérn da preparação no

curso, estudo mais quatro
horas todos os dias, inclu
sive nos fins de semana -

ensma.

DICAS SOBRE COMO
SE PREPARAR

ÁREA: É indicado focar
em um grupo de concur

sos da mesma área (como
fiscal ou jurídica, por ex

emplo) para ganhar ex

periência' manter o ritmo
de estudo fi aumentar as

chances de passar.

DISCIPLINAS: Espe
cialistas recomendam pri
orizar primeiro matérias
comuns a vários concur

sos, para só depois estudar
conteúdos específicos. É
bom também resolver pro
vas anteriores.

ANTECEDÊNCIA: O
candidato deve começar a
se preparar antes mesmo

da publicação do edital, já
que as seleções estão cada
vez mais complexas e os

conteúdos, mais pesados.

. .

smo supenor.
Para carreiras SOCIaIS,

seriam 2,4 mil vagas
No caso do poder Exe

cutivo, no geral, a propos
ta orçamentária, enviada
ao Congresso em agosto,
prevê o ingresso de 19,6
mil novos funcionários em

diferentes ministérios. A
análise a ser feita pela mi
nistra vai considerar as

áreas prioritárias e que
mais necessitam de pes
soal. Como no caso das
carreiras sociais: passadas
as eleições, adiantou uma
fonte do Planejamento, es

tão na mesa as 2,4mil vagas
para a área social criadas

pelo governo Lula para pre
enchimento de quadros nos
ministérios afins.Afinal, boa
parte deles é formada por
funcionários cedidos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ononon

Especialistas dão a dica de que se deve estudar por áreas específicas, como a jurídica
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GEO prega modernização do Sebrae
Executivo quer fortalecer o papel de agência de fomento da instituição

"'�e tem uma coisa que
,\ não sai da cabeça

de Cezar Vasquez
_-,desde que .assumiu
a função de diretor-superin
tedente do Sebrae do Rio de

Janeiro, no início do mês, é
como a agência de apoio ao

micro e pequeno empresá
rio vai dar conta do desen

volvímento do estado nos

,
próximos anos. Diante de

,,'
um cenário de alta empre
gabilidade e investimentos
em várias frentes, embala
do pela exploração do pré
sal e da realização de mega
eventos esportivos, o setor

de serviços tende a crescer

como nunca por aqui.
Consciente disso, o enge

nheiro de produção carioca,
de 52 anos, já intemalizou

que um dos principais desa
fios do seu mandato - que
tem duração de quatro anos

- é transformar o Sebrae
em mais do que uma insti

tuição que oferece serviços
para pequenos e médios

empreendedores. A ideia é

que ela assuma, cada vez

mais, o papel de uma verda
deira agência de fomento.

"
A meta é

reestruturar o projeto.
Vamos investir em

pontos permanentes do
Sebrae nesse lugares e
oferecer orientação de
gestão mais completa.

"
- Queremos deixar de

ser paternalistas e trans

formar os empreendedores
nos verdadeiros protago
nistas dos projetos, inter
ferindo menos e deixando

que trabalhem mais. Dar
ferramentas e know how

para que corram atrás.
Para isso teremos que mu
dar da estrutura à cultura

organizacional, investindo
em tecnologia e inovação
para modernizar nossos

processos - dizVasquez.
Tamanha transformação

exigirá conhecimentos que
o executivo acumulou não

só no meio acadêmico, mas
ao longo de uma carreira

profissional versátil, que
inclui militância política e

passagens por cargos pú
blicos. Mestre em engenha
ria de produção pela UFRJ,
com MBA em finanças pelo

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ibmec, Vasquez integrou
o Partido Comunista Bra
sileiro (PCB) dos 15 aos 28

anos, representou a Fede

ração Mundial da Juventu
de Democrática (FMJD) na
Hungria, na década de 70, e
trabalhou como gerente de

Produção e chefe do Gabi
nete da Presidência da Da

taprev nos anos 80.
Depois, na década de 90,

atuou como secretário de

planejamento do governo
de Luiz Paulo Vellozo Lucas,
no Espírito Santo, chegou
à vice-presidência do Cen
tro de Tecnologia da Infor

mação e Comunicação do
Estado do Rio (Proderj) e

atuou, por um tempo, como
consultor do Instituto de
Estudos do Trabalho e So
ciedade (Iets). Isso só para
citar alguns pontos mais

expressivos do extenso CUI

rículo do CEO - forte em

competências relacionadas
à gestão, planejamento, fi
nanças e políticas públicas.

- Faz parte do meu tra

balho cuidar da parte admi
nistrativa' das finanças e do
conselho deliberativo do Se
brae Rio. Hoje estamos em

34 municípios do estado. A
meta é expandir a atuação
para cidades densamente

Formado,em engen'haria de pro ução, Vasquez tem
experiência em gestão, planejamento e políticas públicas

povoadas da região metro

politana, equilibrando a

carteira de projetos entre

interior e capital- acentua
Vasquez, que já foi diretor

superintendente do Sebrae
do Espírito Santo.

Quem ouve Vásquez fa
lar assim pensa que ele só

vive para o trabalho. Quan
do não está no escritório,
o tijucano - pai de quatro
filhos - pode ser encontra

do na Lagoa, onde mora. Os
momentos de relaxamento
também passam por assistir
aos jogos do Fluminense, ler
livros de diferentes gêneros

e tocar pandeiro - o instru

mento' por sinal, é alvo de

reclamações constantes da
mulher, Cláudia.
- Ela diz que fico fora

do ar quando 'estou to

cando, sem dar atenção
a ninguém - confessa o

tricolor, que tem um filho

igualmente musical, que
toca cavaquinho e flauta.
- Gosto muito de escrever
também. E leio de tudo,
de poesia à ficção, passan
do por negócios. Todos ao

mesmo tempo!
Os títulos que não saem

da sua mochila no mo

mento (sim, ele leva os

livros para tudo quanto
é lugar, inclusive para o

trabalho) são a coletânea
"Contos húngaros", que
reúne dez histórias inédi
tas de autores como Gyula
Krúdy, Dezsõ Kosztolányi,
Géza Csáth e Frigyes Ka

rinthy, considerados os

mais representativos da li
teratura húngara e "As leis
da simplicidade", do desig
ner gráfico John Maeda,
professor do MIT.
- Diante da enxurrada

de informações com as

quais entramos em con

tato todos os dias, Maeda
dá dez dicas de como sim-

plificar as coisas. E ensina
como fazer isso significa
ser são - explica Vasquez,
deixando claro que faz do

pensamento seu próprio
estilo de vida.
Outro desafio profissional

será dar continuidade ao

mapeamento de oportuni
dades de negócios em áreas

pacificadas do Rio, "merca
do até então inexplorado e

carente de formalização",
'diz. Para isso, o Sebrae fe
chou parceria com a pre
feitura para que os órgãos
municipais passem a faci
litar a legalização de nano

empresas locais, através das
regras do Empreendedor
Individual (EI). Batizado de

"Empresa bacana", o proje
to começou na Cidade de
Deus em 2009 e já chegou
a 12 comunidades. Vasquez
quermais:

- A meta é reestruturar
o projeto. Vamos investir
em pontos permanentes
do Sebrae nesses lugares e

oferecer orientação de ges
tão mais completa. Um dos

problemas mais comuns

em favelas são empresários
que querem se formalizar,
mas nunca pagaram Impos
tos e serviços básicos como
água e luz. Se começarem a

pagar, esses gastos podem
desestabilizar o negócio.
A saída está em oferecer a

eles recursos para se desen
volverem melhor. E essa é a

nossa função.

EMPREGO
Precisa-se de AUXILIAR GRÁ

FICO 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'BATE PAPO

UniasseM convida
, .

empresarlos para
. discutir sobre
as necessidades'
no mercado de

trabalho
GUARAMIRIM ma exclusivo das pessoas que

estão no primeiro emprego. A
negligência vem de todas as

faixas etárias. "Muitos perdem
atenção para redes sociais, pro
gramas na internet e até com

brincadeiras", relata. Diante
dessa situação, ela sugeriu pa
lestras sobre comportamento
profissional para complemen
tar as aulas das graduações ofe
recidas na faculdade.

Gomo as instituições de
ensino superior podem
contribuir para atender
as necessidades do
mercado de trabalho?
Essa é a pergunta que
norteou o bate-papo
com empresários e

.

representantes de
indústrias da região,
num café promovido
pela direção do Grupo
Uniasselvi/Fameg, de
Guaramirim, na tarde
da última quinta-feira,
na biblioteca da unidade
acadêmica.

,.,."

O diretor da instituição, Gon
ter Bartel, aprovou a ideia e apro
veitou para falar sobre a Hórus,
uma agência de emprego interna

.

da unidade, que faz a ponte entre
estudantes e empresários para

iniciativa ocorreu na estágios e futuras contratações.
tarde- de quinta-feira, Em seguida, Ronaldo Weingar

, quando boa parte da re- twa, que é coordenador da Hó
gião ainda estava sob os

.

rus, sugeriu à direção da Fameg
efeitos do temporal, mas, mes- para trabalhar a questão com
mo assim, os mais de dez par- portamental do profissional no
ticipantes levantaram algumas mercado de trabalho de maneira
problemáticas. Robison Wro- transversal nas disciplinas.
blewst, gerente de produção de Outro ponto foi levantado
uma empresa têxtil, afirma que, pela arquiteta Dalianna Garcia.
na maioria das vezes, estudan- Ela diz que a noção de praticida
tes ou recém-formados não se

_

de facilita o ingresso do aluno no

comportam adequadamente ,no . meio de trabalho. Combinado a
ambiente de trabalho. "Percebo' isso, a empresária acredita que
que, na fábrica, os alunos têm di- o acadêmico deve ter mais segu
ficuldades de se relacionar com o

rança e certeza sobre a área que
colega de trabalho, de' equilibrar' deseja atuar. Segundo a gestora
o emocional com o conhecinien -

acadêmica Patrícia Thives, a re
to técnico'[. .

.

gião oferece muitas opções para
Para DarleneLutaski, do se- profissões. "Isso confunde o dire

tor de Recursos Humanos de cionamento do aluno".
uma indústria do ramo têxtil, o
não saber se comportar profis- '" ". Dalana Constantino
sionalmente não é um proble- dalanac@ocorrelodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Jovens devem ser mais atenciosos quanto às responsabilidades no mercado de trabalho

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb�brEMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS

,

São Luis Vila Lenzi
L319 - Casa de ótima- qualidade,
localizada no Bairro São Luis,
contendo 3 dormitórios sendo 1

suíte, cozinha, sala, banheiro e

área para festas. Mobílias' da
cozinha permanecem. Falta
somente pintaro lado externo.

L334 - Linda resídêncía, com 1

'suíte, 4' dormitórios, sala de
estar/jantar , cozinha, copa, 2 .

BWC, lavanderia, Quarto de

serviço, piscina. salão de festas,
salão de jogos, jardim, 2

garagens.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Penha
L342 - 2° Piso - 1 Suíte + 3 quartos
amplos, banheiro Social. sacada.
10 Piso - Cozinha. sala de estar e

•

Jantar. lavanderia, despensa,
dependência de empregada,
deposito. Terraço para varal.
Escriturado. Valor negociável
porque falta o acabamento na
casa.

Rua: Manoel Vicente Cardoso

41

LEIER Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

São Francisco do Sul
.

Enseada'
l69 � Vende-se casa em Itaguaçu /
Enseada (150m da-praia). Casa
com 200m2 de área construída e

'terreno com 400m2• 1 suíte + 2
.dcrmitórtos, Cozinha, sala de
estar/jantar, lavanderia, BWC.

Estuda propostas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em metros quadrados de área construída, Sim, isso é o básico. Mas a Fenpar vai além
do metro quadrado e está lançando o Elegans, .Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibilidade com inovação,
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento,

, INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento corn áreas totalmente

equipadas e decoradas,

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

PRATICIDADE DEMOMR NO CENTROCOM A TRANQUUDADEDE UM BAIRRO

Excelente localização em área central

Dois elevadores de última geração (menos rurdo e mais segurança)
Medição de água e gás individual
12 pavimentos

-

Espaço gourmetmobiliado com terraço
Espaçonet

FELClDADE EM CADA METRO QUADRADC
Sacada fechada com sistema Reíki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás

.

Teto rebaixado em gesso
Infraestrutura para ar condicionado tipo split
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato i.Ox60 nos demais ambientes
Ginço coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

INOVAÇÃO EM CADA DETALHE
Detalhes em pastilha porceianizada
Ajardinamento completo
Portãó e porteiro eletrônico

.

Amplo hall de entrada mobiliado e decorado

Deck Spa decorado
Fitness equipado
Plqygrou�.equipado .

Esquad�à§ em alumínio branco
Banheiro de servco térreo

FLEXJ81UDADE QUE VOCÊ NLit�CA VIU

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

IMÓVEIS
473275- 5000

www.girolla.com.br
473055·3412

www.itaivan.com.br·

LEIER�
EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRIOSÕ

472107-0500
www.leier.imb.br

(
I

,(

'I
I
I
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LEIER
•

-

�. )f+!,-�.-I � ..

EMPREENdíM.�f!tÓS.I�p�IUÁRIOS
• '�:�'�.' ::...

'1"-,
•

"

Av. Marechal Deodoro da Fonsec'a, 1698
www.leier.imb.br

Baependi Centro
L58 - Excelente casa, contendo,
05 dormitórios, 02 salas, copa,
cozinha, 03 bwc's, lavanderia,
dispensa, escritório, ampla área
detestas, 04 vagas de garagem.

L329-Ed. Schiochet - 01 suíte,
02 dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, 01
banheiro social. lavandeira,
banheiro de serviço, sacada,
despensa, piscina coletiva,
salão de festas, quadra de

esportes, 02 elevadores, 01
garagem .

';�::;��i��5/
�k liJ.1fJ:Jz;il: ;
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riI

J
j

1��k-_c:::iE�t�t8�"i:::rg
para fins comerciais. 8$380.000.00

,,.,

3044 - CENTRO- RES. EDUARDO
PAMPLONA (em construção), APTOS C/ ;

,

Surre master c/ closet + 2 suites, 2 vagas .=:.z""",,--,����

garagem. Valores sob consulta. Entrega
em Março / 2014. Pré-venda1\"

.

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

.

R 169.000 00. Entre em 2012.

, .. �

3094 - CZERNIEWICZ - RES. l=LOR ,

DE LlS (em construção) cf"1 - 2 ou
3 qtos. A partir de R$121.000.00.

Entrega Dezembro / 2013

3004 - APTOS CENTRAL - IBIZA
3151 - ILHA DA FIGUEIRA - APTOS, RESIDENCE - Suíte cf sacada + 2
ED. DI FlORI cf 2 qtos, "1 vaga de ga-: surres ou 2 deml-suães, 2 vagas de
ragem. A partir de R$ 129.000.00 garagem. A partir de R$ 325.000,00

3000-APTOCENTRAL-RUIH
BRAUN cf área privativa de :

82,90m2 - 2 suítes, cozinha mobilia-. ;

da, 3 bwc's, 2 vagas de garagem._
.

R$ 280.000,00

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

-.
.,.. _ _. " �- _ _ .. _ _ .- _ _ _ �.. _ . -- 'I

T'er.:nc� dij\�e!rsos Ynl�ve:ís díísp/0111 'leis pIOr"O :lot'Ci!IÇi�C (i('�S'lJ�, '01,iP!'C::S, �ga�plõt'c:S, �(On,�S fCOIl1t�e�fdl��''S6 ·te!f�re'n051' ;{:t";l"�,iG�"i�t,�t;I�;l;:l} 1\111�1 �\,;�;(i' :
1 ul!'1:\'o"ea$ comercieis etc .. ". �C.on'Sijjh'e-nos� Que,r V-eif ,nrntJCjiís?'- V5;s!J'�le \0 r�o!Ss(� ',II�te>_: \)(IIY�,r�If�(i"!!1!r��;lfi(o com.br RIAL !,11: il'ICIJI:I'",PACrI:' PI:RA�Jlt C"

fI J/ � .!lI..
_

';/\h1r)I)lll 1'(1 Hl GIS:fi'j Clt 'IW'VI::S :

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

-
.
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itaivan
IMOBILIÁRIA

Ref 7056 - Amizad!=! - casa alv. - 1 suite

c/ sacada -. 2 dorm - bwc socíer- sala
-

estar/jantar - escrit - coz e copa -Iavan -

área festa c/ lavabo - R$295.000,OO.

Ref4891- Vila Nova - 1 suite - 2 dorm
+ bwc - sala jantar/estar � coz - lavan -

sacada c/�urr - todos amb. Mobili. - slip
sala e 2 dorm - R$380,OOO,OO.

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

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

R$165.000,00

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

,�",
....._._

....._.-- .. - .....

.
///'
/

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto

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

mesanino - sistema água quente em

toda casa - R$530.000,00

ref4889 - 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

(47) 3055 3412

,
\
,

\

\
,
,
,
-,

-,
",

""'''',''-,--_.,:_ _,-�-���.

www.itaivan.com.br

Ref6550 - Ilha da figueira - Guaramirim
- casaGeminada de esquina cj 89,33m2
- 03 dorm - bwc - Jav - sala estarfjantar -

. escrit - gar - R$148.000,OO

6723 - Amizade - SobràdoAJv - Superior.
01suíte - 02 dorm - tJo.M;social- terreo:

esatrfjantar -lavabo - coz - área de serv -

02 vagas garagem - R$4lO.000,OO

Ref6713 - Nereu Ramos - casa alv. em

construção - 03 darm. - coz. - sala estar/
jantar - BWC - garagem - R$142.000,OO

\ ref 6386 - Amizade - casa alv nova
- suíte c/ doset - 2 dorm - bwc - COl
- sala estar/jantar - área de festas
- área serviço - gar p/ 2 carros -, f

R$295.000,OO

��, F...,.,'-'"

"'-
-<;
_---�---------....

Lotes com entrada

de

+ 5al(lo + construção financiadas
pelâ.-Caixa Econômica

Federal.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.itaivan.corn.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jai"aguá do Sul - seIMOBILIÁRIA

Empreendimentos à venda:

f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\
,

I

\

\

\
I

),

8
,

Classimais )

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 22. e 23 de janeiro de 2011

. ...,
m
v'

. ,..... t
,....

.. ,'

itaivan ......__ ,
.. ....,_,vM""

www.itaivan.c.om.br
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

\
�

...;.

-

� o',

ALUGUEL

�

!

)j

'(
�
c

'I.

�'
)1

PI
,�
�
"

íf
A

)
�

\

�
"

�
�
'�

'r

�
- - ,....:_-

.'

�
(

8-655 - Vila Rau - Sobrado - 4 dorm,
sala, coz, bwc, lav, sacada, garagem -

R$770,OO

8-654 - Amizade - Casa Alv. - 1
suite, 2 dorm, sala, coz cf móveis,
bwc, lav, garagem - R$1600,OO,

A-586 - Czerniewicz - Apto - 1 suite,
2 dorm, sala, COZi bwc, lav, garagem -

R$750,OO + cond.

A-600 - Nova BrasOia - Apto - 2
dorm, sala, coz, bwc, lav, sac, cf churr,
garagem - R$700,OO + cond

A-582 - Amizade - Apto - 1 suiite, 2
dorm, sala.coz, bwc, lav, saco cf churr,
garagem - R$1100,OO + cond.

/
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a partir de

R$ 190.700,00
Entrada + financiamento

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

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

atendimento@megaempreendimentos.com

;z
e-

�
fi}
5

Empreendimentos Imobiliários

LIGUE: 337-2.16-16
Pla'iltáo: 47 9107.1865

RESID.COUNAS· BAEPENDI
(úLTIMAs UNIDADES)

.

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

churrasqueira, cozinha, área de serviço e
1 vaga de garagem. R$114.800,OO

Apartamento contendo 1 quarto com
closet,1 donnitório, sala de estar, banheiro
social, cozinha, área de serviço e 1 vaga de .

garagem. Muito bem localizado e mobiliado!

R$130.000,00 - FINANCIÁVEL

Excelente localização na Rua Procópio
Gomes de Oliveira - próx ao Caneri. Possui 1
suite, 2 quartos, sala de estar/Jantar, sacada
com churrasqueira, 2 bwc, cozinha, depósito, ,

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

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

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

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

•

a Caraguá Veiculas. R$ 215.000,00

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

Casa com excelente acabaménto, 1 suite

com hidromassagem, 2 quartos, sala em dois

ambientes, cozinha gourmet, banheiro social,
área de serviço, área de festas, garagem

para 3 carros.e portão eletrônico. Ambientes
mobiliados sob medida e ótima localização próx.
a Urbano. R$ 270.000,00 - FINANCIÁVEL

RESID. CARINE· CENTRO

(INVESTIMENTO)
. Ótima localização na Rua João Picolli, no

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

1 vaga de garagem. R$133.000,OO

(
)

<

y
ç
»

CASA - AMIZADE
Casa localizada no bairro Amizade, prox.
ao Salão Amizade. Contendo 2 quartos,
sala de estar, banheiro social, cozinha,
área de serviço, garagem coberta
e área de festas com churrasqueira,

fogão a lenha e banheiro.
R$140.000,00 - FINANCIÁVEL TERRENO NOAMIZADE

·COM 4.200M2-PRÓX.ARSEPUM .

POR,RS200.000,001

CHACARÁ
GUARAMIRIM

Linda chácara contendo área
de 35.000m2, nascente de água

.

e linda vista! R$' 245.000,00

TERRENO·SÃo LUIS
(PROXADAULATÊX11L)

Excelente terreno, plano, todo murado, rua
asfaltada, pronto para construir.

RS 95.000,00

TERRENO - JGUÁESQUERDO
Terreno com área de 460m2, sendo
16,OOm de frente. Localizado em
rua asfaltada, com linda vista e

ótima vizinhanca. R$140.000,OO -

FINANCIÁVEL!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8duaTfloPa111pIOJllG
j{(j',j·idc/1cial

Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cidade.

ApartamentosElev(ldores
por l\ndar

COdCl teste,

R. João PlcoUi
.

Iff.'.I.'_I,�'" _"�II!"WI_�IMm�

', �-':.

Empreendimentos Imobiliários

- SPEDITO
Imôveis

47 3055-3300

,

alralll
IMÓVEIS

47 3275-5000www.pamplonaempreendimentos.com.br 47 3372-1616
De acordo com a lei n"459'l/64, informamos que as imagans contidas nesse material possuem caráter de sugestão. Os m6wis, ássim como alguns materiais de acabamento represelTtados nas ilustrações e plantas, nâo constituem parta intl!grante do contrato. O imóvel será entregue conforme indicado no memorial
descritivo, podando havermodificações no pmjeto arquitetõnico eprojetos complementares sem prévio aviso,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESQUERDO· Casa i. I

I

com suíte mais 03
'

dormitórios, bwc
social, sala de jantar
e estar, cozinha
fechada, lavanderia.
Churrasqueira,
lavabo e garagem

I
nos fundos.

I Metragem da casa:

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA 1 :'1193 OOm2
Apartamento nO 393 - 30 andar MOBILIADO. R$180.000,00! - A�artamentos �om suíte + 02 dormitórios: 1 bwc, sala, ,,'
Aptos com suíte + 2 dorm., sala, cozinha lavanderia, bwc I cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, i vaga de AMIZADE· LOTEAMENTO MUNIQUE - RESIDENCIAL Metragem do

" TERRENOSj
I ii• ÁGUA VERDE.
t i

R$110.000,00. I
AMIZADE. I

I
• LOTEAMENTO i

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

VILA NOVA - Residencial Grand life VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160,000,00.

Prédio com elevador - Apto nO 503 - Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, suíte + 2 quartos,
banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem, Apto, com laminado de

madeira. porcelato e rebaixado em gesso. R$255.000,OO, Entrega em fevereiro 2D11

NEREU RAMOS - Loteamento Oemathe - CASA PRONTA PARA

VILLE DE LYON.

R$95.000,00.
MORAR - com suíte mais dois dormitórios, bwc social, sala,
cozinha,. lavanderia, churrasqueíra e garagem. R$175.000,OO.,

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br3370-6624

030 - Santo Antonio, cl casa
de alv" rancho, lagoa, cl área de
175,000,00m2. aceta 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$280.000,00

034 - Corupá - geminado novo de Cod 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenan'a com 78,55m2 e 91,64m2

138 - Santo Antonio, casa de alvenaria cf alvenan'a de aprox 120 00m2 e ter
126,OOm2 e terreno cf 324,OOm2(acetta ., ,- 106 - Centro, apartamento com área

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

TERRENOS
'I '''' '"

,
. , •.....

