
paz e inclusão
Tchoukball, o esporte da paz, será praticado
pormais de 300 crianças de Iaraguá do Sul
e região no projeto Sesi
Atleta do Futuro.

Página21

Projeto foi descartado pela
PIERO RAGAZZI Prefeitura de Jaraguá do Sul, que�'_-"-------- " "IIlII__•

estuda a implantação de usinas
de reciclagem. No município,
transporte do lixo custa RS 7
milhões por ano. Páginas 16 e 17

Entrevista
Senador Paulo
Bauer CPSDB) fala
sobre prioridades do
mandato, relação com

o governo federal
e sua possível
candidatura
em2014.

Página4

Programas habitacionais
têm setemil cadasllatlos

Segundo a Prefeitura, 60% dos jaraguaenses que esperam por casas _

populares vivem em áreas de risco. Para este ano, governo municipal prevê
a entrega de 512 apartamentos para famílias de baixa renda.

Página 7

NOANO QUEVEM TEM MAIS
Depois de 17 dias de espetáculos, Femusc se "despede dizendo "até logo". A próxima

edição poderá ser prestigiada entre os dias 15 de janeiro e 4 de fevereiro. Páginas 10 e 11

_ ,

--Unimed1ft
• •
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o melhor plano de $aúd� i! VIver.
a segundo melhor <t lJnimed,

Continua indefinicão
�

sobre áterro regional
.

Jovem de 17 anos
é morto a facadas
Alex Sandro da Silva levou mais
de 50 golpes pelo corpo na

Barra do Rio Cerro. Na tarde de
ontem, cinco suspeitos foram
levados à delegacia para prestar
depoimento. página 23

Rede estadual volta
às aulas na segunda
Na regida, 32 escolas devem
receber mais de 25 mil alunos.
No Colégio Julius Karsten, que
está passando por reforma, ano
letivo deve iniciar no próximo

_

dia 14. Página 9

FAMEG

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

�- onstam nos livros de re

gistro de Jaraguá que, em
1926, atuavam' oficial

..._ mente: os mestres pedrei
ros Lorenço Kanzler, Leopoldo
Mahnke, Rudolf Hess e Paulo
Sohn (até 1927); os mestres car

pinteiros Bertholdo Hort, Frede
rico Herzog e Germano Küster.
O pintor era Carlos Kopmann, e

atuava como agrimensor Henri
que Spengler.

Lorenço Kanzler chegou ao

Brasil em 1895, com seus pais

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita

Construindo no Distrito
e irmãos. Aprendeu o oficio de

pedreiro em Joinville, com Pau
lo Mehl, e nos Estados Unidos.

Lorenço, com seus filhos Albano
e Arno, e também o irmão João,

__ I 1'. ."

sao responsaveis por mumeras

construções em Jaraguá, dentre
elas: Colégio São Luiz, moradias
de Georg Czerniewicz, Bernardo
Grubba, Wilhelm Weege e Ar
naldo Leonardo Schmitt; além
da Igreja Luterana do Rio Cerro,
Hospital São José e Capela Santa
Emilia.

Exemplo de planta de edificações antigas. As plantas possuem diversos
detalhes, sendo que algumas inclusive contém floreiras, árvores, jardins

Pelas escolas
Em fevereiro de 1925 o jornal

publicava pequenas notas sobre

algumas informações escolares:
Foi concedida subvenção de

35$000 (trinta e cincomil réis) para
a Escola do Alto Rio da Luz, regida

. pelo professorAdalberto Haffner;

Proposta cnaçao de mais

duas, escolas: Vila Chartres e Alto

Itapocuzinho;
Intendência Distrital já rece

beu material escolar para distri

buição gratuita aos alunos caren
tes das escolas municipais .

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Nova sede da Tipografia Müller
Em 1926, Artur Müller muda

a sede de sua papelaria e tipogra
fia - até então situada no mesmo

endereço do jornal Correio do

Povo, na Rua Emilio Carlos Iour
dan, ao lado do Hotel Brasil.

A nova sede, própria, servia
também de residência e ficava na

esquina daAvenida Independên
cia (atual Getúlio Vargas) com a

Rua Padre Franken (atual RuaAr
turMuller).

Avenida Getúlio Vargas, sendo a primeira
à esquerda a edificação de'ArturMuller

&Cassuli
W\Nwcassuli.adv,br

- --------_._-,,---------

ANUNCIANDO ...

Anúncio do comércio de
Carlos May no jornal de 1926

Bairro Barra
do Rio Molha
Situadas à margem direita do

Rio Jaraguá, estas terras pertenciam
ao Estado de Santa Catarina. A de

marcação e venda de lotes ocorreu

por conta daAgência de Coloniza
ção, órgão estadual, sediado em

Blumenau. Mas os colonos legal
mente ali· situados não foram os

primeirosmoradores do lugar. An
tes deles havia sete ou oito caboclos
morando como intrusos.

Quando da estada das tropas
federalistas em Iaraguá do Sul,
nas terras que mais tarde perten
ceriam a Arnoldo Leonardo Sch
mitt - proprietário do curtume

de mesmo nome - morava ali Paul
Kraemer (permaneceu até 1903),
bioquímico alemão, que mais tarde
fundou emPortoAlegre o laborató
rio Kraemer.Anos depois, em seu al

manaque, ele relataria a passagem
dos federalistas aqui na região.

O nome é uma incógnita. Não
se conhece origem, nem sígnífí
cada. O registro mais antigo do
nome que se tem é Ribeirão da
Pedra Molha. Supõe-se que po
deria ser pedra molhada, mas

que fora deturpado pela falta de
conhecimento da língua portu
guesa pelos imigrantes ali es

tabelecidos. Mais tarde tem-se

outro registro: Ribeirão Pedra da
Molha. Seguramente, origem e

significado ainda estão para se

rem desvendados.
Nos registros de 1900, no Livro

Tombo de Rodeio, é relacionada
uma capela, S. Rosarium, na qual
participavam 20 famílias, num to

tal de 92 pessoas. Segundo osmes

mos registros, o benzimento do
cemitério do Ribeirão Molha foi
em 7 de setembro de 1897.

Por resolução do Superin
tendente de Joinville (n.o 356 de
11/7 /1924), a estrada Rio Molha
foi incorporada a viação pública
municipal, media 9.100 metros e

ligava o Distrito de Jaraguá ao Ri-
.beírão Gustavo e Massaranduba,
em Blumenau.
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PONTO DE VISTA

OAB de Jaraguá
do Sul

Jorge Brogl1oli,
economista

DurvalMarcatto,
presidente da Acijs

E viva a desonra!

A noção do que,
é certo e errado
ficou para trás,
esmagada por
interesses os
mais escusos.

E
não é que o Sarney foi eleito novamente para
presidir o Senado? Alguém tinha alguma dú
vida de que isto iria ocorrer? Ele não "deseja
va o encargo", coitadinho ...chegamos quase a

sentir pena ... Mas como um valente filho da p... pá
tria, desses que "não foge à luta", aceitou. Que bom
pra todos nós! Dizer o quê? Ele também tem que fa
zer uns sacrifícios de vez em quando, né? Da mesma
forma que todos os leitores do país não desejavam
ver os livros desse sujeito publicados, mas tiveram de
aceitar tal realidade, o bigodudo mais famoso da di
nastia desta republiqueta bananeira também se imo

lou em sacrifício. Óh Deus, que sacrifício!
Pessoalmente, já desisti de entender de onde vem

essa sobrevida política interminável de Sarney. Para ser
mais claro, penso exatamente como Míllôr Fernandes:

Sarney deveria sofrer impeachment só por ter escrito
aquele horror chamado "Brejal dos guajás", um apa
nhado literário tão rasteiro, que faz Bruna Surfistinha

(uma puta escritora!) parecer Saramago (que me per
doe o Nobel escritor lusitano pelaignóbil comparação).

Que Sarneypretenda semanter no centro do poder,
década após década, é absolutamente compreensível.
O Poder enebria...Os Busch's (pai e filhos), assim como

os irmãos Castro (da ilha caribenha) também querem.
Kadafi também quer. Mubarak, lá no

Egito, está tentando de tudo pra conse

guir permanecer aboletado no poder,
também. É da natureza deles, ora.Aper
gunta é: como conseguem?

Os irmãos cubanos, o líbio e o egíp
cio partiram para o jeito mais fácil: con
trole das Forças Armadas + golpe de
Estado + matança geral de opositores =

poder eterno. Os Busch's, mesclam um

tipo de glamour americano, 'com uma

pitada de bilhões de dólares. Não tem

pra ninguém. Mas, e Sarney? Omara-

nhense, tão querido em sua terra natal que precisou do
Amapá para se eleger senador, ganhou da "indesejada
das gentes" a Presidência da República, esteve ao lado
de Collor, participou de uns dois terços do governo FHC
e terminou caindo nas graças do lulo-petismo, ao de
clarar apoio ao apedeuta em 2002. É umhomem de va

lores; de princípios. Tem tantos, que sempre encontra
um capaz de se adequar ao governo de plantão. É como
podemos dizer, um político que sempre vive na "crista
da onda". Praticamente um "surfista político".

Depois de ter sido chamado de "bandido" por Lula
e pelo PT, formou com a turma da estrelinha vermelha
uma - para citar Dilma - simbiose perfeita, capaz de fa
zer frente à combinação Eddye Brock + parasita alien,
que deu origem aoVenom.

O sujeito capaz de escrever um livro narrando as

- como direi? - "peripécias" de uma prostituta cujos
"mamilos excitavam até os cães" (que nojo!), chegou à

presidência do Senado contando com o apoio escanca
rado do governo Lula, e foi reconduzido, no dia Iode

fevereiro, na condição de preferido de Dilmá e do PT.

Aliás, não pensem que a união entre petistas e Sar

ney é coisa estratégica, demomento. Que nada! É coisa

sincera, do tipo "PT e Sarney, a amizade nem mesmo a

força do tempo poderá apagar. Amor verdadeiro!" Para

quem não sabe, noAmapá, por exemplo, é conhecido o

episódio no qual o maranhense foi recebido na: cidade

pela "cumpanherada' da estrelinha aos gritos de "Sar

ney, guerreiro, do povo brasileiro!" Se isso não é prova
de amor, meus caros, o que mais seria?

Na vitória obtida commais ummandato de dois anos
na presidência do Senado, Sarney conquistou 70 votos.

Pode comemorar a adesão em massa do PT, cujos sena

dores "fecharam questão" em tomo do nome dele. Eis aí o

grande legado do "pogreçismo" brasileiro: ter sido respon
sável por bancar a sobrevida política de Sarney. Guarde
essa informação, amigo reacionário, e esfregue-a na cara

daquele amigo esquerdista quando ele começar com a

cantilena de que "o PT veio pra romper cá zelites".
O mais curioso, contudo, foi o fato de Sarney ter

contado com a maioria esmagadora (senão com a to

talidade ... ) dos votos do PSDB e do DEM. O ridículo da

política brasileira é tão gigantesco, que os dois princi
pais partidos de oposição ajudaram a eleger o candi
dato escolhido pelo... governo! -É fascinante! Desafio al
guém a me apontar um único país civilizado do mundo
onde algo semelhante tenha ocorrido.

Já imaginaram nos Estados Unidos o líder dos Re

publicanos dizendo que o partido dará seus votos ao

escolhido de Obama, afinal o importante seria fazer
uma "oposição responsável"? Ou então os Trabalhis
tas britânicos fechando questão em torno do candi

dato conservador porque, afinal, seria
necessário uma "oposição propositi
va"? Pois é, é impossível algo assim lá

por aqueles lados ...
"Poxa, mas será que eles não estão

errados ao ser tão radicais? Não é mes
mo importante uma oposição respon
sável?" É... Vai ver o primeiro mundo
estámesmo errado, e certo está o Brasil.
Por isso eles vivem namiséria, estudam
em escolas vagabundas e nunca ganha
ram um prêmio Nobel, ao passo que
esta vigorosa República... OH,WAIT!

PSDB eDEM tinham a obrigaçãomoral de NÃOVO
TAR EM SARNEY! Pouco importa se tivessem escolhido
o candidato do PSOL, ou preferido votar em branco,
nulo, ou ainda se abster. O importante era marcar po
sição e de forma clara honrar os mais de 44 milhões de
votos que receberam em 2010.

A política brasileira não mergulhou num abismo

porque o país é governado por uma ex-terrorista, elei
ta por um partido que emprestou apoio moral a todos
os facínoras do mundo. O problema de fundo é muito
mais grave. É de valores morais.

A classe política nacional - com algumas honrosas
exceções - mostra que perdeu em algum lugar do pas
sado aquele filtro formado a partir dos princípios ci
vilizacionais mais básicos, que permitiu ao homem se

erguer sobre osmembros posteriores e evoluir.A noção
do que é "certo" e do que é "errado" ficou pra trás, esma
gada por interesses os mais escusos. É uma espécie de
vitória do DarthVader (de George Lucas).

Neste dia sombrio em que mais ummandato de Sar
ney se inicia, sem que o escândalo dos atos secretos te
nha sido esclarecido, ou que tenha sido derrubada a cen
sura imposta ao jornal "O Estado de São Paulo", a culpa
maior é da oposição brasileira. Como dito por Churchill
no passado, "entre a guerra e a desonra, eles escolheram
a desonra". E nós, por intermédio dos nossos dignos re
presentantes, parece que também preferimos a desonra.

"

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

* telefone (* não serão publicados).
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PANORAMA GERAL

As pretensões de um senador,
a que articula o tucano Paulo Bauer para SantaCatarina e, principalmente, para a região onde cresceu

DIVULGAÇÃOjALESSANDRO BONASSOLl

JARAGuÁ DO SUL

De Brasnia, o senador Paulo
Bauer (PSDB) atendeu a .

reportagem do O Gorreio do
Povo por telefone na última
quinta-feira

.

pontos e concordâncias.
Longe da terra catarinense,

Bauer selecionou alguns pertences
para decorar seu gabinete, saciar a
saudade de pessoas queridas e ain
da se aproximar de Deus. Uma das

paredes recebeu um crucifixo e um

quadro com a fotografia dele, do pai
e do amigo Luiz Henrique da Silvei
ra.Abíblia, que ganhoudo avô, uma
imagem de SantoAntônio, conside
rado sua santidade protetora, e um
porta-retrato da esposa com os fi
lhos também compõem o cantinho
do senador em Brasília.

Paulo Bauer nasceu em 1957

e descobriu a paixão pela política
já em 1962, quando seu pai Victor
Bauer concorreu ao cargo de vere

ador. Natural de Blumenau, cresceu

em Jaraguá do Sul. Ao longo da car
reira política, o tucano assumiu por
duas vezes aSecretaria de Estado da

Educação, no período de 1991/1994
e 2007/2010.

Segundo Bauer, aEducação será
prioridade agora também no man

dato como senador. Outras áreas de
interesse do tucano estão centradas
em ações para reduzir a carga tribu
tária emelhorar a infraestrutura.

Acompanhe abaixo a entrevista

que traz os contornos em volta da

tríplice aliança, articulações para as

eleiçõesmunicipais e ainda a possí
vel candidatura de Bauer ao gover
no de Santa Catarina em 2014.

No mandato
de oito anos,

o senador
Paulo Bauer
terá como
bandeira

principal a
Educação

"'-le deu um breque e logo
explicou o porquê da voz

fanhosa. Um resfriado forte
_...pegou o tucano justo na se

mana de posse no Senado. Apesar
de constipado, pareceu bastante
à vontade durante a entrevista de
trinta e três minutos. Para conver

sar' aplicou um português incor

rigível, como se escrevesse e pen
sasse cada palavra, respeitando

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

" Nós não aceitamos que uma obra (B.R-280)
com licitação lançada antes da eleição

presidencial tenha sido suspensa dois meses
depois, e até agora não tenha sido retomada. , ,

, , Como eu tenho 53 anos de idade e o Luiz
Henrique foi governàdor duas vezes
depois dos 60 anos, eu ainda tenho 17
anos de tempo para ser governador. , ,

" A minha esperança é de que
a presidente Dilma não siga o

estilo do presidente Lula, de
populismo e politicagem. , ,

o Correio do Povo: No início do ção e falta de confiança do governo na sua festa em Brasília significa que Nasci em 1957 e participei de todas ões afetas por catástrofes climáticas. É
mandato, o senhor pretende apre- federal na capacidade econômica . o mineiro está buscando apoio para as eleições a partir de 1962, quando imprescindível. Esse temaprecisar ser
sentar quais projetos? A Educação do Estado. Dentre as grandes ações, candidatura do partido em 2014? meu pai foi candidato a vereador. tratado de forma técnica. O levanta-

receberá atenção especial? está a construção de um novo aero- PB:Ele émeuamigo de longadata, Vou contribuir primeiro apoiando mento dos estragos no Estado aponta
Paulo Bauer: Não tenho proje- porto em Florianópolis e a melhoria recebi amigos e familiares, oAécio de- os candidatos do meu partido ou prejuízo muito maior. Esse assunto

tos específicos prontos, mas grandes dos demais aeroportos e portos, a monstrou sua amizade, e por que não coligados ao meu partido..Pedindo será discutido com Luiz Henrique da

ações. presentes na minha estratégia conclusão da duplicação da BR-101, seu sonho de ter os líderes do Estado votos (risos). Sem fazer política de Silveira e o CasildoMaldaner (tam-
de trabalho.Aprimeira delas, que vou construção de contornos viários das conversando com ele. Tanto Geraldo agressão, de confronto pessoal ...Vou bém senadores) e veremos de que

sempre me dedicar, é voltada para a grandes cidades, como Chapecó, Alckmin e José Serra foram vitoriosos contribuir na forma de articulação, forma podemos contribuir e chamar
Educação, pois tem que serprioridade por exemplo. E no caso especifico e em Santa Catarina nas eleições pre- estimulando os companheiros a fa- o governo federal para ajudarmais.
no país. Não falo da Educação como. até pessoal, a duplicação da BR-280. sidenciais. E Aécio Neves sabe que o zer possíveis coligações. Também

aulas de geografia e matemática, essa Dentre todas, a BR-280 vai merecer eleitorado catarinense tem simpatia devo comparecer em propagandas OCP: Sobre os murmúrios que
não é minha preocupação. Conteúdo meu trabalho e carinho pessoal. E pelo perfil do PSDB. eleitorais e comícios, rondam a tríplice aliança no Estado,
programático não é assunto político. vou começar dizendo para ministros há quem diga que ela não seráman-
Falo de formas de gestão educacional e para presidente Dilma (Rousseff), OCP: Como trazer recursos para OCP: É verdade que o senador tidaaté 2012.

eficaz, como ampliar as vagas para o que nós não aceitamos que uma Santa Catarina sendo que o PSDB é pretende se candidatar ao governo PB: Olha, já se dizia ano passado
ensino técnico e profissionalizante. E obra com licitação lançada antes da oposição do governo petístar de SantaCatarinaem 2014? que tinha acabado a tríplice aliança,
mudar as regras de' acesso à univer- eleição presidencial tenha sido sus- PB: A oposição é minoria no Se- PB:Como eu tenho 53 anosde ida- mas ela acabou se consolidando. Ao
sidade: o vestibular está condenado pensa dois meses depois, e até agora nado. Nossa postura será de oposição de e o Luiz Henrique foi governador invés de acabar a tríplice, acabaram
e o Enem não está dando certo. Pre- não tenha sido retomada. Claro que construtiva. Vamos reivindicar, fazer duas vezes depois dos 60 anos, eu ain- seus adversários na campanha eleito-
cisamos motivar os jovens a querer depois disso vou atuar na saúde, se-. críticas construtivas e fiscalizar o go- da tenho 17 anos de tempo para ser ralo Nummomento novo, pode haver
se tornar profissionais da educação, gurançapública, nasmudanças legais vemo federal.Aminhaesperança é de governador. Isso falando só na idade umanovacomposição.Euapoio o go-
professores e especialistas. Isso se faz e nas reformas necessárias. que a presidente Dilma não siga o es- dele. Não posso dizer que sim e nem vemador e o governo até o último dia

com providências legais, com valori- tilo do presidente Lula, de populismo que não. Pertence a Deus. Se pintar a incondicionalmente, inclusive por-
4.- zação da profissão. Aminha segunda OCP: Como o senhor avalia are- e politicagem, e de esconder irregula- possibilidade, com certeza eu encaro que pedi votos para eleger o governa-

grande bandeira é a redução da carga eleição de JoséSarneyparapresidên- ridades, E espero que ela compreenda a campanha. Afinal, se dizia que seria dorRaimundo Colombo.Hoje a gente
tributária, incluindo a necessidade cia do Senado? que o processo democrático ficamais difícil eu me eleger senador. As elei- precisa e pode considerar que é preci-
de eliminar os impostos dos remé- PB: Quem deve explicar é o rico se a oposição cumprir seu papel ções fáceis não caem nomeu colo. so ter bom senso e responsabilidade.'
dios. Na Alemanha, França e Ingla- PMDB, já que pela regra do Senado a agindo como anunciei. E, obviamen- A consolidação deve ser cumprida até
terra, não se paga imposto para curar maior bancada é que indica o presi- te, atendendo os pleitos em favor da - OCP: Qual a sua opinião sobre o o último dia do governo, independe
dor de barriga. No Brasil, se paga 36% dente. Assim como eu, outros da opo- sociedade. Afinal, não são apenas os valor de R$ 40milhões liberado pelo de pretensões e questões pessoais
de imposto para curar uma dor de sição votaram nele, até porque Sarney tucanos que vão andar na rodovia governo federal para reconstruir o que não sejam atendidas. Agora, isso
dente. Commeu terceiro grande pro- não representa mais risco político e duplicada. E eu duvido que o gover- que a chuva estragou nos municí- não significa que obrigatoriamente se

jeto, pretendo desenvolver a infraes- ideológico, já que anunciou que encer- no deixe de duplicar as rodovias só pios catarinenses em janeiro, sendo você fez coligação hoje que precisa fa-
trutura, ou melhor, buscar recursos ra sua carreirapolítica nesta posição. E porque um senador do PSDB pediu a que o prejuízo é de mais de R$ 400 zer de novo. Você tem coligação para
federais para obrasem Santa Cata- com certeza vai deixar nós, 2/3 de no- duplicação. milhões? um governo e depois pode fazer para
rina. Nosso Estado é o sétimo maior vos senadores da ultima eleição, avan- PB: Acho que o valor é insignifi- outro governo. Teríamos quemudar o

pagador de impostos federais do çar na formulação de novas políticas e OCP: Que papel o senhor vai de- cante. A bancada federal vai agir se- modo de ver a coligação. Os partidos
Brasil e' é o décimo quarto recebedor procedimentos aclniinistrativos. sempenhar nas eleições de 2012 em manaquevem nesse assunto.Apresi- deveriam concorrer com suas pró-
de investimentos federais. Considero Joinville e Jaraguá do Sul? dente Dilma disse que quer mudar o prias forças; a coligação formalmente
um desrespeito, falta de considera- OCP: A presença de Aécio Neves PB: Sou apaixonado por eleições. mecanismo de recuperação das regi- traz um pouco de problema.
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Ainda sem sinal
o governo federal depositou na

conta do Estado R$ 30 milhões
que serão repartidos para os mais
de 70 municípios catarinenses
atingidos pelas enxurradas de
janeiro. Outros R$ 10 milhões
serão destinados através da

Defesa Civil. É sempre salutar
relembrar que os prejuízos
alcançam mais de R$ 400
milhões em Santa Catarina, o
que traduz a falta de atenção
que 'nosso Estado tem recebido
historicamente. Na próxima
semana, a bancada catarinense
no Congresso deve se reunir
para traçar uma estratégia
para cobrarmais recursos da

presidenteDilma Rousseff (PT).