L � ,j7!f!. ;'.ii'.

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 8.105,75m2 .. " " " "" " """.".R$200.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2

'

.. "" .. " "",,,,,,,,,,,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,R$160.000,00
086 - Amizade, terreno com 505,00m2 .. , .. , .. " ,,,,,,,.,, , .. ,,.,,,,,.,,., , , ,.,,,, , '., ".," '".,,, , , .. , R$79.350,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 " " " R$132.000,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 .. , , ", ", "" .. , "."." "."" .. , "" , .. " " " R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m ,,,.,,,.,,,,,., ,, ,, .. , .. ,,:,,,,.,_,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,.",.,.,,,, ,,,, ,,,, ,, .. ,,.,,.,R$300,000,00
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 _ , ,R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) .. "",,,,,,,, .. ,,,, ,,.,,,, ,,, .. , ,,,,, .. ,, .. ,, .. ,, .. ,, .. ,, .. , , R$400.000,00
115 - Vila Nova, terreno com 372,97m2, " .. ",,,, .. ,,,,.,,,, ,, " .. "" "." " "" R$11 0.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 .. , R$500.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2 " , .. " " " .. " .. , " "", .. , .. , .. " .. """ .. , .. " .. , ",,,R$150.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2, ,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,, .. ,,,,,,, ,, .. ,,,,,,,,,,, .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .. " R$200.000,00
171 - Ribeirão Cavalo - terreno com 385,00m2" .. " "" _ ", 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
" ""

009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 _ ""''''''''" .. " " ::'",,,H$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceía sítio"",,, ,,,, _ R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv, de aprox, 68,00m2, Terreno de 443,50m2. (ace�a fino banc.) " """ .. _ R$126.000,00
040- São Luis, casa de alvenaria cl 11 0,00m2 e terreno com 392,00m2 ,,, ,,,,, .. ,, ,,,,, .. , .. ,,, ,,, ,,, , .. R$140.000,00
053 - Czerniewicz - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (ace�a troca por imóvel ou carro)",,,,, ,, ,,R$260.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 108,00m2 e edícula c/40,00m2. (aceita terreno cl parte de pgto) _ R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cl aprox. 120,00m2 e terreno cl 453,60m2. (ace�a apto de menor valor) R$170.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 1 00,00m2, e terreno com 406,00m2 "" .. , .. ", " ", ,R$130,000,0O.
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 " R$250.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421,61 m2 , " _ "" "" .. "" "R$220.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 .. " "" "" ", :, .. , R$150,000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 ." .... """." " ", "", .. "_ .. ",,,R$1 00,000,00

/1,Sj:nI!JS:I'��1i1ll'W$I!íilllll/l' .WjllllijlljI11@!I�,III/IIIIIIIfIUIIIW!�lli'lmil·l· W@�iIIIWIHH'IJIIII�f"� '�111IHfllll%WIJlI!lllllliiJl'I'II,�/III'!I!I!jll$j�I!II!�IYI'l1/1t1!111�W!illnmlliIIIIH/�fl�I/II;/1/�1/h'l!i!�11!I!U�jl!lllli/lbqHIIV��'I�I[/I 'rJWIPIi.WIIIU( �!m!{J!!�ru/i1l�!I'1 1111111i'111 "i Ihl
. , ..... 1,11 ,!Ii//llllill I IJ!/Uli,WlliU/',!Hl/lm'UIIIUtn, ii" ,I. J/,/llblllljY�I..I/IIj JI/II/',IIIM.llllllil/iillflllml 1i/I"JM,li .. ffl"j/����t,�]iIU �!lkíkilillflll!!I/II\IIII!jWllln,I/JI, !ll.li/!.IIIIM/tmillHHhi.!I!WffI" 1,/Ltlllf.WIIUINUiliilllll# I/dI; 11II .i/j,iJi/lIIf; . ii

021 - Schroeder, sítio 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,àOm2 .. "."."",,, .. ,,,,,,, ,,,,,,, .. ,, .. ,, ,,, .. ,, .. , .. ,, .. _ ,, R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas " , .. ,,, ,,, ,, .. R$500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. cl 327,23m2, edícula, .cachoeira, lagoa, e ter[ cl 190.600,00m2 , .. ,,,,,.,,,,, ,, ,,R$600.000,00
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas .. , cl área de 126,600,00m2 R$640.000,00

"

I

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTA�ÃO IM�BILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

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

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi
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REF: 4211 - AGUA VERDE - 2 DORM +

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

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

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

REF: 4152 - VILA RAU - 2 quartos,bwc
social,cozinha e sala de estar conjugada

área de serviço, sacaçfa com churr.1 vaga de
garagem. R$A CONSULTAR.

,

REF: 3921 - Centro - Apartamentos 2 e 3 com

suite. Brinquedoteca, salao de festas com,
terraço condominial. "OTIMO PADRAO ". A

CONSULTAR.

Glassimais 15

.

•
. TERRENOS COM ENTRADA DE

R$5.000,OO E SALDO FINANCIAMENTO

BANCARIO, POSSIBILIADADE DO

PLANO MINHA CASA MINHA VIDA!

• TERRENOS Á PARTIR DE

R$50.000,OO

CONSULTE - 'NOSRef 3983 - VILÃ NOVA - Apto suite + 2 dormito
sala jantar/Estar. c/ sacada c/ chur�à partir de
R$160.000,OO I N° INCORPORAÇAO: 20.143 -

Entre a em Junho de 2011

REF: 395 - ESTRADA NOVA - 1 suite, 1 dorm,
+ dependencias, vaga garagem.
prazo junho 2011 - R$112.000,OO

.i
j
!

�I

.imoveisemiaragua.com.b'rl'"

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

porcelanato. VALOR R$267.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•.

Lotes de esquinas no
Amizade, na Tifa Schubert.

CASAS:
H652 Casa de madeira com 02quartos.
Bairro Jarguá 99. R$330,OO
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto -

Bairro Água Verde - R$460,OO
H664 Casa de alvenaria com 02quartos.
Bairro Amizade . R$520,OO.
H660 Casa de madeira com 03quartos.
Bairro Agua Verde. R$560,OO - próx.
Chopp e Club.
H663 Casa de madeira com 04 quartos.
Bairro lIha da Figueira. R$700,OO - próx.
Posto Pérola.

APTOS:
H554 Apto com 2 quartos - Bairro Centro
- R$430,OO + Cond.
H557 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade. R$450,00 + Cond.
H552 Apto com 2 quartos - Bairro Ilha da

Figueira- R$520,OO
H559 Apto com 02quartos. Bairro Vila
Lalau R$530,OO t Cond.
H556 Apto com 02quartos. Bairro Vila
Lalau. R$530,00 + Cond.
H544 Apto com 03quartos. Bairro Nova
Brasilia, prox. Angeloni Centro. R$580,OO.
H541 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
R$590,OO + Cond
H558 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
R$650,OO + Cond.
H412 Quitinete com 01quarto. Bairro
Czerniewicz R$650,OO + Cond.
H551 Apto com 03quartos. Bairro Centro.
R$700,OO + Cond.
H553 apto com 1 suíte, 2 quartos - Bairro
Centro - R$700,OO + Cond
H555 Apto com 1 suíte, 02quartos. Bairro
Centro. R$750,OO + Cond.

'

H560 Apto com 02quartos. Bairro
Czerniewicz R$800,OO

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala com. com 76m2• Bairro Santa
Luzia .R$399,OO.
H725 Sala com. com 35,68m2 - Bairro
Centro R$400,OO + cond.
H723 Sala com. com 70m·. Bairro Centro.
R$490,DO + Cond. + lPTU.
H710 Sala com. Bairro nova BrasiHa.
R$500,OO
H727.Sala com. com 32m2• Bairro Centro
R$ 500,00
H717 Sala com. com 32m2 + WC. Bairro
Centro. R$670,OO + IPTU.
H707 Sala com. Bairro Nova Brasília.
R$600,OO.

-

H667 Casa com 06qu<;lrtos. Bairro Vila
Lenzi R$1.200,OO
H713 Sala com. com 130m2• Rua Barão
do Rio Branco - Bairro Centro.
R$1.6OD,00.
H726 Galpão com. com 520m2. Bairro
Vila Nova R$ 4.500,00

VENDA DE CASAS:
H119 Casa de alvenaria com 100m2, com
03quartos, 01 banheiro, cozinha, sala,
copa, área de serviço e 01 vaga de

garagém. Rua Mario Jabruske - Bairro
Nereu Ramos. R$130.000,OO.
H114 Imóvel em construção com 300m�.
loteamento Miranda, Com terreno de
825m2, excelente para comercio.
H121 Casa de alvenaria no Bairro Vila
Nova, com 314m2, terreno com 530m2,
com piscina e garagem para 04 carros.

H122 Casa de 106m2,no Bairro
Czerniewicz com 01 quarto mais suite.
Rua Nivaldo Pereira. Valor R$220.000,OO

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2• Bairro
Ilha da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m�. Tifa dos
MonosValor R$95..000,00.

Venda de Chácaras:
H318 Chácara com 28.000m2, com casa

de 120m2, com rancho hordenhadeira
automática. 3 km do centro de
massaranduba. R$260.000,OO. aceita
imóvel como parte de pagamento

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 22 e 23 de janeiro de 2011

Seu imóvel está aqui.
HABITAT

www.imobiliariahabitat.com.br

habitat@imobiliariahabitat.com.br
CRECf 1583-J

H120D • Edificio
Baden Baden •

Barra do Rio
Molha· entrega
Fevereiro de 2011
• Area privativa

57,00 m2•
ACABAMENTO
DIFERENCIADO.

H131D· Terreno com 502,25 m2 com asfalto- ru
do batalhao logo no começo- Valor: 136.000,00
legalizado, pronto para construçao de casa,

predio, comercio ...
._ ,.t -. "A. DiA

..-:1'_.- 473371 2211

H205S Apto com

dois dormitórios,
banheiro e cozinha
mobiliada, duas
sacadas. Valor
R$145.000,OO.
Bairro Amizade.

soluções c o n s r r u tt v e s

H203 Villeneuve Residence

aptos com área total de
515,12m2. Para quem gosta
de viver com requinte e H202Apto com 01suíle com closed + 02quartos, sala jantar, estar,

tv, iavabo, churrasqueira, área de serviço, sacada fechada, BWC
segurança. ..

00.
�------------------------------��.... ........����

Font1:

�13371 8009

Incorporação:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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F=======l1 suíte cl closet + preparação pI hidra,
+-- -l

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

1-------1 acabamento.
ii!

.

1�__' Área: 211,91 m2 BAEPENDI

Casa cf 1 suíte cf eloset + 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

* Piscina
* Elevador
* Hall Mobiliado
* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

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

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121 m2 à 85m2

Q
"'"

onte
,

,- '_",.;i'
.

.

�

plimp&
Centro

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

Residencial Champagnat Belíssimo hall
de entrada decorado, salão de festas,
ELEVADOR, Área de lazer com Piscina.
1 suite 1- 2 quartos, sala de estar, sala. de
jantar, cozinha, BINe, secada.com
ehurrasqueira.

Residencial Athenas.
,HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TO'DO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 1suite + 1quarto
sala, cozinha, BWC, lavanderia,

.

saéada com çhlmasqueira,
1 vaga de garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.ricardoimoveisjs.com.br o
1<C
I
:z
<C
--'
o..

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

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

rr..::----=-..=-":::::::--:::::::=---:- --.::::...-----------------1----------------�
-------- --

��lr=---"::'::-:::::------------------------r--======-----iiiir;-------"----1 r-
-"-- ----------"----- -

--;----------1
,

'

.

I I� :CC:-C I' LDCRÇRD !
f: I l,iI, II • Apartamento no bairro Vila Nova • Apto no i

I fi. I I
bairro Vila Nova, 2 quartos, 1 vaga de i

I! ,Ij�:__,";,;" II garagem, churrasqueira e demais i
! '

II dependências. R$600,OO Próximo a Rádio i
Brasil Novo. I

Cód. 349 • Casa no bairro Amizade com: "'o'd 334 "Casa no bal'rro Tre"s Rios do Norte com3" ,. , I Cód.341 : Apartamento no bairro Vila Nova com: 2 I · Casa no Bairro Amizade· Com 1 quarto, 1 i. " . . .
" . Cod. 337 .. Casa no bairro Tres RIOS do Sul com 3 ' •..

I2 dormitórios 1 banhero sala e cozmha

1
dormitórios 1 banheiro 1 vaga de garagem e demais ,I tó

.

1 b h' 1 d d' I dormltorlos, 1 banheiro, 1 vaga de garagem e demais I banheiro e demais dependências. R$530,OO, , '

'. .' uorml nos, ao ero, vaga e garagem e emas
d d'" R$130 000 00R$100.000,OO clepeodenclas;" R$110.000,oo / dependências; R$138.000,OO" financia I epen encas. ., I Próximo ao Salão Am�zade. /

I--===---�-� r===�==���l--==-===O=�=l�------------------l �=:����I�;t�r%���:��i�f��:� I
i I separado. Próximo a recreativa da Marisol. i

I II• Chico de Paula Apartamento com: 2

I j quartos, sala, banheiro, cozinha, !
! churrasQueira,1 vaga de garagem. R$575,OO I

II iiicód. 342 • Aparfamento no bairro Vila Nova" 2 I Cód. 351 "Apartamento no bairro Amizade com: 2 • Vila lalau Kit com: 1 kit Vila Lalau com
dormitórios,1 banh?íw. 1.vaga

de garagem e

demais�d....
ormltóríos, 1 banheiro, 1 vaga de garagem e demais

peças conjugadas. Próx. ao posto de saúde I
____��Q_�clas R$120.@O,0º-____ __-ºepeodén.çias; �140-,-Ill!Mo Ir"

"., "----, I Vila Lalau. 1 vaga de garagem descoberta. I'II II R$300,OO i

II II I • Apartamento no bairro Vila Nova com 2 j
I quartos, 1 vaga de garagem e demais I

II
I

11.1111111 III
dependências. Próximo Auto Peças 1:/ .II Papagaio. R$530,OO

I I

'�.,,,._...'""",., "�"III,mll'_II_ I
,

I i
l

CÓd. 340 • Casa no bairro Vila Lalau com 4 dormitórios, I
.. . .. I /

. ., '

. I Cód. 352 • Casa no baIrro Barra do RIO Cerro com' 2 Cad. 348 • Apartamento no bairro Baependl com: 3
I Cód. 326 • Apartamento no centro com 2 dormitórios, 1 I l

)

���nhel:� v:t�;�������i�;C��S depen�ncl��l__�orm��(����l����������pendêncl�� l_�rmi���l��:��:���i����õ����em_��:�i�_L_�c, 1 va�����j��-'-�8�&���������� _] .; _j

,.

()

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

R$170.000,OO

.

'{IIJ1I1/1111__III__I�ln/i/UI1I/_R'I/Hlf_ilffl!llJIlilJiIlI1i__I_JJiJlIJJJI/IlII /IIIiI!I

Residencial Jardim
das Bromélias

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

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

subterrâneos. Trotamento de esgoto e

todo ínfm-esmnum paro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

I Pradi I

Coso com 2 quartos, sala e

cozinho integrado, um bwc,

�

Imóvel Localizado no
,

Loteamento Prodi I �.

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, órea de
serviço, garagem coberto e murado.

WI••I$.....,..",......,......."",...

CORRESPONDENTE

(47)3375.0505MOBILIÁRIA

RESENÇê 9153·1112 I 9135-4977

Galpão aprox. 300m2,
terreno 567m2• R. Ano

Bom. Corupá.
RS 110.000,00.

����......�

Area 20.000m2 na BR-280, Terreno co m área
à 1.5Km do centro de 35.209,55m2, localizado na

Corupá. Ideal para Rua Joaquim Pincegher,
Indústria, chácara ou lotes. Nereu Ramos. Jguá do Sul -

R$ 160.000,00 SC. R$ 275.000 00.

Chácara cl 137.500m2, 15 mil pés de Terreno 14S8m2, 30mx48m, frentebanana, 90% desmatada. Estr. Pedra _ .• ,

O'Amolar .. Corupá. R$120.000,00. pI duas ruas. JoaoTozl", - Corupa.
IDEAL PI MINI CHÁCARA

Terreno 3.750m2, plaino. 2Km do
centro- Corupá. R$ 40.000,00

Casa 98m2, 2 quartos, sala, copa, COl., Terreno 24mx29m (POSSIBILIDADE Área de 80.000m2, perímetro
lavand., bw e garragem, Terr. de DE DESMEMBRAR EM 2l0TES) + urbano, SOOm do asfalto - 8R
1.356,75m2• R. PadreGabriel Lux, 30m Casa 49m2, 2 quartos e demais 280. Idea+1 para loteamento.
de frente·Corupá. R$180.000,00. dependências. RS 88.000,00. Corupá. R$ 380.000,00.

l!y.mfGl1kit;�ti;if:Itlíf:1hlt.iij.]i!I�.i.ll'mliJMmlrngj"it.fji®mmüJ
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Ref 085 _ Barra do Rio
Cerro _ Casa de A1venana
C/153m2 _ 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,'
cozinha, garagem +
Edicula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira _ Terreno

c/334m2 _ R$ 182.000,00

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

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

Rei 089 _ Barra do Rio Cerro _ Casa de Alvenana 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.oo0,00

Rei 093 _ Rio Cerro _ Casa de
Alvenana c/80m2 _ 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda _

Terreno c/350m2 _ R$ 93.000,00

Pastor Albert Scnneider, 1946 _ CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro _ Jaraguá do Sul _ SC I rnarquardtírnoveíscsumaíl com

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 Matlar 150-
Czerniewicz.

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

117.475m2Ioçalizada no

Garibaldi a 20km de Jguá do Sul.

Business
Telecom

CONTRATA
CONSULrOR DE VENDASAmpfiando as fronteiras do seu negócio

Vagas para Jaraguá do Sul e Região Possibilidade de rendimento médio R$3.000,OO
Oferecemos:
- Salário Fixo (ajuda de custo)
- Excelente Comissão
- Carteira de clientes formada
- Treinamento em Serviços e Produtos
- Acompanhamento de Campo
- Campanhas Internas (Business e TIM)
- Telefone Celular
- Seguro de Vida em Grupo
- Excelente Ambiente de Trabalho

Pré-requisitos:
- Veícu lo Próprio
- Boa Comunicação
- Disponibilidade Imediata
- Conhecimento em Informática
- Proatividade em Prospecção de Clientes
- Conhecimento em Vendas

Agente Autorizado

Interessados(as):
Fones: (47) 3055-0099 e 9609-0275

e-mail: rh@businesstim_com.br
Rua João Marcatto, 119 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Proeurande i.

por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.

www.marcosalexandrebeltramini.com.br 3273-0163
PI.ntl;o (47l 9$05-9163

i, Sobrado 300m2 no Amizade/01suite+02 dormitórios/2 salas. Mesanino,Lavabo/Bwc/Cozinha Garagem
... 02 carros/Churrasqueira mobiliada/PiscinalTerreno com 600,00 rri2 R$ 530.000,00
2- Res.Vltórla RégiaN. Lalau!3 Dormitórios/cozinha e BWC social mobiliados/sala estar e jantar/sacada c/churrasqueira
/rebaixe em gesso/piso cerâmico 101 vaga de garagem e/espaço p 02 carros/salão d festas coletivo e mobiliado I Area
privativa: 77 m2 R$ 160.000,00
3-Casa em Alvenaria - Centro de Schroeder À 600metros da Prefeitura / com 70m2 / Piso Cerâmico f Grande Terreno com

573,38m2! 02 Dormitórios /Sala I Cozinha! 02 BWC ! Ampla Sacada I Grande Jardim I Salão de Festas com Churrasqueira
e BWC I Lavanderia. Casa com Laje para 02 Pavimentos. Com Interfone.
Financiável R$ 167.000,00
4- Terreno Itagl,Jaçúl ENSEADA Com 504m2 de esquinaI à 340m do marl confira no SITE , R$ 120.000,00

Pique por dentro de tudo
que acontece na reg:ião

I
@ocorreiodopovo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Classimais 21

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

;:"=aça ÁQUI seú'financiamento i�obi,liáriol el'!'préstimo c�tistgnado e. to�s(;,rê:io Imobiliá;io!.�'
Z
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CENTRO - REF 1302 - ED. A1essio
Berri - apto 165,13m2, c/ 01 suite, 02
dorm.,Sala de estar/jantar; COZo mobilia
da, 02 bwc, sacada, 02 vagas de garagem.
OTIMA LOCALIZAÇÃO. R$43O.000,OO
UTIUZAÇÃO DE FIN. BANCÁRIO E FGTS

SÃo LUIS - REF 1314 - Residencial Vil
landry - apto 67,50m2, c/DI suite, 01
dorm, bwc, coz., sala de estar/jantar;saca
fechada c/ churrasqueira, área de serviço
e 1 vaga de garagem. R$129.000,OO

VILA LENZI - REF 1319 - apto 55m2,
c/ 02 dorm. cozinha(mobiliada).
bwc(mobiliado) e 1 vaga de garagem.

R$115.000,OO

ESTRADA NOVA - REF 2905 - casa

geminada alv. 90m2, c/ 02 dorm., sala
de estar, sala de jantar; coz., bwc, área
de serviço e ampla área de festas com

churrasqueira. R$165.000,OO

ru "

VILA NOVA - RÉF 1320 - ED. SANTA CATA-
RINA - Belíssimo apartamento, c/OI suíte,
02 dorm., completamente mobiliado e

decorado com móveis de alto padrão.
R$300.000,OO

CENTRO - REF 1312 - RES. MONTE
CARLO - apto 85,OOm2, c/DI suite,
01 . dorm., sacada fechada c/ chur

rasqueira e 2 vagas de garagem.
R$210.000,OO

RAU - REF 2893 - casa' alv. 300m2 e

terreno de 468m2, c/ suíte + 02 dorm.
sala estar/jantar; coz., lavand, bwc, área
de festa c/ churrasqueira e piscina.

�20.000,OO

CENTRO - REF 1278 - ED. CATARINA
ERSCHING -apto 115m2, c/DI suite, 02
dorm., cozo mobiliada, sacada c/ chur.

R$265.000,OO

CZERNIEWICZ- REF 1317 - RES.
JULIANA - apto 92,oom2, c/ suíte, 02
dorm., sacada c/ churrasqueira, cozo

(mobiliada), bwc(mobiliado) e garagem.
R$l80.000,OO

�_I/JJliIIJ/HIiI/JIIJII/lf/1IIJ/JIJIitIJIlIJ1I1f1HItI/JIli/ltHlll1lllllJl1fIIl1IIIlrifllJ/lIJfJlmltlJlltIllfJltDlillJI/JJ1l!Ifmlil1mutIlJlI/If/J/

SÃO LUIS - REF 2894 - casa alv. 222m2
e terreno de 490,oom2, c/ suíte (mo
biliada), 02 dorm. sala estar/jantar; coz.,
lavand, bwc, escritório, área de festa c/
churrasqueira e garagem. R$285.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.094)Res. Akira
- Em construção
no bairro Vila Lenzi
cf suite+2 dorm,
suite+ 1 dorm, ou
cf 2 dorm, demais
dep. 1 vaga, a partir
de R$.1 05.900,00
.Entrada + parcela e
saldo cf fine. Bancário
ou ainda parcelas
direto cf construtor.

11I1111111111111111!IIIIIIII.,IIII,IIIIIIIIIIIIIII.",IIIII'II"11I11I11/1/111111
Ref. 0213 Res.

Athena- Lindo Apto
no bairro Czerniewicz,
todo mobiliado sendo

1 suite cf closet +
2 dorm. cozo toda cf
mobilia, bwc cf mo
bilia, sacada cf churr.
cf mobilia, ambiente
climatizado,próx. ao

centro, escola, creche,
padaria, mercado,

legalizado para finan
ciamento bancário.

Ref.0206)Apto na Vila Lenzi -
Sendo com 2 dorm, cozinha,
bwc, sala de estar e jantar, área
de serviço, área 64m2, apartr de
R$115.000,OO. Entrada e saldo
com financiamento bancário.

Ref.0167)Res. Nostra - Na planta no bairro
Vila Rau Prox. á Unerj, sendo cf 2 dorm,
coz, bwc, sala de estar e jantar, área de
serv, sacada com churr,1vaga. 69,33m2
R$115.ooo,00. Entr. + parco Direto cf
construtora ou saldo cf financ. bancário.