Em ]araguá, ainda não

chegaram informações de
como o governadorRaimundo
Colombo (DEM) vai dividir
esse bolo. Entre os municípios
do Vale, a conta chega a R$
55 milhões. O secretário da
Fazenda, Olívio Papp, diz que há
pressa na liberação, mas que o
município entende que existem
certos trâmites burocráticos que
precisam ser respeitados.
Colombo estava sendo esperado
para o encerramento do Femusc
na noite de hoje, porém, quem
vai representá-lo mais uma vez

é o secretário interino da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento

Regional), Lia Tironi (PSDB).

Inovação caseira
o diretor do Instituto Federai deEducação?Ciênciae
Tecnologia, ElsonQui! Cardozo, estevenaCâmarade
Vereadores na noite de quinta-feiraparaapresentar
o Projeto Fênix.A iniciativa é coordenada por ele e
desenvolvidapor voluntários que trabalhamna criação e
confecção de tecnologia que possa facilitar o trabalho de
resgate em casos de tragédias climáticas, por exemplo,
O custo não é alto, um dos aparelhos demanda apenas
R$ 1.5míl,mas o grupo precisa de suporte financeiro
para seguir em frente. Nadamais justo.

,

senador catarinense Paulo Bauer (direita) bateu um

apo com o presidente do Senado, José Sarney; e com
o ex-presidente, Itamar Franco, esta semana. À co

luna, Bauer admitiu ter votado em Sarney para pre-
sidência da' Casa, por respeitar a indicação do PMDB, que tem a

maior bancada. 'Mas acredita que a renovação imposta pelas ur
nas, cerca de 2/3 dos eleitos estão no primeiro mandato no Se

nado, vai possibilitar uma reformulàção na maneira de se fazer

política e também facilitar o avanço das reformas necessárias.
Dos 81 senadores, 70 votaram em Sarney.

Fim?
A bancada do PT na

Chiodini X PT
•

Uma disputa com o PT está
adiando a nomeação do
deputado Carlos Chiodini
na Comissão de Saúde da
Assembleia Legislativa. O Partido

. dos Trabalhadores afirma que,
segundo acordo firmado no
ano passado, a comissão seria
da sigla, que abririamão da
Educação. Mas o PMDB está
confiante de que a cadeira
será mesmo do deputado
jaraguaense. O caso se resolve
até terça-feira, porque só
assim o governo pode mandar
a mínirreforma para apreciação
do Legísla.ivo,

Assembleia Legislativa
protocolou projeto que revoga
o artigo que possibilita que
servidores públicos estaduais
que tenham exercido
mandato de deputado
estadual possam requerer
aposentadoria no valor
equiparado ao vencimento
do cargo ocupado; hoje em
torno de R$ 20 mil. Mais um
daqueles privilégios absurdos
concedidos aos políticos
brasileiros. Não há previsão de
quando o texto será votado.

(:�r
"

'

IN'FORMATICA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

valtecinfo@terra.com.br
Rua Carlos Eggert, 390 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul-SC

� , �,� t I�luSeOrulG na' a ''1':10

De férias, o preteíto de Guaremírim Nilson Bylaardt recebeu a
Informação de que a oposição na Cântara está questionando
os nwesthnentos relacionados à decoração natalina na
cidade.Quemlevantou a lebre foi o vereador Iaíme deÁvila
(PT) que ameaça até propor a criação de tunaComlssão
Espt�da� para invt�stigar o, caso. Por enquanto,muíto barulho
por quase nada, Basta a P:reíeitlll·amostrasa prestaçãd de
contas, o que espera-se seja feito o lnals breve possível.

Afastamento
A vereadora Natália Petry
(PSB) passou por uma cirurgia
na tarde de ontem devido
a uma atrofiamuscular. O

procedimento não é tão

simples assim, o que pode
estender a passagem do

suplente Jair Pedri pela
Câmara deVereadores.

Política 5

DIVULGAÇÃ9

Pressão

,justa
Antes de participar
da plenária da Acijs
na segunda-feira, o
secretário de Segurança
Pública, César Grubba,
se reúne com a prefeita
Cecília Konell às 16h30
na Prefeitura. Vai ouvir

pedido para que agilize
a nomeação de policiais,
escrivães e delegados.

ASCENSÃO SOCIAL. Tiririca
e outros 17 deputados federais
declararam à Justiça Eleitoral
não ter nenhum bem. Será que
em quatro anos vãomudar
drasticamente a própria
condição econômica?

NA PRAIA·Romário
estava na Barra da Tijuca
jogando futebol de areia

enquanto ocorria a primeira
sessão legislativa do ano

na Câmara dos Deputados,
na quinta-feira. Como ele,

muitos outros se

ausentaram de Brasília.

DE VOLTA. O ex-tesoureiro
do PT, Delúbio Soares, aquele
que foi expulso da sigla por
causa do mensalão em 2005,

vai voltar ao seio do partido em
abril. Daquela época, Antonio
Palocci ressurgiu com força
total, e José Dirceu aparece
frequentemente ao lado da

presidente DilmaRousseff.
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CHARGE EDITORIAL

2010

Aterro regional
implantação de um aterro sanitário regio
nal deixou de ser cogitada pela Prefeitura
de Jaraguá do Sul. Diferente do que aconte
eu há dois anos, quando a administração

municipal criou um projeto orçando a obra emR$10
milhões, o governo agora estuda

implantar usinas de reciclagem,
que custariam cerca de R$ 1 mi
lhão cada e teriam menos impac
to no meio ambiente.

Já os prefeitos de' Schroe ..

der e Guaramirim, Felipe Voigt
e Nilson Bylaardt, apoiam a

criação de uma estrutura que
transforme lixo em energia.
Mas, na visão do prefeito de

.

Guaramirim, o projeto só seria
viável se todos os municípios do Vale do Itapocu
concordassem em arcar com os custos da obra e

se outras cidades doNorte participassem.
Apesar de os governosmostraram vontade de

resolver o problema, as discussões sobre a desti

nação correta do lixo parece ter se tornado uma

realidade cada vez mais distante. Segundo os

responsáveis, encontrar um terreno adequado
para realizar os projetos é uma das maiores di

ficuldades, até porque muitos

moradores não querem aterros

ou usinas perto da sua casa.

No entanto, os governan
tes precisam ter em mente que
retardar a resolução de um

problema só trará mais obstá
culos a médio e longo prazo.
A microrregião produz 3,8 mil
toneladas de lixo por mês e, só
em Iaraguá do Sul, o gasto para
transportar o lixo até o aterro

de Mafra chega a R$ 590mil pormês, ou R$ 7mi
lhões por ano. Uma conta que é paga pelos con �

tribuintes, mas que custa caro, principalmente,
para o meio ambiente.

�Ão!
/'

DO LEITOR

Planejamento para um legado
sustentável da Copa de 2014

DO LErfOR
direito de sediar a Copa
do Mundo de 2014, em 12

cidades, e a Olimpíada de

"'''2016, no Rio de Janeiro,
somente irá concretizar-se como

grande e positiva conquista se via
bilizar o resgate dos gargalos da
infraestrutura e, aomesmo tempo,
consolidar o conceito de constru

ções verdes no Brasil. Essas duas
metas devem ser contempladas
pelos investimentos realizados em
estádios, estradas,
aeroportos e ferro

vias, dentre outras

obras, pois o mais

importante das
duas competições é
o legado para o país
e o seu impacto de

longo prazo.
Assim, é neces

sário fazer com pre
cisão a lição de casa

preparatória à rea

lização dos dois maiores eventos

do calendário esportivo mundial,
-,

a começar pelo cumprimento das

exigências da Fifa. Neste senti

do, é sempre pertinente enfatizar

que, desde 2006, quando ocorreu

a Copa da Alemanha, a entida
de maior do futebol estabeleceu
como regra geral para toda a infra

estrutura, em especial de estádios,
os princípios da construção civil
sustentável. Que 2014, portanto,
seja um marco para a definitiva

disseminação e consolidação des
se conceito no país. Esta, sem dú

vida, seria uma preciosa herança!
Não será possível celebrar um

acordo multilateral para reverter o

aquecimento terrestre sem a ado

ção erri larga escala do conceito
de sustentabilidade pelo setor da

-

construção civil. Afinal, sabe-se

que cerca de 40% das emissões
mundiais de C02 advêm dos edi
fícios. No Brasil, as construções
são responsáveis por 44% de toda
a energia consumida (22% são re

lativos ao uso residencial; 14%, co

mercíal, e 8%, prédios públicos).
Segundo o Conselho Brasileiro

de Construção Sus

tentável, os chama
dos prédios verdes

podem gerar econo
mia de até 40% no vo

lume de água e 30%
.

na eletricidade.
Os dados são ela-.

ros para se. entender

que a importância
da Copa do Mun
do e da Olimpíada
para o Brasil trans

cende à mera circunstância das

competições. Por isso, é motivo, de
preocupação o fato de ainda estar

incipiente o processo de prepara
ção. Quando se observa a pândega
relativa ao estádio a ser construído
em São Paulo, o risco de colapso ae
roportuário e a falta de sincronia no

cronogramadas obras, fica evidente
a necessidade de um planejamento
eficaz. Sem isso, o anacrônico im

proviso irá encarregar-se de prover
estádios bonitos para a Copa do
Mundo, mas o legado, que é o fun

damental, seria catastrófico.

o passo e as pernas.t
I
I

.'.

,�
.

[' �

--inegável: 2010 foi um bom ano para o setor

imobiliário nacional. Em todos os pontos
do País, os lançamentos e as vendas regis

__ traram bons resultados. Conforme dados
da Pesquisa Secovi, de janeiro a outubro, na cidade
de São Paulo, a comercialização registrou aumen
to 0,3% em comparação com igual período do
exercício anterior. Os lançamentos, por sua vez,

cres.ceram 23%.
Saliente-se que boa parte dos

.lançamentos estava represadapor
conta da crise (mundial) que afe
tou a economia no final de 2008
e primeiro semestre de 2009. Por

tanto, o que se vê é uma retomada
natural, embora apareçam aqui e
alimanifestações até mesmo alar
mistas, se� que existam funda
mentos para tanto.

O aparentemente exagerado
volume de lançamentos em re

lação às vendas e os problemas
que pontualmente se vê no prazo de entregas de
algumas obras fazem indagar se o setor estaria
indo com muita sede ao pote. O pote de uma

nova demanda, formada pelas classes emergen
tes que, apoiadas por linhas de crédito imobiliá
rio e subsídios diretos do programa Minha Casa,
Minha Vida, conquistaram o direito de sonhar
'com a casa própria e comprá-la.

Observo que o aquecimento da economia

obrigou o setor a caminhar commaior velocida

de, a dar passos mais largos. Mas as pernas não
cresceram na mesma proporção.

Essas pernas não são unicamente as das

empresas incorporadoras e construtoras, que
sofrem com a falta de mão-de-obra básica e es

pecializada, bem. como com a falta de equipa
mentos, nunca produzidos em volume adequa
do para enfrentar retomadas. Afinal, por duas
décadas que o Brasil não vinha tendo escala na

produção de imóveis.
. Porém, a questão maior é a das pernas de to

dos aqueles de quem depende o

setor imobiliário para entregar
um empreendimento. Falo aqui
não do complexo processo de

aprovação, em vários departa
mentos governamentais. Falo,
sim, é da dificuldade de se ob
ter a documentação necessária

para dar as chaves ao compra
dor, como certidões do INSS, ISS
e consequente habite-se, além
de outras providências. É que
também o setor público não se

preparou para dar conta desse
volume de solicitações. Os recursos materiais e

humanos não aumentaram. A perna ficou cur

ta e, mesmo acelerando o passo, é difícil, se não
impossível, acompanhar o ritmo.

A expectativa é que essa consciência sobre o

andamento natural das coisas se estenda para
todo o mercado, do empreendedor ao compra
dor. Assim, e somente assim, teremos o desejá
vel desenvolvimento sustentável da indústria

,

"

"

f

"
";.

É necessário fazer
com precisão a lição
de casa preparatória
à realização dos dois
maiores eventos
do calendário

esportivo mundial.

A perna ficou
curta e,mesmo

acelerando o

passo, é difícil, se
não impossível,
acompanhar
o ritmo."
"

imobiliária.

Romeu Chap Chap, presidente do Conselho
Consultivo do Secovi-SP (Sindicato da Habitação)

•

Juan Quirós, membro do Conselho
Global de Construção Sustentável

do WorldEconomicForum

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



imóvel representa mais que
uma conquista, é símbolo de
vida nova. "A casa onde a gente

...... morava na Ilha da Figueira foi
atingida pelas enchentes de 2008. Era
casa própria, e precisou ser demoli
da. Eu mesmo procurei a Prefeitura e

me cadastrei. Achei melhor perder a
minha casa e salvar as nossas vidas.
O apartamento fica pronto em abril.
É um recomeço", conta.

Assim, como Iuvelino, outras cer

ca de sete mil pessoas fazem parte do
cadastro dos programas habitacio
nais da Prefeitura e aguardam pela
realização deste mesmo sonho: o da
casa própria. De acordo com a dire
tora de Habitação, Maristela Menel,
esta fila de espera pode ser menor

porque em muitas famílias, mais de
uma pessoa possui cadastro. "Acredi
tamos que o real déficit habitacional

fique em torno de quatro mil. Mas o

que a gente sabe é que 60% dessas

pessoas que estão cadastradas vivem
em áreas de risco ou loteamentos

irregulares. Isso que nos preocupa.
Porque a cada enxurrada, os pontos
de áreas de risco aumentam", co

menta. Outra dificuldade do órgão
está em retirar as famílias de regi
ões problemáticas. "Visitamos as

áreas atingidas e orientamos sobre
o cadastro nos programas habita
cionais. Mas muitos não aceitam.
Não querem deixar suas casas. Nes

tas últimas chuvas, muita gente que
foi atingida, já havia sido avisada do
risco lá em 2008", argumenta.

A diretora destaca ainda que um

Plano Local de Habitação.está sendo
elaborado pelo setor. Mais de 500 ca

sas foram visitadas e a intenção é re
alizar um verdadeiro "raio x" do setor

e traçar políticas habitacionais para o

município nos próximos dez anos. liA
gente faz um apelo para que, antes de
comprar ou construir, as pessoas pro
curem a Prefeitura e se informarem

para saber se o local não está mapea
do como área de risco", alerta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br
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"
Era casa própria, e precisou
ser demolida. Eu mesmo

procurei a Prefeitura e me

cadastrei. Achei melhor
perder a minha casa e

salvar as nossas vidas.
JUVUINO GIACOMOZZI,
53 ANOS, PEDREIRO

"

f:1 I

Setemil aguardampor
casas populares na cidade
Plano de Habitação traça políticas públicas para os próximos dez anos
JARAGUÁ DO SUL

A famma do pedreiro Juvelino
Giacomozzi, 53 anos, espera
com ansiedade a chave
do novo apartamento, no
Condomínio Dante Minei, na
localidade de Ribeirão Cavalo.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,,_

Juvelino e família perderam a moradia nas enchentes de 2008 e serão beneficiados por programas habitacionais da Prefeitura
.�

.

PELO MENOS DOIS RESIDENCIAIS PREVISTOS PARA ESTE ANO

Cadastro deve ser agendado
Ainda segundo Maristela, para

este ano, está prevista a entrega
de pelo menos dois empreendi
mentos para a comunidade. Am
bos possuem vagas, e as pessoas
atingidas pelas enchentes terão

prioridade na fila de espera. Um
deles é o Condomínio Parque Iara
guá - Dante Minel, na localidade
de Ribeirão Cavalo. No total, 288
apartamentos serão disponibili-
zados para famílias com renda de
zero a três saláriosmínimos. Neste

� projeto, os investimentos da Pre
feitura giram em torno de R$ 68

mil. A previsão de término é abril
de 2011. Será um dosmaiores con
domínios residenciais da região
em número de apartamentos.

Outra obra aguardada com

expectativa é o .Resídencial Ester

�� Menel, no bairro Nereu Ramos,

�� que contará com 224 aparta-
�� mentos. Nesta obra, a Prefeitura

I. concede isenção de impostos e

1ft taxas no valor de R$ 53,15 mil.

A Secretaria da Habitação é

responsável pelo cadastramento
e seleção das famílias. Através
do benefício, o selecionado paga
pelo imóvel o equivalente a 10%

da própria renda, em um período
de dez anos.

Quem já possui o cadastro
deve mantê-lo atualizado e co

municar o setor caso ocorra mu

danças de telefones ou endere

ços, por exemplo. Para isso basta
comparecer pessoalmente ao

departamento de Habitação da

Prefeitura, que fica na Rua Ânge
lo Rubini, na Barra do Rio Çerro.
Já para realizar o primeiro cadas
tro é necessário agendar horário

.

através do telefone 47 21068631.

II
I

Condomínio DanteMinei, no Ribeirão
Cavalo, deve ser concluído em abril

.,'
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Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
Também no

flickr' orkut 'fInO!
"

Hoje é último dia do Femusc - 6° Festival de Música de Santa Catarina

que reserva uma ampla programação, durante todo o dia, no Cen-
tro Cultural da Scar. As apresentações começam às 9h30 e vão até as

20h30. Informe-se da programação nas páginas 10 e II e prestigie!

ORTEIO
Os ganhadores dos ingressos da inauguração da TheWay
sorteados aqui, na quinta, foram avisados por e-mail. Quem não foi

contemplado, fique ligado que logo logo teremos mais promoções.
ARQUIVO PESSOAL

Franscine
Maira Maba
comemora

aniversário
neste domingo

e recebe
,

abraços, beijos
e desejo de

muito sucesso

dos familiares
e amigos

Elaine Pereira conectada
na balada

David Stock (E), compositor de obras clássicas nos EUA, veio
conferir in loco a estreia mundial da peça "0borama" que
escreveu a pedido do diretor artístico do Femusc, Alex Klein

Carnaval não!
Quem quiser fugir do Carnaval, tem uma opção em Rio Negrinho.

Entre os dias 4 a 8 de março rola o Festival Psicodália com shows de
Tom Zé, O Terço, Ave Sangria, Traditional Jazz Band. E mais 30 ban
das, teatro, cinema emuito mais. Excursões, mapa, fotos, vídeos e in

formações no site www.psicodalia.mus.br.

ESPAÇO 00 OCA
Shaw com Motõrbastards

(tributo a Motõhead) e Battalion
(heavy metal), Iníç:i<;i> às 21 horas. I

F:I rêsso
. .

l. "
'

Alexandrina e Francisco Raita Nakabayashi
curtindo um happy hour

Caroline Dallepiane
circulando em noite no Pub LONDON PUS

Domingo sertanejo com
Osmar Caetano & Serginho.
Ingressos somente na hora,

RS 10 elas e RS 15 'eles.

q:;Céf�1IS'l�t)l.ü
(I�mjflftHi ' """

mmiJtl1íl�;

��ltft\ltitjt
ff!lgl�!�iitj;J!liillll'

w\\IW,9Jlm�oo:mltltl gurn��Uf1ím'.�-r.mI.Jlw

(�m�.1i' 1.f.lImi1UUlillr!0Ui1lfl\0l!mUI. ���$

KANTAN
Gastronomia oriental e
internacional pode ser

apreciada de terça a domingo,
a partir das 19h.

SACRAMENTUM PUS
Rock acústico com Paulo

Henrique. Acesso grátis.
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EDUCAÇÃO
Rede estadual'volta às aulas
As 32 escolas devem recebermais de 25 mil alunos; procura por matrículas ainda é grande
VALE DO ITAPOCU

Nesta segunda-feira, os
alunos da rede pública
estadual retomam o

compromisso diário
com os estudos.

As
aulas serão retomadas

nas cinco cidades do
Vale do Itapocu - com

exceção do Colégio Es
tadual Julius Karsten, já que as

obras de ampliação no prédio da

instituição acabaram sendo atra

sadas por causa das chuvas e o

ano letivo deve ter início apenas
no dia 14 deste mês. Durante o

ano - mais provavelmente no re

cesso escolar de julho - as aulas

perdidas no início do ano devem
ser repostas.

Mesmo que o conteúdo pas
se a ser ministrado já na pró
xima semana, a rede estadual
deverá aceitar matrículas du
rante todo o ano. Segundo Deni
Rateke, que continua na geren
cia regional de educação como
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interina, a procura pelas vagas et I
continua intensa. "Há possi
bilidade de superarmos as 25

mil matrículas de 2010, já que
a procura é grande. E este ano,

Jaraguá está recebendo muitos �

't
alunos que são de outros muni-

cípios", explica. O balanço final
deve ser divulgado somente no

fim da próxima semana.

, "Este ano, Jaraguá
está recebendo muitos
alunos que são de
outros municípios".
DENIRATEKE,GERENTE
REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Já os professores tiveram o úl
timo dia de reuniões ontem, em

que foram' discutidos os novos

livros didáticos e as orientações
metodológicas a serem adotadas
este ano. Ao todo, a capacitação
incluiu duas palestras e 23 ofici
nas referentes a assuntos como

cultura indígena, educação mu

sical, astronomia e saúde.

---- - -,-.-

:",.,;j� ......

' � .. � ..._.""-:�

• Bruna B�rgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Aulas serão retomadas em 31 instituições, apenas a Escola Julius Karsten volta no dia 14 deste mês

,33%
share de frequência

A diferença é a música.
e isso faz toda a diferença.

Rádio 105 FM.

Líder de audiência.

www.fmlO5.mnLbr

ARQUIVO OCP

9
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Não é adeus,mas até logo
Femusc se despede após 17 dias
embalando a trilha sonora local
JARAGUÁ DO SUL janeiro. Não menos requisi

tados, os demais espetácu
los contabilizaram plateias
quase lotadas e sempre
prontas a aplaudir os ins
trumentistas de pé.

Segundo o presidente
do Instituto Femusc, Paulo
Chiodini, esse sucesso jun
to à comunidade "foi uma
boa surpresa" que o ano

de 2011 ofereceu à organi-
epois de 17 dias zação e aos participantes.
de programação Agora, ao término de mais

musical, o Femusc uma maratona, as ativida-
.._� encerra sua sexta des continuam, porém,
edição neste sábado. Com sem as luzes e as cortinas

isso, cabe aos músicos vol- do teatro abertas. Durante
tar para casa, silenciando os meses que antecedem
assim a trilha sonora que janeiro de 2012, a coorde
embalou Jaraguá do Sul e nação não cessa os traba
levou milhares de pessoas lhos. "Queremos fazê-lo'
a lotar as mais de 200 apre- maior e torná-lo um gran
sentações oficiais promovi- de produto brasileiro na

das pelo evento. área cultural, turística e

Hoje, por exemplo, os econômica", avisa.
dois concertos que encer- A edição que começou a

ram a agenda do festival f> ser traçada antes mesmo de
tiveram os ingressos esgo- 2011 chegar acontece entre

tados já na quinta-feira. O os dias 15 de janeiro e 4 de
mesmo ocorreu com as noi- fevereiro.
tes de ontem, do fim de se-

mana passado e também na _ Kelly Erdmann
data de abertura, em 20 de kelly@ocorreiodopovo.com.br

Ao invés do som

dos instrumentos,
agora, a cidade só
ouve o recolher das
partituras, o arrastar
das malas e o tom
do adeus.

" " A música é um

presente que eles
(instrumentistas)

nos dão.

Eu venho ao Femusc
desde a primeira
edição porque

continuo acreditando
na proposta, no
investimento na

cultural do país
e nos jovens.
LUIZ GARCIA/

PROFESSOR DE TROMPA

EDITH HOYlER,
MORADORA DO
LAR DAS FLORES

" "
É agradável
éonviver com
os músicos.

ALEXANDRA BlANCK,
SUPERVISORA
DE VENDAS

"�'o

Músicos recolhem
as partituras, mas se

preparam para voltar em
·15 de janeiro de 2012

" O Femusc é um celeiro
de atividades em vários

ramos da arte.

"OF H I I

. emusc nao e so

um festival, aqui, há
centenas de vidas
sendo mudadas.
DEBORAH DOS SANTOS,

COORDENADORA
ARTíSTICA DO FEMUSC

"
"

DANiEl MISIUK, MAESTRO
DO fEMUSCKINHO "

-

PROGRAMAÇAO DE HOJE
• Concerto de cordas do Femusckinho
Horário: 9h30. Palco: Pequeno Teatro da
Scar Acesso: gratuito

Repertório: Octeto para cordas - Max

Bruch Concerto n° 2 para trompa e cordas -

Wolfgang Amadeus Mozart Acesso: gratuito

- Maurice Ravel Serenata para cordas -

Antonin Dvorak Acesso: gratuito

• Concerto para as famílias
Sinfonietta e Femusckinho

Horárlo: 13h. Palco: Center Angeloni
Repertório: Choro de saudade - Agustin
Barrios Mangare. Quarteto de trompas -

Kerry Turner. Quarteto op. 33 na 2 - Joseph
Haydn. Acesso: gratuito

• Música de Câmara
. Horário: 15h Palco: Pequeno Teatro da
Scar Repertório: "Concerto para trompete
e orquestra - Joseph Haydn Sinfonia n°
1 - Ludwig van Beethoven Marcha Turca -

Michael Haydn Acesso: gratuito

• Grandes Concertos
Horário: 18h30 e 20h30 Palco: Grande
Teatro da Scar Repertório: Tico-Tico
no fubá - Zequinha de Abreu Can-Can -

Jacques Offenbach Rapsódia húngara n°
2 - Franz Liszt Mambo - West Side History
- Leonard Bernstein Danças de Galanta
- Zoltan Kodaly Aquarela do Brasil - Ary
Barroso Acesso: ingressos esgotados
(no Pequeno Teatro, telões transmitem o

concerto ao público em geral)
• Música de Câmara
Horário: 14h Palco: Grande Teatro da Scar

• Música de, Câmara
Horário: 16h Palco: Grande Teatro da

Scar Repertório: Quarteto para cordas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Já se foram seis edições. E,
tempo, o Femusc ganhou for
conquistou o público local e

.

alguns milhares de alunos
além de primar a excelênc
o evento entra em uma no

sobre isso e também ares

futuro dessa maratona a

Q maestro do festival, Ale
fala a seguir.

Ily Erdmann
ocorreiodopovo.colÍI.br

lein, a qualidade dos concertos
,

iedade do público foi o que o

lsfeito e feliz noEemusc 2011

ense ainda pode esperar do festival? E os

músicos?
. Klein - Nós não somos demudarmuito,
os princípios que começaram o Femusc são
os mesmos; não vamos reinventar tudo. O

que a comunidade pode esperar é a mesma
organização, a dedicação, a qualidade, o so
cial e novos repertórios.

Estamos sempre mudando e evoluin
do a nossa estrutura para fazermos me

lhor e mais. No próximo ano, asmodifica

ções maiores poderão ser relacionadas ao

campus do festival. Estamos entupidos
no Centro da cidade. Nós precisamos de
mais espaço para as classes e vamos ten

tar levá-las para fora dessa região central.
Nos planejamentos para 2015, cogi

tamos a possibilidade da ter ópera no Fe
musc. No entanto, ela otupa muito espa
ço, onde faríamos isso? O único teatro na

cidade para esse trabalho é a Scar.
Outra situação � o Femusckinho. Pre

paramos essas crianças por três anos e

tudo indica que iremos criar o Femusc

Jovem, no qual vamos tratar do pessoal
entre 13 e 19 anos dando a eles uma ver
tente artística. Não sei se entra em 2012
ou 2013, mas estamos trabalhando.

Só este ano eu fui reparar uma frase
na bandeira de Jaraguá do Sul: Grandeza

pelo Trabalho. É exatamente isso que fa-'
zemos.

Penso que a cada ano isso se fortalece.
Mas, o Brasil ainda tem um pouco daquela
síndrome de um país de duas cidades (São
Paulo - Rio de Janeiro). A descentràlização
é muito importante, seja tendo um Festi
val de Ópera em Manaus, um de Cinema
em Gramado e um de Música em Jaraguá
do Sul. Ternos que trabalhar ria abertura do
eixo Rio - São Paulo sem desmerecê-los.

O Femusc vai continuar a ganhar es
paço no turismo, porém, sempre aliado
ao de Santa Catarina. Os visitantes pas
sam um tempo nas praias, depois assis
tem concertos em Jaraguá e voltam ao Li
toral. Nosso trabalho é conjunto com o da
orla. Quem ainda não acredita no Femusc
está perdendo uma boa oportunidade,
principalmente, no município.

ponsabilidade pessoal, de luta por me

lhorias, mas aliada à qualidade de vida.
Eu gostaria de desenvolver isso como

sendo uma mensagem do Femusc para o

resto do mundo. Nossa mensagem não é

simplesmente musical, nós acreditamos
em um mundo melhor baseado no traba
lho sério associado à ação social.

o Correio do Povo - Qual o recorte

mais importante que o senhor faz desta
sexta edição do Femusc?

Alex Klein - Os Grandes Concertos.
Tanto a qualidade no palco, quanto o

silêncio do público foi maravilhoso. A,

qualidade de concertos que tivemos foi

algo de cair o queixo e, ao mesmo tempo,
o público ficou um túmulo absorvendo
cada segundo. Isso para mim foi a maior
vitória do Femusc 2011.

OC-P - Em 2011, os concertos do Fe
musc foram todos gratuitos e, em con

trapartida' contabilizaram teatros com

pletamente lotados. A programação do

próximo ano levará esse sucesso em con

ta podendo crescer aindamais?
Klein - A procura do público vai con

tinuar intensa, só temos uma Scar e tudo
acaba se afunilando nela. O gargalo será

aqui. Não sei como resolver isso e aguar
do ideias da própria sociedade de como

poderemos melhorar essa questão.
O que vamos tentar fazer é organizar

as séries de concertos que são realizados
fora do teatro para dar mais opções à co
munidade. Pois, se não der para assistir
às apresentaçõesno Centro Cultural, pelo
menos, vão encontrar concertos de quali
dade em outros lugares. Mas, nos da Scar,
sim, os ingressos serão sempre feito uma

briga de foice.

OCP - Uma das principais metas da

organização, neste ano, foi tornar o fes
tival uma referência para o público bra
sileiro. Em 2012, o senhor acredita que
Jaraguá do Sul já possa integrar as férias
dos turistas, assim como direciona o re

cesso dos músicos?
Klein - Isso nunca termina, nunca sa

bemos quando temos turistas suficientes

para dizer: chegamos lá. O Femusc conti
nua sendo aberto a turistas e recebemos
todos os dias uma imensidão deles aqui,
seja de cidades vizinhas ou de locais mais
distantes.

Será que consideramos a esposa do

professor que veio da Alemanha um tu

rista cultural também? Eu acredito que
sim. Então, o turismo cultural está ocor
rendo e essas pessoas vêm gastando di
nheiro na sociedade.

OCP - Quais os objetivos traçados,
porém ainda não alcançados pelo Pe
musc?

Klein - Fazer plano é fácil. Depois des
ses cinco anos de raízes em Santa Catari

na, estamos embarcando para mais cin
co anos de raízes no país. Gostaríamos,
sim, que o Femusc fosse visto e lembrado

sempre como um centro latino-america
no ou internacional de excelência musi
cal e social.

Estou projetando aos participantes
�ma carreira profissional ativa, de res- OCP - O que a comunidade jaragua-
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Nem o arquivo escapou da chuva
Equipe trabalha na recuperação de documentos da Prefeitura que foram atingidos pela enxurrada

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011

JARAGUÁ DO SUL

As chuvas de janeiro
não perdoaram nem

a Prefeitura. Muitos
documentos importantes
estão encharcados.

e recuperação, junto com docu
mentos ainda limpos, para serem
armazenados temporariamen
te. "Nós já recebemos 200 a 300
caixas para a restauração, e mais
de cinco mil para guardar. Não
temos estante para mais caixas",
diz a historiadora Silvia Kitta. Ela
afirma que oArquivo Histórico já
havia alertado a gestão anterior
da administração municipal de
que o local onde a documenta

.

ção estava guardada, na garagem
da Prefeitura, não seria seguro.

O trabalho de recuperação é

complexo, e mesmo 15 dias de

pois, o material continua enchar
cado. "O trabalho exigemuito cui
dado. Até pra tirar um clips tem

chance de rasgar", afirma Silvia.
De acordo com a historiadora,

...... uando o ribeirão Molha
transbordou, a água aca

bou invadindo o arquivo
...... intermediário do prédio.
Com isso, foi atingida a docu

mentação da contabilidade e das

finanças do município, além de

licenças, alvarás e arquivos de
outras secretarias de anos ante

riores, mas ainda em Uso.

O material foi enviado para o

Arquivo Histórico para a limpeza

o arquivamento deveria ter medi-
.

das especiais, mas isso exigiria um
prédio preparado especialmente
para isso. Entre as normas técnicas

previstas para o armazenamento

de documentos públicos está a

implantação de portas corta-fogo.
Outra orientação é que a sala não
deveria funcionar no subsolo,
como acontecia até então.

A Prefeitura tem um projeto
para instalar o arquivo interme
diário em um prédio de quatro

·

mil metros quadrados, mas ain
da não dispõe do terreno. O se

cretário de Administração, Olívio
Beltrão Junior, disse que já foi en
caminhada a transferência dos

. documentos para um local mais

seguro e que a digitalização dos

arquivos está em andamento.

EDUARCO MONTECINO

.

Limpeza dos documentos é lenta e pode terminar só ano que vem
.

\

, 'l\\lIO'

·.'ll)
BOLSA PARA.ENSINO SUPERIOR

Inscricões comecam no dia 24 deste mês
� �

As inscrições para a concessão de auxílio fi
nanceiro da Prefeitura jaraguaense a alunos de
baixa renda familiar que cursam ensino superior
no primeiro semestre de 2011 estarão abertas en
tre os dias 24 deste mês e 9 de março. A partir de
segunda-feira, no entanto, o edital já estará dispo-

nívelno site daPrefeitura - ainda que o cadastro só

sejadisponibilizado no início das inscrições.Como
o preenchimento da ficha de inscrição é realizado
somente online, os candidatos que necessitarem
de computador terão equipamentos à disposição
naBibliotecaPúblicaMunicipalRuiBarbosa.

AApevi começa oferecer novos cursos ainda este mês. Entre os dias 14 e 16 de

fevereiro, entre as 19h e 22h30, o instrutor Emílio Mufioz Moya ensina os profis
sionais do ramo a satisfazer os clientes no atendimento pós-venda. Entre os dias
14 e 17, também neste mês, Paulo Hemique Felicioni conduz um curso de "Con
tabilidade para não Contadores". Os eventos acontecem no centro Empresarial de
Iaraguá do Sul. Mais informações pelo telefone (47) 3275-7003

AGENDA

Cursos da Apevi começam dia 14

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARA TORNAR SUA EMPRESA MAIS FORTE E LUCRAnYA

8 de fevereiro - Hotel Saint Sebastian - Jaraguá d10 Sul - C
Com EI,ias Lourenço. um dos m Ihores palestrantes no 8nIsiI..
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NA HORA DA MUDANÇA
2 Carreira Fim de semana, 5/6 de fevereiro de 2011 O COIIREIO no I)OVO

Bernt
Entschev
PALESTRANTE CONVIDADO

o homem de lata

Parece a

personificação
do mal, mas
infel izmente
há pessoas
f'assim.

posto que todo mundo já
conheceu aquela pessoa
que, incrível, a sorte pa
recia estar sempre ao seu

lado. Em meio a tantas decisões,
sempre escolhia a correta, como

se pudesse prever o futuro, saber

por onde as pessoas iam passar e o

que iam fazer. Um cliente de mui
tos anos atrás procurou a minha

empresa por esses motivos. Pareceu

estranho, sempre o achei um profis
sional visionário e centrado. Pois é,
as aparências enganam.

Ele havia caído do cavalo e agora
estava sem chão. Você se pergunta
como 'alguém assim poderia fracas
sar, mas a resposta é que
a conduta desse homem

por trás de toda essa esca

lada vitoriosa, se escondia
uma pessoa ardilosa e ex

tremamente sagaz. O que
essas pessoas são capazes
de fazer é assustador, e

pior, você pode estar sen

do uma vítima e não per
ceber.

,

Uma definição geral:
pessoa de raciocínio rápido, muitas
vezes, obsessiva pelo poder, cínica,
avessa a sentimentos, capaz de des-I

cobrir seus pontos fracos e usá-los
contra você, sem compaixão. Usar
a amizade de pessoas sem qualquer
consideração para conseguir o que
quer, não importando se machu
cam os outros ou se conseguem
algo de forma desonesta, tudo que
querem

.

é sua satisfação pessoal,
nem que para isso tenham de pas
sar por cima de outros, sejam ami

gos ou colegas de trabalho. Parece
a personificação do mal, mas infe
lizmente há pessoas assim, e Túlio*
era um deles.

Ingressou como um repositor de
estoque, passou a coordenador de

estoque, gerente de loja, diretor de
estoque regional e, quando tenta

va chegar a representante nacional
de vendas da empresa, seu disfarce
caiu e então agora se via na sarje
ta. Sua história de ascensão parece
a realização do sonho de muitas

pessoas, mas quando me contou a

forma como tinha conseguido subir
de escalões na sua antiga empresa,
pois fora demitido, quase me fez
cair da cadeira.

Para chegar lá, subornou um

cliente da loja para "íncriminar/
prejudicar" o trabalho de outro re

positor, e, por ter "descoberto" a

"fraude" do colega, fora promovi
do. Então, descobriu um

contato que era influen
te para sua nova chefe, e

a usou para seu próprio
bem. Quando conseguiu a

nova promoção, descartou
a pessoa como um objeto
sem sentimentos. Em se

guida fraudou o sistema
de TI para que pudesse
"arrumá-lo antes de um

mal pior", e depois forjou
um negócio com um grande falso
cliente. Um dia, em sua ausência
no escritório, uma ligação para ele
foi atendida por outra pessoa, que,
suspeita, fingiu ser ele, e descobriu
o próximo golpe que tramava.

Depois de ouvir sua história,
encaminhei-o a- uma psicóloga,
para que pudesse acompanhá-lo e

fizesse repensar sua conduta. Ele

aprendeu a duras 'custas o que é ter

pessoas de confiança em seu círcu
lo social e que nem sempre o camí
nho mais fácil é o honesto e corre
to. Tudo bem que falar isso é mais

antigo que andar para frente, mas
é sempre bom relembrar os bons e

velhos. costumes. Largar deles, ja-

II

II

mais.

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

Para mudar radicalmente de área, o profissional deve
fazer uma avaliação honesta de como se comporta no

trabalho. Pense, por exemplo, se você coloca a estabi
lidade em primeiro lugar ou se está sempre disposto
a correr riscos. Um dos indicadores que podem ajudar
na tomada da decisão é entender se mudanças cos
tumam representar desa_fio ou sofrimento.

AUTOCONHECIMENTO:

"

PROS E CONTRAS:
Pesquisee converse com profissionais do setor.

Antes de mudar de área, procure se informar ao
máximo sobre caminhos, vantagens, desvantagens
e riscos da nova carreira. Preparar-se para os con

tras pode ajudar a aproveitar melhor os prós.

PLANEJAMENTO: E importante
estabelecer objetivos e traçar uma estratégia para
alcançá-los. Dependendo da sua área de origem, in
vestimentos em qualificação podem ser necessários.

"

NEGOCIOS: Se a mudança incluir a abertura de um negócio, só afinidade
pela nova carreira pode não ser suficiente. Você deverá precisar de noções sobre gestão,
orçamento e finanças.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o tOIUCBO no I)OVO Fim de semana, 5/6 de fevereiro de 2011 Carreira 3

EMPRESA NASCEU DA
OBSERVAGÃO OOS

�

ERROS DOS OUTROS
Dono de serviço de alimentação em
condomínios aposta no sistema de franquias

orador de um condomínío em São Paulo com mais de 900

apartamentos, Gustavo Jannarelli acompanhou, por quase
dez anos, o troca-troca da equipe que administrava o

restaurante interno.A cada empresa que se estabe
lecia e não dava certo, o administrador de 35 anos pensava
que poderia fazer diferente. Foi quando se deu conta de

que estava diante de um nicho promissor de merca
do: o de alimentação em condomínios residenciais.
Com passagens por empresas como Coca-Cola,
Ráscal eViena, o executivo decidiu lançar, há dois
anos, a Chácara do Chef, que oferece serviços
como gestão de restaurantes paramoradores
com delivery, montagem de refeitórios indus
triais para os funcionários e entrega demarmitas
para os empregados dos condôminos.
Depois de registrar um crescimento de 15% de
2009 para 2010, o empreendedor agora quer in
vestir no segmento de franquias - com foco em
médios e grandes residenciais, que tenhammais
de 300 apartamentos oumil moradores - para
aumentar essa taxa para 30% em 2011.
- O sucesso da Chácara do Chef tem tudo a

ver com o aquecimento imobiliário no país e o

surgimento de condomínios com conceitode
clube, que prezam por comodidade, segurança
e conforto - explica Jannarelli.
No momento, a empresa, que atua em um

condomínio paulistano, está em fase de nego
ciação com outros três grandes residenciais da
região. Segundo Jannarelli, há um grande mer
cado, ainda inexplorado, no interior do estado
e no Rio de Janeiro.
Estamos em contato com construtoras que
estão estudando a possibilidade de lançar con
domínios com o nosso restaurante já previsto no
projeto. Fizemos uma pesquisa no residencial
onde trabalhamos e tivemos aceitação de 99%
dos moradores. Acreditamos que essa vantagem
competitiva pode ajudar as construtoras a poten
cializarem as vendas de seus lançamentos - diz
o empresário, que ainda promove eventos em
apartamentos e salões de festas.
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GARANT
ara garantir o futuro de uma empresa e vê-la per

....,petuada, é preciso, além da atualização tecnológi
ca e boas práticas de gestão, um esforço concreto
de desenvolvimento de seus talentos humanos.

A cada dia que passa, mesmo com o avanço tecnológico
que temos experimentado, as empresas vêm descobrindo a
velha verdade: sem gente excelente é impossível vencer.

Considerando essa realidade, é preciso que absolu
tamente todos os dirigentes, em qualquer nível de ges
tão, se considerem responsáveis pela atração, formação
e desenvolvimento das pessoas que compõem a empre
sa. Essa tarefa não deve e não pode ser delegada exclu
sivamente ao "Departamento de Recursos Humanos" ou

qualquer outro nome que sua empresa dê ao chamado
"RH". Sem essa consciência e participação ativa, uma em
presa terá seu futuro comprometido e não sobreviverá à
concorrência que, como sabemos, só irá aumentar.