Ref.0111 )Ed. Ernesto Krogel
Apto na planta em Schroeder no
.cemro cf 2dorm e demais dep.
Area útil de 67m2 R$3,20.000,OO.
Entrada+ parco direto cf constru-

tor ou financ. Bancário.

Ref.0221 )Res. Algarve - Apto no Amizade
cf 2 dorm, sala, (bwc social, coz, área
de serviço, Mobiliados), sacada cf chur
rasqueira, 1 vaga de estacionamento. área

útil 55,75m2 R$ 110.000,00

Ref.043)Res. Dom Pedro - Apto na Vila
Lenzi sendo 1 suíte cf sacada, 2 dorm,
demais dependências, (bwc e coz mobi
liados) .área 87,78 m2 R$17o.ooo,00.
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Ref.D122)Res. Paoletto - Na planta cf el
evador no Centro sendo cf suíte + 2 dorm,

suíte + 1 dorm, ou 2 dorm, e demais
dependo Edifício com brinquedoteca, salão

de festas, terraço condominial.

Ref.0168)Res.
Malagá - Na planta

�i,.
Bairro Nova Brasília

.;.
.

com elevador, 7 pav.
�W"!O fIIIIII, 2 aptos por andar,

'.�
..

ill.I•.'�
salão de festa cf

_"" espaço gourmet,
'i;; piscina, sendo suíte

liIh'l/{fi cf sacada +2dorm,

ui!.' demais dependo
" .,,,� ampla sacada cf

churr.lnfraestrutura
pf aquecimento de
água a gás e split,

hidrômetro individual,
2 vagas de garagem,

área 194,38,
Consulte-nos!

Ref.0153)Res. Villa Rica - Na planta na
Vila Nova. cf suíte+ 1 dorm, suíte+2 dor
mitórios, e demais dependências, 1 vaga
dupla de garagem, sacada com chur

rasqueira. com até 98m2 privo Valor apartir
de R$125.ooo,00.Entrada + parcelas ou

saldo cf financiamento bancário.

Ref.0155)Res. Villa Rica - Cobertura dUI
na planta na )fila Nova. Sendo 10 pavrns
cf hall de entrada, sala de estar e janta

copa, cozinha grill, lavabo: área de servil
20 pavimento cf 1 suíte máster, + 2 dçm
escritório, 1 vaga dupla de garagem. Ar
160m2 R$329.ooo,00. Entrada + parco

saldo cf financ. bancaria.

Ref.018o)Res. Hilamar - Apto cf
elevador na Ilha da Figueira, 1 suíte +
2 dorm, sala, copa, coz, sacada churr,
bwc, área de servo 1 vaga. área 91 m2

R$175.ooo,00.

Ref.0191 )Res. Explendor - Apto no

Baependi sendo 1 S4íte + 2dorm, bwc,
Cozinha, Sacada cf churr, Sala de estar e

jantar, Área de serviço, 1 vaga de garagem.
Area útil1 o4m2 R$215.ooo,00.

Ref.076)Res. Monte Vermont - Apto
todo mobiliado no Amizade cf 1 suíte
om closet + 1 dorm, demais dep, área
100 m2 R$295.ooo,00.Aceita financ.

bancário cf FGTS.

Ref.0214)Ed. Figueira - Apto com
elevador na Ilha 'da Figueira cf 1 suite +
2dorm, coz, sala de estar e jantar área de
serviço, bwç, sacada cf churr., 2 vagas de
garagem. Area de 89m2 R$273.ooo,00.

Ref.0215)Aptos pronto no Três Rios
do Sul- cf 3 dorm, coz, sala de estar
e jantar, área de serviço, 1 vaga, área

51 m2 R$96.ooo,00 aceita financiamen
bancário com FGTS.

CASAS
.

Ref.0204)Casa no Amizade - Com 1 suíte
+ 2 dorm, sala de estar e jantar, coz, bwc,
lavanderia, área de serviço, 2 vaga de ga

ragem. Area const. 142,67m2 R$255.000,OO

Ref.061 )Excelente Casa na Vila Rau
- Próximo ao Sup. Merc. Brasão cf

1 suite + 2 dorm, demais dep, edícula,
área const. 155m2, Terreno de esq. cf

478,82m2 R$: 295.000.00, aceita financ.
cf FGTS, aceita terreno ou chácara como

parte drrpaqamento.

Ref.022)Casa 00 Amizade Cf 1 suítet �
dorm, bwc, Coz, sala de estar e jqntar, An
de serviço, Quadra de basquete, Area co:
185in2 e Edicula cf 40m2 R$ 290.000,0
aceita casa ou terreno de menor valor.

Ref.0179)Sobrado no Centro - Parte Superior sendo 1 suíte cf .

closet + 2dorm, bwc, sala intima, Parte inferior cf sala de estar
e jantar, coz, área de serviço, bwc, dispensa, 1 dorm, 2 vagas
de garagem, piscina, área const. 281 m2 R$700.000,OO aceita

imóvel de menor valor como parte de pagamento, legalizada para
financiamento cf FGTS.

Ref.0186)Casa no Amizade - cf 1 suíte, 2
dorm, COZo mobiliada, sala de estar/ jantar,
área de serviço,bwc cf mobilia, área de
festa, 2 vaga de garagem, área const.

129m2 área do terr. 364m2 R$255.ooo,oO.

Ref.0222) Casa Geminada no Lot. Malibu
-Ilha da Figueira, cf 1 suíte, 2 dorm, sala,
cozinha, bwc, churrasqueira 1 vaga de ga
ragem, área útil 97,94m2, R$150:ooo,Oo.

Ref.0162)Casa em Schroeder Nova
Com 2 dorm, sala, coz, bwc, lavanderi:
garagem, área util 70 m2 terreno 360m
R$135.ooo,00 aceita financ. bancário

com FGTS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 133 - Bairro: Vila Nova - Residencial Berta Klann - Últimas
unidades - Apartamentos com 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala
com dois ambientes, cozinha, área de serviço, ampla. sacada com
churrasqueira, banheiro social, 02 vagas garagem. Area privativa
com até 122.53m2, dois elevadores, salão de festas, Entrega pre-
vista para dezambr Q, Parcelamento direto com a

Classimais 23

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. Residencial com 02 elevadores, salão de fes-
tas, brinquedot d()minial. Entr

Ref. 148 - Czemiewicl, Jaraguá �o Sul - Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2Jer
reno de 401 ,OOm2. 04 dormitóri_os, sendo 1 suíte; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; Cozinha; Area de serviço; Garagem para 2,car
ros; Janelas em bli s com di

.,

3376·5050 P'antão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro
Locação - contato@imobiliariareal.net

OPORTUNIDADE

IMB62 - Casa na planata no BAEPENDI, com 1 suíte
master + 2 dormitorios e demais dependencias, 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$115.000,OO
.

E aptos com 87,54- 1 suite + 2 quartos, e demais
dependencias Apartir de R$ 125.000,00

REF 0147- Terreno no Bairro Ilha da
Figueira· Rua Bernardo Schimidt(lateral) ,C/
Frente 15 m x 31 m Fundos, Área total de
465 m2. (aceita automovel no negocio).

R$65.000,OO

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra - com 1.900m2 sendo 19,00 de frente
100,00 de comprimento. R$250.000,OO

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

de 420 rn2. R$110,000,00
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer n01571 ,Contendo

17,50 x 40 - área talai de 700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,00
.

www.imobiliariareal.net

IMB38 Casa no Bairro

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

quartos, sala, cozinha, BWC,
lavanderia, garagem,

churrasqueira. Área de 95 m2•
RS 128.000,00 PRONTA PARA

FINANCIAR

,iI
,'i

.i
,
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HEÇA O MILANO RESIDENZIALE E DESCUBRA PORQUE
É PERFEITO PARA MORAR E UM ÓTIMO INVESTIMENJ !
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fêmea 10 meses. TR: 3375-2060 sem- novo R$ 800,00 TR: 8429- 8443-3633 ou 3372-0777
ou 9146-4864 5903 ou 3370-3414 ou 8465-

TV" _ vende _ se 20" com controle
VENDE-SE GUINCHO ELÉTRICO 6251

e monitor LCD 15' LG, ambos R$
ATÉ 500 KG para construção civil. FREEZER- vende-se vertical 240 410,00 TR: 8443-3633
TR: 3055-2998 L, marca cônsul, R$ 250,00 Tr:

MOEDOR ELÉTRICO - vende-se,
3376-4050

Britânia. R$ 290,00 TR: 33704924 FREEZER - vende-se freezer
cônsul vertical, 170 L, semi novo,
preço a combinar. Tr:3370-1064

GUITARRA JENNIFER - vende-se,
toda preta, uma pedalera e dois
cabos de cinco MST, em perfeito
estado, R$ 350,00 TR: 3370-5989

Elmira

CZERNIEWICZ- Vende-se Apart.
com 3 QUARTOS (1 suíte),
sacada com - churrasqueira,
semi mobiliado, liberada para
financiamento e uso do FGTS R$:
170.000,00. TR: 9159-9733

CENTRO - aluga- se 120 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidra e sacada, duas vagas
de garagem TR: 9602-3904

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

churrasqueira, suíte com hidro e

sacada, duas vagas de garagem
TR: 9602-3904

FLORIANÓPOLlS- vende -se 55
m2, com 2 quartos, sala, a cozinha
a lavanderia e o banheiro são
mobiliada, com garagem fechada
R$ 110.000,00 avista TR: 8877-
6695 William

ILHA DA FIGUEIRA - Vende - se

próxima Weg II, com urnasuíte três
quartos e demais cômodos - R$
160.000,00 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 15.000,00, mais
financiamento bancário. TR: 9159-
9733

TV -, vende - se 20" com controle
R$ 200,00 e monitor LCD 14' LG
R$ 200,00 TR: 8443-3633 ou

337.2-0777
- - ... - ...

IImlllllOOllllUllllmllllb O IVERSOS
GELADEIRA-vende-se geladeira
cônsul 240 L, semi nova, preço a

combinar. Tr:3370-1 064
"TV Philips 20" vende-se, usada
em ótimo estado, valor R$255,00.
TR: 3370-8171 / 9914-3313

GELApEIRA - vende-se, eletrolux
290 L. R$: 400,00. TR: 9634-6151
depois das 14h30min

ANDADOR, CARINHO E PROTETOR
DE BERÇO, vende-se com 9 peças,
R$ 100,00. TR: 9634-6151 depois
das 14h30min.

Trabalho como diarista 3 x por
semana no período da manha. TR:
3376-4050 com Eveli

'

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se e

também uma mesa de corte TR:
IMPRESSORA - vende-se, semi- 3372-3910 Adilson ou Terezinha
novo, laser, Jet HP Collor cp 1215,
R$ 400,00 TR: 3273-7669

'

IlIlIOllIlUlllllmllllUlI1I COMPRA-SE
VENDE- SE ordenhadeira
canalizada para oito vacas da

INTERLOCK- vende -se com marca West falia TR: 3376-0405
garantia TR: 8429-5903 ou 3370-
3414 VENDE- SE tanque de expansão

1.000 litros leite marca West falia
VENDE-SE cozinha em bom estado TR: 3376-0405
com fogão. R$ 300,00. TR: 3370- VENDE- SE carreta de tobata TR:0983.

3376-0405
VENDE-SE diretos de fabrica,
alumínios, panelas e formas em VENDE- SE maquina de moer de

geral. TR: 9607-5832 c/ Cleíton cana grande TR: 3376-0405

JOGO DE JANTAR - vende ..se estilo VENDE- SE semeadeira de milho

colonial, mesa de oito cadeiras e adaptável a tobata TR: 3376-0405

oratória, R$ 990,00 TR: 3371- VENDE- SE triturador de milho TR:
6021

"

3376-0405

FRESA- vende-se, valor a
combinar. TR: 9918-6757 com
Cristiano.

ELEVACAR- vende-se, R$ 4, 500.
TR: 9918-6757 com Cristiano.

RECEPTOR DE ANTENA
PARABÓLICA - vende-se Philips
Dsx 1000 semi-novo R$ 110,00.
Tratar 9917-3371

VENDE-SE - 1 Porta de ferro
com vidro, de 2m por 80, 1 janela
vasculante de 1, 80, e a outra
vasculante é de 80 por 80 cm, R$
100,00. TR: 3371-8952

CADEIRA DE BALANÇO ANTIGA -

vende-se com madeira de canela
TR: 3376-2150 ou 9165-4887.

COMPRA - SE Carros já financiados
. quitam-se e regulariza-se perante
o banco, cartório e financeira. TR:
(47) 9120-0262.
COMPRA - SE casa de madeira
para retirar do local TR: 3376-
4801/Eli' .

COMPRA - SE torno e fresa e
ferramentas para essas máquinas.
TR: (47) 9186-5783
COMPRA - SE Saveiro ou Fiat
strada, acima do ano 2000, com

ar, TR: 3370-9508 ou 9975-7365
MOTOROLA- vende-se q 11
desbloqueado, semi-novo, MSN,
Wi- Fi, internet Explorer, Mp3,
vídeos, cor preto R$ 450,00 a vista
TR: 9917-3771

VENDE- SE ensiladeira marca

nogueira N 12, com motor trifásico
15 CV com chave TR: 3376-0405

111111:111101111011111" A LUGA-SE VENDE-SE Calopsito macho com

viveiro. TR: 3370-1064 preço a
"MONITOR- vende - se LCD 15" combinar
R$ 150.000,00 TR: 9922-8011 ou

3275-1410

FLAT - aluga - se para uma pessoa,
quarto, banheiro, sala de estar e

jantar, cozinha e lavanderia, 40
VENDE-SE x Box 360, com 2 m2- semi mobiliado. R$ 550,00,
controles, 17 jogos. TR: 9156- na Rua Erwino Menegotti, 1.500
1678. ' metros da Unerj. TR: 8404-7840/

Áurea

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 "MONITOR- vende -se 17" CRT

COMPRESSOR DE AR _ vende- (tubo) Samsung. 753 v (branco)
EI 't

.

12
..

I O por R$ 80,00. TR. 9917-3771
se e nco v, angina mega
Suprema CD R$ 80,00 reais. TR:
9916-3247

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

1/111101:::: PROCURA-SE
VENDE-SE Play 2 com 1 mês de
uso, com controle profissional sem
fio, 1 memori cardo 8 GB e mais 10
jogos. R$ 300,00. TR: 9152-3421

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

APARTAMENTO- aluga- se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia, e

DOA- SE filhote de gato sem raça garagem coberta, R$ 450,00 TR:
TR: 3276-0340 9118-7282

MAQUINA vende -se maquina de
lavar roupa 9,5 kg semi- nova,
da marca eletrolux R$ 600,00

PORTA ROLO - vende-se com 2,8 TR: 3371-7090 ou 9647-2320 na

metros de altura e 3,5, metros de' parte da manha.
'

.

compnmento. Fone 9973,-8765.
LANTERNAS- traseiras tricolor do
Omega, novas, R$ 150,00 o par.
TR: 3372-3922

PROCURO- Eletricista automotivo
com - experiência em (alarme,
vidro-elétrico, trava e som). TR:
3372-2226

PROCURO
. VENDE -SE - engate carretinha

- carro para assumir
uno, bola chapa tomada cromada.financiamento TR: 3371-1305 ou
R$ 90.00 REAIS. TR: 9916-3247.9962-7720

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
APARELHO AUDITIVO - vende -

marca Pioneer modelo DEH-P3.
se importado (semi - novo) R$ 100, R$ 100,00 TR: 3373-1900/
2.500,00 jogo, TR: 8408-9110 ou' Sérgio3055-3756 .

SOM AUTOMOTIVO - vende-se
BICICLETA - vende-se ergométrica quatro 69, 1 sub, 1 modulo mega
simples R$ 50,00 TR: 3273-5233 .

star, novos TR: 3371-7538 à tarde.
PRECISA-SE de diarista que -

reside próximo, as propriedades BALCAO DE COZINHA - vende-se NOTEBOOK - vende-se Infoway
da prefeitura TR: 3370-7857 ou com cuba de mamorite R$ 220,00 E1510, P4, um GB RAM, 120 GB
3275-6129 Marlene TR: 3371-6021 HD, leitor DVD, wireless, defeito no

COMPUTADOR LG - vende-se, teclado, mas pode-se usá-lo R$
com gravador de CD e DVD, por 650,00. TR: 9917-3771
R$ 400,00 TR: 3273-7946 TANQUE

'PROCURO - apartamento ou casa

para alugar no centro de Jaraguá,
direto com o proprietário.
Interessados ligar TR: (47) 3346
2750/99233390

'111:: CASAS
DOA-SE dois cofres, tamanho
médio. TR: 3371-0825

VENDE-SE casa de alvenaria, na

ilha da figueira, Rua Antonio B.
Schmidt, próx. ao mercado Arno.
Liberada para financiamento. R$
145 mil a vista. Estudo propostas.
TR: 8425-6491 e/ou 3374-2075

-

zz: APARTAM [NTOS
1/11111111110111: VENDE-SE 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.DO, Tr:3273-5675/
Mauro /9629-4536 Suellen ou

9201-7842

COMPUTADOR vende-se PNEUS -, vende-se aro 15, para
completo com Windows XP e .

h t I t d d çoVENDO - FILHOTES de York Shire monitor LG 550, valor R$ 300,00.
carmn one e pe a me a e apre

e Maltês. TR: 3375-2006 ou 9146- TR: 9929-8488
TR: 3372-0665

4864 TV "- vende r se 20" com controle
. FORNO INDUSTRIAL- vende -se em perfeito estado, R$ 220,00 TR:VENDO - Filhote de Fax paulistinha

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

CZERNIEWICZ- aluga- se

apartamento TR: 3371-9820
CASA - vende - se, de alvenaria,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SCHROEDER. Bairro Rio Hem,
Schroeder, aluga-se casa grande de
alvenaria com 3 quartos, sala, cozinha,
copa, lavanderia, banheiro e garagem.
R$ 600.00. TR: 3372-1070 no horário
comercial ou 9661-0085

Guaramirim - aluga-se uma

casa, na Rua Vitor Bramanski,
centro, prox. Ao Amopama
(preferencialmente casal sem RESTAURANTE- vende-se com

filhos) R$: 450,00 TR: 9979-4347. clientela formada, toda equipada
TR: 3370-3599

Balneário Comburiu- aluga-se mdo
apart. para temporada, apartir do dia GALPÃO com 150 m2, em alvenaria JARAGUÁ 99 - vende - se terreno

18/12, na Av. Brasil, 50 m do mar, em com 9 m de pé direito e, energia com 364,33m2. R$ 65.000,00 TR:
frente ao super. Mini preço. O apart. elétrica bifásica e ou trifásica, 15 3370-6370
tem arcond. eletrodomésticos, 1 suíte, m de estacionamento na frente do JARAGUÁ 99- vende- se terreno
1 quarto, sala, banheiro, copa, cozinha, imóvel. Ótimo ponto comercial ou com 3 mil m2, TR: 3371-7103lavanderia, sacada e garagem. TR: prestação de serviços. _

9246-0061 valor a combinar. ... o
.

- JOAO PESSOA '- vende - se casa
�ua, �Ivlno Ste�n n 590, bairro terreno 15x30, meia água em cima

BARRA DO SUL- Aluga - se casa Sao LUIS, Jaragua do Sul contatos de material, R$ 30.000,00, TR:
para temporada. TR. 3376-1553 com Janete Mana Pedrotn 8868-4837
ou 9903-0545 (47)9643-4285
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 - Alu.ga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,
R$ 300,00 com água luz e gás,
próximo a prefeitura nova TR:
9199-0024. Ou 9963-5544.

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

ILHA DA FIGUEIRA- aluga-se kit
net para pessoas sem filhos R$
400,00 TR: 3370-1821 ou 8432-
3864

JARAGUÁ ESQUERDO- aluga-se
casa de madeira com 3 quartos,
na Rua Francisco Hrusck, TR:

quatro quartos, garagem, fica
próximo ao viaduto da estrada
nova, TR: 3273-5051 após 17 h.

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 H$ 90, 000.00
negociável TR: 9201-7842 ou

3376-1683 Salete á noite '

JOÃO PESSOA - Vende - se Casa
de alvenaria, dois quartos, sala,
cozinha. Banheiro, escritório,
área de serviço garagem e área
de festas. Imóvel reformado,
não aceito financiamento. R$
130.000,00. TR: Vinicius (47)
9117-9824.

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

GUARAMIRIM - vende -se no bairro
escolinha casa de alvenaria com 55
m2, dois dormitórios, sala de estar,

. cozinha e sala de jantar conjugada,
BWC social, área de serviço, .terreno
com 364 m2, R$ 125.000,00 liberada
para financiamento TR: (47) 8877-
6695William.

SCHROEDER - Vende - se, nova,
60 m2, dois quartos, sala cozinha
e banheiro, R$ 115.00,00. TR:
9136-0049

SCHROEDER - Vende - se,
alvenaria, dois quartos e demais
cômodos, R$ 90.000,00 TR:
9183-8081/3373-0098

SCHROEDER - vende - se casa de
alvenaria com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia
casa nova com um ano de uso,
rua sem saída, próximo ao mime,
é averbada, R$ 120.000.00, TR:
9161-2681 ou 8858-0453

RAU - vende - se, casa de
alvenaria, próximo ao brasão,I

A

com lage, tres quartos, garagem,
para dois carros e churrasqueira,
R$ 88.000,00 não aceito
financiamento TR: 3371-6009

TIFA MARTINS - vende -se casa de
alvenaria, suíte mais dois quartos
com 130 m2, terreno com 322 m2,
toda murada, portão eletrônico,
parabólica, ar Split, ótimo estado,
rua tranqüila, acesso rápido ao

centro e faculdade, R$ 220.000,00
TR: 3273-0953 ou 9102-6731.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
-se casa de alvenaria, com

acabamento e construção nova,
toda murada, com portão grande,
180 m2, R$ 70.000.00 aceita carro

no valor de R$ 20.000.00 TR:
9614-5385/ Sabriza

,

1111I111I1I1I11I1i1l1l1: 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

RIO CERRO II - vende -se 50 mil
m2, dois lagoas de peixe, duas
nascente, R$ 120.000,00 TR:
3376-0726

SÃO FRANCISCO- vende -se uma

chácara com 1.700m2, aceito
carro na troca TR: 8429-5903 /
3370-3414 / 8465-6251

....... LOCAÇÕES

11//1///::: SALAS
COMERCIAIS

ILHA DA FIGUEIRA- vende -se

próximo ao colégio. Omago, 587
m2, pronto para construir R$
95.000,00, aceito trocar com
chácara TR: 3371-6069. CRECI
11.831.

SCHROEDER - terreno industrial
com 6.850 Mts, com galpão/casa
todo legalizado. CRECI. 11831. TR:
3371-6069.

SCHROEDER - vende - se terreno
com escritura no centro próximo a

prefeitura, 481 m2, R$ 70.000.00,
aceito carro na troca, TR: 9962-
3�64

SCHROEDER- vende-se terreno
prox. Bracinho, 24 m2 de frente ao

asfalto, R$ 70.000.00 aceito carro
na troca TR: 9962-3664

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.

c

Vende-se terreno escriturado, no
Czerniewiz (Champagnat), área
392 m2, alto padrão. Tratar com

9929-8488.

VENDE OU TROCA- SE casa no

valor de R$250, 000.00 por terreno
prox. a BR 280(corupá). TR: 9918-
6757 com Cristiano.

RIO CERRO I - vende-se terreno
industrial prox. a Malwee com

18.000 Mt2. TR: 3371-6069

AMIZADE- terreno com escritura,
Prox. a escola Max Schubert, 15
por 30. R$ 65.000. TR: 3276-1109
ou 9904-4122 com Alseu na parte
da manha.

AMIZADE-terreno com escritura,
prox. a escola Max Schubert, 739
mt2 R$ 70.000. TR: 3276-1109 ou
9904-4122 com Aíseu na parte da
manha.

MASSARANDUBA- vende -se

terreno com 22.500 m2, próprio
para chácara, R$ 45.000,00,
aceito proposta TR: 3379-5214 ou
8823-7807

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende -

se, 1.900 m2. Frente para a Rua
José Martins, prox. ao loteamento
residencial Paineiras, Terreno plaino,
bom para construir Mercado, galpão
ou para desmembrar em quatro
lotes (projeto de desmembramento
pronto) R$ 165.000,00. TR:
9929.8265 ou 9973.3581.

VENDE-SE terreno com nascentes
a 14 km da prefeitura de Jaraguá,
ótimo para construir e com 7 mil
pés de eucalipto. R$190.000,00.
TR: 9121-6948

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se
terreno com 15.750 mt2 de frente
para o asfalto R$310.000 ou troca
por casa ou chácara no valor de até
R$ 100.000.00. TR: 3371-6069.
CRECI11. 831.

VIEIRAS - vende -se área de
8.448m2, próximo antiga bebidas
kienen TR: 9602-3904.

VENDE-SE instalações e moveis
para lanchonete. TR: 3372-2823
e/ou 9632-3925.

VENDE-SE Lanchonete com
clientela' formada, estoque, área
de estacionamento, bairro água
verde, motivo mudança. Se aceita
carro no negócio, TR (47) 3276-
0200 após 17 hs ou (44) 9916-
6865 Com Fabrício.

MINI - MERCADO - vende - se, em

pleno funcionamento, valor a ser

combinado TR: 9112-3947

MERCADO - aluga - se completo,
com clientela, balcões, TR: 3372
2348. Helena

LANCHONETE - Vende - se ou

aluga-se no bairro vila nova TR:
8811-0114

LANCHONETE - oportunidade
vende -se toda equipada com
clientela formada TR: 8877-6695
William

LOJA - vende - se completa de
roupa infantil TR: 8413-3988/
Simone

BAEPENDI- aluga - se sala CZERNIEWICZ - vende - se

comercial 180 ·rn2 na Rua Max próximo a canarinho, 702 m2, R$
Wilhelm 837, prédio azul, TR: 250.000,00 TR: 9654-8938
3371-6021 CZERNIEWICZ - vende - se, com

435 m2, com escritura por R$
65.000,00, TR: 8421-317813370-
1821

1111111111111/011:: TERRENOS

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se
terreno com 842m2 (com casa

velha de dois pisos) Rua Antonio
Ribeiro, TR: (11) 5560-1193
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Excelente sobrado. geminado,
contendo 1 sutte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depóstto.

e�pera para split. ,

PROMOCAO: DE 186.800,00 POR
179.800,00 COD 499

+ 2 darm., ban lOS
com bancada em granito, piso

laminado, 2 sacadas, dependencia de
empregada-localização prMlegiada.

R$269 MIL - COD 651 .

Casa alvenaria com edicula para 03
carros, garagem, playground, portão
eletronico, toda murada, cozinha sob

medida. RRENZE"II- COD 644

GARDEN FLOWERS. Apart cl
ótimo acabamento, piso porce
lanato, gesso,sacada cl churras
queira. Prédio com sauna, home
theater, academia, sala de jogos,
piscina e amplo salão de festas, 2
vagas de garagem. - COD 640

Apartamento suite + 02 dormitorios.
area privo 89,0 m2. cozinha mobiliada,
area serviço, banheiros com bancada
em granito e armários. ampla sacada
cf churrasqueiraaceita permuta
(troca) por apto de menor valor

R$198 MIL - COD 660

Excelente terreno para ponto comercial
ou prédio. Com área de 425m2. Otima

localização. COD 590

Casa de alvenaria gen:tinada, com
80 m2, contendo 2 dormil, sala,

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garagem. R$135 MIL - PRONTO

PRA MORAR!- COD 615

RESIDENCIAL BARTEL. Excelente
apartamento com sala, 3quartos
(sendo 1 suite), banheiro social,

cozinha planejada, área de serviços
mobiliada, garagem. Prédio com play
e salão de festas, condomínio barato.
Aluguel R$700,OO. COD 612130 Mil -

Pode ser financiado - COD 675

Atrás da rodoviária - NOVOS
Aptos práticos, 02 dormitórios,
sacada com churrasqueira, 58
m2 privativo. Area social com
fitness, piscina, salão de festas,

bicicletário. COD 598

Ap o com OIS orm no, sala com
2 ambientes, sacada com churras

. queira, cozinha, área de serviço e
1 vaga de garagem, localizado no

bairro amizade. aceita financiamento.
R$116.800,OO - COD 594

Apto suite + 01 dormitaria. Bem
localizado. Em otima conservação.
80,90 m2 : R$130 Mil - Pode ser

financiado - COD 675

o
com suíte + 1 dorm, sacada
com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro.
R$130.000,OO. ENTREGA EM

ABRIL COD468

Imóvel com cpndiçoes especiais de
venda na planta, conforto, praticidade,
privacidade e desing arrojado, exce

lente acabamento. COD 661

área de serviços, garagem. R$500,OO. Condomínio
. R$60,OO com gás.

* BARRA - apartamento 1 quarto, sala, cozinha,
área de serviços, garagem. R$400,OO. Condomínio

R$60,OO com água. .

* CENTRO - Sala comercial nova, frente da rua mari
na frutuoso, pé direito alto, 65m2• R$1.680,OO

* CENTRO - (próximo a Doce Mel), sala comercial
com 35m2 frente toda em vidro, banheiro, R$590,OO .

.. CENTRO - Sala comercial nova, frente da rua
Marina Frutuoso, 47,12m2• R$1.250,OO.

* CENTRO - Sal� 28m2, banheiro, (próximo CEF e
.

Calcaçao). Aluguel R$700,OO.

* CENTRO - (em frente ao ColégiO Jaraguá), Exce-
. * CENTRO - Sala 80m2 com 2 banheiros, (próx.

lente sala comercial (decorado por arquiteto), dividida Breithaupt Reinoldo Hau). Aluguel R$1.400,OO.
em recepção + 3 salas, banheiro e copa mobiliados. *BARRA _ sala comercial nova, 101 m2 com meza-

.

Possibiridade de negociarmobflias. R$1.500,OO. nino, 2WC, instalação pronta para split. R$ 1.200,00

·APARTAMENTOS
* AMIZADE - apartamento com 2 quartos, garagem.

R$480,00. Sacada com churrasqueira. .

* AMIZADE - apartamento com suite + 2 dormitó-.
.

rios, área, garagem. R$670,OO.
* ILHA DA FIGUEIRA - apartamento sala 2 ambien
tes, suite + 2 dormitórios, banheiro, cozinha plane
jada, sacada com churrasqueira, 2 vagas garagem.

Aluguel R$870,OO.
* VILA LENZI - apartamento com 2 quartos, gara
gem. lavanderia, dispensa, área extema. R$580,OO.
* BARRA - apartamento novo, 2 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem. R$550,OO.

Condomínio R$60,OO com gás.
* BARRA - apartamento 1 quarto, sala, cozinha, Otima topografia, medindo 13m de frente, loteamento com toda a

infraestrutura como asfalto, rede de esgoto, água e luz. - COD 353

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apart. (novo) 1 dormit., sala, COZ., área serv., bwe, sacada cf
churr. e garagem. Residencial das Tulipas. Aluguel: R$ 495,00

no's de bons. n'egóCI·OS'. Apart.3 dormit., sala, coz., área serviço., bwc, e garagem.
Av. Mal Deodoro da Fonseca - Ed. PicoUi: Aluguel: R$ 750,00

�'-··m-Apart. 1, dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia ê garagem.
-R. Mal. Deodoro da Fonseca - Ed. çlorença. Alúg\{el: R$ 600,0(
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 suíte cf hidro,-sala, 2 bwc, sacada,

'

. COZo cf nióveis sob medida, sala estar/jantar, lavabo, despensa
área de serv., áreas de festas cf eh'urr., garagem-p/ 02 carros,
Casa murada. R. Eugênio tessmann, 301. Aluguel: R$ 2.000,00

Apart.·3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, coz, lavanderia., bwc soe"
sacada com churrasqueira. e garagem. Rua Gov. Jorge Lacerda,
nO 100 - Ed. Novo Milênio. Aluguel: R$ 900,00

!bliA��\jm"
Casa em alvenaria, 2 dormit., sala, cozinha, copa, bwc,lavan-
deria e e garagem. Alugue!: R$ 700,00

-

Apart. 3 dormit (sendo 1 suíte), sala, cozinha, bwe, lavanderia
churr., sacada e garagem. R José Pavanelo. Aluguel: R$ 700,00

Apart.2 dormit, sala, COZ., lavand., bwc, sacada e garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Bela Vista. Aluguel: R$ 550,00
ii�N(t'"

'

Casa em alvenaria, 2 dormit., saía, cozinha, área se.rviço, bwc
e gar.agem. Rua'Aleebíades A. Verbínenn. Aluguel: R$ 550,00
.

VJ��M
Sobrado gemin., 2 dorm + suíte, bwc, sala, COZ, lavand., lavabo

2

GRAi 11
11
•

IMOBILIÁRIA
'®.

PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183-2333
��",••, •.,,,., ·.e li!iJtii/if!í!i!i!i!iti1t..!i!;.'If!.'i/1IiIi;'i'fo fllllllJlll1l1lJllt

.'''''''''

• Rua João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

•• ........ •••• ..�. Y.o • d � "
. � • • •.• ,

.

4. t!(I. ,' .. "UAl.AU�_-- �r
M���Q� l� � _ta 40,.C.":;��:iC�=47"73 801·Q
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'" �,

VIENOA LOCAÇÃO

(47) 3:.�1·1�6600
.

�� ,,;.' t.i�1:�,Y?" f�' :w,·

-l •

Plantã:o: 8_64-4021 e·9934�0687

Para ver este EGÓCIOoutros acesse:

,Rua João Januárto Ayroso, 531 (início do bairro Jaraguá Esquerdo) • Atendimento: 8h30 as 12h / 13h30 as 18h I Sábados 8h30 as 12h

Rua Guilherme Dancker, 161,.Sala.05,.Centro
"Esquina com a RuaMarina Frutuoso CEP

89251460 ,. Jaraguá do Sul·SC

www.lvanalmovels.com.br
íva n a@;vanaímoveis.com.br

3370·1122
9117·1122

",X':

..

Ref:2087 - Apto no Centro, Edifício lsobella, com 1
suíte mobiliuda, 2quartos mobiliados, 2 BWC mobili
ados, cozinha, solo de jantar, sala de estar,sacada,

óreo de serviço, 1 vogas de garagem.
Valor R$ 179.000,00.

Ref: 1001 - CQso no Bairro São luis, com 1 suíte com hidra, '.
2 dormitórios; bwc social, sala de estar, jantar, cozinha
gormet. Edícula: Garagem para 3 corros, dwttÍisqueiro,

,
área de serviçnj ,bwc social e dis�enÇ9.

.

Area do caso: 150m2. Areo edícula: 50m2. Areo terreno:
498m2. Preço R$275.000,OO.

Ref. 207Q,.-Apartomentos no bairro Vila Novo, Res. Dom
Michael, com 1 suíte, 2 quartos, sola de esfDr, sola de imitar,

, cozinDo, S\l!;Oda com, churrosqueim, área de sel'JiÇG, 1 ou.2
vogas de gomgens. Aroo de 89, PO� o 110, oom2. PrBliO

de R$150.000, 00 a RS215.000,·OO.
.'

11__-
Ref:2074 - Apto no Centro, Res. Nova York, com 1 suíte,

.

, "2 qudrtos; bwC; cazinha, sala de estar, sala de jantar, .

órea de serviço, socada com churrasqueira, 1 vaga de

garaQem. Valor R$ 190,000,00

Ref. 1100 -Inse no Boirrô Amizade, com 1 suíte, 2
quartos, solo, bwc,cozinha, lavanderia,2 vagos de

garag�m, área de festo. (9zinha e banheiros mobili
ados. Areo caso: 130m2. Ara0 terreno: 380m2• Preço

R$215.000,OO.

f.

Ref: Dubai - Apto no (entro, Residencial Dubai, li
com 1 suíte, 2 quartos, BWC, sacado mm

ef 'd N r
Ref: 2077 - Apto no Bairro Amizade, Res. Itacolomí,

-

churmsqueira,cozinho, sola de estar, sola de jantar, R : 2083 - Apto. no Bairro Agua Ver e, Res. ostra, r
com 2 guortos, bwc, solo de e-stor, solo de jantar, "área de serviço. Tubulação poro oquecedorde águo e comi do�itório:, bwc, �ala �e"estor, sola de_iantar com Ref:3042 - Terreno no Bairro Amizade, lotea- ili·

cozinho, s.ocada com churrosq'uelr,o, órea de servira, T
.

M d d d d I d
; socado col;lI1ha areo de serviço 1 vogo estacIOnamento

'

Ref:3043 - Terreno no Bairro Vila Nova, com área .

t Ch h' t ln' d 390 98m2 V I r
1

� gás. e i ar in ivi ua e ogua, preparação para ar .,',

S' "

.

de 390m2• Valor RS 140.000,00.
men o ampa�no, (O areo e , . o o ·l:

'voga de'estocionamento. Preso R$129.000,OO cond. split, 1 vago de garagem, Preço R$275.000,OO. Preço R 115.000,00 ,
.

> R$250.000,OO. r

\"':m ; ><."""''')! , �""",., .... y "'''\>3.�.'''�� ='r,q.!(\, M11t!j ••� t ,I "" .��m.lW}=)wm:*>."w••'t.-'msm .•\.","(,,,.'," .• "�\"" ',!IV ,;.;.\."',""�""I'l':VI''I.I ,�fn3'" .'.H .1" 1'\".>'""'\1,"!\' 'H ,' .. ' .....4'.""2. , '.'�>'''''' I!l�( � $ (,,',.""'""l.'4 .'1"',0., C... ' .."'.•�"�"...';.;,,.!!'p .*.Ii!'S.",-",.�
h"" ..... ;...-_
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• Limpeza e segurança para eventos • Portaria

• Limpeza de pisos, -vidros e fachadas
'<

• Limpeza pós-obra
• Serviços gerais de limpeza • Tratamento de pisos
• Limpeza e conservação de área industrial .

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Fone: (47) 1276-1918 I setservicos@gmail.com.
R. José Menegotti,157 I Nova Brasília I Jaraguá do Sul

Edso" úller
.

(47) 9112-1700

Con1!to.,delRtóveis (4·7)3372-1700
CREeflSC ... 8538

.

JQ�d(}�, -sc Cép: 89252-100
www.muTlercorretor.com.br

Cód.2018Três Rios do Sul •

Apartamento 2 quartos, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem·

R$ 100 mil eleser...

•

Cód ..1044 • Barra R. Molha

(Próx. gruta) -suites)+3 qtos,
.

sala, copa, cozinha, tog lenh.

garagem, bwc

R$130 mil

�:���,�
t; -·t:1<'�é'a.-

� I ,.."�;-.=
-

<"o

'

< •

•..:f ._ •

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

R$165mil

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

árvores frut.

R$ 220 mil

cód. 1036 - AMIZADE
loteamento Itacolomi -

. R$ 85mil clescr.

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +/- 11.000,00
m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

'R$110mil

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

sacada garagem - valor

R$150.900,OO

�"-
41'r1.i4't!l..... ::Ú 'k ... •

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49: Novaêrasãa
- 2

cozinha bwc lavanderia ultes(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 ...•.... fi

experiência no mereado de construções.'Deixe todas as preocupações e os 2018 ,,'

desgastes.estressantes e emocionais de um� cons,trução por nossa conta, �:e"
enquanto ISSO você desfruta os sabores da Vida ate a entrega das chaves.' clii

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
"

.

(SFH).minha CASA minh@ VIDAI

."....��1iJ

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

102,9im2 de área interna.

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
instalação de
arcondicionado (sistema
spllt), TV, 'telefone, internet
e portões'eletrôrucos:

• 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;
• Fítness:
• Bnnquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar., f

, I

J,,1f.�ti�çf.,�
Rua 1303

J Bairro Amizade - Jaraguá do Sul - SC ��_��.f9..f:.!��\f;B.ll;A.9
Solon Carlos Schrauth

g�_�\l\�J5}.�tjl,!&�i,f}l;.,1!:!Jf9l�
Engo. Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto
�l�.�:Y�j!.h
Colina Imobiliária e Empreendtmentos
Ltda. CRECI: 2452-J

<
<
{

t
<

/
/

I
j
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(47) 3373·3404
(47) 3373·0066

WS Imóveis agora com consultoria
Habitacional! Facilitamos seu

processo de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

www,imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br* vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

- -

"

. :<,.

....... -_

,',

-,

(
-;

'<

.:.:�
._

...

. [-

Rf)f227 Clirtiçeir�'Guaramirim: Sobrado
conte,ndo 4 apartamentos: 02quarlo,$, saia",.
cQzinllil; banneiro e lallandeda>Valol' 101al do

",

ímnvelfl$ 170.000,00

Rel220 GuamiranyalGuaramirim Casa em

alvenaria com 03 Quartos, sala de estar e jantar,'
cozinhai 0211anheiros".âreade serviços,
garagem.e ár.ea de fl'stas. RS160.UOO;OO

Ref ,2:14; Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua
principal. Local privilegiada. e ótimo para,
comercio ou residência RS120J1ÓO,1l0

,

Ref 22,9 Corllceira/Guaramirim Casa de

aIV6l)aria" aprox 200m2, 03 quartos, 01 suãe,
sala de estar,,02 cozinhas, banheira; lavanderia

elg�ragem R$l50,OO�,OO

Financiamentos

CAIXA ECO�ÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
.

* Lotes a 'venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

"ai: 238 • AvaVGuarartlirim, 2 casasmistas, cada
, uma com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheíro e.J
lavandelia 70m2 de área COl1strulda (cada) e terreno

com 366m� todo mrado. R$145.000,OO
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CHALE 33Jl.l.· 3215-1508

9915-80·9aJ-158D
Imobiliária APARTAMENTOS

vendaS@cháleimobifiaria.com.br
Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

www.chaleirnobillarià.corâ-br
"

.,,", ,'wW\'\(fufliroa artarnéntos.corú.br.
'
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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);

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Sehiochet,
ao lado do n° 272, Centro, próximo ao Beira Rio

Clube de Campo. edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENTHOUSE). cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para Jogos/tan House e área para piscina
com deck/Solaríum, infra-estrutura para instalação de
ar-condicionádo tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com .

iluminação direta.
Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas

vagas de garagem.
Áreas: 270,()()m2 total e 149,OOm2 privativo (áreas
estimadas).
Etalta. da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$280.4S4,40 + CUB (CUSTO ESTlMADO pelO
Condomínio sem Acabamento) em até 30 meses.

Sala Comercial no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso-

R$195.000,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$134.781,24
(Entrada negociável mais parcelas);

Apartamentos nPO 02 com dois dormi
tórios, bwc social, sala de estar/jantar, .

cozinha, área de serviço, sacada com chur

rasqueira e vaga de garagem, com áreas
estimadas de 119,29m2 total e 76,06m2

privativo - R$119.016,48
(Entrada negociável mals.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$136.860,24 -

(Entrada negociável mais parcelas).

Apartamentos npo 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$107.99S,14
(Entrada negociável mais parcelas);

, )
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..

Para investir, reformar, sair do aluguel,
. .

,'" <'�","c{)nstruir ou comprar um imóvel.
� l •

Paçá 'u'n, consórcio de imóveis Ademilar.

ü
o
z

o consórcio de imóveis é uma excelente opção para você:
..

o
,', ãi
.0.

R$181,12
R$ 628,36

� ,,� �

R$1.885,09

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.

(ij
::J
c::
m

o
Im
()o

�
8 R$ 300.000,00**

Mude de vida, faça o seu consórcio Ademílar;

FALE COM O
ESPECIALISTA

-

ADEMILhR
consórcio de imóveis

UM IMÓVEL,
UM NEGÓCIO,
UM FUTURO MELHOR,

"Parcelas reduzidas até a-contemplação, quando serão recalculadae. Prazo de '240 meses para o crédito de 40 mil reais. Prazo de 150 meses para créditos de 100 mil e 300 mil reais. Valores e condições poderão sofrer alterações sem aviso prévio ··Cota casada.

\ \ \ \

, '
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la
Apt9 com suite\pom closet + 1 quarto,

... sala estar/jantar, cozmha, banheiro,
lavari4�da, sacada c,pm churrasqueira, garagem .

.

Área pr;lvativa.82,68m2

Accabamento: Piso cerâmico, vidro temperado,.
".".�'forro em gesso,

...h,al! de entrâda decorado, portão eletrônico,
i ,_ interlone,

salão defestas com churrasqueira.
Entrega: Novembro/2011.

R$ 150.000,00
Entrada.+ parcelamento com a construtora

+ saldo financiado pela CAIXA no final da obra.

- Terreno 860m2 - Figueirinha
20,00m2 x 43.00m2• R$ 30.000,00
Aceita carro como parte pgto .

• Terreno 333,50m2 • Amizade
14,50m2 x 23,00m2• R$ 79.000,00

Escriturado. Financiável.

- Terreno 1.200m2 - Figueira
18,00m2 x 67,00m2. R$ 150.000,00

Escriturado.

- Terreno 750m2 - Baependi --'):

15,00m2 x 50,00m2• R$ 180.000,00
Lindo vista da cidade. Escriturado.

- Terreno 1.040m2 - Vila Lenzi
26,OÓm2 x 40,OOm2 cf casa de 4Q.
R$ 425.000,00. Aceita imóvel.

Bairro Rio da Luz ., lotes com aprox. 350m2, - Reg. Imóveis
MI9.205.

LOTES

. Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox. 350m2, rua asta
tada, totalmente legalizado, pronto pra construir, financiável

pela Caixa. � Reg. Imóveis MI mãe 59;123
Bairro João Pessoa .. lotes
com aprox, 350m2, ruas

asfaltadas, Em· fase de-
. aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 54.965.

...

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase de
conclusão - Reg. 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

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua com

asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

---'_

ULTE-N0S SllBRE OUTROS IMOVEIS!
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais dependências, 1
vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 ou 50% d� Ent�ada e

o Saldo em até 60 meses. Próximo ao Colé io Jonas Alves.

Terreno em frente ao DG da WEG, na rua PrefeitoWaldemar

Possui uma casa mista edificada. Preço: R$ 899.000,00
I

II1ImtmIIl/lIflIIIIII/I1Ill/lIIII1JJffll1/JIII!IIIf/I1

I
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,
toda muradacom portão. Valor R$129.pOO,00 ou 50% de
entrada e o restante parcelado direto com o proprietário.

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,
pronto pra censíruin Última unidade! R$69.000,00 à vista ou

I
50% de entrada e o saldo parcelado em até 60 vezes.

��1"ml"""m"nllllllll"'I/I/"'."'I/,,",,m "I/"I/I/'."'IIJJ"'I/�"I/JI'WlIIIIIIIII",I/"" �

RESIDENCIAL ADELAIDE

i

I
" .

I

I
. Casa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área constr'uída; 2
suítes, 1 quarto, sala-cem assoalho de madeira, cozinha

mobiliada, banheiro social, área de festas com churrasqueira,
toda murada, 2 vagas de garagem� Próxima à Igreja Rainha

da Paz. Valor: R$370.000,00.

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,OOm2 e área privativa de 77,OOm2, com 1 suíte + 1 quarto,
·banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1. vaga de garagem, 2 apartamentos por andar.
Acabamento .em massa corrida, gesso, piso cerâmico" vidros íemperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.

Preço: R$ 135.000,00 ou Entrada + Saldo Parcelado direto com a imobiliária em até 60 vezes!
..

após a chave, correçãe de 0,5% ao mês, + INCC

..

Cod 10002 Casa Bairro
Vieiras 02 dormitórios

Valor R$550,00

.

_

- li
Cod 10007Casa Bairro João II
Pessoa 02 dormitórios Valor

R$450,00

Cod 11 002 . Apartamento.

Bairro Estrada Nova 01
dormitório Valor R$380,00

. Cod 10001 Casa Bairro Vila
Lalau 03 dormitórios Valor

R$800,00
",J ",...I

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o 'Residencial,
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,

CONSTRUÇÁO E INCORPORAÇAo 'l
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o Apartamento
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Centeal de gás'
salão de festas mobiliado e decorado

Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cádeirantes
Coleta de água da chuva

Sensores de presença

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ�LÁN(AMENT(j DE VENDAS
.::> -

Fa�a já sua reserva

\
,

R E 5 -IDE N C I A LI .

!
!

, I
'I
I
I

I
II

�

ESTACOES
.»

LOCA AO RESIDENCIAL
._ OtQU�RTO:.

- �d. Petúnia, Nova Brasilia R$500,OO
- Ed. Manacá, Centro R$450,OO
- Quitinete Centro R$-380,00
- Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$550,OO
- Casa alv Santo Antonio R$300;OO
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx Lojão
da Vila) R$470,00 c/ condomínio incluso.