Aquivão cinco coisas fundamentais que os dirigentes de
1:l1I1a empresa devem ter emmente em relação às pessoas:

Participar ativamente e compreender o planeja
mento (futuro) da empresa para suprí-la dos talentos

necessários para que esse crescimento seja viável e

possível;
Ter um plano de desenvolvimento profissional para

todos os níveis, inclusive supervisão, gerência e dire

ção e garantir que esse plano seja acompanhado indi
vidualmente em sua execução;

Manter a empresa constantemente atenta e prepa
rada para o desafio de trabalhar em times;

Estar de antenas ligadas no mercado para trazer à

empresa recursos humanos de qualidade garantindo o

seu futuro;
Desenvolver com a diretoria uma seleção dos "imper

díveis" e investir pesadamente na formação e desenvol
vimento desses talentos que farão o futuro da empresa
acontecer. Os "imperdíveis" não precisam saber que são
assim considerados, mas os dirigentes devem saber exa
tamente quem são os "imperdíveis" e garantir a sua moti
vação e desenvolvimento para que não deixem a empresa.

Só mesmo com gente excelente e motivada uma

empresa vencerá. Você sabe disso!
Pense nisso. Sucesso!

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AJUDANTE CARGA/DESCARGA
AUXILIAR DE DESENHO TÉCNICO
Desejável conhecimento em Solid Works e Auto Cad,

.

desenhos técnicos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.
AUXILIAR DE COZINHA
ANALISTA FINANCEIRO/CONTÁBIL
Vivência na área financeira e contábil.
ANALISTA DE LOGíSTICA
Vivência no processo de logística rodoviário. 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 metalúrgico.
ATENDENTE PARA DIVERSOS SETORES DE SUPERMERCADO

AUXILI�R ADMINISTRATIVO
. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
Possuir curso de Op. De empilhadeira e habilitação C.
AUXILIAR DE CORTE
Vivência com separação e preparação de lotes.
AUXILIAR DE ESTILO
Vivência com desenvolvimento de coleções.
AUXILIAR DE TRÁFEGO
Conhecer bem a região.
AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação para bombeamento
de concreto.
ASSISTENTE COMERCIAL
Vivência com acompanhamento de margens financeiras
dos produtos e clientes.
ASSISTENTE TÉCNICO DESENVOLVIMENTO PRODUTO
Vivência na engenharia do produto do início ao término.
ASSISTENTE DA QUALIDADE
Vivência em cadastramento de documentação, organizar
eventos, controle e relatórios e demais atividades
relacionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade.

BORDADOR
CAIXA
COLETOR
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Para atuar em escola de inglês, desejável fluência em inglês.
COSTUREIRA
COMPRADOR
DESENHISTA
Vivência em desenvolvimento de projetos de arquitetura.
Conhecimento em Auto Cad e 3D.
DESENHISTA MECÃNICO/ELÉTRICO
Vivência em Auto Cad, 3D, metrologia, desenho mecânico
ou elétrico.
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENCANADOR
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-la.
ESCRITURÁRIO FISCAL
Vivência em lançamentos de documentos fiscais, cálculos
de impostos, emissão de relatórios e guias de impostos
entre outros.

ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA / ENGENHARIA DA

PRODUÇÃO CIVIL/ ADMINISTRAÇÃO / RH
ESTAMPADOR
ESTOFADOR

FRESADOR/TORNEIRO MECÃNICO
FISCAL DE LOJA
JARDINEIRO
INSTALADOR TÉCNICO Vivência em instalação de alarmes,
câmeras, portões eletrônicos, telefones.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
LAVADOR DE VEíCULOS
MARCENEIRO
MÊCANICO DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA /MOTO-BOY
Possuir CNH O e curso Mopp.
MONTADOR/SOLDADOR
Vivência na função.
OPERADOR DE CALDEIRA

Desejável curso e vivência na função.
OPERADOR DE MÁQUINA
Vivência em operador de guilhotina, serra entre outros.
OPERADOR DE CORTE LECTRA
Para atuar em Guaramirim.
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO
Para atuar em Guaramirim.
OPERADOR DE MAQ. SERIGRAFIA
PEDREIRO
PINTOR INDUSTRIAL/PINTOR A PISTOLA
PROFESSOR DE INGLÊS - ESéOLA IDIOMAS
PROJETISTA
Vivência projetos arquitetônicos, Autocad e 3D.
PROJETISTA ELÉTRICO
Cursando ou Completo.Técnico em Elétrica ou

Eletromecânica. Conhecimento em lógica de comando
elétrico.
REPOSITOR
SERRALHEIRO
Vivência na função.
SOLDADOR
Vivência em solda Mig, Aço Carbono e Inox.
SUPERVISOR DE COLETA

•

Vivência em coordenação de pessoas, operacional.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Vivência na função.
TALHADOR
TECELÃO
Vivência em tear circular, dupla e retilínea.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA OU MECATRÔNICA
TÉCNICO DE IMPRESSORA
TESTADOR DE PRODUTOS Curso Eletrotécnico ou

Eletromecânica cursando ou completo. Conhecimento
em Leitura e Interpretação de Desenho, Instrumentos de

Medição, Instrumentação Mecânica ou Elétrica.
TINTUREIRO
TOSADOR DE ANIMAIS
VENDEDOR INTERNO E EXTERNO
ZELADORA

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br
(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.brASSOC/AçAODASMICROEfv!7"PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

ATENDIMENTO PÓS VENDA
Data: 14 a 16 de Fevereiro de 2011

Horário: 19h às 22h30min.
Instrutor:'EmíUo Munoz Moya

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CDNTABILlDADÉ PARA NÃO CONTADORES
Data: 14 a 17 de Fevereiro de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
Data: 21 a 23 de Fevereiro de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Daniel Fonseca

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE
Data: 21 a 24 de Fevereiro de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Cristiano Pedralli de Ramos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CURSO BAslCD DE LICITAÇÕES - LEI 8.666
Data: 23 de Fevereiro de 2011

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h
Instrutor: Atllio Pinton Neto

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Aliança Educacional

�
UNERJ
-_._.... PUCPR

ContabUidadf
1QQIlIs.ullo.�

www.grupometa.com

ANALISTA DE CUSTOS
- Desejável vivência em cálculo, custos
de produtos (matéria-prima), processos,

. preço de venda.
- Superjqr,tompleto ou CUf:

Administração ou áte�

ASSISTENTE TÉCNICO
- Desejável vivência em montagem,
manutenção mecânica ou elétrica .

Disponibilidade para viagens.
,

...
' _"._." f 1"

Empresa ofer'�ce plano de lano
odontológico, remuneração compa1:tvel
com a função e demais benefícios.

Interessados encaminhar
currículo para o é-mail:

cherli.manske@grupometa.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�
Economia aquecida e cenário de estabilidade produzem reviravoltas radicais em carreiras

Já
pensou em se formar em

direito e abandonar tudo

para abrir uma empresa de
desenvolvimento de softwa

res? Ou deixar para trás um traba
lho promissor como fisioterapeu
ta para estudar gastronomia? Há
ainda quem tenha interrompido
a graduação em relações interna
cionais para abrir uma operadora
de turismo. E deixado de traba
lhar na área administrativa para
fazer um curso de petróleo e gás.
Reviravoltas que, de tão radicais,
levantam uma questão: os" prota
gonistas dessas histórias teriam

coragem suficiente para fazer es
sas escolhas se o mercado não es

tivesse tão aquecido como agora?
A resposta é não, pelo menos para
Marco Tulio Zanini, coordenador
do mestrado executivo "Gestão
empresarial", da Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O cenário atual de

II
Uma economia

aquecida .

favorece um
cenário de
confiança e

estabilidade.
MARCO TUlIO

ZANINI

I'

estabilidade econômica e expan
são de diferentes segmentos de
negócios - como tecnologia,
turismo, petróleo, gastronomia
e mídias sociais, por exemplo -
nunca foi tão receptivo a quem
está interessado em dar um novo

rumo à carreira, garante o consul
tor de empresas.
- Estamos observando o encon

tro de dois fenômenos. Um é o

aquecimento da economia, que
abre espaço para que as pessoas
busquem novas oportunidades,
o �ue há anos atrás seria pouco
provável. Uma economia aquecida
favorece um cenário de confiança e
estabilidade, ao ponto de sustentar

transições como essas. E o outro é o
fato de a geraçãoYestar buscando
novas formas de se realizar, nem
sempre através de carreiras tradicio

nais, atraídapor nova� demandas
de serviços - afirmaZanini,

'Notei que poderia conseguir
um emprego rapidamente'

A ex-assistente administrativa Severina Paulino
faz parte do time que não teve medo de se

reinventar em uma nova profissão. Motivada pelo
fortalecimento do setor petroquímico no Rio, a
profissional- que chegou a atuar como auxiliar
de escritório em várias empresas - decidiu fazer
um curso de solda com duração de um ano. Após
estagiar por seis meses em um estaleiro, ela
agora divide seu tempo entre um curso técnico na

Petrocenter, centro de qualificação especializado
na área de petróleo, e o novo emprego em uma

metalúrgica que, entre outros produtos, fabrica
vigas para a indústria de petróleo e gás.
- Notei que o mercado está aberto e que poderia
conseguir um emprego rapidamente. Trabalho
no departamento de controle de qualidade,
onde meu salário dobrou. Agora planejo fazer

graduação em engenharia mecânica, para que
minha formação seja ainda mais abrangente-

diz Severina.
A chef Karla Keide, por sua vez, não pensou
duas vezes em deixar para trás cinco anos de
trabalho como fisioterapeuta - ela chegou a

fazer uma especialização na área dermato
funcional - para voltar ao banco da faculdade.
Cursou gastronomia na Estácio e, logo no

primeiro período, conseguiu um estágio. Após
trabalhar em restaurantes badalados, como
Carême, Garcia & Rodrigues e Le Pré Catelan, e
passar uma temporada no Canadá, onde cursou

culinária na Université du Québec (Uquan), a
profissional foi convidada para ser chef executiva
da rede Botequim Informal.
- Sempre gostei de gastronomia. Quando tive
que escolher o que fazer na faculdade o curso

nem existia. Hoje, novos restaurantes são

inaugurados com frequência e há vários
tipos de formação.

I
i

I ANALISTA DE CUSTOS

� Desejável curso superior
� completo ou cursando .

.

� Vivência na área de custos e

W, formação de preço de venda.

Salário negociável de acordo
com experiência
Benefícios:
Convênio médico e odontOlógiCO

. Bolsa de estudo
ótimo ambiente de trabalho

I ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável curso técnico

.

na área mecânica.
Disponibilidade para viagens.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CENÁRIO PROMISSOR É UM CONVITE AO RISCO
o envolvimento pessoal e a identificação de boas oportunidades estimulam o investimento em novas áreas

Considerada
uma

das áreas mais pro
missoras do, mo

mento, por causa

da aproximação da Copa
do Mundo e das Olimpí
adas, o turismo também
tem atraído profissionais
de outras carreiras em

busca de novas oportuni
dades. É o caso de Adrielle
Saldanha, de 24 anos, que
trancou a graduação em

relações internacionais

para abrir uma agência de
turismo receptivo. A ideia é
oferecer opções de passeios
em locais como a Floresta
da Tijuca, a favela da Roei
nha e o Centro do Rio.
Para dar conta do recado,
Adrielle está fazendo
curso profissionalizante
de guia de turismo, com
duração de dois anos.

- Comecei a pensar na

possibilidade de atuar em
outra área porque escrevo

um blog sobre viagens e

os internautas passaram
a enviar mensagens, pe- .

dindo dicas de roteiros e

hotéis. Foi quando percebi
que poderia prestar um
serviço - diz Adrielle,
que já buscou assessoria
junto ao- Sebrae e iniciou
o processo de formaliza

ção da empresa através
da Lei do Empreendedor
Individual (EI). Falta de
cursos específicos é um
dos principais entraves.

O plano de voltar a cursar

relações internacionais
não está descartado, já
que, em paralelo, Adriel-
le trabalha no Conselho
Estadual de Juventude do
Rio (Cojuerj) -ligado à
secretaria de estado de As
sistência Social e Direitos
Humanos - e se interessa

por administração pública
e política internacional.
Mas, por enquanto, a von
tade de crescer no merca
do de turismo tem falado
mais alto.
- É uma área que se

expande em ritmo acele
rado. E isso é um estí
mulo a mais para ganhar
coragem e tirar ideias do

papel. Quero aprofundar
meus conhecimentos no

setor e, quem sabe, até
fazer uma pós.
De olho no impacto que

as mídias sociais causa
ram no universo corpo
rativo, o empresário Ian
Black não pensou duas
vezes em deixar a forma

ção técnica em contabili
dade de lado e começar a
batalhar por um emprego
na área. Após passar por
agências consagradas de

marketing digital (como
a Riot e aWunderman), o

. profissional decidiu abrir
a sua própria empresa, a

NewVegas, de soluções
em projetos de mídias
SOCIaiS.

- Produzo conteúdo para
a internet há dez anos e

percebi que o universo
de social mediávaimuito
além das agências: é pos
sível se destacar desen
volvendo bons trabalhos

por conta própria. Acho
qu� foi essa conjunção de
fatores que me fez largar
tudo e abrirmeu próprio
negócio - diz Black.
O processo não foi dife
rente para o empresário
Ladmir Carvalho, um dos
sócios da Alterdata, de
soluções em softwares
de gestão empresarial.
Formado em direito, o
teresopolitano sempre
foi bom em matérias
exatas - conhecimento

que usava para ajudar
o pai a consertar rádios
e televisores na loja de
eletrônica da família. Foi

quando teve um estalo:

por que não estudar pro
gramação para trabalhar
com informática?
- Comecei a estudar

sozinho, pois não havia
cursos ou faculdade de
TI. A única forma de

aprender era lendo livros
em inglês de madrugada.
Comecei a desenvolver
sistemas para poucos
clientes, ao mesmo tem
po em que fazia faculda
de de direito - relembra.
O empresário chegou a

trabalhar dois anos como
,

advogado da área cível.
Durante esse período, os
clientes de informática
se multiplicaram e, em

pouco tempo, Carvalho
se deu conta de que es

tava ganhando mais com
a sua nova área do que
com a jurídica.

-

BOA REMUNERAÇAO
,;

lAMBEM IMPULSIONA

MUDANÇAS
- Foi uma fase difícil, em que tive que es

colher qual caminho tomar. Então resolvi

unir minhas duas experiências: montei uma
empresa de informática com foco inicial em

sistemas contábeis e de escrita fiscal, para
aproveitar o conhecimento de legislação que
eu tinha. Optei pela minha habilidade natural,
mas usei o que aprendi na faculdade - diz

Carvalho, para quem mudanças profissionais
se tornam comuns quando há boas oportuni
dades de remuneração no mercado. - Tenho

programadores que fizeram direito, como eu, e

funcionários graduados em contabilidade que

integram o nosso suporte de informática ..
O jornalista Paulo Prudente concorda que,
diante de um mercado estável e receptivo, as
pessoas se arriscam mais. Ele mesmo se sen�
tiu mais confiante para abrir a própria empresa
de marketing esportivo - a Eco, que significa
"Esporte, compromisso e organização" - por
causa do momento que o Rio está vivendo:
- Sempre fui apaixonado por espórte e agora
há um mercado em franca expansão no esta

do. Já foi a época do amadorismo: hoje, todos
querem relacionar sua marca ao esporte
e isso requer profissionalismo.

CEPPSI - RH, Consultoria
em Recllfs(íli, Humanos

SElECIONA PROFISSIONAIS
t"ll';!"''llíi",,''"�" ".�.� Y'·mj�·!'''·''�hHi'.'''''"I'.'''''' IlAnAAS se....u'.,TES .,KG'A""I
I�," u ·IW'�•• "r:ll li.II'<:. 'P"" ;::,�'n."",'�"v�dl"'C:,Jil {'fifi, ,U nj V" ,,:

.. iry o�p� � lH9;;mc5

Vendedorlntemo - formaçãocomoTécnico emMecânica eEléllica, Facilld. emvendas.
ProjalistaMecânico-oTécnico Mecânico com canhec. em SolitfWorks 2089 e acima,
Caldeireiro - 6meses de experiênola, domínio das rotinas demecânica emontagem.
Montador Industrial-,· emeses de experiência, conhecimentosem desenhomecânico,

'

EngenheimMecânico � Experiência em gerenciamento de equipes, solíd works e
demais programas de projetos.
Gerente de Projetos - eletr ou mecânico, domíne programas da ama mecânica,
domfnio de inglês/espanhol.
AuxiliarMmilllstratlllo ·-Cursando enSIno superior
Auxiliar Opto. financeiro '_ cursando superior em áreas afins
Costureiras- Com experiência emoverlock, reta e clemaismáquinas
Tecelão - Um ano de experiência
Mecânico deManutenção· Para Indústria Têxtil e Mecânica
Eletricistas --Instalador Industrial e de Manutenção
Secretárias e recepcionistas�· commifl. 6meses exper,

Enviar currículos para ceppsi@ceppsLcom,br ou ceppsi@uoLcotn.br
OU ENTREGAR no CEPPSI- CUnica de Psicotogía,

.

Rua Marina Frutuoso, 129, Centro, próximo Resi. Califórnia.

Contrata-se
OPERADOR DE TELEMARKETING

Tr: 2106-1919

EMPREGO
Precisa-se de AUXILIAR GRÁFICO DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato com

rh@ocorreiodopovo.com.br

Contrata-se
JORNALISTA Freelancer

para cadernos comerciais. Tr: 2106�1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ensinomédio com curso profissionalizante
também é um dos objetivos do instituto
JARAGUÁ DO SUL

o próximo semestre, o Instituto
Federal de Santa Catarina, do

Campus Iaraguá do Sul, deve

lançar o Programa para Jovens
e Adultos (Proeja). É uma oportunidade
para as pessoas que não concluíram o

ensino médio, em tempo regular, de re

tomar os estudos e ainda ter uma forma

ção técnica na área têxtil. A modalidade

integra educação básica e curso profis
sionalizante, com duração de três anos.

Conforme o técnico da unidade, JairNu
nes, o programa integrado a um curso do
ramo vestuário vem atender as empresas da

região, que revelaram carência de pessoas
capacitadas nessa área. "Fizemos uma pes
quisa de mercado e constatamos que existe
demanda para a área têxtil, mas falta profis
sionalização", enfatiza. Ao todo, 35 vagas se
rão abertas para a primeira turma.

Além do Proeja, o IF-SC planeja abrir
mais de 30 oportunidades para candi
datos a graduação de Licenciatura em

Química. Esse pode ser o segundo curso

superior oferecido pela instituição, que
hoje tem Licenciatura em Ciências da
Natureza, com habilitação em Física.

Todos os cursos
oferecidos
pelo IF-SC

são gratuitos.

Segundo o professor Clodoaldo Ma

chado, o governo federal, pormeio do PNE
(Plano Nacional de Educação) de 2011 até
2020; tem como meta formar professores
para a disciplina de Química. "O mercado
é bastante de carente de professores dessa
área, e de outras básicas comoMatemática
e Física", ressalta.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

a:

lnlcto das aulas: OiB de fevereirro de 2011

Informações sobre vagas ligue:
3 13-

www.grrupoul11iasselvi.corrm. bIT

PIERO RAGAZZI

ii Abertura ��s��a��s�=x�� Contratação
I Atuação NQ de Vagas : Para atuar em: : Remuneração : Prazo de Inscrição

,

I,i Jaraguá do Sul
02 (duas) Faculdadei Noturno

I Senac
Trabalho i : , !
----------�-.------_.l._-----�.-__T.----------�-----.---�- -.4__� _

Orientador de curso I 03 (três) ! Jaraguá do Sul I R$ 16 08 j
para área de i

M tuti I Faculdade i h' por! 05 a 09/02/2011
I a unno ! i ora i

Enfermagem! i Senac i i-------:---------------------1--------------1--------------;---------------;--------------------1--------- .. ---------------

Onentador de curso i 0·2 (d ) j Jaragua do Sul j R$ 16 08 i
-

, uas: ! por I

para área de I
N t i Faculdade ! h' I 05 a 09/02/2011

Enfermagem I o urna! Senac ! ora I
___________________�

'
• � • � �._. ..J. _

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

------AúiÍér1õCioSENAC·P<>derá-tiilVer-ãpróveitamento·de caó-didãtõsCiãssifiCãCíos em-prõcessõ se-ieilio-ante-iiõi,-oopr3zo-de a'té24---·
meses, respeitando a ordem classitlcatórla.

Orientador de curso

para área de

Segurança do
R$16,08 por 05 a 09/02/2011hora

Faça parte deste time de sucesso!
A Unicred busca profissionais para sua equipe em Jaraguá.

Gerente de Agência
Requlsltos:
- Superior completo em Adm ou áreas correlatas (desejável Pós-graduação em Economia, Negócios,
Gestão Empresarial ou correlatas).

� Experiência 8(1'1 instituição financeira, preferencialménte em área de negócios, com vivêlici.a em

gerenciamento de pessoas.
.

,

- Necessário: Domínio de produtos e serviços financeiros, Conhecimento das rotinas bancárias,
,

norma técnicas, legislação do13ACE�, legislação Cooperativlsta e Certificação CPA10,

Interessados que atendam aos requisitos acima 'devem encaminhar CV até dia 09/02,
com título GERENTE JARAGUÁ, para: oportunidades@unicredcentralsc.com.br

lnteressaqos em oportunidades em outras regiões de SC podem encaminhar Cv
para o esmo e-mail especificando a região de intere�$ no campp assunt?

"
'I

I
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ENXURRADA

Atingidos começam
avoltarpara casa
Parque de Eventos abriga 26 famílias vítimas da chuva
JARAGUÁ DO SUL

Com a redução da chuva nos

úttimos dias, muitos moradores
atingidos começaram a retornar
para o lar.