- Apto Nereu Ramos R$350,()0
'

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$45.0,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$500,OO
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$500,OO

. .
'

, '02 QUARTOS:
- Ed. Dom Lorenzô, Centro R$800,OO
- Ed. Monise, Vila Nova R$730,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$600,00
-:- Apto Baepencí, próx. Rodoviária R$500,'00
- Ed. Londres, fundos Caraguá R$560,OO
- Ed. Parls.fundos Caraguá R$600,00 '

- Ed. Tulipa, Centro R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figuetra R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580;OO
- Ed. Primavera .APTOS NOVOS Guaramirim
R$550,OO

'

- Ed. Marangoni, Vila Nova R$580,OO
- Ed. Centenário, rua da APAE R$550,OO
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$600,00
- Ed. Ma Alice, c/ cai. mobiliada R$820,OO
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$450,00
- Ed. 8etel, fundos Caraguá R$580,00

- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$580,00.
- Ed. �ilium, Vila Lalau R$520,00 _

03 QUARTOS:
- Ed. Real Parque, NOVO, Vila Nova R$95iJ,OO
- Ed. Juliana, Centro R$900,00

.

- Ed. Chiodini, em frente colégio São Luis
R$850,00- Ed. Arion, Centro R$850,00

- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens,A partir de
R$1.100,00-

- Ed. Procópio, Centro R$1.200,OO
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,QO. '

,

- Ed. Oianthus - Centro, alto padrão-
R$1.200,OO

- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. 'Aléssio Beri, centro, apto amplo
R$1.200,OO

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$730,OO.

CASAS:
- Sobrado geminado Barra R$830,00
- Casa alv Nova Brasília_, semi mobiliada,
R$2500,OO

' '

- Casa alv Jguá Esquerdo R$900,00
- Casa alv NOVA Schroeder R$850,00
;. Casa alv Centro, próx. Marcatto, R$2000,OO
- Casa alv Scnoroede; Centro, 3 qrtos
R$700,OO

- Sobrado geminado NOVO Ilha da Figueira
R$1.200,00

- Casa de madeira centro R$5S0,OO
- Casa alv Schroeder R$600,OO

'

,

- Casa Alv Rio da Luz R$450,OO

2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
8wc social

Área de serviço

Vaga de estacionamento.

Área Privativa

- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
,
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Casa comercial alv ampla, Centro
R$4.000,OO

- Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350;00
- Casa ,émlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

l A ÃO COMER IAL
,

".
_iii

. '-II.,. ')"'Ii" .. ' ,� II."

.

.

.,stl\LAS"CDMER,I�
- 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 cf 973m2 R$11.000,OO
- Lojatérrea Centro cf 363m2 R$5.000,OO
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,OO

'

.: Casa alv Centro 240m2 R$2500,00
� Sala c/28m2 Nova Brasilia.R$450,OO
� Sala cml em cima VIACRED, Centro
R$450,OO

,

GALPões'
� Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Alv. Ce�tro cf 300 m2 + estacíonam.
R$5.500,00 '

ffi�
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da
prefeitura. R$300,00 cada.

,

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000)
'cf aprox. 350m2.-R$380,OO

- Terreno( Ilha da Fig, - próx, Brasão) 3 mil
metros R$1.000,OO

- Terreno Amizade, c/800m2 R$600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500,p}1IIIW$fi�QIIJiIoWIii
Párc'ímóveis.

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.neto
imobiliariaseculus@nétuno.com.br

. i

Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

'Ref 024 - Amizade
Sobrado cf suíte +- 2
quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garag'em,
cozinha mobiliada.
R$297.000,00.

Aceita
financiamento
bancário.

Ref. 036 - Vila
Lenzi:_ Sobrado

.,.

com suíte + 2

quartos, 3
banheiros, 2

vagas garagem.
R$468.000,00.

Aceita'
financiamento
bancário.ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139,000,00.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa c/4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas,

R$120.000,00.

Ref. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2'bwc, 'sacada e demais dep. -

'

.

R$120.000,00

ReI 020 - Esvada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sata, cozinha, lavanderia e .

ara em. R$115.000,OO .

..

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno. com

rua asfaltada. R$95.000,OO.. 465m2 em rua àsfaltada. R$98.000_,OO.,.

Ref., '2020 - Tifa Martins - Terreno cf 350m2 de

frente para Rua José Narloch. R$120.000,00.
ReI. 2025·- Centro -Terreno com 504,49m2.
R$188.000,OO ..

Ref. 029 - São Luís - Casa cf suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas

garagem. R$298.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref..2002 - Amizade r: Loteamento Versdlles II .,

Terreno c/450m2. R$110.000,00.
ReI. 2029 - Amizade- Terreno com 337,50m2•
R$84.000,OO.

.

Rllf. 011 - Baependi • Sobrado com súíte + 2 quartos, 3
banheiros, 2 vagas garagem. R$490.000,01J. TEMOS. TERRENOS PRONTOS.PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: '1Oh às 22h· e Sábado:
..
10h às -20h,IliculWlI: !�.� ��=- �_�, '. �� w

Empreendimentos Imobiliários Ltda, 5

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL "

lMOVEIS (47) 3371 ;.7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
. Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 3166 .. Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes c/248,75m2. A partir

.de R$125.000,OO

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$45Q.OOO,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com3dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO

,

acena casa em

Tubarão!

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote cf 3.060m2. R$ 700.000,00 - 5"0% de entrada e

saldo parcelado

Apto no bairro Amizade na'

.. R: Guanabara, próx.
Escola Alberto' Bauer.
2 quartos e demais'

dependencias, 1. vag�: na
garagem. R$500,OO +

R$30,OO de taxá de água.

Cód. 2303 - VI Baependi _ Apartamento com 02

quartos, QWc, cozinha, lavanderia, sacada, 01
vaga. Prédio com elevador, 02 salões de festas
mobillados. R$ 135.000,00 estuda propostas

\lila Baependi _ Res.

Ipanema _ Apto em

construção, entrega
prevista para maio de
2011, com 73,50m2 de
área privativa, sendo 01

suíte, 02 dormit, sala de
jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc sodal,
sacada e 01 vaga de

garagem, Prédio com
elevador. A partir de
R$161.000,OO '_

financ.próprio em até
36 meses.

Cód. 2755 _ Vila lalau _ Casa com 155,OOm2, •

sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada. 02
vagas: R$268,OOO,OO - aceita fin.bancário

Cód. 2453 _ Vila
Lenzi .: Apartamento
novo com 93,30m2
de, área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dormit., sala de
jantar e tv, demais
depend. 02 vagas
conjugadas de
garagem. Prédio

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

Cód. 1759 - Czerniewicz _ Loft duplex mobiliado,
alugado para hóspedes do hotel. R$140.000,OO..::
estu,d,a propostas • , • . , .•.

Cód. 1752 - Centro -Apartamento com 90,OOm"
privativos, sendo 03 dormitórios, sala em dois

ambientes, 02 banheiros, cozinha, lavanderia,
sacada s/churrasq. e 01 vaga de garagem,

R$165.000 00 - aceita financ.

, .

Cód, 2803 _ Amizade - Terreno com 450.00m1 com

casa de madeira para demohçãc, localizado em área
nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
versalhes. R$ 145,000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.

-----1JIj

Cód.1756 _ Centro-
Ed.lsabela _ Apto
com 83,OOm].
privativos, sendo 01

. 'uíte, 02 'dorrn. bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na coz., suite
e quarto-

. R$210.000,OO _

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

ALUGUEL

TEMOS ÓTI� OPÇÕES
,/ DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!

• Apto Res.Baep.endi - Baependj - 02 Quartos - R$ 600,00
• Apto Ed.Dom Giovani -Ilha Figueira - 02 Quart!Js .:.. RS 550,0 I

'/ Aptp .�Ed,brtlh'�iMariafla ,�y"a,RaQ,"':?1 Quar�? � fI$,aOQ,Oo
• Apartamento �d. Phóetlix :_ centro·...:. suite, �2 quartos, '.

cozinha mobiliada,

• Apartamentos Novos Ed. saintMoritz ;Yila Nova - Su�e, O�',
quartos, _,

_'

,

• Apartamento Ed. Morada da Serra - Nova Brasília - Su�e, 01

Quarto. - Prédio com piscina. R$700,OO .

• Apartamentos NOVOS - Res. Lablon - Baependi - suíte, 02

Quartos, cozinha tnobiliada,
'. Apartamento - Ed. Vaira -, Centro - 02 quartos, R$ 600,00
• Quitinetes - Ed, Marechal Center _- Centro -. R$350,OO
,. Quitinetes - Barra do Rio Cerro ,_ R$420,OO
• Apartamento - Ed. Bella Vista -'03 quartos.R$6aO,OO
• Apartamento - Ed, JK - Centro _. suite, Q2 QuaJ10S, R$1, 1 00,00
• Apartamento Novos -lll1a da Figueira - 02 quartos. R$600,00
• Apto - Barra do Rio Cerro - 01 Quarto -. R$ 500,00
• -Apto - Ed,Granada�· Centro, suite, 02 quartos, 02 garagens
RS. 1.300,00

• Apto.;. Dom Hermínío -Ilha da Figueira, suite, 01· qualio
R$590,00 .

• Apto - Saint Tropez-' Centro, Oi quarto �. R$ 550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORHETOR DE IMÓVEIS

www�parcimoveis.com'.br
, "ilson@parcimo\Íei�.com.br

lanlão: 9·135�8 ,O'!

81

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

•

I

i �.:�
I ��'O
i ��"\
i��"I. "

lBarraSul
I A irnobiliária da Barra
I

'

I

REF 608· Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt· Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 . Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximo ao

Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcirnoveis.com.br
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Ein reendimentos lmoblliárlos Ltda. 5 Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala206,
. �www.seculus.net
irnobiliariaseculuséjrretuno.com.br

Ref 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 pi 2 carros. R$280.000,OO.

Aceita financiame.nto bancário.

Ref. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa c/ '

suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$249.000,OO. Aceita

-

financiampnto bancário.

Rei. 019- Centenário - Casa cl suíte + 2

quartos, 2 banheiros, 2 garagens,
churrasqueíra. RS220.000,OO. Aceita

financiamento bancário'.

quartos, sendo 3 suítes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente
localização. R$350.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira, R$1l8.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
c/ suíte + 2quartos, demáis dep., 2-

garaaens, terreno cl 646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ref. 041 - Nova

'Brasilla - Casa com

suíte + 2 Quartos, 4

banheiros, moveis sob
medida na cotinha,

churrasqueira, área de
festas, 2 vagas de

garagem.
R$450.000,OO. Aceita'

financiamento Ref. 006 - Jaraguá Esquerdl1- Casa
bancário. cf suíte + 2 Quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem, R$240.000,OO.

-�-�_.�-_"':""_._'---.--'--- .:..-_'._--,----- - _\,--

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500
R. Reinoldo Raul 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h - www.strasbourg.com.br PEUGEOT.
MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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11111/1111/1/1/1111/11//11 FIAT
FIESTA - vende -se sedan 1.6, flex cor cinza, R$ 3.800,00 TR: 3371-8208 ou SCENIC - vende' - se, 2003, completa,
completo, ano 06, vermelho. R$ 25.000,00 9176-4929 ótimo estado, 23.500.00, TR: 9993-1598
TR: 9934-3444 ou 3055-0075

TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. TR: R$ 5.500,000, se aceita carro em troca. TR: SCENIC - vende - se, "ano 03, 2° dona,
9143-0574 Josi 9648-0904 25.000.00 TR: 3275-2421 ou 9148-5790

PALlO- vende-se Palio fire ano 2004 Prata,
4 portas, vidro e trava elétrica, alarme.
limpador e desembaçador. R$18.500.00
ou troca-se por menor valor. TR: com Célia:
3275-3538 e/ou 9931-9410

FIESTA - vende-se, 1.6, sedan, 06, XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada
completo, 2° dono, 32 mil km, impecável, para trilha, R$ 3.500,00. TR. 92140486
R$ 27.000,00 TR: 9186-7223

YBR - vende -se 2007 cor prata, placa
KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, vermelha, troco por carro TR:8473-9240

PALIO - Vende - se, branco, completo, ano limpador e desembaçador traseiro, TR:

99, R$ 11.000,00. TR: 8826-6122 9931-6391/9945-5881/3273-6572

1,/11/1"11;1'1<"'1'11"; VO lKSWAG ENCAMINHÃO MB 608 vende-se ano 75 com

direção hidráulica ótimo estado, fone;
3370-2757 FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-3910

D40-Vende-se, 90, cl baú, direção
hidráulica, alarme, travas ótimo estado
R$32.000,OO TR: 33701478/99030877

YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, TR: CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro
7812-3100 ou 9953-26271 Samir de liga leve, R$ 8.500,000. TR: 3370-1161

PALIO - vende - se ano 96, R$ 4.000,00 de KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
entrada, e assumir financiamento TR: 9941- 8.500,00. TR: 3276-0850·
5854 Fabio

SAHARA - vende -se ano 97, impecável CORSA - vende-se HATCH quatro portas,
TR: 3370-1141 ou 9113-7522 ano 2000, único dono, com ar - alarme -

trava - kit visibilidade. TR: 3372-2595

CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa
Mercedes 1113 por R$ 17.500,00. Aceito
carro TR: (47) 9196-4430 KA - Vende-se, ano 2001, IMAG, ótimo

PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, estado, R$ 1.500,00 entrada. Mais parcelas NX 200 - vende-se com partida, freio a

MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, cl com 26 km, ano 2008, R$ 36.500,00 TR: de R$ 454,00. TR: 3273-6417 disco. R$ 3.500. TR: 3376-4050
baú, branco. TR. 9979-6850 I 3371-6368 9616-9188 ou 9975-5575

FUSCA - vende - se, ano 78 em bom
estado, R$ 2.500,00 TR: 3370-9797 ou

3055-0746/leilaFORO KA - vende-se, ano 2007, trio elétrico,
SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro 48.000.00 km, R$ 18.000. TR: 9934-2628.
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144 portas, aceito moto na negociação. TR:

8807-3457

YAMAHA XT 600 E, 2002, Azul, bagageiro,
toda revisada pneus novos doc. Até
05/2012 pago, valor R$ 12.000,00. Aceito
moto ate R$ 6.000. Tratar com Paulo
(47)9933.0183

GOl- special ano 2000, na cor azul R$
10.800.00 TR: 9991-3930 ou 9978-6449FORD kA- vende -se modelo 2009 com ar,

direção, trava e alarme, branco R$: 25.500.
UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, TR 9135-8601.

quatro portas, completo, TR: 3370-74421
Lauro

,

11111/11111/1/11: CHEVROlET
GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC R$
7.500.00 TR: 8873-1006

1/1111/1UII/IIIIIII/IOIII OUTROS
MONDEO - vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV,

UNO - Vende - se, quatro portas, completo. em ótimo estado, R$ 25.000,00, TR: 979-
R$ 4 000,00 entrada. E mais parcelas. TR: 6850 ou 3371-63.
9618-7945.

Pólo - vende-se ano 94, AP 1.8, AlC R$
6.600 TR: 8873-1006

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch
Elegance, quatro portas, 2.0 flex, preto, AR,
OH, VE, TE, AL. TR: 8823-8479.

GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano

S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas AROS 15 original de Parati crossover. R$: 2002, ótimo estado 10.000.00 de entrada e

UNO - vende - se Mile Fire, 2005, 2 portas, portas. TR: 3275-0697. 300,00. TR: 3371-8952 mais 12 x de 421,00 TR: 9954-8466
com ar-condicionado. R$ 17.000,00. TR:
9979-8040

ASTRA. - Vende-se, ano 08, preto, roda
16", IPVA pago, único dono. TR. 9929480
O

CHEVET
- vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a álcool
em perfeito estado R$ 4.800,00 TR: 3276-
0850 SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de

fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,
completíssimo. TR: 3376-1496 OU 9975-
6766

VERSAlllES- vende- se Royale ano 96, Pneu- vende-se 225, 75R15, da dinapro, GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

completo com GNV, R$ 12.000,00 TR: modelo Hankook, metade do preço, 3372- perfeito estado R$ 9.000,00 TR: 3276-
UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas 3371-8111 ou 9918-98081 Rafael 0665 0850
com ar, R$ 19.000.00 TR: 9989-8099

SUB 12 novo, da Bomber "Bicho Papão", GOL - vende - se, 1000 CHT, branco, com
potência 400 RMS,

-

já na caixa dutada. trava, alarme e bancos em curvin, R$
R$250,OO. TR 9152-3427 6.900.00 TR: 8855-9931 ou 3372-09001��)IOllm/lI/Oh MOTOCICLETASCORSA - vende-se classic, para assumir

financiamento, ou troco por moto CB 300
TR: 3376-3173 ou 9934-6491

GOl- vende -se quadrado, ano 92, 1.6,
original, motor na garantia. R$ 7.900. TR:
3274-3538 ou 9931-9410

PÓlO - vende - se 1.6, preto, ano 2005.
Completo, 55.000km, revisado. R$
28.000,00. único dono. TR: 9608-5655 ou

3372-1098.

II/I:::::� PEUGEOTI
:1.
:1
i:
1
:i
,-.

VENDE-SE Siena elx 2006, prata, vidro trava
ar cond.computador de bordo, R$: 19 200.
TR: 9944-2307

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

Suzuki Boulervard - vende. -se M 800, ano
2008 cl 4.300 km Impecável R$: 25.500.

sruo' - vende -se ano 2003, na cor TR: 9116-1850.
branca, completo sem teto TR: 9181-6689

PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003,
R$ 35.000,00 + financiamento TR. 3372-

BIZ - vende-se 2007, 125 prata semi partida 1371
R$: 3.400.00. TR: 3275-3538 ou 9931-
9410

PÓlO - vende-se ano 2005, único dono,
PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 55.000 km, TR: 3372-1098
W, completo menos direção, cor vermelho,
1.0, R$ 16.500,000. TR: 9975-3940/9902-
6717.

CORSA SEDAN - vende-se, ano 200�, life STllO- vende -se ano 2007, completo
valor a combinar. TR: 9953-9966 TR: 3371-7090 ou 9647-2320 na parte da

manha
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

MONTANA - vende -se cor branca, ano

2006, completa com ar e direção, TR:
9621-8645 ou 3370-7242

BIZ - vende-se, 2007, KS, TR: 3275-6730.

11/11/11111/11/11111/1/11111

FORDUlD/fll_mlflJO

r v

,

" BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida
elétrica, preço a combinar TR: 3370-1064 PEUGEOT 307 - Vende-se,' 07, Griff,

completo. TR. 9969-3914 / 3372-3008
CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz Kauê PARATI - vende - se, ano 06, completo, R$
branca, pneus novos. TR: 3370-0479 33,000,00 na cor preta TR: 8405-9689

PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$
CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, 45.000,00 avista TR: 3371-7390 ou 9922- SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
TR: 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir 8300 branco, TR: 3275-6730

S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel
interculer, cabine Simples, AC/DHNE/TE e

sistema de rastreamento. R$ 39.000,00.
TR: 9107-6932. ESCORT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,

R$ 4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300
S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas,
completa, R$24.000,OO. TR: 33723951 ou ESCORt - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com
47 84223148. som, R$ 4.900,00. TR: 9177-2300 Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar

ano 1995 série ouro com motor O km com

nota fiscal de fabrica Tr: 9183-5214.

CG 150 - vende-se, 2008 c/partida. R$
4.500. TR: 3275-3538 ou 9931-9410.

1'11111/11/111/11/1'1/1/11/1 RENAUTWURIUlD/UI_
VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95,
cinza, R$ 12.500.00 TR: 3371-9157

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, Titan 125 ks, prata,
com baú, R$ 2.700,00. TR. 33717317/
99267616 ACOMPANHANTESVECTRA- vende- se milenium ano 2001,

completo, banco de couro, com manual e

nota fiscal, R$ 23:500,00 TR: 3376-2776
j

I
CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,

,CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor completo, air bag duplo, ótimo estado, R$
vermelha, em ótimo estado com dois pneus 17.500,00. TR. 9978 6795 Raquel
novos, R$ 2.200,00 TR: 3276-2185 ou

9227-4688

PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Jaraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

FIESTA HATH - vende-se ou troca por
VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de materiais de construção, ano 2009. TR:
couro, R$ 17.000,00 TR: 9973-9669 3273-2347/8853-9716. CLlO - vende - se hatch autentique 2005,

cor beje, quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,
quatro pneus novo. R$ 18.000,00 TR:
8451-5887

VECTRA- Vende-se GlS 95 com GNV, R$: FIESTA - vende-se g11.0,01, com ar e trava CG- vende -se 125, ano 2002 R$ 2.900,00
12.500. TR: 3371-9157 ou 9953-9966. vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 TR: 3370-0983

TR: 3055-3756 ou 8408-9110
Zafira - vende-se ano 2002 completo c/ CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha, R$
GNV/DVD R$: 25.900.00. TR: 9616-1850' F250- vende -se Xll, ano 2002, completa 3.800,00 TR: 9143-4283 ou 3372-2539

em ótimo estado, segundo dono TR: 3371-
Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na 4998
cor cinza cirus. TR: 9158-0019 -Iclina

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto,
R$ 17.500,00. TR: 9186-1357.

I

,�
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.

MEGANE RETH - Vende '\ se, ano 01,
2° dono, completo, pneus novos. TR:
99479765

VENDE-SE F100Ú, ano 89 motor MWN,
Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria aceito troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-
nova. R$ 5.500. TR: 3055-8262. 3925.

MEGANE - Vende - se, ano 07, único dono,
R$ 36.500,00. TR: 8402-5923FIESTA HATCH 2009 - 1.6, completo, quatro

portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881 HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na

-----�-��.'''---'-- .. _
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Dê uma

ESPIADINHA

1/;,' , ,n/li . .111i I

2011 - Prata � Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina Cd Player
Mp3 e Air Bag II.

2007 - Azul - Ar- condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios
ASS, Air Sag II, Rodas de Liga-leve, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Faróis de Neblina e Cd Player cf
'Controle no Volante.

,�I
./lmifiG!/liJJiliJi(f,#'

3370-7500
. I leU ,LOe Rua Walter Marquardt, 2670

�
I:
l

i
.,
l

i

o CliENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI
"

.Í.
j

I:
,
,

Taxos compartilhadas com o mercado

16v - 2006 - Cinza - F.lex - Ar-condlclonaco Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhas Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de

Neblina, Air Sag II, Freios ABS.

-

2007 - 16v - 2 portas - Prata - Ar-quente, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

Corras com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

seu
, ..

roxl
carro.

,,11 fIi,'",

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 - Preto - Ar-quente, Desembaçador Traseiro,

Wind - 4 portas - 1999 - Branco - Travas Elétricas,

i�
J
I
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Passe na Rede
Chevrolet

e aproveite�
• MELHORES pLANOS
• MELHORESTAXAS
• MELHORES PRAZOS

só NESTE fiM DE SEMANAVALEUA PENA ESPERAR.

pacol,ão de�pas
_

. C}\eVIO\et.
Amaior liquidação do

Brasil

patO começara ono de Cheveotet zero.
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If

Anuncie aqui!·
(47) 2106-1919

J .

I
,

I
I '

I
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VENDO
6 G.lassimais o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 22 e 23 de janeiro de 2011

Escritório de assessoria
Habitacional

(Correspondente
CAIXA), todo equipado,
em funcionamento a

1 ano, no centro de

.' Jaraguá do Sul.

Tr: 9605 4584 c/ Karlan.

CONTRATA

CONSUlrOR DE VENDAS··

OFERTAI

Ampliando as fronteiras do seu negócio,

Vagas para Jaraguá do Sul e Região Possibilidade de rendimentomédio R$3.QOO,OO
Oferecemos: ..

_ Salário Fixo (ajuda de custo)
-

_ Excelente Comissão

_ Carteira de clientes formada

_ Treinamento em Serviços e Produtos

_ Acompanhamento de Campo
_ Campanhas' Internas (Business e TIM)

Pré-requlsltos: .

'

_ Veículo Próprio
.- Boa Cornunlcação
.: D_isponibilidade Imediata

. Conhecimento em Informática
/ . ..

_ Proatividade em Prospecção de Clientes
_ Conhecimento em Vendas

RenaiJlt elio

Hatch, 2007, 4p,

preto, .1.0, 16V,

com ar. Valor

R$22.800,OO
-.

Yr: 9966-9391

-

_ Telefone Celular

_ Seguro de Vida em Grupo.
_ Excelente Ambiente de Trabalho

Agente Autorizado
Interessados(as):

Fones: '(47) 3055-0099 e 9609-0275
.

e-mail: rh@businesstim.com.br

Rua João Ma rcatto, 119 - Centro - Ja raguá do Su I

+DE200
VEíCULOS

opçÃO 100% FINANCIADO'

CEITAMOS CARTA DE CRÉDITO

STILO SPORTING 1.8 FLEX

OPCIONAIS:

COMPlElO+ABS+AUTO+COURO+AI3G+COMP+CD+RODA

COMPlETO+ABS+ABG+TE1O+COMP+RODA+LDT+VV '2011 56.500 51.600

CQMPlETO+ÁBS+COORO+ABG+AO+RODA+W .: 2001" 53:99Q 49.990
COMPlETO+ABS+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+TE1O 2009 52.990 48.990

AR+DH+VTE+AQ+ROOA+LDT+W 2007 39.800 36,800
AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO+AQ'l-CO+RODA+LDT+W 2008 38.700 35.700

AR+DH+VTE+AQ+LDT+W 2009 35.500 32.500

o EXCLUSIVE 1.4 FlEX 2008 33.900 31.900

2008.35.200 >31.900
2007 31.900 29.900

1997 32.990 28.990

2008 29.450 26.450

2010 27.500 25.500

2000 23.500 22.000

2005 23.990 21.990
2002 22.100 19.700

1998 18.990 16.990

2003 16.990 15.490

2005 31.500 28.500

1997 11.500
-

9.500

199-8 8.500 7.500.

SPRINTER 310 D FURGAO

AR+DH+VJE+ABS+AQ+ABG+RODA+LDT+W

W .,'-
AR+OH+VTE+RODA+W

AO+DH
VTE+AL+AQ+DT
VE+TE+AlM+AQ+IT+W+OI
ALM+AQ+LDT+9H+TE+VE+W

., AR+TE+AL+ABG

TIGRA 1.616V
.

FrESTA PERSONAUTE

PALIOWEEKEND AOV.

QUANTUM 1000 MI EYIDENCE
306 SEbECT 1.8

AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+LT+W
AL+RODA+LDT

•

DH+AC+VE+lE+AO+Rl+L:r+W
AROHVTEAQROOALDTW
OH+AC+VE+TE+AQ+ABG+W

307 (OUPE (ABRIO
(Conversível)

AR+DHV+TE+Al+AB5+I.\BG
.AUTO+COURO+TETO+AQ+COMP

+ROOA -2005 -ITAJAí
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..J

2011
Grand Tour Dynamique 1.6 16V

Completo" I Ar cond. Digital I Roda LL

dé RS 55.000,00 por RS 49.�OO,oo

06
.

. 2008
, ..

Logan Privillege 1.6 16V
Air Bag - Ar quente - Dir Hid .

Desemb.Tras Trava e Vidros Elét

de RS 31.000,00 por RS 29.000,00

·2008
ÓO\Co 0000 Siena ELX 1.4

Ar cond. - Ar quente - Dir Hid
esemB.1"raslrav� ew'idros Elét.- Roda LL

tJeRS 7.<:T00,00 pJ. • ,00

2009
Punto ELX 1 �4

. Completo - Roda LL 17
. de R9 39.000,00 por RS 37. 0,00

2007
CiVic LXS 1.8

Completo I ABS I Air Bag I Camb. Auto.
CD I Comp. Bordo

de RS ·S1.0ÇO,OO por RS 48 . O, ,00

2009
KA 1�O

Ar quente 1 Desemb.
Vidro Elét.

2009
Vectra GT 2.0 .

CO"1flleto lAtir flag I co J Roda LL

de RS 46.000,00 ,u

20.0.8
Fiesta Sedan 1.O

Básico I FLEX
de RS 26.500,00.

por RS 24.90.0.,00

2009
Ká 1.6

Completo I Roda LL
de RS 29.060,00

por RS 27;500,00

Me i a 1.8
, Completo

de RS 28.500,00 .

po
.

$ • 0.00

20.0.9
KA 1.0

Ar quente I Desemb. Limp
Tr.ava e Vidro Elét.

1
.

Completo I Roda LL

, ,
.

Celta IJfe· ÃO 1 0.••••••••••••••••••••.••••RS·
. F:o� 2007: {ar cond. ) ••••• r ••

"

••••••••••••RS
� C3 GL 2005 {Completo) •••••••.•••••• RS
O·

.

E�ne sion Z006 �Completc» ••.•.R$
t:)J �end, BOJ 4P �dir.· Aiel.) ••u. :"••• RS
GL �� . {> (�j no e tr;a�a, ••••• " ••••••RS

..... .

Preços anunciados em. H são valores promocionais. SEM TROCA.
Promoção válida até dia.22/12/2010. Cadastro sujeito a aprovação de crédito.
Preços, prazos e taxas sujeitos as condições oferecidas pelos bancos, no dia
do·fechamento do negócio.
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2010

Completo I· FLEX
de RS 42.?00,00

por RS 39.900,00

2008
Punto 1.4 .

. Ar quente I Oiro Híd.I Oesemb.
Limp. Tras I Trava e Vidro Elét.

.

de RS'31.000,Op
por RS 29.000.00

2003

Desemb. Ump .

de RS 17.000,00.

por RS 15 ..000,00

2005.
Corsa Hatch Joy 1.O

Ar quente I Desemb.Limp
Trava Elét.

de RS 23.500,00

por RS 22.000,00 .

2007
(lio Sedan Privillege 1.6

. C�rrpleto I Air Bag I CD I Rodas
de RS 31.000,00

por RS 28.900,00

·2008
Sandero'Expression 1.0 16V

Completo
de RS 31.000,00

por RS 28.950,00

2007·
Doblo ELX 1.8
Completo I FLEX
de RS 38.500,00

por RS 37.000,00

2007
Palio Fire 1.0
Completo I FLEX
de RS 27.500,00

por RS 26.500,00

2010
Uno Mille Economy 1.0

Ar cond. I Ar quente
AC:..._'�I!r.<.v

Oesemb. Limp.
de RS 24.500,00

por RS 23.000,00

2006
Corsa Hatch Joy 1.O

Ar cond. I Ar quente I Roda LL

Limp. Tras.Trava Elét. I FLEX
de RS 26.000,00

por RS 24.500,00

2006-
.

(lio Sedan Expression 1.6
.

Completo I Air Bag
de RS 26.500,00

por RS 24.500.00

2009
Logan Expression 1.0 16V �

Completo
de RS 31.5000,00

por s 29.900.00
'"

Glassimais 9

2009
Palio ElX 1.O

Ar quente I Oir Híd.] Desemb.
limpo Tras.Ivldro e Trava Elét.

de RS 28.500,00
.

por RS 26.800,00

2007
Palio Fite 1.O.

FLEX.I Ar quente
Desemb. I Límp, Tras.

de RS 22.000,00
por RS 20.000,00

2010

Ar quente - Desernb.Lirnp. Tras
Alarme - trava Elét.

de R$25.000,OO
por R$23.50 ,00

2009
Corsa Seda Premium 1.4

EconoFLEX I Completo
.

.

de RS 33.500,00
. por RS 31.000,00

.

2004
cu Sedan Pri ille .0
Completo I Roda LL I Air bag

de RS 23.500,00
por RS 22.000,00

2007
Scenic Authentique 1. 6

Completo
de RS. 36.000,00

por R$:)-..,. 0,(,0

.2008
Palio Fire 1.0

Ar quente I Desemb.
Limp. Tras. I Trava e Vidros Elét.

de RS 23.000',00
por RS 21.500.00

....

Palio Fire 1 �O
FLEX I Básico

de RS 22.500,00
.,.."

por RS 21.500,00

2Q07.
PrismaJoy 1.4

.

. Ar quente I Desemb.
.

de 'RS 26.000,00
.

por RS 25.000.00

'1997
Corsa agon GL 1.6

Desemb.Limp
de RS 14.000,00 .

por RS 13.080.00

2005
Sçenic' . xp ession .• 1

Completo I Roda LL
de RS 30.000,00

pai RS 2... ,J

2000
,

to •

Vidros e travas eletr,
.

de RS· 12�000,00 .

por
•

� � ::\
to_

' .JC

2007
Palio EL .. 'O

-Cornpleto I Roda LL
.

de RS 28.000,00
• JC.u

. 2003'
lio ire .0

Ar cond.l Ar quente I Desemb
Límp. Tras I Vidro e Trava Elét.

.

de RS 19.500,00
por R� .. 5 U�OO

2005
Corsa Hatch Maxx '"

Ar quente I Oiro Hid
Desemb.limpITrav,a Elét.

de RS 25.500,00

Go •

.

BásiCO �

de R$ 11t@O(j�(j)O
,lar

Básico
de RS 13.000,@0
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Rua Bernardo Õornbusch, 330 ,. ,327�,.0045
* Entrada cClubé ,Atlético Baependi
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A"nova geração do CLS,
o pioneiro cupê .de quatro
portas da Mercedes-Benz,
começará a ser, vendido no

Brasil em maio apenas na

versão AMG. O preço' do mo
delo será de US$ 260.000,
algo como R$ 450.000. Mas
os clientes da marca alemã '

já terão contato com o carro

nesta quinta-feira, 2�. _

A Mercedes" fará um

evento amanhã'para mostrar
o CLS aos interessados, que
'assim poderão reservar as

primeiras unidades impor
.Iadas. O lançamento para a

imprensa deverá ocorrer no

final de janeiro, '

Por enquanto, apenas o

CLS 63 AMG será vendido
no Brasil - As versões mais
simples entrarão no portfó
lia no final do ano. Também
neste ano, a Mercedes lança
rá a nova geração do SLK e.o
Classe C reestilizado. '

Fonte: www.blogauto.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iesta e co
..

'

reco na trava
_'

A Ford convocou 300 mil donos
de Fiesta e EcoSport para verificar, a
fechadura da porta traseira. O recall
envolve os modelos fabricados entre

2007 e 2009 (EcoSport) e 2008 e 2009

(Fiesta). A linha 2011 do utilitário es

portivo também é chamada,mas para
alterar as instruções de manuseio no

manual do carro.
.

Segundo a marca, "há possibi
lidade de variações dimensionais no

mecanismo da trava de segurança", o
que, traduzindo, significa que mesmo
que você acione a trava de criança a

porta pode ser aberta pelos puxadores
internos.

Os modelos envolvidos são os

seguintes:
• EcoSport 2007/2008/2009 -

. chassis de nO 500004 até 999999
• Fiesta 2008/2009 - chassis de
nO 107522 até 423122

c
• Ecosport 2011 - chassis de n°

575295 até 598749'
.

O_ atendimento começa no dia
24, segunda-feira. Mais informações
pelo telefone 0800 703 3673.

ort têm

Fonte: www.blogauto.com.br .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• FREIOS AS 16" • AIR-BAG DUPLO
• VOLANTE COM REGULAGEM 'DE ALTURA E PROFUNDIDADE

CITROEN C3 XTR
1.4 FLEX 2011
A partir de R$

40.990

CITROEN C4 PICASSO
2.0 16V 2011
A partir de R$

78.9901
2 ANOS DE GARANTIA3

à vista

CONFIRA TAMBÉM
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" • PARA-CHOQUES EXCLUSIVOS AS VERSÕES C3 GLX
• AIR-BAG DUPLO· SAIAS LATERAIS E C3 AUTOMATIQUE.

• CÂMBIO AUTOMÁTICO SEQUENCIAL COM TROCANO VOLANTE
• AR DIGITAL QUADRIZONE • 6 AIR-BAGS • FREIOS ABS+ESP

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATtVE TECHNOlOGIE CITROEn

1-Ofertas válidas para os veículos: Cifroén C4 1.6 GLX ano l 0/mode1011 com valor à vista de R$ 55.990,00, Cítroên C3 XTR 1.4 anct 0/mode1011 com valor à vista de R$ 40.990,00 e Ciíroên C4

Picasso anot 0/mode1011 com valor à vista de R$ 78.990,00 sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 2-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 30.794,50) + 24 parcelas
fixas de R$ 1.105,50 (1 a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) para Citroên C4 + IOF.

Entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 1,1.4% a.m para Clíroên C4 Picasso + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela
instituição financeira. 3-Citroen C3 XTR com 2 anos de garantia sendo 1. pela Ciíroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato assinadp entre cliente e concessionária. Cãroên C4 e Cltroên

C4 Picasso com 3 anos de garantia pela Clíroên do Brasil. 4-Todas as of�rt;as a�L!i an�nciadas têm validade até 26/01/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas .

. ,'
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de a saída' de Irineu Pasold, atual
presidente da sigla e vice-prefeito,
da Secretaria de Saúde e da de

savença pública entre ele e Ivo

Konell, espera-se que os tucanos

entrem em consenso e definam
.

urna postura clara em relação ao

governo de Cecília Konell. O que
espera desse encontro?

Lio Tironi - Eu não vou res

ponder isso, tens que perguntar
para o presidente do PSDB.

O Correio - Como vê a possi
bilidade da aliança com o DEM

persistir nas próximas eleições?
O que o eleitor pode esperar do
PSDB?

Lio Tironi - A questão parti
dária quem fala é o presidente.
Eu respeito a hierarquia, não vou
falar sobre isso também. A deci- -

são passa pela executiva. Se eu OCorreio-Volta emeia surge a
fosse o presidente do partido, eu

'

informação de que o senhor pode

.WWW..gumz.OtJm.br

(41)33714147

gumz:@gumz.oom.br

Oesde1978

mil professores e 14, 15 míl alu
nos. Isso tudo é responsabilida
de da SDR, desde a folha de pa
gamento. Dentro do quadro e da
realidade que temos atualmente,
a estrutura é ideal.

O Correio - Paulo Bauer tam
bém teria dito que só há uma

possibilidade do PSDB abrir
mão da titularidade da SDR

para o DEM, e a moeda de troca
seria o apoio dos demistas nas

eleições municipais em Jaraguá.
O senhor é pré-candidato?

Lio Tironi - Eu li uma maté
ria sobre isso. Estou à disposição
do partido, sou do PSDB, tenho
responsabilidade e compromisso
com o partido, é o que posso dizer.

O Correio - O partido deve se

reunir em abril para traçar os ru
mos para as eleições de 2012.Des-

Eu sempre defendi que o estádio tem
que ser municipal, a maneira para fazer
isso é que ainda precisa ser debatida.

"
Tudo deve ser

definido até o início
de fevereiro. Está todo
mundo aguardando, é
um novo governo, esse
cenário é natural. Os
projetos continuam,
mas é outra pessoa

que manda.
.

"

gostaria que essa questão pas
sasse por mim.

O Correio - Vamos mudar urn

pouco de assunto então..Como
avalia a possibilidade do muni

cípio assumir o João Marcatto. É
favorável?

Lio Tironi - Eu sempre defendi

que o éstádio tem que ser munici

pal, a maneira para fazer isso é que
ainda precisa ser debatida. O Iuven
tus tem urn patrimônio e tem dívi
das também, que se façauma equa
ção exata e se encontre a melhor
forma. A ideia de o município ter

urn Centro de Treinamento sempre
me pareceu importante e que seja
perto de urna escola para que os

atletas tenham facilidade também

para estudar.

"
Se ficar mesmo com o PSDB,

tem mais gente do partido que
quer a vaga e isso tem que ser

levado para discussão.

"

"

voltar à presidência do Iuventus,
Há essa possibilidade?

Lio Tironi - Eu gosto do lu
ventus ainda hoje, não sou aquele
ex-presidente que não vai mais lá.
Vou praticamente a todos jogos
aqui e também em alguns fora. O
problema do futebol é que em al

guns momentos se deixa de agir
com a razão e a emoção toma

conta, a vitória é algo empolgante
e faz com que as pe�soas que estão

. no clube almejem irmais longe. _

O Correio -Mas o senhor vol
taria...

LioTironi - Não, hoje tem gen
te mais nova, outras cabeças. Eu
fui de uma época muito boa. Em

2004, nós ficamos 23 partidas sem
perder, colocávamos até seis mil

pessoas no estádio e conquista
mos o título cat�inense da segun
da divisão. Em 2005, fizemos urn

Entrevista 13

"
As Secretarias de
Desenvolvimento

Regional são uma nova
forma de administrar
e sempre há o que

aprimorar. Cada vez mais
ela vai ter que ter uma
função maior dentro do
governo do Estado.

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

campeonato regular na Primeiro-·
na. Depois, em 2006, nós tivemos
o auge e uma decepção, podería
mos ter sido campeões do primei
ro turno e estaríamos na Copa do
Brasil. Mas tudo isso tem custo,
demanda tempo, é muito envolvi
mento para fazer a coisa dar certo.
A turma até pensou em voltar, teve
essa conversa, mas não.

O Correio - O empresariado
deixou de investir no time?

Lio Tíroní - Não é que o empre
sariado não quer investir. Quando
eu fui presidente, nós conseguí
amos R$ 28 mil por mês só com

as placas no. estádio, o campo era

rodeado de placas. Tivemos sem

pre muito apoio, tanto que a nossa

administração saiu sem nenhuma
dívida. As dívidas são antigas, pen
dências trabalhistas e· em função
disso também com o INSS. .

,
I
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SEXTA-FEIRA
KellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Facebook

Confesso
que relutei em excluir minha

conta do Orkut e aderir à mais popular
rede social do planeta, o Facebook. Só
agora, no início do mês de janeiro, que,

finalmente criei minha conta e a sincronizei
com meu Twitter. O fato é que as redes sociais

- (principalmente as de rápido tráfego de infor

mações, como Facebook, Twitter e Tumbrl)
são o retrato mais fiel da contemporaneidade,
que preza a rapidez e concisão da informação
em detrimento do aprofun
damento e encadeamento

lógico. Vivemos numa era

de .

superficialidade extre

ma, onde estamos nos dis
tanciando dos animais que
descendemos para nos apro
ximarmos das máquinas
que construímos. Então, temos dois grandes
movimentos culturais, um que se aproveita
da fragmentação da informação e de sua ins
tabilidade e outro que prefere a velha escola,
o conhecimento estabelecido e catalogado
através de um sistema. Qual é o melhor? Qual
é o certo? Talvez os dois, ou nenhum dos dois,
pois como o próprio nome já explicita, é um
'movimento', e pode durar dois dias ou um sé
culo. E só o mais sagaz dos críticos, o tempo,

• poderá nos dizer.
Um exemplo clássico deste duelo será

o próximo Oscar, com os filmes 'Cisne ne-

gro' e 'A rede social' provavelmente se en

frentando pelas principais estatuetas. O

primeiro filme representa a modo clássi
co de fazer cinema, com roteiro e direção
alinhados, trabalha bem na caracterização
dos persónagens e criação dos ambientes,
e usa o sentido de tempo. Já 'A rede social',
que trata justamente da criação do Face
book, é todo fragmentado, rápido, e tenta

desconstruir a noção de tempo enquanto
relata a vida do desonesto
Mark Zuckerberg. Não sei
se a academia vai premiar
o melhor filme, que é re

almente 'Cisne negro', ou

se vai premiar (como fez o

Globo de Ouro) a 'pauta do
dia', que é o filme sobre o

Facebook. Qual dos movimentos vai se dar
bem no Oscar?

Eu resolvi aproveitar o melhor dos dois
movimentos, uso meu Facebook e Twitter
como um catálogo cultural, para manter um
diálogo entre tradição e contemporaneida
de, manter o discurso, a conversa, o gesto.

Não sei quanto tempo vou conseguir
manter minhas redes sociais, que tomam
um tempo danado! Devo gastar um conto

por semana nas redes, e talvez um romance

por ano ... Espero que valha a pena, quer di
zer, a tecla ...

LANÇAMENTOS

Autobiografia do diretor Giuseppe Tornatore, o filme evoca os

amores, sonhos e desilusões de uma comunidade inteira na pro
! �y,frici�. d�!. p:alermQ;. 61, pa,t!jr de 1�3P até a dé�da "pe. a9�O"Quran-

, '1)1 ,,) I ,'.1 ... :, ..

' ",_,", '

te o penodo fascista, Cicco e um humilde pastor que, no entanto,
encontra tempo para exercer a sua paixão: livros, poemas épicos,
e gral1des e populares. romances. Quando. as pessoas passavam
)fom�;'��fi8n� a $eg0r)de, G ' wrlttial"seu,filho;'/ipePRino, t�- .

temunhou essas injUlstiças e escobnu umá paixão pela pOlítica.

CLIC DO LEITOR

Sushi, uma pequena
Shih-Tzu sapeca,

desapareceu ontem
nas proximidades da
Arena em Jaraguá
do Sul, mas, para o

alívio dos donos já foi
encontrada. O dic é da
leitora GreiceMilbratz.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br
.

,------------_._--_.__._._--_._--_.__._.__ .__.__._--_._-------_.__-

Banho e tosa com preços especiais
Em janeiro e fevereiro.

Não percam!
Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem

Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos
MElHORES MARCAS DE RAÇAO A GRANEl

CRÔNICA
TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

PatriciaMoraes"
jornalista

• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h10, 21h20 - todos os dias)

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
· ° Turista (Leg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 15h50,
17h40, 19h30, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (15h20, 17h20 - todos os dias)
• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (19h20, 21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
· ° Turista (Leg) (14h15, 16h45, 19h30, 21h45 -

todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Zé Colméia - ° filme (dub) (13h40, 15h30,
17h20, 19h10 - todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda com a família

(Leg) (21h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h45, 17h50

- todos os dias)
j As viágemi'de Gulliver- (Dub) (20h; 22h

- todos os dias)

• Cine Garten 1
• O Turista (leg) (14h30, 17h, 19h20,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Brasil Animado (Nac) (13h40,-15h20,
17h15 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h10,
16h40- todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda com a família
(Leg) (19h, 21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (Dub) (13h20, 15h30, 17h40 -

todos os dias) • Além da Vida (.teg)
(19h40, 22h - todos os dias)

A'lém'�ó Feüão com
A autobiografia de Maílson da Nóbrega retrata a trajetória

deste.,-.tit�o de alfaia�e, nascido numa cidade ,de dois mil haoltan-,

'r
I, ';:_ 'ii,"

"

, ',�r.!
_,

'
; " ' ,ii'

o, /J1 f.,' ,I' 'I,' 'I,�' ,u, .
;,1" !' " "IJi." J' ,'r

tes noijritedor da Paraíba, que alcançou o posto de comando da

política,econômica do Brasil e, depois de deixar o governo, se
tornou um bem-suced.ido palestrante e consulto; econômico. Re

�rato q.a hi9tória eQçnômica e das transf,orma�Qes da soci�,dade"1 .

revelando o funcionamento da política e da transição do regime
militar à democracia.

•

,.. Cine Garten 5
• Zé Colméia - ° Filme (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

• lncontroíável (Leg) (21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40,
19h50 - todos os dias)

• As Viagens de Gulliver (Dub) (17h50 -

todos os dias)
• As Viagens de Gulliver (Leg) (21h50 -

todos os dias)

BLUMENAU'
• Cine Neumarkt 1
• Enrolados (Dub) (13h30, 15h40, 17h50)

- todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (19h50, 21h50

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h, 16h,
18h - todos os dias)

• Entrando numa fria maior ainda
com a família (Leg) (20h, 22h - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Fred entende Amélia e aceita o seu relaciona

mento com Vitor. Geraldo fica satisfeito com a notí
cia sobre o fechamento do orfanato e avisa a Max.

Mariquita se mostra apreensiva para receber uma
encomenda que fez com Mamed. Irmã Dulce e Frei
Gusmão avisam a Padre Emílio que não levaram as

crianças do sítio e decidiram legalizar o local. So
lano recebe o resultado do novo exame de DNA e

repreende Beatriz por ter mentido para ele. Ruriá diz
.

que Estela precisa enfraquecer os espíritos que pro
tegem Solano para que a maldição possa ser cum

prida. Mariquita tenta convencer Solano a perdoar
Beatriz. Nancy e Pimpinela descobrem o verdadeiro
nome de Maciel. Estela implora que laru termine
com sua maldição para que o filho que ela espera
não morra também.

TI·TI-TI '\

Jaqueline descobre a armação do falso assalto.
Màbi resiste à chantagem de Clotilde. Pedro pede
dinheiro para ir à festa de Cadu e Clotilde díz' que só
dará se ele levar Gabriela. Mário ameaça abando
nar o ateliê se Ariclenes magoar Jaqueline. Dorinha
conta que Breno tem uma doença terminal e Thaísa
acha que é mais uma armação do pai. Rebeca não

se conforma de ter sido enganada por Orlando. Ga
briela vê a foto de Pedro com duas garotas no site da
Drix e fica arrasada. Mário visita Jaqueline e alerta

que Ariclenes só quer conquistá-Ia para lhe tomar a
marca de Jacques. Jacques expulsa Pedro de casa.

Giancarlo leva Paulinho para ficar com Bruna e diz a

Edgar que Renato foi para o Rio de Janeiro. Marcela
e Stela chegam ao hotel e encontram Renato.