Até
a manhã de ontem, 26 fa

mílias permaneciam no local,
contra 90 que estavam sendo
atendidas há cerca de 15 dias.

Apesar de boa parte dos atingidos em

janeiro estar voltando para casa com o

aval da Defesa Civil, outros chegaram por
.

causa de novas ocorrências registradas
em áreas de risco.

Enquanto no Parque de Eventos o au

xilio às famílias vitimadas pela chuva segue
sem maiores problemas, o município
pede ajuda com a separação dos dona
tivos na Arena Jaraguá. Isso porque mui-

,

tos voluntários estão cansados e alguns
já apresentam sinais de doença, mas o

ritmo continua apertado. Além disso, a

DefesaCivil pede para que as doações con
tinuem, mas que não sejam enviadas mais

roupas, pois já há quantidade em excesso.

A secretaria de Habitação, Maristela
Menel, frisa que os trabalhos não devem

parar tão cedo. "As chuvas podem parar,
mas a situação (das áreas de risco) não se

resolve tão rápido, as pessoas ainda pre
cisam de ajuda", ressalta.

"
As chuvas

podem parar,
mas a situação
(das áreas de
risco) não se

resolve tão
rápido.

MARISTELA MENEL,
SECRETÁRIA DEHABITAÇÃO

"

PIERO RAGAZZI.

Trabalhos continuam na Arena Jaraguá, mas voluntários precisam de ajuda

ORAS

Horário de atendimento normalizado
o Cras Boa Vista já está trabalhando em horário normal, entre as 8h às

12h no período matutino e entre as 13h e às 17h durante a tarde. Na última
semana, a Secretaria de Assistência Social, Criança e Adolescente havia in
formado que, devido às chuvas que danificaram diversos locais da cidade,
o horário seria alterado para as 7h30 às 15h30. Mais informações sobre os

serviços e cursos do Centro pelo telefone (47) 3372-1470.

ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS

Pama 1 aberto nesse fim de semana
O Pronto Atendimento Médico Ambulato

rial do Centro, conhecido como Pama I, estará
aberto hoje, das 7h30 às 17 horas, e amanhã,
das 7h30 às 12 horas. A intenção é atender ex
clusivamente as pessoas 'atingidas pelas enxur
radas das últimas semanas. Sintomas como fe-

bre alta, dor de cabeça e dores no corpo podem
ser sinal de leptospirose, e quem perceber esses
sinais devem ser encaminhadas ao Pama, para
avaliação. Os profissionais estarão de plantão
no local para o atendimento às famílias atingi
das. Mais informações: (47) 3371-6583.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista

Ch�rlesZimrnermann,
-

escritor

Gato escaldado
--om as chuvas constantes, estamos sem

pre com um olho nas nuvens, outro nos

morros, e os pensamentos nos rios. Res
.._peito e temor pela natureza, nada mais

justo ... Da janela do meu apartamento vi a água
dissolver minha cidade. Após o dilúvio, tive a

certeza de que algo mudou, pois como no po
ema do Brecht, "na mudança da lua, a lua nova
segura a lua velha, uma noite inteira nos braços".

A chuva castiga novamente nossa região
e já comecei a perceber cer
ta inquietação: os rostos as

sustados voltaram às ruas,

ninguém esqueceu a suces

são de tragédias de 2008; e

as recentes enxurradas rea- I

cenderam o sinal de alerta. A
cidade de Iaraguá do Sul, tão
carente de cores, fica aindamais cinza. A úni
ca cor que ainda pulsa é o amarelo dos ônibus
da Canarinho. Bom, deve haver algo de errado
numa cidade em que os ônibus são as coisas
mais coloridas, mas tudo bem.

Do meu apartamento observo os engarra
famentos (consequência das chuvas e do pífio
planejamento urbano) e a selvageria que pre
domina na Avenida Marechal. De onde saem

tantos carros? E cadê a educação no trânsito?
.

Observem no que o trânsito se transfor
mou nos últimos anos ... Observem a falta de

diálogo e debate nas diversas esferas (tanto
pública, quanto privada) sobre a sustentabi
lidade das cidades. Observem... Observem...

Está na hora da filosofia e da poesia entra

rem no urbanismo, para que 'as cidades sejam
mais bonitas, desenhadas com bico de pena,
com outra noção de ocupação do vazio e com

espaços comuns práticos, inteligentes e bo
nitos. Está na hora de você se sentir em casa

na sua cidade... Como se fosse seu quarto ...
Uma cidade viva... Pulsante... Está na hora
das cidades terem cores e formas instigantes ...
Está na hora das cidades serem lugares onde

se vive e não onde se mora...

Está na hora de eu parar de
achar que isso seja possí
vel... Sou gato escaldado,
não acredito em promessas e
blá - blá - blá ... Mas tudo bem,
fico com a Clarice Lispector:
"Minha força está na solidão.

Não tenho medo nem de chuvas tempestivas
nem de grandes ventanias soltas, pois eu tam
bém sou o escuro da noite."

Qualidade de vidanão é só rechear os bol
sos de dinheiro, mas ter e propagar educação
também. Pelo que percebi, é na chuva que as

pessoas revelam seu lado B. O mau humor
latente mostra sua cara. A 'carrolatria; carac
terística do jaraguaense-joinvillense-blume
nauense (me diga que carro tens, que eu sabe
rei quem és) fica mais aguda ainda. Quando a

chuva aperta, falta gente para ajudar a defesa
civil, mas sobram curiosos passeando, para
ver a desgraça alheia. É o turismo de tragédia.
Isto sim que é uma tragédia!

A Dani é outra
sobrevivente
do abrigo da
Ajapra que
caiu dia 21.

Adoção com a

associação pelo
telefone 9123-
0657 ou pelo
e-mail ajapra@
ajapra.org.br

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• o Turista (teg) (13h30, 15h30, 17h30, 19h30,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14hl0, 15h50 -

todos os dias)
• De Pernas pro Ar (nac) (17h30, 19h20,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Enrolados (dub) (13h30, 15h30, 17h30 -

todos os dias)
• As viagens de Gulliver (dub) (19h30,
21h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• As aventuras de Sammy (dub)
(13h30 todos os dias)

• Santuário (Leg) (15h15, 17h30, 19h45,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d 35mm)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h45, 15h40,
17h50 - todos os dias)

• O Turista (Leg) (20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Cisne Negro (teg) (14h, 16h30,
19h10, 21h40 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

Bravura Indômita
Considerado uma obra excêntrica e, sobretudo, cômica,

Bravura Indômita conta a história de Mattie Ross, uma menina
de Dardanelle, Arkansas, que aos 14 anos decide abandonar a
fazenda natal para caçar o homem que matou traiçoeiramente
seu pai e roubou os seus poucos pertences. Com a ajuda de
Rooster Cogburn - o mais inclemente dos agentes federais à
sua.disposição - e de um homem da lei texano, ela parte numa

jornada em território desconhecido à procura de vingança.

ARAGUAIA
Terê conforta Estela. Mariquita resolve contar o

que sabe sobre o passado de Max para Padre Ernilio,
Amélia mostra as jóias que confeccionou para Manue
la. Estela afirma para Terê que vai embora do Araguaia
sem contar sobre sua gravidez para Solano. Lenita
combina viajar com Pimpinela para Brasnia. Max tenta
invadir a casa de Pérola à procura de sua mulher. Ma
nuela aceita posar para o catálogo de jóias da mãe.
Max invade a estalagem atrás de Amélia e se surpre
ende ao encontrar Estela. Geraldo mostra pará Max as
fotos que tirou de Janaína enfrentando Marly. Geraldo
fica furioso ao ler a declaração que Vitor deu aos jor
nais. Max vê Mariduita perdida na estrada e acelera o

carro em sua direção. Estela se surpreende ao encon

trar Manuela em sua cabana.

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

Hospedagem 110 pet shop ou

tratamento na sua residência.

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

MElHORES MARCAS OE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA
• Cine Garten 2
• Desenrola (Nac) (15h40, 17h30, 19h20

- todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac) (13h40,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Vencedor (Leg) (14hl0, 16h45,
19h30, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Enrolados (dub) (13h50, 16h - todos os dias)
• Caça as Bruxas (Leg) (18h, 20h,
22h - todos os dias)

• O Discurso do Rei (22h - dia 4 e dia 5)

• Cine Garten 5
• Zé Colméia - O Filme (Dub) (13h30, 15h20,
1'7hl0 - todos os dias)

• O Turista (Leg) (19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Santuário (dub) (14h20 - todos os dias)
• Santuário (Leg) (17h, 19h40, 22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Cisne Negro (Leg) (14h20, 16h50,
19h15, 21h45 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• As Viagens de Gulliver (Dub) (14h,
�6h- todos os dias)

• De pernas pro ar (Nac) (18h, 20h - todos os dias)
• Além da Vida (teg) (22h - todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Sem exibição

R�my (Jude Law) e Jake (forestWhitaker) são grandes ami
gosque têm a missão de recuperar os órgãos de beneficiá.rios

•

que atrasam os pagamentos e por isso são conhecidos como
os homens mais perigosos da União. Mas ao ter o coração
transplantado, devido a um acidente de trabalho, Remy se vê
endividado e foge. Agora, o caçador tornou-se a caça e Jake

"

não vai parar até capturar o amigo e terminar o trabalho.

TI-TI-TI

Depois de ouvir que Armandinho e Desirée es

tavam ao beijos quando embarcaram, Gino convence

Jorgito a ir embora e os dois voltam para São Paulo.
Desirée e Armandinho vão parar em uma ilha deserta.
Desirée acha o celular de Armandinho no barco e liga
para a mãe, mas a bateria acaba. Gino avisa a Jorgíto

que Desirée deu notícia e ele acha que a noiva está
bem com Armandinho. Ariclenes suspeita de que foi

Valquíria quem copiou o croqui de Luti. Desirée não
se conforma de estar presa em uma ilha com Arman
dinho. Mário sugere que Jacques se arrependeu por
ter abandonado Jaqueline. Luti pergunta a Valquíria se

ela copiou o vestido de Valentim. Pedro vai à casa de

Rebeca para visitar Jorgito e tenta conquistar Camila.
Clotilde descobre que Gabi não está grávida.

INSENSATO CORAÇÃO
Léo inventa uma história para Norma. Silvio,

um psicólogo, conversa com Pedro. Marina diz a

Bibi que vai para o Rio de Janeiro, mas volta para
Florianópolis assim que Pedro quiser vê-Ia. Raul
fica tenso ao pensar em uma possível instabilidade
financeira. Pedro pede para Léo lhe contar o que
aconteceu depois do acidente. Natalie reclama de
André para Douglas. Wanda e Raul se preocupam
com a situação de Pedro, depois de saberem que
foi comprovada sua culpa no acidente. Pedro decide
fazer fisioterapia. Leila pede a Cadu para não contar
à polícia o que foram fazer no apartamento de Lucia
na. Léo compra uma aliança e marca um encontro
com Norma. Eunice insinua que um dos filhos de

.

Wanda roubou o pai e Raul exige que ela diga de

quem está falando.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Sua energia mental estará abun
dante hoje. Otimista e com boas

ideias, poderá traçar metas am

biciosas. No amor, avalie se os sonhos
cabem em sua realidade. Reserve um

tempo para seu bem-estar.

TOURO
Touro é avesso a mudanças,
mas contará com excelentes es-

tímulos para alterar o que quiser
em sua rotina. Com seu par, muita inte

gração. Valorize os momentos íntimos.
Dia perfeito para quem pretende viajar.

GÊMEOS
Concentre-se naquele projeto
que pretende colocar em prá-

tica. Graças à sua simpatia e

sociabilidade, atrairá a atenção de al

guém especial. Os astros vão proteger
seus objetivos.

Atividades profissionais que
fizer em equipe vão fluir neste

dia. Passeio que deseja fazer
com a pessoa amada contará com pro
teção especial. Pode ter boas oportunida
des para ampliar seus horizontes.

Novos horizontes na vida profis
sional. Seu otimismo e sua agi
lidade vão garantir conquistas.

Na relação amorosa, seu jeito pres
tativo virá à tona. Avalie o que precisa ser

valorizado ou deixado de lado.

VIRGEM

, I Divertimentos, encontros com

", .'
,I
amigos e atividades prazerosas

vão deixar seu astral nas nuvens.

Mas, as melhores promessas vão para as

relações estáveis. Aproveite o momento

de romantismo com sua alma gêmea.

LIBRA
Sua necessidade de se sentir
útil vai aumentar. Tendência de
se comprometer ainda mais com

as suas tarefas. Boas chances de realizar

viagem ou passeio. Aproveite a sintonia
com os parentes e o par.

ESCORPIÃO
Sorria para a vida, Escorpião!
Boas vibrações nas finanças.
Trabalho vai render além do

esperado. Você e o par vão formar uma
bela dupla. Com a Lua brilhando em seu

paraíso astral, a sorte estará ao seu lado.

SAGITÁRIO '

� Júpiter ilumina seu paraíso a�

� trai e promete um sábado ideal
i

para se divertir. Seu carisma e

sua vivacidade serão chamarizes para
encantar quem estiver ao seu lado. Não
hesite para arriscar um palpite em apos
ta ou sorteio.

CAPRICÓRNIO
Valorize sua perspicácia na car

reira. Parente que estima pode
fazer confidências. No amor, vai

envolver e encantar quem pretende com

suas palavras. Aproveite o entrosamento

com o pessoal de casa.

•

Terá que se manter alerta para
reconhecer as chances de se

dar bem. Com vitalidade física
e mental, renderá o máximo em suas

atividades. O sábado promete alegrias
no amor! A sorte estará do seu lado,
aproveite!

PEIXES

Clima de cooperação e cama

radagem no trabalho. É tempo
de investir no amor que sempre

desejou para a sua vida. Relação afetiva
harmoniosa. Receberá o incentivo de que
precisa para brilhar na carreira.
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Kirsten Stewart nega
que será lois lane

Um representante da atriz desmentiu à revista

"People" os boatos de que Kirsten havia sido convi
dada para viver o par romântico do Superman. Se
gundo a publicação, os produtores de "The Man of
Steel" não estiveram em reunião com a atriz, e nem

ao menos lhe convidaram para a produção. O filme
terá o inglês Henry Cavill no papel principal e tem
estreia prevista para dezembro de 2012.

íris Stefanelli
adia casamento

. A ex-BBB íris Stefanelli adiou para 2012 o

casamento com o empresário Jerônimo Tei�
xeira. A loira está muito ocupada com a de

coração do apartamento e com a graduação
no curso de teatro, e não estava prêparada
para as dimensões do planejamento da festa
de casamento. "Vái ser naquele estilo para
mais. E para isso precisa de tempo, coisa que
não estou tendo agora" Biz.

Mirella diz que foi
traída por latino

Casamento encerrado com o cantor Latino, a
apresentadora Mirella Santos andou dando umas

alfinetadas no ex. "Comigo, ele (o Latino) nunca foi
corno. Eu já fui. Quem nunca foi, né?", brincou. "O
corno é sempre o último a saber." Para lidar com a

separação, prefere trabalhar. "Mulheres desocupa
das, ocupem-se. Porque quando o bofe taca o pé na

bunda é bom estar ocupada, independente."

DIVIRTA-SE

Salár'io Sujo
Ao receber sua mísera aposentadoria, o sujeito

olhou para as notas sujas e feias e fez uma cara de
desconsolado.

O caixa do banco aJertou:
- Espero que o senhor não tenha medo de mi

cróbios.
- Micróbios? Tem perigo não, moço ... Que micró

bio pode sobreviver com um salário desses ...

Ator de
"A Origem" no

elenco de novo

Batman
O ator Joseph Gordon-Levitt,

que trabalha com o diretor Chris

topher Nolan em "A Origem" foi
escalado para o novo filme do

Batman, "The Dark Knight Rises".
Conforme o site "Deadline", não
se sabe ainda qual será o papel
de Levitt. É possível que ele substi
tua o falecido Heath Ledger como
o coringa, mas especula-se que
o papel seja o de Dick Grayson,
vulgo o primeiro Robin. O persona
gem só será anunciado quando as
filmagens começarem, em março.

Modelo processa
.a antiga sócia

A modelo Letícia Birkheuer está acionando a

ex-sócia, Adriana Andrade, na Justiça, diz a coluna
de Bruno Astuto, do jornal "O dia". Segundo a publi
cação, a questão foi o rompimento unilateral logo
antes da temporada de moda, quando acontecem
as grandes vendas por atacado. Com o rompimento,
Letícia ficou com a grife LB enquanto Adriana Andra
de ficou com a grife Chantik.

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
5/2
Afonso Jordan
Arold Rode
Claudemira S. Erdmam
Claudio C. K. Junior

Diego Fernandes
Edelmar Dorino
Eder R. MUller
Eliseu E. Feustel
Eno Borchardt
Fabiane Mateus
Fabio Mateus
Gabriel da Costa
Gerson Costa

Gisely fernandes
Iara F. Puttkamer
lris Demarchi

Jorge L. Nagel
Ketlyn de Andrade
Leonardo Weiller
Loriano R. Costa
Lueas R. Santos
Marlei B.Bolduan
Neide C. Boder
Nivaldo Tomaselli
Osmar F. K. Petry
Paulo R. R. Junior
Rosane Voltolini
Tami Tavares
Tatiane Bartel

Thaysa A. konell
tião stahelin
Valdemar Hanemann
Vendelino Pasquali
Viviane Wessler

WolfgangOlska
Yalva M. T. Fischer

6/2
Ana K. Veigsding
Ana S. F. Ferraz
Ariovaldo Hansen

Augusto F. da Silva
Barbara Arndt
Camila L. Karsten
Carmem L.da C. Uno
Crislaine G. Jarschel
Daniel A. Frltzke
.David de Borba
Dayvid W. Bruehnueller

Diogo Wagner
Ederson dos Santos
Eleío Nicolodi
Eliane B. Avelino
Heinz Klítzki
Heloisa M. Costa
IsoldeKuhn
João H. André
John Viergutv
Jose R.da Silva
Leonardo Ribeiro
Lueimara Hass
Lurdes Grade
Mara C. Vargas
Marcildo Stein
Maria C. Santos
Patricia Maske
Rafael A. de Souza

Raquielry R. de Jesus
Roberta D. Dias
Sandra M. Borchardt

Solange Okopnik
Suélen H. Fagundes
Vara F. Puppkamer
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liXO

Uma soluçãomais ecológica
Jaraguá do Sul desiste de fazer aterro sanitário e pensa em Usinas de Reciclagem

A Prefeitura de Jaraguá
do Sul não pensa mais em

fazer um aterro sanitário
na cidade. A ideia agora
é implantar usinas de

.

reciclagem.'

Em
2008, ainda no governo

de Moa�ir Bertoldi, havia
um projeto para a cons

trução de um aterro sani
tário no município, que custaria
cerca de R$ 10 milhões. O edital
de licitação chegou a ser criado,
mas nunca foi publicado. O pro
jeto foi parar no fundo da gaveta
e com a mudança do comando
da Prefeitura, as ideias mudaram.

Desde o começo do governo
de Cecília Konell, em 2009, a ad
ministração pensa nesse assunto

com delicadeza, garante a chefe
de gabinete Pedra Konell. Porém,
nada foi tirado do papel. Por en
quanto, o que foi feito é um es

tudo preliminar sobre qual solu
ção seria mais viável para o lixo
da população jaraguaense. Esse
estudo revelou que as usinas de

reciclagem são amelhor opção.
Esses aparelhos são uma ideia

simples e que tem um custo baixo.
Custam em média R$ 1 milhão,
os modelos menos sofisticados.
A usina é composta por uma es-

teira rolante, onde o lixo vai pas
sando e os funcionários separam
o lixo orgânico do reciclável. O co

mum é transformado em adubo e

pode ser comercializado.
'� questão do lixo não é um

problema apenas para Jaraguá
do Sul, mas para todas as cida
des do mundo. Não estamos dis

pensando a ideia do aterro, mas

percebemos que essa é a melhor

solução. Pois assim não jogamos
os materiais em um terreno e es

tamos promovendo a conscienti

zação e colaborando para o meio
ambiente com a reciclagem",
afirma Pedra.

O estudo feito pela Prefeitura
ainda deve ser aprimorado e, se

gundo a chefe de gabinete, o as

sunto vai ser retomado esse ano.

'� questão do lixo é muito delica
da, pois os moradores não querem
uma usina, ou um aterro perto de
les. Por isso, é preciso aprimorar o
estudo e conversar com a popula
ção com clareza", explica.

O estudo não diz quantas usi
nas seriam necessárias para a ci
dade. Pedra explica que o objetivo
não é implantar apenas uma gran
de usina, mas sim, várias menores
em determinados pontos. Isso fa
cilitaria para a coleta de lixo.

• Débora Kellner
dellorak@ocorreiodopovo.com.br
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Em Jaraguá do Sul, resíduos são armazenados na estação de transbordo do bairro Tifa Monos

ARQUIVO OCP

Construção de usina de reciclagem é uma das alternativas estudadas pela administração municipal

PREFEITURA GASTA CERCA DE
RS 7 MILHÕES ANUALMENTE COM OS RESíDUOS

Mais lixo a cada ano
Uma solução para o lixo da ci

dade precisa ser pensada o quan
to antes. Isso porque a quanti
dade de detritos produzida por
mês vem aumentado a cada ano.

Em 2010, até novembro, os jara
guaenses geravam 2,6 toneladas
de resíduos. Em dezembro do
ano passado, o número já subiu

para 2,8 toneladas e estabilizou.
Em 2008, ano em que havia uma
iniciativa para fazer um aterro,
eram duas mil toneladas.

De acordo com a chefe de ga
binete PedraKonell, o crescimento
populacional é o grande causador
desse aumento. Em 2008, eram

cerca de 130 mil habitantes. Hoje,
o número ultrapassa os 143 mil.

Como a cidade não tem onde
armazenar tanto lixo, todos os

materiais são enviados para o

aterro de Mafra. Eles são recolhi
dos pela Engepasa e ficam arma

zenados no transbordo, que fica
no bairro Tifa Monos, até serem

encaminhados ao aterro sanitá
tio do Planalto Norte. Por mês, a
Prefeitura paga R$ 590 mil à em

presa que coleta o lixo (o valor
inclui também o serviço de lim

peza das ruas), o que gera uma

despesa de aproximadamente R$
7 milhões ao ano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Enquanto Jaraguá do
Sul busca uma solução
particular para o lixo
da cidade, ·os demais
prefeitos do Vale do
Itapocu são a favor de um

aterro sanitário regional
ou alguma iniciativa de
produção de energia.

adas têm a mesma opi
nião: iria baratear os cus
tos de transporte para as

outras cidades e também

poderia gerar renda, com a reci

clagem e empregos.
Para o prefeito deGuaramirim,

Nilson Bylaardt, as novas tecno

logias disponíveis no Brasil e no

mundo poderiam ser implanta
das na região. "Já recebi visita de

empresas da França, da Inglaterra
e Espanha. Eles apresentaram vá
rias opções de como transformar
o lixo em energia. Só que os custos
são muito altos e seria preciso de
um grande investimento de mais
cidades próximas, não só para o

Vale do Itapocu".
Bylaardt, que também é o

atual presidente da Arnvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu), afirmou que o as

sunto será retomado nas próxi
mas reuniões do grupo. "É algo
que já foi muito debatido duran
te anos, porém, não saiu do pa
pel. Mas pretendo levantar essa

questão novamente, pois existe
uma certa urgência para pensar-

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011

mos nisso", explica.
Com 15,3 mil habitantes, o

município de Schroeder ocupa
o terceiro lugar de maior produ
ção de lixo da microrregião. Para
o prefeito Felipe Voigt, a solução
deveria ser ecologicamente corre
-ta. "Não adianta apenas criar um
aterro e jogar o lixo lá. Poderíamos

aproveitar e transformar esse lixo
em energia, ou em gás. Porém,
a grande dificuldade é um local

adequado para essas instalações",
acrescenta .. Assim como Iaraguá,
Guaramirim e Schroeder também
encaminham o lixo paraMafra.

A cidade de Corupá tem um

aterro sanitário desativado. O Mi

nistério público Federal entrou

com uma ação para que o local
funcionasse apenas até dezembro
de 2008. Desde então, omunicípio
envia o lixo para Mafra. O prefeito
de Corupá, Luiz Carlos Tamanini,
afirma que é a favor do aterro re

gional desde quando começaram
as discussões sobre o assunto.

O município de Massaran

duba é o menor produtor de lixo
do Vale do Itapocu, mas o pre
feito Mário Fernando Reinke,
também é a favor do aterro. Por

enquanto, a coleta do lixo é fei
ta pela Prefeitura e transportada
até Brusque por uma empresa
privada. O valor gasto por mês é
de R$ 40 mil. "O maior benefício
seria a redução de custos para as

cidades mais pequenas, como

Massaranduba", justifica Reinke.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

liXO

Implantação
divide opiniões
Ideia de uma usina que gere energia também
é cogitada, mas é preciso investimento

MICRORREGIÃO PRODUZ MAIS DE

3.600 TONELADAS DE LIXO AO MÊS
• JARAGUÁ DO SUL

Quantidade de lixo: 2.800 ton/rnês
Custos: R$ 590 mil/mês
Destino: Mafra

• GUARAMIRIM

Quantidade de lixo: 330 ton/rnês
Custos: R$ 130 mil/mês
Destino: Mafra

• MASSARANDUBA

Quantidade de lixo: 130 ton/rnês
Custos: R$ 40 mil/mês

Destino: Brusque

• SCHROEDER

Quantidade de lixo: 185 ton/rnês
Custos: R$ 48 mil/mês
Destino: Mafra

• CORUPÁ

Quantidade de lixo: 170 ton/rnês
Custos: R$ 40 mil/mês (R$ 20
mil para recolhimento e R$' 20 mil

para o transporte até Mafra)
Destino: Mafra

;'1
Não adianta apenas
criar um aterro
e jogar o lixo lá.

Poderíamos aproveitar
e transformar esse lixo
em energia, ou em gás.

FELIPE VOIGT,
PREFEITO DE SCHROEDER

Especial 17

"
A questão do lixo é

muito delicada, pois os
moradores não querem

uma usina, ou um
aterro perto deles.
FEDRA KONELL, CHEFE DE

GABINETE DE JARAGuA DO SUL

DIVULGAÇÃO

como adubo ou como componente de rações para animais.
O lixo residual que porventura sobrar é levado para um ater

ro sanitário.

Nas usinas, material reciclável é compactado para depois ser reciclado. Municípios avaliam investimentos

FORMAS DE DESTINAR O liXO
.

.

• ATERROS SANITÁRIOS
São áreas escolhidas com critério, geralmente terrenos

não produtivos e que não estão localizados em áreas de pre

servação ambiental. O fundo do aterro deve ser preparado
com camadas plastificadas resistentes, prevendo o escoa

mento das substâncias e o seu tratamento. É uma obra de

engenharia complexa, executada com todos os critérios téc

nicos, de acordo com a legislação antipoluição vigente. Nos
aterros sanitários, o lixo é disposto em camadas, cobertas
com terra ou argila e compactadas por tratares de esteiras.

Após alg�m tempo, esse lixo é parcialmente decomposto pe- .

los microrganismos que se alimentam dele. Os resíduos de
lixo vão se acumulando, até lotar a capacidade do terreno.

• USINAS DE TRATAMENTO

Nessas usinas o lixo não é acumulado. Ao chegar, o lixo

é espalhado em esteiras móveis, para que os materiais reci

cláveis possam ser separados, como vidros, papéis, metais,
plásticos etc., e vendidos às indústrias de reciclagem. O lixo

restante é colocado em grandes reatores chamados biodi

gestores. Por meio da ação dos microrganismos, o lixo se

transforma em um composto orgânico que pode ser usado

• INCINERAÇÃO
Incineração é a queima do lixo em fornos e usinas pró

prias. Apresenta a vantagem de reduzir bastante C) volume

de resíduos. Além disso, destrói os microrganismos que cau
sam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e
industrial. Os gases contidos na fumaça do lixo queimado
podem ser poluentes, se não forem corretamente tratados.

Depois da queima, resta um material que pode ser encami
nhado para aterros sanitários ou mesmo reciclado. É reco

mendada a reutilização racionalizada dos materiais queima
dos para a confecção de borracha, cerâmica e artesanato .

• INCINERAÇÃO QUE GERA ENERGIA

Usina de geração de energia por incineração de resídu

os é uma tecnologia que transforma os lixos não recicláveis

em energia elétrica. Por enquanto, não há nenhuma usina

desse tipo instalada no Brasil, mas empresas estrangeiras
estão negociando para implantar o sistema.

lIoUa CU ClUJaA, éna Conradi. r- .--
-._.-
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(47) 3370-1492 I (47) 3376-4253
Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - conradiembalagens@terra.com.br
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..... consumo de carne dos
, brasileiros sempre foi

relativamente alto' � já
....." em 2001, estava em 80

quilos per capita, A boa no-:

tícia é que este número me

lhorou bastante nos últimos
10 anos. Agora, já são 94'qui-

.

los/ano per capita, sornando
as carnes bovinas, suínas e .

de frango. Foram 17,5%" de
crescimento. .No período,' a

,
carne de frango teve aumen

to de 44% em seuconsumo e

hoje é a mais consumida pe
los brasileiros.

Com o. aumento na ten

da, Q provável é que este
. consumo cresça ainda mais,

rapidamente. Isto coloca em

dúvida se teremos capací.
dade para Jazer frente áo�
aumentos de demanda por
pâneda Cliina e'da Índi,a:'
,'_.I

' :':;:'_ /i ".,- , .

,

Desemprego atinge 6,7%
IBGE confirma a queda

do desemprego para o me

nor patamar ao longo dos
últimos oito anos, quando
começou a ser computado
o indicador. Ainda assim,
6,7% da população econo-

micamente ativa é um nú
mero expressivo - mas deve
mos considerar que cerca de
11 milhões de trabalhadores
atuam na, informalidade.
Em dezembro, o indicador
recuou para 5,3%.

R'uas conturbadas
As chuvas deixaram

suas marcas em inúmeras
ruas da cidade, conturban
do ainda mais o transito

que precisa ser dividido
com os veículos que tra

balham aceleradamente
na remoção de pequenas
barreiras, assim como no

suprimenfo de materiais

para a recuperação. Por
outro lado, deve-se desta
car que o trabalho das em

presas de terraplanagem
. aumenta muito nestas

ocasiões, quando o ritmo
de solicitações de serviços
é bemmaior - seja por par
te damunicipalidade ou de
particulares.

Efeitos colateriais
As tragédias trazem ção de lingerie do país, e

conseqüências muitas entre seus fornecedores
vezes pouco visíveis. A estão diversas empresas
enxurrada que destruiu da região. Enquanto Nova
parte de Nova Friburgo Friburgo não se recuperar;

. trouxe prejuízos também os negócios ficarão preju
para a região. O motivo é dicados - pois leva tempo
que a 'Cidade fluminense para outra cidade assumir
é o maior polo de produ- a produção perdida.

Mercado R íonal .

Lourival Karsten

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A SER PUBLICADO

A empresa GILMAR FELlPONI CABELEIREIRO
LTDA - ME, situada em Jaraguá do Sul - SC, à
Rua Pastor Albert Schneider, n" 1180, Sala 03,
Bairro Barra do Rio cerro, Inscrição Municipal
n° 31337-8 e CNPJ n° 10,456.103/0001-14,
comunica o extravio de 03 vias da Nota Fiscal
de Serviço n° 02, Série ISS com Autorização da

PMJS sob n° 12387/2009 de 06.01/2009.

Imposto'
de renda

Receita Federal- vulgo Leão - prome
te disponibilizar o programa para declara
ção de imposto de renda-pessoa física no

,

dia lo de março. Já está na hora de reunir
os documentos e prestar cQuta ao fisco. !

DESDE1988

(47)3373-8008
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1380
sala 01 - Centro - Jaraguá do sul-se
jaraguadosul@casadonotebook.com"br

Portos
A operação Dallas, da Polícia

Federal, tomou pública uma série
de irregularidades cometidas no

Porto de Paranaguá - principal
concorrente regional dos portos ca
tarinenses -, especialmenteem rela

ção à compra de draga paramanter
o canal de acesso ao porto. Estas

questões favorecem - e muito - o

Porto de São Francisco do Sul, que
já está captando razoável parte das

exportações de grãos da região.

COMUNICADO
Comunicamos a mudança de

endereço do Ofício de Registro de
Imóveis de Iaraguá do Sul. A partir de
07.02.2011, estaremos atendendo na

Rua Barão do Rio Branco, 414, sala 2,
Centro, 89251-400, nesta cidade.

Exportações
2010

As exportações catarinenses
em 2010 somaramUS$ 9,27 bilhões,
com forte crescimento em relação
aos US$ 7,74 bilhões de 2009.

Jaraguá do Sul protagonizou
amaior alteração no ranking dos
dez maiores exportadores - o

crescimento de 11% provocou a

perda de três posições, e em 2010

passamos para o sexto posto. Na
frente ficaram, pela ordem: Itajaí,
Joinville, Blumenau, Florianópo
lis e São Francisco do Sul. Não
fomos superados por um valor
muito grande, e por isto é possí
vel reconquistar o terceiro posto.
Além disso, não estamos amea

çados de cair para sétimo .

Quanto às importações, o esta
do comprou US$ 11,91 bilhões - o

-

que significa um crescimento de
absurdos 68% em relação a 2009.

Sete atitudes
Este é o tema de encontro no

dia 8 de fevereiro, no Hotel Saint

Sebastian, com Elias Lourenço.
"Sete Atitudes para tornar sua

empresa mai-s forte e lucrativa" é
o foco da discussão.

LOTERIA

15 - 27 - 30 - 58 - 61

11I1!1I1'fll!lI"f!f:�($:f:m:'�:�]lJ:ti!11f11111"I"'j

1° 77.967 250.000,00
2° 36.691 22.000,00
3° 15.749 12.000,00
4° 33.556 11.000,00
5° 37.918 1 0.320,00

INDICADORES

3.FEVEREIRO.2D11

3.FEVEREIRO.2011
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Um sétimo dos deputados federais que tomaram posse essa semana responde a processo

'''''''1111111

Brasília tem uma "Câmara de réus"
•

y

Pelo menos 59 dos 513
deputados federais que
tomaram posse esta
semana chegaram à
Câmara na condição de
réus em ações penais.

Essa
é a conclusão de uma

análise realizada pelo site

GI, da Rede Globo. As in

formações sobre os de

putados, que respondem a pro
cessos em que são acusados de

crimes, foram resultado de um

levantamento auxiliado pelos
dados do STJ (Superior Tribunal
de Justiça) e STF (Superior Tri
bunal Federal). Em 2007, uma

pesquisa simular havia conclu
ído que 74 deputados estavam

sendo processados ou investi

gados por crime.
Juntos, os 59 deputados do úl

timo levantamento respondem a

92 processos distintos, já que, em

alguns casos, o deputado recebeu,
acusações doMinistério Público por

mais de um crime. A maioria dos

processos se refere à administração
publica, como crime contra a Lei de

Licitações, peculato (quando o fun
cionário público se apropria de bens
ou valores, públicos) e corrupção.
Outros casos incluem crimes elei

torais, contra o sistema financeira
e até mesmo contra a pessoa, como
estão classificados os homicídios e

lesões corporais.

Crimes contra a

Lei de Licitações,
peculato e corrupção
lideram o ranking.

O desembargador Fernando
Tourinho Neto, que atua no Tribu
nal Regional Federal da 1 a Região
e é vice-presidente da Ajufe (As
sociação dos Juízes Federais), afir
mou na reportagem que os dados
são sim importantes, mas devem
ser considerados com cuidado, já
que um cidadão que responde a

processo judicial não deve ser con
denado antecipadamente.

PREVISÃO DO TEMPO

eo�rr�NUl�&
eHUV,J,\
Nebulosidade variável e
chuva na madrugada e a

partir da tarde, com raios
e r&jadas fortes de vento
devido a aproximação de
uma frente fria. Risco de
temporal isolado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 24°e
MÁX: 300e

DOMINGO

MíN: 23°e
MÁX: 26°e

SEGUNDA
MíN: 25°e
MÁX: 27°e

TERÇA

.,.MíN: 22°e �
,MÁX: 28°e ,

[��'''� mj'IA 'A"Ilw/ffif! fill�1 I 'I, I

Domingo promete
volume significativo
A previsão de chuva para este

domingo é de força considerável,
com acumulados de mais de 50
mm. Porém, embora não dê para
relaxar, a chuva deve se concen

trar mais na parte sul do estado, .

próximo ao RS.

Em;(Jlal".ldfl Pm'eialm!ante Nuhlada Irmti;lIo! Ilhul/(l[lo
Nublado

DIVULGAÇÃO

Segundo a pesquisa, a maioria dos processos judiciais se referem à administração pública

$'ll t: fiJ"rAmoo', .t"�·" � "

Precipitação ainda
traz riscos

Com previsão de chuva no

domingo _e na segunda, vale
manter a guarda erguida para
mais transtornos pela chuva, e se

preparar para um fim de sema

na de tempo fechado e possível- .

mente alagado.

;"
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Chocou!

A
tinta �ue as mad�ixas d? Cacá Pavanello receberam chocou
os amigos na quinta-feira, durante um encontro festivo. A
cor marrom dourado não lhe caiu bem. Dizem que foi um

.

.
restinho da mesma tinta que o amigo Ivo Konell usou. Os

mais chegados até ameaçaram a fazer uma vaquinha para contratar
um advogado e processar a "profissional" que fez o estrago. Assom
brou mesmo! Meu Ice Nitrix bem geladinho, por favor!?

Pensando bem
"Cerveja não engorda, pizza

não engorda, churrasco não en

gorda, chocolate não engorda ...
Quem engorda é você".

Pernas de fora
�.

Para quem não gosta de estar

sem nenhum detalhe, já anda
chamando a atenção das mais
antenadas em decotes e baba
dos: o inverno será de vento so

prando a favor. Curto, sutil, ou ,�

explícito, sua majestade voltou.
No caso, os joelhos. Bom demais!

Dica de sábado
Curtir as delícias do

Kantan, o restaurante japonês
mais descolado da região.

NAS RODAS
•AArquitetura Iaraguã, do amigo
Luis, vai de vento em popa, com
suas casas pré-fabricadas. Uma
mais -shaw que a outra.

• Não ousem esquecê-la:
Francine Rosa é aniversariante
mais festejada de hoje. Mil vivas!
• É bem neste sábado que
Gislaine Satler se forma em
Processos Gerencias, pela
Uniasselvi. Parabéns!

•Mil vivas para ii gata Franscine
Maira Maba, que estreia idade

.

nova dia seis de fevereiro, na
segunda - feira.

Ai. ..Bate
coracão... Ai ..

�

Eita mundinho de cão! Caiu na
minha caixa de e-mail, que um site

que reúne presidiários bonitões e

perigosos em busca de relaciona
mentos, está bombando nas para
das. A onda que começou nos Es
tados Unidos se espalhou mundo
afora. Meninas querem saber mais?
Acessewww.hotprisionpals.com.

No último dia 2, uma equipe
de empresários comandada pelo
meu amigo Alberto .Correia (Di
pil), e representantes do poder
executivo de Massaranduba, fo-

_ ram até Florianópolis reivindicar
recursos para o setor de se�rança

� pública. Dentre os pedidos, estão
�....

o aumento do efetivo policial, tan-
to militar como civil, a moderni-
zação de equipamentos e da frota
de veículos bem como a reforma
da delegacia municipal (atingida
pelas recentes enchentes). Todos
os pedidos foram entregues ao

secretário de segurança pública e

defesa do cidadão, CésarGrubba.

�

Hoje é um dia mais que
especial para Heverton

,

Guilherme Barg e�ndressa,.
Boshammer, Neste sábado,
eles comemoram um ano de
noivado com juras de
amor eterno

Massaranduba

Parabéns,
. Ricardo!

O grande aniversariante do

domingo é o renomado advoga
do Dr. Ricardo Luis Mayer. Para
béns! Pois você merece, porque é
um ser humano de grandes qua
lidades e virtudes!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é
o médico pediatra Dr.

Robertinho. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna

todos os dias. Valeu mesmo!

"Não tem como forçar ser sexy e
atrevida. Ou você é ou não é".

Izabel Goulart, modelo, contando
que, para ela, a sensualidade está

ligada à espontaneidade.

DIVULGAÇÃO/MAURíCIO HERMANN

•

Sr. Alberto Correia' (Dipil),
Sr. César Grubba (5.5. P.
e Defesa do Cidadão) Sr.

. Mário Fernando Reinke
(Prefeito de Massaranduba),
Sr. Nelson Zanotti, Sr.
Sérgio Harger, Sra. Niura
Sandra Demarchi dos Santos
e o Coronel Fernando,
em Floripa pedindo
mais segurança para
Massaranduba

Onde comer bem
No restaurante Típico do

Parque Malwee. Amelhor
comida alemã do sul do mundo.

Buxixo
O buxixo da semana foi a bri

ga entre duas grandes amigas.
Tudo porque uma emprestou o

vestido para a outra e ao devolvê
lo estava sujo e rasgado. A dona �

do modelito, agora, está furiosa.
Está espalhando o babado para
a cidade toda. Pasmem... ela

quer reunir fotos de momentos

em que usou seu vestido e ain
da disse que vai exigir um novo

na justiça. Pode???? Só tomando
mesmo um chope bem gelado da
Kõnígs Bier para relaxar.
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São Luis Vila Lenzi.

•

LEIER
.

EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIDS

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

suíte, cozinha, sala, banheiro e

área para festas. Mobilias da.
cozinha permanecem. Falta
somente pintaro lado externo. "

L334 - Unda residência, com 1
� suíte, 4 dormitórios, sala de
estar/jantar • cozinha, copa. 2
BWC .: lavanderia, quarto de
serviço, piscina, salão de festas.
salão de jogos, [ardím, 2
garagens.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

�

L69 � Vende-se casa em Itaguaçu I
, Enseada (150m dá praia). Casa

com 200m2 de área construída e

terreno com 400m2, 1 suíte + 2
dormitórios, Cozinha, sala de
estar/jantar, tavanaería, BWC. .

.

Estuda propostas.

Penha '

L3.42 - 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,
Ruá: Manoel Vicente Cardoso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER

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

estar/jantar, cozinha, 01
.

-

banheiro social, lavandeira,
,

, �iço, sacada,
'despensa, pIscina coletiva, "

salão de festas, quadra de
esportes, 02 elevadores, 01

garagem.

L58 - Excelente casa', contendo,
-

05-do�2 salas, copa,
cozinha, 03 bwe's, lavanderia,

_.

dispensa, escritório, ampla· área
de festas, 04 vagas de garagem.

<

I

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 basco Mas a FeriPar�Naf além
dometro quadrado'e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibitldade com inovação.
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento,
INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendtmento com áreas. comuns

totalme�te.equipadas e decoradas. .

Elegans, A vida vista por um novo ângulo,

PRA.TICIDADE DE MORAR NO CENTRO COM A
"

TRANQUIUDADE DE UM BAIRRO .

�

Excelente localização em área central .

Dois elevadores de ultim�geração (menos ruido e mais seg�rança)
Medição de água e gás indMdual
.12 pavimentos

< Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaçonet

FEUCIDADEtM CNJA METRO QUADRADO
,

Sacada techada com $k3jema Reiki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquedrr.ento-à�s
Teto rebaixado em gesso

. Infraestrutura para ar condicionado tipo split
.

Laminado�e madeira nos quartO$
Porcelanato nos demais ambientes
anca coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

>\'
.. _:� ,

.. lNOVAÇÃO EM CADA DETALHE
Deta'bgs em pastilha.pPt,celartada
Ajardír:)8.rnento completo,':'
Portãoe portelro ak;)tr�.;" :

Amplo hall de entrada mo6i�ado e decorado
Decf< Spa decorado
FItriess equipado

.