INSENSATO CORAÇÃO
Pedro conta para Marina que terminou com Lu

ciana e os dois se beijam. Eles combinam se encon

trar longe do hotel e ela conta tudo a Bibi. Wanda
afirma a Léo que vai conseguir a assinatura de Raul

para vender o carro. Zuleica e Eunice convencem Lu
eíana a viajar com Pedro para tentar se reconciliar
com ele. Pedro e Marina namoram em uma praia
deserta. André e Carol passeiam com a lancha e

decidem parar para mergulhar. Pedro e Marina de
cidem não contar a ninguém que estão juntos. Raul
não gosta de saber que Umberto ainda está na cida
de. Raul e Wanda discutem por causa de Umberto e

ele não a deixa vender o carro. Umberto marca um

encontro com o irmão e a cunhada. Luciana pede
para Marina descobrir por que Pedro terminou o noi
vado com ela.

(O resumo dos capítulos éde responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Tudo que conseguir hoje será
através da sua dedicação ao tra-

balho. Júpiter entra em seu signo,
trazendo uma sensação de felicidade há
muito não sentida. No amor, é tempo de
renovar suas esperanças. Deixe de lado as

relações insatisfatórias.

TOURO
A ajuda que precisa vai chegar de
onde menos espera, mas evite
brincar com o sentimento dos ou

tros. O setor afetivo atravessa um período
bastante crítico. Fazer o que gosta é a me

lhor maneira de manter o bom humor.

l
. GÊMEOS

t illm" O.s momentos de reflexão.P?demII ajudar a melhorar o seu Jeito de

ser. Já no romance, o astral não é
dos melhores. A interferência da família
ou do passado pode afetar a vida a dois.
Tarefas que exijam organização serão fa
vorecidas.

�. CÂNCER
A comunicação será seu grande
trunfo. Trabalhar em equipe ou

com o público será muito prazeroso.
O dia revela vitória profissional, mas a vida!
afetiva possa ser sacrificada. Não convém
tomar uma decisão nesta fase inconstante.

LEÂO
É um bom dia para reivindicar
um aumento ou obter o reconhe-
cimento do que faz. O ciúme, seu

ou de quem ama, pode prejudicar a vida a

dois. Nada vai cair do céu, tudo o que con

seguir será fruto do seu próprio esforço.

VIRGEM
Vai estar com ânimo renovado

ii para enfrentar o que vier. Quem
,

trabalha com criança, lazer ou co

municação terá um dia agradável.
Na área afetiva, seu lado nostálgico tende
a aflorar. Poderá desenrolar questões liga
das a herança ou seguro.

��:J\ Procure se recolher um pouco

\���',,'!P,) mais. A fase é ideal para traba

lhar discretamente. Quanto mais

discreto(a) for, mais à vontade esta

rá para agir. A vida sentimental dá sinais
de embaraço. Júpiter promete movimentar
a sua vida social.

ESCORPIÃO
.

É tempo de contar com a cola

boração de terceiros. No campo
sentimental, a situação é delica

da. Não vai ser fácil lidar com sentimento
de perda. É hora de ampliar os seus hori
zontes de trabalho.

SAGITÁRIO
Há chances de vitória no campo
profissional. Dê prioridade para
o que possa contribuir com seu

crescimento. Nas finanças, o astral é
dos melhores. Não espere muito da rela

ção a dois. O prazer e a diversão vão movi
mentar a sua noite.

CAPRICÓRNIO
As atividades práticas serão
altamente favorecidas. Você

terá facilidade para aprender e

ensinar. No campo afetivo, seja menos

perfeccionista, o astral anda meio repri
mido. Aproveite, não faltará habilidade

para convencer os outros.

AQUÁRIO
Eis um dia em que terá neces

sidade de silêncio. Hoje, a sua

franqueza e espontaneidade po
dem surpreender. A dois, o relacionamento
inspira cuidados especiais. Poderá sair-se

bem em tudo que exija concentração.

PEIXES
Bom astral para se chegar a um

ponto consensual com clientes e

amigos. Embora seu lado incons

tante esteja em alta, tente baixar seu nível
de exigências. Sua vida social ganha mais
cor e tempero, aproveite!
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.George Glooney
"

contraiu malária
O ator e diretor revelou, em entrevista no progra

ma de Piers Morgan, que contraiu a doença pela
segunda vez, numa recente visita ao Sudão. Porém,
Clooney já está curado da moléstia, pega na primei
ra semana de janeiro. O ator estava no país africano
como parte de uma missão beneficente das Nações
Unidas. E brincou dizendo que o mosquito que o pi
cou lhe confundiu com um bar.

Luciano Szafir, pai de Sasha e ex de Xuxa,
voltou ao time dO.� sOlteiros.",p romance com

a americana Julia Rusatsky, de 19 anos, aca

bou, afirma a coluna "Retratos da Vida", do
Jornal O Extra. O casal se conheceu em abril

-.,:m_

do ano passado, na casa noturna Marquee,
em Nova York. De acordo com o jornal, a dis
tância foi o grande motivo da separação.

Snoop Dogg vendia
drogas, diz Diaz

A atriz Cameron Diaz revelou, nesta quarta-feira,
no programa do apresentador George Lopez, que
quando adolescente comprou maconha do rapper
Snoop Dogg. "Estudávamos na mesma escola, ele
era um ano mais velho. Eu me lembro bem dele:
ele era muito alto e magrinho, tinha vários rabos
de cavalo e eu tenho certeza que comprei maconha
dele," contou a artista.

DIVIRTA-SE

Esses Advogados...
No dia da audiência, o acusado faz uma proposta

ao seu advogado:
- Vamos combinar o seguinte? Se eu pegar 5

anos, lhe pago mil reais, se eu pegar 3 anos lhe

pago dois mil e se eu pegar somente um ano lhe
dou cinco mil, topas?

- Combinado!
No dia seguinte o advogado vai visitar o seu

cliente na prisão.'
- Eu lhe consegui um ano, portanto você me deve

cinco mil! E olhe que tivemos sorte, pois eles que
riam absolvê-lo!

Maria Fernanda Gandido
.

fez acordo com a Globo
.

A atriz revelou, nesta quinta-feira, no evento Top
Night Mercedes-Benz, que está desde setembro
sem contrato com a emissora carioca, e que fez
um acordo com a rede para, quando estiver pronta,
voltar a trabalhar com novelas, coisa que não faz
há muito tempo. O foco do evento deveria ser o lan
çamento do esportivo CLS 63 AMG da montadora,
mas foi "tomado" pela atriz.

·Bruna Surfistinha
comenta profissão

A ex-prostituta Raquel Pacheco, que criou a per
sona de "Bruna Surfistinha", a ser vivida no cinema
por Deborah Secco, concedeu, nesta quarta-feira,
uma entrevista "reveladora" à Marilia Gabriela, in
forma a coluna "Retratos da Vida", do jornal Extra.
No programa, que vai ao ar somente em fevereiro,
a ex-garota de programa definiu a profissão como

"uma difícil vida fácil" e falou sobre uso de drogas, o
trabalho, e a falta de contato com os pais adotivos.

SUDOKU

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

quadrado de 3x3.

AN IVERSARIANTES
22/1
Agda Karsten
Alessandra Grosklags
Ale?, dos P. Ramos

"

Amira F. Santos
Ana P. Schwirrkowski
Antonio Berti
Arildo Viergutz
Arleide Z.R Henckmalsr
Arley V. Urbin
Bruna Drechsler

Diego Lindner
Douglas B. G. da Silva

'1/ I

Edinará,R. Elizio "

Elfe R. kiatkowski

Elisangela L. Ropelato
Eliziário R. Mohr
Elmira Milbratz
Fem�nâa Guths I

GilmarManerich
Gilmar Radunz
Givanildo P. Lopes
IIsonJ ..Zoz
Irma I. B. Oliveira·
Ivone Fischer

Jaqueline S. Niels
Jeferson V. Pereira

kellwynM. Lopes
.

Leandro de Oliveira
Luciana Cardoso
Malu Ortiz
Marcos E. Kleis
Marli K.Strelow
Marwin A. Bortoloti
Milena L. Stephani
Nicole C. de Oliveira'
Norma Demarchí

Regiane Pereira
Rhildo G Da Silva
RicardoWortmeyer
Rosa Garcia
Salete Ganbin
Valdir Pivatto
Vendelino Kopp

Maria A. Correa
. Maria Nunes

tv1éjriana F. Oliveira
.

Marli Schunke
Meri C. Engel
Miriam Thornsen
Neucita Ciluzinski

. Odila P. de Souza
Reni J. Freitas

Rodrigo M. Spézia
Rolando Jann
Romeu M. Herber

Rosangela de C. Freitas
Roseli Steike
Silvana Alessi
Silvia Andreatta
Tadeu J. Viana

'

Thais de Paulo

I

(
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moagoncalves@netuno.com.br ,

Moa Gonçalves
Buxxo

Nem
Carlinhos Chiodini e muito menos Cacá Pavanello. Com

.

casamento marcado para este ano, sim, duas figuras muito
conhecidas da urbe sorriso, que já usaram alianças nas mãos
esquerdas e decidiram que não querem transformar a união

em evento memorável. Portanto, nenhum alarde e nenhuma presen
ça de governantes de qualquer cidade serão convidados. Os noivos
querem apenas os amigos e parentes, além dos plebeus que serão
escolhidos por sorteio. Mais próximo, impossível. Seguindo o mote:

Quem viver, verá!

A atriz de teatro da Scar, Suca
Krause, e o arquiteto Rodrigo
Vargas protagonizam hoje" às
10 horas, uma linda cerimônia e

festa de casamento na Chácara'
dos Sonhos, em Corupá. A festa
começa de dia ao som do Dj
finlândezMarkNomem, e leva
os convidados noite a dentro,
até ao amanhecer entre
tendas emuita natureza

NAS RODAS
• Janeiro é mês de liquidação
na loja destaque Fine Fiare.
Corra para aproveitar os últimos
dias da loja toda com 40% de
desconto. Não tem como perder!
• Nelson Pereira, o Nelsinho,
diretor de O Correio do Povo,
será o grande hoste, hoje, no Bar
do Sérgio. O menu surpresa está
sendo elaborado pelo mestre de
cozinha Tato branco.

• Para quem está decorando, há
uma aula de requinte para os olhos:
tem causado omaior frisson o
novo showroom daBellArte, com

. àrp.bientes assinados pelo designer
RicardoBardal. Confira.

I�
�' �� _,,,���

._

.....

Tour
Para çomemorar o aniversário da esposa Simone, que aconte

'ceu dia Í2 de janeiro, e das filhas Júlia, dia 19, e Bianca, que será
realizado dia 1� de fevereiro, o patriarca Silvio Roberto Ewald, que
também trocou idade recentemente, resolveu juntar a família e

amanhã embarcará para um passeio de dez dias pela França e In

glaterra. Arrivederci!

O leitor
Fiel

O leitor fiel dehoje
é o professor "Bee
thoven", ex-técnico
de futsal. Ele é outro

amigo que acompa
nha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

Noite
nervosa

Acontece hoje, sábado
(22), a imperdível Noite
Nervosa, uma bela festa
na cása dos amigos João e

Chico Piermann, na Lon
don Pub, que terá como

atrações nada menos que
o Top DI Mac Dave e DJ
Adrian P. Quem perder é

que vai ficar nervoso.

Pensando
bem ...

"Se você consegue se manter
calmo quando todos perderam a

cabeça, provavelmente não en

tendeu a gravidade da situação".

Weekend
vem aí...

Aguarde que, em breve, vem
aí a Nossa Weekend, uma revista
diferente com muitas novidades
para você curtir no seu final de se

mana.

• Ainda estã recebendo
. CUl11P��,!Uentos ��HaJà.ad '

nova, do-dia 19, �empresária
Roberta Schuster, uma das
sócias da Favorita.

I

• Domingo é dia e churrasco
na casa do titio Luiz Carlos
Bortolini. Coloca a cerveja pra
gelarl Bem cedinho! '

• O Hotel Kayrós também
está apostando na nova revista
'Nossaweekend.

• I� firme confiança no
amor de Deus faz com que ;

o sofrimento perca'o seu

aguilhão."• Os elogios da semana vão
para aMetal &Arte. Uma loja
com qualidade e �ui�o bom

Bibe Coleção
•

InvernoEsquentar o ambiente é uma
das especialidades do compe
tente DI Bibe Andreata. Toda
festa, o som é decisivo porque
centraliza a energia, integra e

une. Bibe tem talento e enfeitiça
a plateia. O homem é fera e sabe
o que faz! Quem quer conferir,
hoje, ele se apresenta no Bali Hai,
em Piçarras. NeniWolf, Kunhlen
e Gilmar "Galego" já garantiram
o camarote.

Enquanto as badaladas lojas
locais só pensam em vender a co
leção de verão, os empresários da
área, de Iaraguá, já se preparam
para acompanhar os estilistas
brasileiros acelerarem a máqui
na de costura para o lançamento
da coleção inverno na São Paulo
FashionWeek, de 28 de janeiro a

2 de fevereiro.

Dica de hoje
Conferir as delícias daConfraria do Churrasco.
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ReI 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 suites, contendo 01 apto com 02
, quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e

'� cozinha mobiliada - próx Ao posto de saúde do CzernieWicz
li

� L-1002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWICZ - Com 03 quartos, 01
i: bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, deposito, toda
I, murada com grama. Portão eletrônico. R$ 1.050,00
, L- 1 003 - CASA - VILA RAU - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de
serviço,01 bwc, 01 vaga de garagem.R$ 500,00.
1.:-1006 - CASA DE ALVENARIA -ILHA DA FIGUEIRA - CASAS NOVAS
- Com 03 Suítes, + 01 bwc social, sala, cozinha, área de �erviço,
salão de festas com churrasqueira, 02 vagas de garagem. Portão
eletrônico. R$1.000,00

r-:;.......:-:-7r.:JI......�.1II�:::;:;87-.1 L-1 008 - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 sàlas, 02
bwc's, recepção, estacionamento na frente - água e luz individual.
R$1.750,00

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

i R$2.300,00
, L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's, -

)1 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com
� jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
: L-1 015 - CASA DE ALVENARIA - RIO MOLHA com 01 suíte, 02
f quartos, salas de estar, sala de jantar, sala de 1\J, escritório, cozinha,
:; lavanderia, área de festas, piscina, garagem para 04 carros.

'

.� R$1.660,00
L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 suíte,
03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletronico, alarme. R$4.500,00
1.:-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevacor Com
móveis. R$550,00 Cond Aproximado de R$1 00,00
L-2001 - APARTAMENTO - ILHA DA FIGUEIRA - Com 02
quartos, sala e cozinha conjugadas, área de serviço, sacada com
churrasqueira, 01 vaga de garagem. R$660,00

; L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha,I

bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond.
'! Aproximado de R$1 00,00
I), ReI L-2003 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala,
I,

cozinha, área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01
l� vaga de garagem. R$ 580,00. Cond. Aproximado R$ 80,00.
I

I ReI L-2004 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, sala,

I.� cozinha, área de serviço, sacada grande com 01 vaga de garagem.

mi R$ 450,00 Cond. Aproximado. R$ 70,00.
•

I i L-2005- APARTAMENTO - CENTRO - Com 04 quartos, sala e copa
conjugadas, cozinha, área de serviço, 02 bwc's, sacada frente e

fundos, 01 vaga de garagem. R$850,00 Cond. Aprox. 130,00
L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - cf 01 quarto, cozinha, bwc.
R$220,00

""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''' ""'7 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

1
de serviço, sacada com churrasqueira, fica dois ar condicionado, 02

i vagas de garagem: R$1.500,00
I ReI L-2008 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, com .

I bwc, cozinha, sala e área de serviço conjugadas, não tem garagem,
li sacada bem grande. R$ 450,00. Cond. Aproximado R$ 70,00

I ReI L-2009 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala,
í cozinha, área de serviço, banheiro e 01 vaga de garagem. R$ 650,00.
I Cond. Aproximado de R$ 90,00
#
H L-2010 - APARTAMENTO - VILA NOVA - Com 02 quartos, sala,
I cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
'J garagem. R$550,00 condomínio aproximado de R$80,00.
I .

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 Cood Aprox. 80,00
L-2013 - APARTAMENTO - CZERNIEWICZ - Com 01 quarto, sala e

cozinha conjugada, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00
Cond. Aproximado de R$70,00
L-2014 - APARTAMENTO - BAEPENDI- Com 03 quartos, 02 bwc's,
sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$ 750,00,
Cond. Aproximado R$ 100,00.
L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40
m2 com bwc. R$500,00
L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$2.800,00
L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
110,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$1.000,00
L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,00
ReI L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Ed. Florença - Com
110m2,02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador. R$
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 - cf 280m2. R$2.400,00
L-3016 - SALA COMERCiAL TERREA
CENTRO - Com aprox. 50m2, bws, com
estacionamento. R$600,00
L-4006 -ILHA DA FIGUEIRA - GALPÃO com

aproximadamente 400m2 - Com 01 bwc,
estacionamento. Murado. R$1700,00

.

SUA FELICIDADE NOSSO COMPROMISSO! TE'MIOS D:IVE'RSAS OPCÕiES PARA LOCACÃO - CONSULTE-NOS!
_, _,
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Garotos. rumo àCapi
Jovens jogadores de Jaraguá estão prontos para brilhar em Florianópolis"

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Alisson (E) foi apresentado no juvenil do Avaí em março do ano passado. Jean está em Florianópolis há quatro anos e tenta vaga no time principal

JARAGUÁ DO SUL

Passou o tempo que
ser bom de bola era o

suficiente para se tornar
.

um jogador de futebol no
Brasil. Nos dias de hoje
não basta apenas ser bom
com a bola no pé.
/

E
preciso um bom empre
sário, ser visto por olhei
ros' participar de peneiras
e ter uma boa estrutura

familiar, já que a grande maio
ria sai muito cedo de casa. Jean
Deretti e Alisson Nunes sabem
muito bem disso e começam a

trilhar suas carreiras em gran
des clubes com muita deter

minação. O meia-atacante Jean
está há quatro anos no Figuei
rense e com 18 anos se conside
ra pronto para ser promovido à

equipe principal.
Ele foi indicado para jogar

em Florianópolis pelo pai de Fi

lipe Luis, Moisés Karsmiski, e

já disputou duas Copas São
Paulo (2010 e 2011), uma Bra
sileiro Sub-20 e atuou contra
o Metropolitano pelo time
titular do Figueirense no Ca
tarinão do ano passado. Por
isso, acha que "2011 será o

seu momento. "Está acertado

parame apresentar no profis
sional. Acho 'que até ametade
do ano estarei com eles, a ex-

pectativa é grande", previu.
Os pais' de Jean, Tânia

e Edgart Deretti,. também
aguardam ansiosos a promo
ção do filho. "Na época que
ele saiu de casa a mala era

maior que ele", brinca o pai
do jogador que está desde os

13 anos em Florianópolis. Já
a mãe lembra dos momentos
de afliçã�. "O primeiro ano foi

,

o mais difícil, mas agora já es

tamos acostumados", disse.
Tudo o que Jean passou no

começo está se repetindo com

Alisson, que se apresentou no I·

Avaí emmarço do ano passado.
O meia de 16 anos curte as fé
rias em Jaraguá e se reapresenta
no Leão no dia 6 de fevereiro. "É
como uma família, o grupo me

" acolheumuito bem", relatou.
O pai dele, Jair Nunes Pres

tes, se enche de orgulho quan
do fala do filho. "A felicidade é

grande como pai e admirador
do esporte vendo o filho. em
um clube da capital", descre
veu. Além do Avaí, o meia teve
uma pequena passagem pelo
Paraná Clube, em 2008.

O que os dois talentos [ara
guaenses pretendem no futu
ro? Jean,mais velho e experien-

. te, pensa em seleção brasileira
e um grande clube europeu. Já
omeninoAlisson quer ajudar a
família e os amigos.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

Carlos e Elder vão realizar testes no Leão da Ilha em fevereiro

Helena faz la
travessia com

apoio do OGP
GUARAMIRIM

A paratleta Maria He
lena Eggert realiza no do

mingo, 23, sua primeira
maratona aquática com o

apoio do Jornal O Correio
do Povo. Trata-se da Tra
vessia da Cidade de Itajaí.
A prova, válida pelo Cir
cuito de Maratonas Aquá
ticas; terá 1,5 mil metros e

acontece na praia de Ca

beçudas. Em janeiro des
se ano, o Jornal anunciou
o apoio à atleta que havia
ficado sem patrocínio para
prosseguir nos circuitos

que estava disputando.
"Quero trazer o primeiro
lugar para retribuir o reco
nhecimento que deposita-

." .

ram em rmm, aVISOU.
Até agora apenas uma

prova do Circuito de Ma
ratonas Aquáticas foi re

alizada. Foi a Travessia
Internacional da Lagoa da

Conceição, na-qual a nada
dora de Guaramirim ficou
em primeiro lugar, mas

acabou sendo desclassifi
cada por problemas técni
cos. "Senti uma frustração
muito grande naquele mo
menta" (que foi desclassifi
cada), mas agora está tudo
bem e pronta para recupe
rar aquele pódio", disse.

"
Quero trazer o primeiro
lugar para retribuir o
reconhecimento que
depositaram em mim.
MARIA HELENA, PARATlETA

"
Segundo ela, a etapa de

Itajaí é bastante difícil, pois
o mar de Cabeçudas pos
sui ondas fortes e o tempo
instável pode atrapalhar
o andamento da prova.
Maria Helena compete na

categoria PPNE (Pessoas
Portadoras de Necessidades

Especiais) e a expectativa é

que cerca de dez mulheres

participem nesta categoria.
A próxima etapa dela será
na Represa do Palmeiras,
em Rio dos Cedros. Além de
Maria Helena, nadadores
da equipe Ajinc/Urbano/
FME também marcarão

presença em Itajaí.
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mlsteno·Flamengo
Mengo enfrentaAmérica sem Ronaldinho, que não tem data para estrear

DA REDAÇÃO
A estreia de Ronaldinho
Gaúcho pelo Flamengo está
cada vez mais próxima, mas
a data para que isso ocorra

I

ainda é uma incógnita.

Otécnico
Vanderlei Luxem

burgo afirmou quejá sabe

quando o craque fará sua

primeira partida pelo clu
be, mas preferiu não divulgar para
a imprensa e para os torcedores.
"Já está traçado, mas quando for
o momento certo passarei para
vocês. Não vou esconder. Eu en
tendo a pressão de vocês (jor
nalistas). Mas eu tenho isso e

outras coisas para trabalhar. Há
interesses comerciais. Futebol é

negócio", afirmou.
De acordo com :o prognósti

co passado pelo preparador físico
Antônio Melo, Ronaldinho estaria

pronto para a estreia no clássico
diante do Vasco, em 30 de janeiro.
No entanto, por conta dos interes-

ses comerciais a diretoria poderia
adiar para o dia 2-de fevereiro, dian
te do Nova Iguaçu, no Engenhão.
Assim, toda á renda da partida iria
para o Flamengo.

Ainda sem contar com seus

principais reforços - assim como

Ronaldinho Gaúcho, os recém-con
tratados Thiago Neves e,Bottinelli
também estão fora' -, o Flamengo
enfrenta oAmérica hoje, às 17h, em
Édson Passos, pela terceira rodada
do Campeonato Carioca.

PAULISTA

Pelo Campeonato Paulista, o

São Paulo entra em campo hoje,
às i9h30, para enfrentar a Ponte
Preta. O Tricolor terá umamudan

ça na equipe: o lateral lIsinho,
que vinha jogando improvisado
na meia, sentiu uma contratura

muscular na coxa esquerda e foi
vetado pelos médicos do clube.
Com isso, o atacante Fernandi
nho treinou nesta sexta-feira en
tre os titulares e' será escalado em
seu lugar. Segundo preparador físico da Gávea, Gaúcho está pronto no dia 30

AVAí BUSCA A REABILITAÇÃO PARA SAIR DO ZERO NA TABELA

Figueirense de olho na liderança
DA REDAÇÃO

OS dois times catarinenses

que estão na Séria A do Campe
onato Brasileiro ocupam lugares
distintos na tabela. O Avaí ainda
não saiu do zero e ocupa a lan
terna da competição. O Leão vai
tentar a reabilitação contra o

Criciúma, às 17h, fora de casa.

Todos os jogos do Catarinense
serão no domingo.