Playground equipado
Esquad�s em alurnlnio branco
Bameirode serVi,ÇQ térreo '

,
i

www.itaivan.com.br·

LEIER!
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS�

472107·0500
www.leier.imb.br

FLEXIBILIDADE QUE Voc,t. NUNC.A VIU

Plantas fiexlvei$. Você escolhe como vai ficar,

IMÓVEIS
473275· 5000

www.girolla.tom.br

i
,ita'lVa1

1��1t.4��
473055·3412.\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

473275· 5000 473055..3412 - 472107·0500

www.girolla.com.br www.itaivan.com.br www.leier�ímb.õr
.
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itaivan
IMOBILIÁRIA

ALUGUEL

(47)- 3-055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraquá.dc Sul - SC

(

(,

<

(
«
<,

t

, .

,

.'

8-656 - Ilha da Rgueira - Sobrado -

,

1 suite, 2 dorm, Sala, coz, bwc, lav, 2
, vagas.garagem - R$1300,OO

..

A-600 - Nova Brasnia - Apto - 2
dorm, sala, COZ, bwc, lav, saco cf churr,
garagem - R$700,OO + cond

8-654 - Amizade - casa A1v. - 1
suíte, 2 dorm, sala, coz cf móveis,
bwc, lav, garagem - R$1600,OO

A-582 - Amizade - Apto - 1 suiíte, 2
dorm, sala, coz, bwc, lav, saco cf churr,

, garagem - R$ll00,OO + cond.

A-586 - Czemiewicz - Apto - 1 suite,
. .

2 dorm, sala, COZ, bwc, lav, garagem -

R$750,OO + cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan www.italvan.corn.br (41) 3055/3412
1 M o B.I L 1Á R 1 A Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Empreendimentos à venda:

9

/

, /

I

J

I

/

,

I
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itaivan'
IMOBILIÁRIA

www.itaivan ..com.br (47) 3055 3412
.' ,

Imóveis à venda:

Ref 7056 - Amizade - casa alv. - 1 suite
c/ sacada - 2 dorrn - bwc social - sala
estar/jantar - escrit - G.O_l e copa -Iavan -

área festa c/ lavabo - R$295.000,OO.

Ref 7046 - Água Verde - sobrado :.. suít§
.

. máster c/ closet - 02 dorm '- lavabo -

bwc - sala estar/lantar/Tv - coz - lav
- área de festas - piscina - bar - edícula
- dispensa - ficam moveis bwc/cozinha -

R$480.000,do.

Ref 7047 ., Àmiiade - casa alv. - suíte '

c/ closet - 02 dorm - sala estar/jantar
. Ref4854 - Nova Brasília - Residencial - coz - bwc social - área serviço - churr
Lancaster - apto c/02 dorm - estár/jantar ,,, - esc - dep - 02 vagas gar. - pise.
- bwc social - coz - área serviço - sacada.' Aquecida - ficam moveis coz/esc/bwc -

• c/ churr - garagem - R$165.000,00. R$290.000,00.

Ref 6341 - Amizade - Sobrado alto
padrão - 01 suite c/ ctoset zctoset/
sacada - 02 dorm - bwc/Javabo/coz/
lav c/ móveis - sala estar/lantar/tv -

mesaníno - sistema água quente em

toda casa - R$530.000,00

Ref2308 "- Nereu Ramos - Lot Resi
dencial Demathe - terreno de esquina c/ .

asfalto - plano - escriturado - pronto p/ .

construir - 418,51m2 - podendo utilizar
financiamento para aquisição - R$ A
Negociar.

Ref 7045 -;- Vila Rau - casa alv. - sala
estar/jantar - suíte.- 01 dorm - coz - bwc
- área de festas - R$250.000,OO.

Ref 4765 - Amizade - Ed. Mont Vermont
- suíte - 02 dorm - sala/copa - coz - lav
- sacada c/ churr - gesso - elevador -

piscina - play ground - salão de festas -

garagem - R$220.000,OO.

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

.

esatr/íantar -lavabo - coz - área de serv --
02 vagas garagem - R$410.000,OO

R ef 2307 - Amizade - Terreno no Lot.

Champagnat - Lote 29 - 396,98m2 -

R$235.000,00.

Residencial Duwe - Terranova Imóveis.
.

FalKS. Nao Aedillcante

Lotes com entrada
.

.

de

�+ saldo + construção flnaneladas
.

pela Caixa Econômica

Federal.
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ii APARTAMENTOS �
I" ,

� ,,,.,

3044 - CENTRO - RES. EDUARDO
PAMPLONA (em construção), APTOS C/
Suíte master C/ closet + 2 suftes, 2 vagas ·

garagem. Valores sob consulta. Entrega
.

em Março / 2014. Pré-venda*

3064 " BAEPENDI - RES. PAS
.' SAROS E FLORES (em cons
• trução) cf 2 ou 3 qtes, A partir •

. de A partir de RS174.000,00. •

; Entrega: Junho / 2012 . •

'1 ...i

3094 - CZERNIEWlct - RES. FLOR •
DE LlS (em construção) cf 1 - 2 ou
3 qtos. A partir de RS121.000,00.

Entrega Dezembro /2013

3151 -ILHA DA FIGUEIRA - APTOS .

ED. DI FlORI cf 2 qtos 1 vaga de :

garagem. A partir de �$129. 00,00
.

3004 - APTOS CENTRAL -IBIZA
RESIDENCE - Suíte cJ sacada + 2
suítes ou 2 demi-SUítesd vagas degaragem. A partir de R 25.000,00

.

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

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

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

RS280.000,00

3017 - APTO CENTRAL - ED.
MARINA cf Suíte + 2 qtos, sala em
2 ambientes cf sacàda e churrasq.,
cozinha mobiliada. RS250.000,00

" _.. r _ _" _ _ _ _ _ • __ _ ._ " r _ _. �w • __

rc�m\'�.,; I.flvc�r'jl.:"',;; �;f'H"I,*"ds; df,;;rjh�.,n:IV't,ü.) FH'H",'j 1",·c'otóD (cos.o.s, (1nt·os. l"ICitpOc.,:S, sedas cornerclcis. terrerics. "h" '.:' , I'" ":' ",':\ I'r-" ."i ,\ ,,.....!:!! � � , 'I' ii I'! '[ J,� ,,, '1 \ II \ II
'

,iHh"v'c�l� """l'if�c�r�(,io�, c"N:). ·Consu,Ih:�-:(�o,�d QI.J,e."f v'f't mo is? Vislte o nosso site: W"ltl·w.,�i:r',o:lLo.(;(:H'r·Lbir \ 'I "'i '1,',·" ,,' "',I" :
� ,\{jl t::L \[" ;\,f i', 1\1(11,1 , I
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Rua Guilherme Dancker, 161' - Sala 3

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

hl
cx:
o

Empreendimentos Imobiliários

LIGU'E: 3372.1616
Plantão: 479107.1865
atendimento@megaempreendimentos.com, \..

Um empreendimento único e exclusivo como você, namelhor locallzacAo da cidade!
Aproximadamente ;11.QOOm2 de terreno, em excelente localização e posição solar, extensa área verde,
quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, pracas, 2 Piscinas, 2 Torres, 2Apartamentos
por andar, 2 Elevadores, Salão de Festas, Sauna, Frtness Center, Brinquedoteca, Sala de jogos e Hall
Social. O apartamento possui 1 Suíte Máster, 3 Suítes (opcáo de 1 Home office), Estar, jantar, cozinha,

espace gourmet,Ampla áreade serviço e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4Vagas de
Garagem e Área privativa de 271,41 m2. ConsuMe-nos!

Em área nobre do Centro da cidade, o empreendimento oferece 2 apartamentos por andar, hall social,
espace gourmet, piscina, gazebo, brinquedoteca e fítness.O apartamento pensado nos detalhes, conta
em seus 156m2 de área privativa co-m Sala de estar I home theater, Sala de jantar, Ampla varanda com
churrasqueira, Cozinha, Home office (opcional), 1 suítemáster + 2 suítes, Lavabo, Área de servíco,,

. .

3 vagas de garagem, Depósíto indMdual e Preperacão completa para climatização. ConsuMe-nos!

f'

Cam arquíteturamodema e imponente, o edifrcio oferece 12 Pavimentos, ÁreaVerde, 2 Apartamentos
por andar, 2 Elevadores, Salão de Festas�Piscina, Sauna, Frtness Center, Brinquedóteca e Hall Sqcial
decorado. O amplo apartamento comárea de 241m2 de área privativa, conta com 3 Suítes, 1 Home
Office, I=star, jantar e espaço gourmet integrados, Ampla sacada, 3 Vagas de Garagem, Estrutura

corhpleta para climatizacão, Box indMdual e Acabamento de alto padrão. ConsuMe-nos!
\ '

Edifício com ótima infra estrutura, oferece

piscina, salade jogos, espaço gourmet,
fítness e cinema Apartamentomobiliado.
sob medida, com área de 112,16m2 de

área privaí!Va, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de'estar I jantar, ampla sacada com

churrasqueira, cozinha, bwc social, área de
serviço e 2 vagas de garagem.

RS 395.000,00

Localizado no Centro, próx. a PracaAngelo
Piazera Edifício possui elevador, salão de
festas, 2 apartamentos por andar e há"
social. Apartamento conta com 01suíte

máster, 2 dormitórios, ampla varanda com
churrasqueira, ambientesmobiliados e
2 vagas de garagem. Área privativa de
172,33m2• RS 395.000,00 - Uberado

para Financiamento

EdifíCIO conta comelevador, salão de
festas, fitness e ótima localização. Amplos
apartamentos contendo 2 ou 3 dormitórios,
sendo 1 suíte. A partirde RS185.000,OO -

Entrada e saldo parcelado com a construtora

decorado, brinquedciteca, fítness, salão
de festasmobiliado e isolamento acústico.

Apartamentos com 1 e 2 dormitórios;
ambientes integrados, acabamento em

massa corrida e gesso, pronto paramorar.
Localizado em área privilegiada da Barra
do Rio Cerro.A partir de R$92.473,00 -

Uberado para Rnanciamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cidade.

EJelJadores Torres Apartamentos
por Andar

cada sotte;

SPEDITO
Imóveis

47 3055-3300

II
IMÓVEIS

47 3275 ..5000
EmpreendimentQs Imobiliários

www.pamplonaempreendimentos.com.br 47 3372-1616
De acordo com a lei 11'4591/64. informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter de sugestão. Osmóveis, assim como alguns materiais de acabamemo re)Jresentado$ nas i!ustfElÇOOS e plantas, não constillJem parte integrante do contrato. G lmiÍvel será entregue confoml'" indicado no memorial
descritivo, podendo havermodificações 00 projeto arquitetôníco eprojetos complementares sem previo aviso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.schellercorretordeimoveis.c·om.br

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe - CASA PRONTA PARA
MORAR - com suíte mais dois dormitórios, bwc social, sala,
cozinha, lavanderia, churrasqueira e garagem. R$175.000,OO.

• ÁGUA VERDE.

R$110.000,00.
AMIZADE.

• LOTEAMENTO

VILLE DE LYON.

R$95.000,OO.

_ _,_._,,_ _.-.'_._ _._._-_ _-_. __ __ _.-. '-- ---'-'- . __ . -'"

JARAGUÁ
----.-.---.-.------.--.---.--.-.---.-----.-.------------.----.-.--

ESQUERDO - Casa
com suíte mais 03
dormitórios, bwc
social, sala de jantar
e estar, cozinha
fechada, lavanderia.
Churrasqueira,

I lavabo e garagem
I
nos fundos.

Metragem da casa:
i: 193,OOm2

VILA NOVA" Residencial Grand Ufe
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 2011

VILA RAU ' Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
I

dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.000,00.

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

I3370-6624 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

030 - Santo Antonio, c/ casa
de alv., rancho, lagoa, el área de

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

091 - Czerniewicz - casa de alve-

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

terreno com 147.000,00m2 R$450.000,OO 600,00m2. R$160.000,00
01 9 - SChroeder, terreno de
6.576,68m2 R$280.000,OO

034 - Corupá - geminado novo de Cod 175 - Nereu Ramos - casa de
alvenaria com 78,55m2 e 91,64m2 138 - Santo Antonio, casa de alvenaria cf alvenaria de aprox. 120,00m2 e ter-

126,00m2 e terreno cf 324,00m2(aceita 106 - Centro, apartamento com área
(valor por geminado) R$127.000,OO financiamento bancário) R$100.000,OO rena com 455,00m2. R$178.000,00 total de 120,86m2 R$235.000,00

��Dr;ff(jijl!II"tjl'Iffif�••�llil�'1IUff�1iI'tI11il!WIII�/�"I�'I?'i I�I!""I""I'1�'llw·�'II/UiJJil!FI!III�.'"'I'�f�lf[iiI!III�lw"'dII�'fillll&III�I�f!!!,w"�'nm '!IIJIl'b1Iill'W"1i1!"'I/IIgml'""III"r'Uillllli!UiIii%11f[19PHMjl�q{!'MII,iW�!j,fIi�,,, ""Ui, . �ffi III,Wlflij )ffk1fli �1iUHIII/JI!lf[mJ,J� WI!'I/JIIiH"mli"I�"1 J,� m,l. ." I "!!/JI,,,",ffifillfillflm.,, w"'o IH!WII !il'II/JIIi,,/u",�*,.IIH�',.�('I�'iII�ii"r.Wii!,ll!J I,;••�lrl!i�!. ,. ". U,WUi!Hl!iillli. rlllii�IHPJi/j.lt I�l,lim,
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
010 - Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Financiamento CEF) R$ 56.000,00
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
051 ' Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$200.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2' R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 420,39m2 R$132.000,00
093 - Schroeder, terreno com 62.100,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno eoril2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ó�mo pi indústria) R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - Chico de Paulo, terreno com 1 .141 ,34m2 R$150.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2 R$200.000,00
171 - Ribeirão Cavalo - terreno com 385,00m2 R$60.000,00
177 - Nereu Ramos, terreno com 536,00m2 R$65.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2. (Residencial Munique) R$98.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Resideneial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

WlVr!im.�J1�I�'�' ·wlm�I'!I[iriQiWijltilullillt�m!lHfhlll�1iI1'.IHlifPf,'mlml'Wffl/Ulffl�pUfl"fiIf�ij':���m!IIIi!I/i�.11/Ui'"IWllmU!UlrlllJl!ljffPiIIIW'jRí�W/i/m//iI'''i/Jj':WI''rfiiIHiglU/llfI/;1;1�$$N/lDf,.II''�WIWUIWHWII!II!I!I!iiIiil.�IH1IWUml!I�.W1l!li. 'Hl!ili�j'm"I·'I"JII·'!I··iíifl,!f��_"'iM ,liiI!llfmldm�!IIJIIIliillílíf/lfll/Jlll.wlmljIWill!#mk,.ylf/nlm. .,.ii*ff,W/Jlu$lJ;ml�iffl.w'iilhl;�ril, �bfflllJ"II,)ullfj.If!M/!9/mNUJiI!J!íllmmllil.,/I;"IfI!"m,IUíI&gllf/mlf/f!HiifJ;�,�liÍlii/iff'�I!I�JIi II. WlulI11Jt�UIJ1JiiPl/JllfmdlillfillflhrPJIHiUilJ�!,�11If1l�,... "Ih. li • �Iuuil'
009 - Centro, casa de alvenaria el 317,00m2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00

.

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino bane.) R$126.000,00
040- São Luis, casa de alvenaria cl 11 0.00m2 e terreno com 392,00m2 R$140.000,00
053 - Czerniewiez - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
057 - Nereu Ramos - casa de alv. el 108,00m2 e edícula c/40,00m2. (aceita terreno c/ parte de pgto) R$170.000,00
087 - São Luis - casa de alvenaria cl aprox. 120,00m2 e terreno c/453,60m2. (aceita apto de menor valor) R$170.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00.
136" Rau, geminada 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 A.ntonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00.000,00

jffr:c,l:rfll0liu W!�"lli,�IIÍ,IH�I'II'"IDIWU/i1,!II!/m'l'ifi1i'!/m/P!Ul11'
'

1!llli.q'l�illl!i!II/IIJil!iilnl�IWm,!I:II''''m'IWII'I'II!IiJj'''IIUI&�lhll/wlllfm��!IJI,{I'I"1 Ij'I"'liuIUIWt"'lIW/UI'IIIW&ql"!IfII/'lmffllllfi mffl!!m!1lbw,lflIijjlll'fl�llf'll�kliW"W�I�1!"llllliI1lH·"I'r'lmiIn!lI�i!:'!", .. '!tllll"IJIjJ��#tm,mml,. ,.WmHil/IJul��I/íll .iilllliIIUlfIUM, ,;Wlff:'�/I!.II,.ml/lm .IIWUi!IIIIUil/flj ,1m, w,j,.rJill/!.:mlf/m,i';li/llfffff:l!lIil�,HlldUlf!!�!III..i�.,.I.'ui �iílff!/IU1��II,J'!lü�,mfj 11.0,:11 ;/� .i�i"lUI&ml!}mH!IIJ'I,,!]ml.�jt Wi'lll' ,i!íW/'. 1il!1iIWnl&! i/1m!'.
021 - Schroeder, sitio com casa mista e terreno com 16.007,00m2� R$150.000,00
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2 R$550.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.0GD,00m2, c/ casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
061 "João Pessoa, casa de alv. c/ 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. el 190.600,00m2 R$600.000,00
163 - Guaramirim - c/ casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas cl área de 126.600,00m2 R$640.000,00

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro
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REF: 3991 - CENTENARIO - 2 DORMIT.,BWC SOCIAL,SALA DE J�NTAR/
ESTAR, COZINHA, AREA DE SERViÇO, SACADA C/CHURRASa., 1 VAGA.
APTO.1 02,202,302 - ENTREGA JULHO DE 2011. VALOR R$120.000,00 .

.imoveisemiaragua.com.br

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite
c/ sacada + 2 dormit. + sacada
c/ chur. + demais dependencias.

R$154.000,00

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011 Glassimais 15
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IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

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

REF: 4154 - VILA LENZI- 2 dorm,
sala jantar/estar, 1 bwc, cozinha.

R$115.000,00

REF: 3635 - CZERNIEWCZ - Apartamentos 2
e 3 dormitarias, sendo com suite + sacada c/

churrasqueira. "OTIMO PADRAO"
R$A PARTIR DE 189.280,00

REF: 1676 - VILA
LALAU - suite c/ sacada
+ 1 dormitarias +

bwc social + sacada c/
churrasqueira, demais
dependencias. apto 201

- entr 06/2011.
n° incorporaçao: 61.526

R$130.000,00

REF: 4301 - BARRA
DO RIO CERRO - eleva
dor, sala de estar/jan
tar/cozinha integrados,
2 dormit. sacada c/

churrasq, 01 vaga, area
de vestas, brinque

doteca.
R$160.000,00

REF: 3651 - VILA LENZI - suite + 1 dormit. +
sala + cozinha + area de serviço.

R$160.000,00

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

PADRAO ". A CONSULTAR.

REF: 3925 - AMIZADE - VILA DE
LEON - Á PARTIR DE 92.000,00

o

REF: 3923-
Molha - 2 ou
3 dormitaria
(c/ suite),

proporcionará
opções de
lazer como:
brinquedoteca

e salao de
festas. A
consultar

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

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

REF: 39213 - CZERNIEWICZ - 1 suite (com
bwc mobiliado) + 2 dorm. cozinha mobiliada
sala, bwc social mobiliado. R$200.000,00

REF: 3874 - AMIZADE - 2 dorm,
sacada c/ churrasqueira, qas

individual, e outras dependencias.
R$A CONSULTAR

REF: 120 - RAU - 2 dorr.nitorios, bwc
social, cozinha/a.serviço, sala jantar/estar.

R$109.000,00

OPORTUN IDADE:
• TERRENOS COM ENTRADA DE R$5.000,00

E SALDO FINANCIAMENTO BANCARIO,
POSSIBILlADADE DO PLANO MINHA CASA

MINHA VIDA!

• TERRENOS Á PARTIR DE R$50.000,00

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

churrasqueira. ENTREGA FEVEREIRO DE 2011.
REF: 4261 - 3 dorm. sendo 1 suite, 3 bwc, 2 vagas de

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

1

{
•

I

�
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Apto com 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira e vaga de

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, proximo ao centro - R$155

MIL-COD392
Rat no ed san sebastian, mobiliado -

R$139 MIL - COO 656

Sobrado alvenaria com edícula,
suíte+ 2 dorm. área 181 m2,lavabo,
piscina, garagem - R$220 MIL -

COD700

RESIDENCIAL NEUMANN - Apto
com suíte + 1 dorm, sacada

. com churrasqueira e uma vaga
de garagem, próximo ao centro.
R$130.000,00. ENTREGA EM

ABRil COD468

Apto com dois dormitório, sala com
2 ambientes, sacada com churras
queira, cozinha, área de serviço e
1 vaga de garagem, localizado no

bairro amizade. aceita financiamento.
R$116.800,00 - COO 594

•

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011
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-Gil.
/

DI net
4732750100

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 suíte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com
churrasqueira, lavabo e depósito.

espera para split.
. PROMOCAO: DE 186.800,00 POR

179.80000 COO 499

Casa cf área de 120 m2, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área extema,
2 vagas de garagem - COO 702

0lD\

�...
... -�.,

, .............

APTO Cf SUITE + 2 dorm., banheiros
com bancada em granito, piso

laminado, 2 sacadas, dependencia de
empregada- localização privilegiada

R$269 MIL - COO 651
Terreno com 2.250 m2. exelente vista

- COO 633

Excelente terreno para ponto comercial
ou prédio. Com área de 425m2. Otima

localização. COO 590

-l./'�
Casa de alvenaria geminada, com
80 m2, contendo 2 dormit., sala,

cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garagem. R$135 MIL - PRONTO

PRA MORAR!- COO 615
Terreno com 505,8 M2. R$98 MIL.