Enquanto o rival passa por um
momento ruim, o Figueira é o vi
ce-líder e pretende encostar ainda

mais na Chapecoense, que lidera
absoluta com seis pontos, dois a

mais que o time da Capital. Para
isso, o Figueirense terá de bater o

Brusque, às 19h30, embalado pela
vitória por 3xO diante do Leão da
Ilha no meio da semana.

Já a Chapecoense tenta se

manter na liderança diante do Im
bituba, às 17h, fora de casa. OVer
dão do Oeste é o único time com

100% de aproveitamento na com
petição e vem embalado depois de
importante vitória sobre o Tigre,

que lhe rendeu a liderança.
A rodada do Catarinense tem

ainda o confronto entre Joinvil
le x Marcilio Dias (19h30) e Me

tropolitano x Concórdia (l7h). O

Iec é outro que tenta se reerguer
na competição, depois de estrear

com uma vitória de virada sobre
o Brusque levou uma sonora gole
ada do Figueira, por 4xO, no meio
da semana. A equipe apresentou
ontem o goleiro Max, ex-Vila Ve
lha. O arqueiro vem para disputar
a titularidade com Paulo Sérgio.

DIVULGAÇÃO

Chapecoense é a única equipe com 100% de aproveitamento e enfrenta o Imbituba n�ste domingo

Colorado B
terá desfalque
importante

o time B do Internacional
terá um importante desfalque
para enfrentar o Santa Cruz, nes
te sábado, às 17h, pela terceira
rodada do Campeonato Gaúcho.
O volante Elton, um dos princi
pais destaques da equipe B que
represente o clube nas primeiras
partidas do ano, não se recupe
rou de lesão muscular sofrida na

vitória por 1xO sobre o Porto Ale
gre, na última quarta-feira, e foi
cortado da lista de relacionados

para o confronto.

Em seu lugar, o técnico En
derson Moreira escalou Augusto
no treinamento desta sexta. Com
isso, o esquema tático da equipe
seguirá sendo o 4-5-l. Outra no
vidade na escalação será o meia
João Paulo, que se recuperou de
dores musculares e também trei
nou entre os titulares.

Esporte 19

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 3a RODADA
AMANHÃ
17h - Imbituba x Chapecoense
17h - Criciúma x Avaí
17h - Metropolitano x Concórdia
19h30 - Figueirense x Brusque
19h30 - Joinville x Marcílio Dias

Classificação: Chapecoense 6,
Figueirense 4, Metropolitano 4,
Criciúma 3, Brusque 3, Concórdia 3,
Joinville 3, Marcílio Dias 1,
Imbituba te Avaí O.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 3a RODADA,

HOJE
17h - Bragantino x Santo André
19h30 - São Paulo x Ponte Preta

19h30 - Mogi Mirim x Mirassol

19h30 - Linense x Portuguesa
AMANHÃ
17h - Corinthians x Noroeste

17h - Grêmio Prudente x Santos

17h - Paulista x São Bernardo

19h30 - Oeste x Palmeiras

19h30 - São Caetano x Ituano

19h30 - Americana x Botafogo-SP

Classificação: Santos 6, São Paulo

6, Paulista 6, Americana 6, Palmeiras
4, Corinthians 4, Oeste 3, Mogi Mirim
3, São Bernardo 3, Portuguesa 3,
Mirassol 3, Noroeste 2, Santo André 2,
Botafogo-SP 2, Bragantino 1, Linense
1, Prudente O, Ponte Preta O, Ituano O '

e São Caetano O.

• CA-MPEONATO PARANAENSE
• 3a RODADA

HOJE

17h - Atlético-PR x Iraty
AMANHÃ
16h30 - Cianorte x Corinthians-PR
16h30 - Cascavel x Rio Branco-PR

, 16h30 - Operário x Arapongas
16h30 - Paranavaí x Roma-PR
17h - Paraná Clube x Coritiba

Classificação: Coritiba 6, Roma 4,
Iraty 4, Corinthians-PR 3, Arapongas
3, Atlético-PR 3, Rio Branco-PR 3,
Cianorte 3, Operário-PR 3, Paranavaí
3, Cascavel O e Paraná O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
• 3a RODADA

HOJE

17h - Internacional x Santa Cruz-RS
20h30 - Novo Hamburgo x Pelotas

AMANHÃ
17h - Universidade x Grêmio

19h - Ypiranga-RS x Porto Alegre
19h30 - Caxias x Cruzeiro-RS

.

_19h30 - Lajeadense x Veranópolis
20h - São Luiz x Inter-SM

SEGUNDA-FEIRA (24/1)-
19h30 - São José-RS x Juventude

Classificação: GRUPO A: Lajeadense
4, Ypiranga-RS 4, Caxias 4, Novo
Hamburgo 3, Universidade 3,
lnternacional 3, São José-RS 1 e São
Luiz O. GRUPO B: Veranópolis 6, Santa
Cruz-RS 3, Cruzeiro-RS 3, Juventude 3,
Grêmio 2, Inter-SM 1, Pelotas 1

e Porto Alegre O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 28 RODADA

HOJE

17h - América-RJ x Flamengo
17h - Volta Redonda x Boavista-RJ

AMANHÃ
17h - Resende x Americano-RJ
17h - Duque de Caxias x Macaé
17h - Madureira x Bangu
19h30 - Nova Iguaçu x Vasco

19h30 - Fluminense x Olaria

19h30 - Cabofriense x Botafogo

Classificação: GRUPO A: Flamengo 3,
Resende 3, América-RJ 1, Americano
1, Boavista 1, Nova Iguaçu 1, Vasco O

e Volta Redonda O. GRUPO B: Macaé
3, Botafogo 3, Fluminense 3, Olaria
3, Duque de Caxias O, Bangu O,
Madureira O e Cabofriense O.
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De mala e instrumento, .

participantes transformam
a cidade na morada

da música

Maioria dos instrumentistas
inscritos no evento chega neste
fim de semana à cidadei

t JARAGUÁ DO SUL

O Festival de Música
de Santa Catarina já
começou. Mas é neste
sábado e domingo que os

participantes modificam o

cenário local.

e lençol e precisei dormir algum
tempo sobre camisetas", lembra.

Agora, mais atento, ele pre
tende aproveitar o festival na

completude. A preparação inclui
estudo reforçado, afinal, à frente,
esperam por Souza aulas e con

.

certos que devem ocupar os pen
samentos integralmente. "Respi
ramos música 24 horas por dia",

Como
as aulas iniciam ape- diz o instrumentista. O assunto

nas na segunda-feira, a habita até mesmo as conversas

maioria dos instrumentis- nos poucos horários de folga,
tas desembarca em Iaraguã como o das refeições.

do Sul somente durante o fim de A rotina, mesmo cansativa,
semana. Por isso, a partir das pri- empolga. O tubista afirma que o

meiras horas de hoje até a noitede Femusc possui um nível elevado
amanhã, quem transitar pela re- de qualidade e pode ser considera
gião central da cidade vai perceber do um dos melhores do país. Outra
umamovimentação diferente. compensação vem das experiên-

O tubistaCésarSouza, 26, é um cias pessoais vivenciadas no even
dos que contribui para essa inva- to. Para Souza, a receptividade da
são musical. Ele sai de São Paulo e população, associada ao cotidiano
viaja por cerca de dez horas inin- f' jaraguaense, provoca bem-estar.

terruptas, pois escolheu percorrer 'Acabei me identificando com a

a distância que o separa do Fe- cidade, quando estou no festival,
musc de ônibus. "Sair por aí com me sinto no paraíso", enfatiza.

.

a tuba é complicado, dá até exces- Assim como ele, mais de 500
so de bagagem no avião", explica. músicos permanecem no mu

Junto dela, o músico ainda carre- nicípio até a primeira semana

ga roupas e materiais suficientes de fevereiro. Se você assisti-los

para quase 20 dias longe de casa. sobre o palco, confira a progra
Apreocupação de lembrar de cada mação abaixo e fique à vontade.
detalhe fez a arrumação das malas Todos os concertos são gratuitos.
perdurar. Desde a última terça-
feira, o aluno organiza os perten -

• Kelly Erdmann
ces. "Uma vez, esqueci travesseiro kelly@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
• Grandes Concertos
O quê: apresentação dos vencedores do
2° Concurso Internacional de Harpas e dos

participantes da Conferência Internacional de

Harpas. A regência da orquestra acompanhante é o

maestro Alex Klein. Horário: 20h30. Palco: Grande
Teatro da Scar. Repertório: não divulgado.

AMANHA
• Grandes Concertos
O quê: concerto da Mega Banda do Encontro

Catarinense de Bandas. O grupo tem a regência
do maestro alemão Dietmar Wiedmann.

Horário: 20h30. Palco: Grande Teatro da Scar.

Repertório: não divulgado.

SEGUNDA-FEIRA
• Música no Shopping
Horário: 13h. Palco: Praça de Alimentação do

Shopping Breithaupt. Repertório: Arenguay - de
Abel Carlevaro. Ciclos Nordestinos - de Marias
Nobre. Quarteto n° 1 W.99 - de Heitor Villa-Lobos

• Música na 'Praça
Horário: 13h. Palco: Center Angeloni. Repertório:
Quarteto n° 1 - de Osvaldo Lacerda. Sabrosa
- de Mauricio Murcia. When Saints Aleluya -

Luther Henderson

• Violão Plus
Horário: 18h. Palco: Serviço Social do Comércio

(Sesc). Repertório: recital de violino e violão com

Daniel Guedes e Mário Ulloa

• Música de Câmara no Museu
Horário: 18h. Palco: Museu Weg. Repertório:

Três Danças - de Warren Benson.

Sabrosa - de Mauricio Murcia. Fantasia op. 124

para violino e harpa - de Camile Saint-Saens.

• M'úsica na Igreja
Horário: 18h. Palco: não divulgado.
Repertório: Duo para duas flautas op. 10
n° 1 - de Friederich Kuhlau. Duetos para
contrabaixos - de David Anderson.

Divertimento n° 2 - de Luis Gianneo

• Piano Masters
Horário: 18h. Palco: Grande Teatro da Scar.

Repertório: Klavierstücke op. 118 n° 1, 2, 3 - de

Johannes Brahms. Sonata n° 1 em sol maior op.
78 - de Johannes Brahms.

• Momento Springmann
Horário: 19h. Palco: Pequeno Teatro da Scar

Repertório: Homage a Bellini -'- de Antonino

Pasculli. O vendedor de cigarras - de Nikita
Koshkin. Concerto em ré menor para tuba e

piano - de Tomaso Albinoni. Divertimento
n° 3 - Wolfgang Amadeus Mozart.

• Musicalmente Falando

O quê: bate-papo do maestro Alex Klein com

a plateia a respeito do repertório do Grande
Concerto. Horário: 20h.
Palco: Grande Teatro da Scar

• Grandes Concertos
Concerto das Nações
Horário: 20h30. Palco: Grande Teatro da Scar.

Repertório: Freedom Suite para Quarteto
.de Cordas, de Barbara Harbach. Músicas
tradicionais dos países representados
com a Orquestra Sinfônica.

Acesso: gratuito (ingressos dos concertos, noturnos devem ser retirados com antecedência na Secretaria da Scar)

Crianças também podem se divertir
Enquanto os instrumentistas adultos vão se

dedicar aos ensaios, concertos e aulas, mais de
cem crianças também devem se integrar à pro
gramação do evento. Cabe ao Femuskinho a ta

refa de ocupar o tempo desse grupo com muita
diversão e descoberta musical. Promovida pelo
festival desde a quarta edição, em 2009, a colônia
de férias oferece classes de flauta doce, cordas e

coral infantil. Além disso, ainda organiza diversas
atividades recreativas e de integração.

Conforme a organização, participam da versão
mirim do Femusc aqueles que têm entre cinco e 13

Femuskinho promove iniciação
musical entre as crianças, além

de também divertir

anos de idade. Foram disponibilizadas 130 vagas e

os pais interessados em inscrever os filhos na ma
ratona podem entrar em contato pelo telefone (47)
3373-8652 ou procurar a secretaria, no Centro Cul
tural Scar. O custo é de R$ 120.

O Femuskinho começa no próximo dia 23 e se

gue a,é o dia cinco de fevereiro. Todas as brincadei
ras e liçõesmusicais.estão concentradas nas depen
dências do Colégio Marista São Luís. Elas ocorrem
de segunda a sexta-feira, porém, nos fins de semana
as crianças apresentam ao público o que aprende
ram nas salas de aula.
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Beatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no

ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

DA LITERATURA PARA TELA.
Dia 19 foi aniversário de EdgarAllan Poe

(19/1/1809 -7/10/1849). O escritor, poeta,
romancista, editor, crítico é considerado
o pai e mestre da literatura de horror. Na
ocasião do aniversário, o ator John Cusack
(@johncusack) felicitou o escritor no Twitter

postando as primeiras fotos do set do
filme "The Raven" (O Corvo). Cusack é o

protagonista e interpretará o próprio Poe.
O filme ainda não tem data definida, o que
sabemos é que será ainda em 2011.

Samara Ribeiro dos Santos completa
20 anos hoje. Família e amigos desejam
muitas felicidades. Parabéns!

Jackson de Lima comemora aniversário hoje
e recebe caloroso abraço e parabéns da família
e da turma da Golden Financiamentos

iPad mais "recreativo"
Desde 1953, existe Playboy. A revista erótica que acompanha gera

ções iniciou no papel, foi digitalizada e vai chegar ao iPad sem censura,

já que o conteúdo disponível até agora não tem nudez. Quem avisou
foi o próprio Hugh Hefner pelo Twitter (@HUGHHEFNER). O catálogo
completo chega, emmarço, com a nova versão do aparelho e estará dis

ponível naApp Store. Se sai para o Brasil também?Difícil dizer, nunca se
sabe, mas muitos homens já devem estar fazendo pensamento positivo.

I

Embate entre super-heróis
Para quem está sempre a procura de jogos para Xbox 360 e Playsta

tion 3, aqui vai uma dica: Marvel vs. Capcom 3: Fate ofTwoWorlds com

lançamento previsto para dia 15 de fevereiro. O jogo de luta promete sur
preender os fãs pela quantidade de personagens presentes de partida,
cerca de 30. A jogabilidade seguirá o tradicional 2-D em alta resolução,
mas haverá alguns momentos inspirados no sistema 2.5-D de Street Fi

ghter IV: O título trará muitos itens, personagens e uniformes destravá
veis. Mais detalhes no http://marvelvscapcom3.com.

Dois cliques simultâneos captados na noite de abertura do Femusc, na Scar, na quinta-feira. Enquanto a violinista Sophia Chan e orquestra
são regidos pelo maestro Alex Klein, o produtor da pequena tatentosa no palco, James Huang, registra o encantador momento

lONDQNRUS I

Som dos DJs Mac Dave e do
residente Adrian P. Ingressos a

RS 15 homens e RS 10 mulheres.

ES'PAÇ(lOO ocA
Show com as bandas Mister
Twisted, Repelente Band e

Cadaveric Hotel. "Início às 22h30.
I I 1H,g'r�ssos ant'�çipa(jos a RS tq ,I

, .

eles e RS 5 elas.

dia
LONOON pus

Domingo sertanejo com
Ander & Fael.lngressos na hora

a RS 15 eles e RS 10 elas.

dia
ZUM SCHLAUCH

Quarta Fuel com show de
Fernando Lima e Banda. Ingressos
na hora a RS 15 eles e RS 1 O elas.

Clique! Clique!
Terminam amanhã as inseri

ções para o curso de Fotografia
Digital- Nível Intermediário ofe
recido pela Unerj e ministrado

pelo fotógrafo Flávio Ueta. O iní
cio do curso será dia 1 de feverei
ro' com duração de 16.horas. Va

gas limitadas. Informe-se no site

www.unerj.br.
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Com previsão de mais
chuvas, a Defesa Civil do
Estado manda ajuda e

ordena evacuação imediata
das áreas de risco.

Frente às enchentes que dei
xaram Santa Catarina em estado
de emergência, a Defesa Civil
do Estado enviou 200 colchões,
participou do levantamento das
áreas de risco, e colocou a equi
pe à disposição dos municípios
do Vale do Itapocu. A Defesa
Civil de Iaraguá do Sul está co

ordenando, junto à Prefeitura,
a retirada da população das
áreas de risco. A instrução é de
buscar refúgio com parentes ou
amigos o mais cedo possível, e,
se não tiver para onde ir, pedir
auxilio ao poder público ou à
Defesa Civil. Qualquer movi

mentação de terra deve ser in
formada às autoridades.

.

Com as fortes chuvas desta se

mana, especialmente as de quar-

PREVISAo DO TEMPO

ERTA
Fim de semana segue chuvoso e amaré alta dificulta o escoamento

ta e sexta-feira, estimadas entre

50mm e 100 mm, o solo está fra

gilizado e lamacento, e as regiões
que sofreram com deslizamentos
e alagamentos, nesta quinta-feira
feira, continuam ameaçadas.

EDUARDO MONTECINO

A previsão para este sábado é
de chuva persistente, com volu
me significativo, entre 20mm e 50

mm, especialmente no Planalto e

Litoral Norte. Com a maré alta, o
escoamento das águas deve ser

mais lento, aumentando o risco
de inundações.

No domingo e na segunda, com
a passagem de uma massa de alta

pressão, a tendência é de que o sol
comece a abrir durante o dia, e vol
tem as pancadas de chuva de baixa
intensidade à tarde. Esse quadro é

provocado pelo calor, e não deve re-
presentar risco no domingo. Técnicos da Defesa Civil do Estado pedem que moradores deixem as áreas de risco imediatamente

Tempo instável. Do
Oeste ao Planalto Sul,
nebulosidade variável com
chuva isolada pela manhã,
especialmente ao norte.

Temperatura elevada.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 22°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 22°C
MÁX: 32°C

SEGUNDA

MíN: 21°C
MÁX: 31°C

TERÇA
MíN: 22°C
MÁX: 31°C

. J:�b

Solo de Jaraguá
perto do limite

As chuvas sucessivas e In

tensas dessa semana deixaram
a estabilidade do solo em partes
de Jaraguá nos seus limites. A re

sistência do terreno é a mesma de

2008, e se as chuvas continuarem,
propicia novos deslizamentos.

Precipitação forte
continua no sábado

As chuvas pesadas da segun
da metade desta semana devem
se repetir neste sábado, podendo
provocar novos, alagamentos. No
domingo, o tempo deve abrir um

pouco, e as chuvas retomam ao lon-
o

go da semana, commenos força.

Ensolarado Pm'ilialmente �lublarlo Instáve!
Nublado

0\
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VALE DO IIAPOCU

A chuva intermitente que
caiu no dia de ontem deixou
um rastro de destruição e

morte na região.

Amaior
tragédia aconteceu

na localidade de Benja
min Constant, em Mas

aranduba, por volta das
20h30. Uma menina de apenas
quatro meses foi arrastada pela
correnteza e morreu afogada. A
morte foi confirmada pelo tio da

criança, Anderson Iurk, Até _o fe
chamento da edição, às 23h30,
os Bombeiros Voluntários não ti

nham informações sobre o óbito.
Anderson contou que a fatalida

de aconteceu no momento em que
a família, de 11 pessoas, abandonou

as casas - que ficam no mesmo ter

reno' na encosta deummorro - com

medo que asmoradias desabassem.
Ele disse que, enquanto os paren
tes andavam por uma rua alagada
procurando um abrigo, uma forte
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NO CZERNIEWICZ, "DUAS CASAS VAZIAS FORAM SOTERRADAS
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corrente de água se formou na via e

atingiu as pessoas.
Com a força da água, a menina

AndressaVitóriaWendors, que esta
va no colo da tia, foi arrastada pela
correnteza. Conforme Anderson,
o corpo dela foi achado em meio à
lama às 22h30 de ontem, porum vi
zinho que ajudava nas buscas com
o auxílio de um trator. Na noite de

ontem, Anderson ainda não sabia o

que teria causado o alagamento da
rua onde a família estava.

"A rua estava um pouco alaga
da, mas dava para passar. De re

pente deu um estrondo e encheu
de água, acredito que foi uma
barreira que desabou", comentou,
bastante emocionado.

A irmã gêmea de Andressa, que
estava no colo de um tio no mo

mento do acidente, não se feriu. Por
causa do difícil acesso à localidade,
Anderson comentou que muitos

amigos e parentes foram de cami
nhão prestarsolidariedade à família

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Dezenas de ruas ficam alagadas

Criança de apenas quatromesesmorreu ao ser arrastadapela correnteza, emMassaranduba

Casas destruídas, dezenas de
ruas alagadas e Centenas de pessoas
andando sem rumo. Este era o ce

nário que podia ser visto na cidade
no início da noite de ontem, quan
do a chuva voltou a cair com força
na região. Ruas do Centro, Barra do
Rio Cerro,Amizade e Ilha da Figuei
ra foram tomadas pela água.

Por volta das 18h, muitas ruas
mais pareciam rios, surpreen
dendo quem saía do trabalho.

Apesar do risco, muitos se arris
caram e passaram por trechos

completamente alagados. Vários
condutores seguiram pela con

tramão na tentativa de achar
uma saídamais rapidamente.

Uma das situações mais gra
ves registradas no início da noite
de ontem foi o soterramento de
duas casas na rua Ildo Formigari,
no Czerniewicz. No entanto, nin
guém se feriu porque as residên
cias estavam desocupadas: uma
estava em construção e a outra

havia sido interditada em 2008.

De acordo com a Defesa Ci-

vil, 53 famílias haviam sido le
vadas para abrigos provisórios
até as 21h de ontem. No entanto,
não era possível informar o nú

mero de desalojados e desabri

gados porque os atendimentos

não paravam de crescer. Um sis
tema foi montado para canalizar
as chamadas de emergência dos
Bombeiros Voluntários e Polícia
Militar. O Exército de Ioinvílle,
Ieep Clube e outros voluntários
trabalham no resgate de mora

dores isolados.

Estragos causados
pela chuva foram
generalizados

Durante a tarde de ontem,
a Defesa Civil e os Bombeiros
Voluntários fizeram um mapea
mento das áreas mais atingidas
da região. Em Iaraguá do Sul, os
locais mais prejudicados foram:
Santa Luzia, Rio da Luz, Três Rios
do Norte, Três Rios do Sul e Mor
ro da BoaVista.

Na localidade de Grota Fun

da, no Santa Luzia, integran
tes do Grupo de Voluntários de
Busca e Salvamento Gerar reti
raram uma família que estava

em área de risco. Outras cinco
famílias permaneciam isoladas
em uma encosta, onde o acesso

. dos voluntários era dificultado

pela chuva e lama.
Em Guaramirim, houve ala

ganientos e deslizamentos de
terra nos bairros Avaí, Figueira,
Caixa d'Água e Centro, mas nin
guém se feriu.

Governador libera
recursos para
380 mil afetados

O governador Raimundo Co
lombo autorizou, ontem ànoite, por
volta das 19h, pormeio do Departa
mento de Defesa Civil, a liberação
de verbas emergenciais e o envio
de alimentos, materiais de higiene
pessoal, de limpeza e colchões para _

osmunicípios em situação de emer
gência, devido às chuvas que asso

lam Santa Catarina desde segunda
feira. De acordo com os relatórios
da Defesa Civil, já são mais de 380
mil pessoas afetadas em 33 muni

cípios catarinenses. Entre as cida
des mais atingidas estão: Joinville,
com 6.285 desalojados; Criciúma,
com 2.400; Iaraguá do Sul, com
1.080; eMaracajá, com 600.

•

,

Durante a noite de ontem,
esquema de prontidão foi
montado na sede dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá

Barreira cai e
deixa SG-416
interditada

A SC-416, principal acesso ao

município de Pomerode, foi in
terditada na tarde de ontem por
causa de uma queda de barreira
e não havia previsão para liberar
a passagem. Além disso, a pro
gramação de ontem do Femusc

(Festival de Música de Santa Ca

tarina) chegou a ser cancelada.
O fornecimento de energia

elétrica permanecia interrompi
do em localidades de Iaraguá do
Sul, Schroeder e Corupá, onde a

falta de acesso prejudicou o des
locamento das equipes demanu
tenção. Já o Samae informou que
a distribuição de água permane
cia irregular em todas as regiões
da cidade por causa do nível de

sujeira no Rio Itapocu. A expec
tativa é de que a produção seja
normalizada dentro de 48h, mas
isso só será possível se o tempo
melhorar.

Na Barra do Rio Cerro, moradores tentavam
desentupir bueiros para dar vazão à água que
invadiu a WalterMarquardt
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

�auIoeIite.com.br Grupo Auto Elite 40 enes de credibilidade. Líder de vendas da região.
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