- COO 620

fU4iID1�

Excelente apartamento com sala,
3quartos (sendo 1 suite), banheiro
social, cozinha planejada, área de Imóvel com condiçoes especiais de

serviços mobiliada, garagem. Prédio venda na planta, conforto, praticidade,
com play e salão de festas, condomí- privacidade e desing arrojado, exce-

nio barato COO 612 lente acabamento. COO 661

Excelente aparto com vista
privilegiada,suite 02 quartos, sala
de estar e jantar integradas,cozinha,

área de servçn.sacada com
churrasqueira,garagem coberta

R$268 MIL - COO 692

- Ótima localização e vista para a

cidade, Condomínio Jardim Cristina,
área plana com 718 m2 Lot. 07.

R$265.000,00. COO 587

�
• CASAS

* VIEIRAS - CASA C/ 2 QUARTOS, SALA, COZINHA,
BANHEIRO - R$ 430,00

•APARTAMENTOS
* CENTRO - aartamento 3 dormitórios, banheiro, sala

grande, cozinha grande, sacada, dependências emprega
da, garagem, R$700,00

* AMIZADE - apartamento com 2 quartos, garagem.
R$480,00. Sacada com.churrasqueira.

* ILHA DA FIGUEIRA - apartamento sala 2 ambientes,
suite + 2 dormitórios, banheiro, cozinha planejada,

sacada com churrasqueira, 2 vagas garagem. Aluguel
R$870,00. * CENTRO - (em frente ao Colégio Jaraguá), Excelente

* BARRA - apartamento novo, 2 quartos, sala, cozinha, sala comercial (decorado por arquiteto), dividida em
área de serviços, garagem. R$550,00. Condomínio

.

recepção + 3 salas, banheiro e copa mobiliados. Possi-
R$60,00 com gás. bilidade de negociar mobílias. R$1.500,00.

...................._,,_,@@ITI��
.* BARRA - apartamento 1 quarto, sala, cozinha, área * CENTRO - Sala comercial nova, frente da rua marina
de serviços, garagem. R$500,00. Condomínio R$60,00 frutuoso, pé direito a�o, 65m2. R$1.680,00

com gás.
* BARRA - apartamento 1 quarto, sala, cozinha, área

* CENTRO - (próximo a Doce Mel), sala comercial com
de serviços, garagem. R$400,00. Condomínio R$60,00 35m2 frente toda em vidro, banheiro, R$590,00.

com água. * CENTRO - Sala comercial nova, frente da rua Marina
Frutuoso, 47,12m2. R$1.250,00.-

* CENTRO - Sala 80m2 com 2 banheiros, (próx.Brei
thaupt Reinaldo Rau). Aluguel R$1.400,00.

*BARRA - sala comercial nova, 101m2 com mezanino, 2
WC, instalação pronta para split. R$ 1.200,00

• SALAS COMERCIAIS

MarcaHo Center
Salas comerciais 47m2 a 355m2,

Consulte-nos !

Ótima tàpografia, medindo 13m de frente, loteamento com toda a

infraestrutura como asfalto, rede de esgoto, água e luz. - COO 353

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Todos os ambientes voltados para o marl
Av. Nereu Ramos, 3663 - Balneário Piçarras - se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 8808-5378
(47) 8835-6617
(47) 8861-2228
47) 8861-1753

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

• Apartamento na Ilha da Figueira com : 2 Iquartos, 1 banheiro, 1 vaga de garagem e

demais dependências. Próximo a

Agropecuária Casa do Criador - R$500,OO

Id!I""I�11�/tljlllJIIIJ�IIWIIIIIII

�III!

I

quarto, 1 banheiro, 1 vaga de .garagem e

demais dependências. R$420,OO

DEli
PIA0I
IMÓVEIS

Residencial Jardim
das Bromélias

Localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2; rua com

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

subterrôneas. Tratamento de esgoto e

todo infra-estruturo para construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Imóvel Localizado no

Loteamento Pradi I

MOBILIÁRIA

RESENÇ4
CORRESPONDENTE

r···.

(47)3375-0505 ,'CAI.NA

9153-1112 I 9135-4977

..,

Chácara cl85.000m2 + casa de alv, 90m2. Localiz. Chácara c] 70.200m2, com casa alv, e nascente na Chácara c] 137.50Qm', 15 mil pés de banana, 90%
na Estrada Caimão, em Corupá J SC. Estrada Caminho Morro. Corupá I SC. desmatada. Estr. Pedra O' Amolar . Corupá.
RS 130.000,00. R$ 100.000,00. R$120.000,OO.

Casa 60111,2, 2 t:luartos, saiu. copa. COZO) lavand. bw

e ganagem. Terr. de 360012. Ano Bom - Corupá.

Terreno 24111"29111 (POSSJBll..!DADE DE

DESMElvlHRA.H EM 2: LCrrES) + Casa 49m�, 2

'1uart'\s e demais dependo Corupá. R$ 88.000,00.

cozinha, área de festa, lavanderia, bw e garrageJl).

fi)
O
Z
w
�
�
W
Im

Terreno 1458m2, 30mx48m, írente pI duas Área de 80.0?Om2, perímetro urbano, 500m Terreno 3.400012, na Rua João Tozini,

do astallo .. BR 280. Corupá. RS 380.000,00. Coru á. Excelente localizaçâo.
���������
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Procurando
por um
veículo?

As melhores
opções d

veículos da regi
você enco

aquinoj
O CORREIO DO

Rei 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar I jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

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

,
c/334m2 - R$ 182.000,00

.

1

• 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 Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2
I qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

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

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

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

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

Terreno
com área de
6.487,23m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 3.161

Terreno com área de
2.721 ,85m2-localizado na

Rua Seme Mattar 150-
Czérniewicz.

Terreno com área de
1.287,50m2-localizado a

Rua Domingos da Nova
123-centro.

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

Grubba 3.097.

Terreno
com área de
4.550m2-
localizado a

Rua Waldemar
Grubba 1030.

Chácara com área de

117.475m2local!zada no

Garibalefl a 20km de Jguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 1220 - Casa em alvenaria com 106m2 sendo 1 suíte,
2 dormitórios e demais dependências, terreno com 300m2,

R$230.000.00

I
Rêl L� 1000 - CASA: VILA NOVA - Com 05 quàrtos, sala, cozinha e

copa conjugadas, area de serviço, 01 bwc e garagem para ate 03 carros.

R$7BO,00
Rei L-1 001 - POUSADA - com 23 suites, contendo 01 apto com 02

I� quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia e cozinha

�:*
mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czemiewicz
RelI.:1002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWlCZ - Com 03 quartos, 01
bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, oeposão, toda
murada com grama. Portão eletrônico. R$1.050,00

. Rêf L-100B - CASA COMERCIAL - VILA NOVA - Com 05 salas, 02 bwc's,
, recepção, estacionamento na frente - água e luz individual.R$1.750,00
ReI L-1 012 - CASA PARA ANS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05 salas, 02
bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2. R$2.300,00
ReI L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos, 04 bwc's,

, 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de empregada, com jardim.
Tem duas entradas sociais. R$3,500.00.
ReI L-1018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01 surre,03
quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada, salão de festas, 07

I' vagas de garagem, portão eletronico, alanme:'R$4.500,00
,r/ ReI L-2000 - VILA RAU - Apartamento, com 01 quarto, sala com sacada,

bwc, cozinha, lavanderia e garagem. Prédio com elevador. Com móveis.
R$550,00 Cond. Aproximado de R$1 00,00
ReI L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,00 Cond. Aproximado
de R$100,00
ReI 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. R$100,00
Rei L-2006 - QUITINETE - VIEIRAS - C/ 01 quarto, cozinha, bwc. R$220,00

I Rei L-2008 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 quarto, com bwc,
cozinha, sala e área de serviço conjugadas, não tem garagem. R$450,00.
Cond. Aproximado R$70,00
Rei L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala e

'""..I!I"II••••�'
cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01 vaga de

II! garagem.R$450,00 Cond. Aprox. 80,00
ReI L-2014 - APARTAMENTO - BAEPENDI - Com 03 quartos, 02 bwc's,
sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$800,00. Cond.
Aproximado R$100,00.
Rei L- 2016 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 suite, 02
quartos,cozinha, copa, bwc, área de serviço, 01 vaga garagem, sacada
com churrasqueira.R$780,00. Cond. Aproximado R$80,00
Rei L-2017 - APARTAMENTO-ILHA DA AGUEIRA - Com 03 quartos,
sala, cozinha, BWC, area de serviço e 01 vaga de garagem, sacada com
churrasqueira.R$750,00. Cond. Aproximado R$80,00.
Rei L- 2018 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 01 su�e,01 quarto,cozinha,
copa, bwc,área de serviço, 01 vaga de garagem, sacada com

1� churrasqueira.R$650,00.Cond. Aproximado R$80,00
Rei L- 2019 APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,

� área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem.
If,! R$580,00Cond. Aproximado R$80,00
� Rei L-2020 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha,
� área de serviço, 01 bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem.

� R$580,00 Cond. Aproximado. R$80,00
� Rei L-2021 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala, cozinha
,� bwc,área de serviço,1 vaga de garagem. R$500,00. Cond. Aproximado
1 R$90,00

R f-,· 2"S C'KS·- C
-' �

oru t
.

I -, Rei L- 2022 - APARTAMENTO - Centro -Com 01 quarto, cozinha,área de
e . � n 1'\ - asa c?m Q ar os, �a a, copa e

serviço, bwc. Não tem vaga de garagem.R$290,00. Cond.Aproximado
cozinha conjugadas, 8WQsoGlal. área de semço, dIspensa, R$60,oo
garagem para 02 carros com"churrasQu�ira. R$190.000,OO ReI L- 2023 - APARTAMENTO - Barra do Rio Cerro -Com 02 quartos, sala,

.Ac"ita apto até R"'100.000 00 cozinha, bwc, sacada com churrasqueira.R$780,00. Cond.Aproximado
� " - _]l - ,

40,00 + água
r....����7.5ii.iiii;:;�7---�. Rei L- 2024 - APARTAMENTO -Ilha da Rgueira -Corn 02 quartos,

sala,cozinha,bwc, sacada com churrasqueira, vaga de garagem. R$600,00.
Cond.Aproximado 80,00
Rei L-2025 - APARTAMENTO- VILA NOVA - Com 01 suíe + 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, vaga garagem.R$

1 950,00Cond.Aproximado R$ 150,00
I Rei L-2026APARTAMENTO - VILA NOVA.Com 02 quartos, sala, cozinha,
, área de serviço,sacada com churrasqueira, vaga garagem. R$ 700,00

, Cond. Aproximado R$ 150,00
Rei L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente 40 m2
com bwc. R$500,00
Rei L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
150m2, 02 bwc's, inclusive para cadeirante. R$3.000,00
Rei L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com aproximadamente
11 0,00m2, 02 bwc's, estacionamento na frente.R$900,00
Rei L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente 115m2

,

com banheiro. R$1.300,00

]1àdo central com 40�11'l� e terren'o -op-m-,7
....

0-501-'�· ��'b�;�e���,Sn��te��:c�b�i�����o���V�do���$65%�� ����2,
4 ��ga$ (,le area.�e. f�sta �. !3dIC",I�. Aproximado R$120 00
L�peiia Im p�r\e af:l'pagameht@ � Rei L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09 vagas

de garagem. R$11.000,00
Rei L-3011 - SALA COMERCIAL AV. GETULIO VARGAS - EM CIMA DA

, OllCA HERTEL Com aproximadamente 45m2. R$500,00
Rei L-3016 - SALA COMERCIAL TERREA

-

- CENTRO - Com aprox. 50m2, bws, com
estacionamento. R$600,00
Rei L- 3017 - SALA COMERCIAL - Centro
Com 55m2 com Bwc - Estacionamento
rotativo. R$850,00.
Rei L- 3018 - SALA COMERCIAL - Centro
Com 32m2 com Bwc - Estacionamento
rotativo. R$670,00
Rei L- 3019 - SALA COMERCIAL - Centro -

Com 32m2 com Bwc - Estacionamento rotativo. R$800,00
Rei L- 3020 - SALA COMERCIAL - João Pessoa - Com 210m2 com 03
banheiros, estacionamento para 10 carros. R$2000,00. Com possiblidade
de locar 70 m2 por R$800,00.
Rei L-4003 - GALPÃO - RIO MOLHA - Com 520M2 - com recepção,
escritório, 04 bwc, pfttio bem grande 2500m2, murado. R$4500,00
Rei L- 4004 - GALPAO -Nova Brasilia - Com 300M2 com amplo
estacionamento. R$2200,00.
Rei L- 4005 - GALPÃO -Vila Nova - Com 300m2 .Com sala comercial na
!tente, 03 bwc, cozinha, deposto, estacionamento na !tente. R$2500,00

Raf. 7025 - sítio - Chácara com 02 ribeirões e

Cacho.eira. mata nativa e 7.500 pés de eucalipto. Área
de 219.000,OOn'l�. Valor R$180.000,OO

I,. ,
_,

I,

a .' - asa - Sobrado com ,

01 suíte máster, 03 qeartos todos
com sacada, 02 BWC, sala de

estar, sala de jaQtar, copa) cozinha
com móveis sob medida, edícula, .

garagem para até 03 carros,
churrasqueira, área de serviço.
Toda murada, portão eletrônico.
Sala comercial anexa com bwc
e acesso independente da casa.

5·,000,00 li
�

'.I::lIm II,: II !i!I;iJIII,iil,III:I!' .dili .:Ií�

rt\'��;':,' . SUA FELICIDADE NOSSO COMPROMISSO! TE,MOS D·IVERSAS OPÇÔES PARA L,OCAÇÃO - CONSULTE-NOS!
il'b�fC.". .• ',';,' .

. / _ _
•
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COMPRA

VENDE.

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

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

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

VILA NOVA - REF 1320 - ED. SANTA CATA
RINA - Belíssimo apartamento, c/ 01 suíte,
02 dorm., completamente mobiliado e

decorado com móveis de alto padrão.
R$280.000,OO

_II/Jff/lllllllllllllIlIli/#1lllllWlfllllJ1llllli/lttJ/1llill1l1l1l1111111lf1mII/llIillllIIl1U/IIIIIf/1llIli/lllIlJJlI!ltllmtJllIlll1ll/lllffflllltlJl/

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

R$265.000,OO

aERNIEWla - REF 1309
ED. ATHENAS -apto mobiliado c/98m2,
01 suite c/ closet., 02 dorm., COZo , sacada

c/ chur.R$250.000,OO

CENTRO - REF 1312 - RES. MONTE
CARLa - apto 85,OOm2, c/Dl suite,
01 dorrn., sacada fechada c/ chur
rasqueira e 2 vagas de garagem.

R$210.000,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

1IIIII/JI1tI8UJJ/f11!J!III1l1IlfUII!JJ/II1IJJ!1lIIiJIU!if/fIIIIJIIIIlUUIJ/III1iIIII111fmll/lllllJJllml/JllllllllmtillJl/JJlllIII/RlWlftlJt/JIIInIltIIIiIiJlU!IIIjl IlIUIl/IJJIIlIiIillQIIIJI/IIIJIIIIIIJ/IIlllIIJ1ffl1II/HlIIIfIWI"mll1ll1llll/llJiliJl1Illlmmrm/JJJiIIIWIl1/llflllllfflfllWI1llJJllfll1lffIlfllJlllJWlI1lf1!fJ1U/1fffl1

BAEPENDI - REF 1300 - RES. MONET
- apto 65,15m2, c/ 02 dorm. sacada c/

churrasqueira. R$174.000,OO

AMIZADE - REF 1295 - Ed Juliana Chris
tina - apto 84,05m2, c/Dl suite, 01

dorm, bwc, COZ., sala de estar/jantar,saca
c/ churrasqueira, área de serviço e ga-

ragem. R$155.000,OO

SÃo LUIS - REF 1314 - Residencial Vil
landry - apto 67,50m2, c/Dl 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

, SÃO LUIS - REF 2894 - casa alv. 222m2
ESTRADA NOVA - REF 1323 - apto e terreno de 490,OOm2, c/ suíte (mo-
73m2, c/ Suíte, 01 dorm., Sala de es- biliada), 02 dorm. sala estar/jantar, coz.,
tar/jantar, sacada com churrasqueira, lavand, bwc, escritório, área de festa c/
cozinha. bwc. e 01 vaga' de garagem. churrasqueira e garagem. R$285.000,OO

R$112.000,OO

VILA LALAU - REF 2793 - casa alv.
150m2 e terreno de 460m2, c/Dl
suite, 02 dorm., sala de jantar, coz.,
lavabo, bwc, garagem. R$268.000,OO

JOÃO PESSOA - REF 2872 - casa em

construçao alv. 136 m2 e terreno de
407m2, c/Dl suite, 02 dorm., sala de es

tar e jantar, COZ., lavand .. , despensa e 02

vagas de garagem. R$220.000,OO

AMIZADE - REF 2864 - casa alv.
105m2 e terreno de 347m2, c/ suíte +

02 dorm. sala estar/jantar, coz., lavand,
bwc, e garagem.
R$ 190.000,00

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

R$ 75.000,00 • REF 3a73 - Estrada Nova -

Terreno 375,OOm2•
R$ SO.OOO,OO - REF 3359 - Amizade - Ter- ,

rena 422,50m2•
�gq.OOO,OQ
rTertepo ��;;;
11t$ lOO.OOft
•• querdo - Lot. falm Spn '378,OOm2•
R$l00.000,OO - R�F 3356 � Jaraguá Es

querdo-terreno 552,65m2•
R$ 100.000,00 - REF 3353 - Amizade - ter
reno 538,OOm2•
R$11S.000,OO· REF 3365 - BAEPENDI- ter-
reno 750m2• '

'
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LANÇAMENTOS
.-

IMPERDIVEIS Estamos
cadastrando

clientes para

compra do Res.

VeneHo, plano
Minha Casa Minha

Apto no João
Pessoa c/2 dorm,
sala, COZ, bwc, área
de serviço, sacada
cl churr. Vaga de
garagem. Area
útil 60m2 a patir
R$105.000,00.

ReI. 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.0122)Res. Paoletto - Na planta cf el
evador no Centro sendo cf suãe + 2 dorm,

suite + 1 dorm, ou 2 dorm, e demais
dependo Edificio com brinquedoteca, salão

de festas, terraço condominial.

Rel. es. a - rrtzade - em

construção cf elevador, sendo suíte + 2 dorm,
1 bwc, lavabo, ou suíte + 1 dorm e demais dep.
opção de 2 vagas de gar., ampla sacada griU a

carvao, insto de gás e agua quente na cozo e bwc,
infra. para inst. de split, aptos com 102,91m2 privo
Valorapartirde R$154.106,49. Entrada + pare.

ou saldo com financ. bano .R.l62.167

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$.105.900,OO
.Entrada + parcela e

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

C'-é:-_f:l- _ �-J
�!CiIi�lii?ii-b __ ,

JiO [Jii'�� [pi
-

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

Ref.0123)Res. Vasel - Na planta cf eleva
dor na Barra do Rio Molha sendo suíte +
2 dorm. coz, sala de estar e jantar, bwc,
área de serviço, sacada cf churrasqueira
ou suíte + 1 dorm demais dependências,

o ão ara 2 va as de ara em .

Ret. 0227)Res. NovoHorizonte - Apto
na Vila Lenzi, cf 1 su�e, 2 dorm, sala
de estar e jantar; coz, bwc, área de
serviço, sacada cf çhulT. Edifício cf

playground, piscina. Area útil91 ,15m2
R$250.000,OO.

Ref. 133 - Res. Munique - Apto no centro
cf elevador sendo 1 Suite + 1 dorm. cozo
sala de estar f jantar, bwc, área de serviço,
sacada cf churr. 1 vaga, área privo 82m2.

..

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

rasqueira. com até 98m2 privo Valor apartir
de R$125.000,00.Entrada + parcelas ou

saldo cf financiamento bancário.

Ref.0207) Res. Layne Fernanda - Apto
no Czerrniewicz sendo cf 2 dorm,
coz, sala de estar e jantar, bwc, área
de serviço, sacada cf churr.1 vaga de
garagem, área de 68m2 R$135.000,00

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$96.000,00 aceita financiamento
bancário com FGTS.

Ref.0190)Res. Vivendas - Na planta no
bairro Vila Nova cf elevador sendo su�e+ 1
dorm, coz, sala de estar e jantar, bwc, área
de serviço, sacada cf churrallqueira, opção
para 2 vagas de garagem. Area 75,50m2

privo a partir de R$185.000,OO

Ref.0180)Res. Hilamar - Apto cf
elevador na Ilha da Figueira, 1 sute +
2 dorm, sala, copa, coz, sacada churr,
bwc, área de servo 1 vaga. área 91 m2

R$175.000,00.

Ref.0191 )Res. Explendor - Apto no

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

jantar, Área de serviço, 1 vaga de garagem.
Area útil1 04m2 R$215.000,OO.

Ref.0214)Ed. Figueira - Apto com

elevador na Ilha da Figueira cf 1 sute +
2dorm, coz, sala de estar e jantar área de
serviço, bwç, sacada 'cf churr., 2 vagas de
garagem. Area de 89m2 R$273.000,00.

Ref.043)Res. Dom Pedro - Apto na Vila
Lenzi sendo 1 sute cf sacada, 2 dorm,
demais dependências, (bwc e coz mobi
liados) .área 87,78 m2 R$170.000,OO.

CASAS .

Ret0204)Casa no Amizade -

Com 1 suíte + 2 dorm, sala de
estar e jantar, coz, bwc, lavan
deria, área ,de serviço, 2 vaga de
garagem. Area const. 142,67m2

R$255.000,OO

Ret0162)Casa em Schroeder Nova- Com 2
dorm, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem,
área util 70 m2 terreno 360m2 R$135.000,00

aceita financ. bancário com FGTS

Ret0203)Casa na Estrada Nova - Com 3 dor
mitórios, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
área útil 84m2, condomínio fechado com a

segurança que você e a sua familia merecem,
Aceita finciamento bancaria Sem FGTS.

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$150.000,OO.

Ref.0179)Sobrado no Centro - Parte Supe
rior 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.DOO,OO aceita imóvel
de menor valor como parte de pagamento,
legalizada para financiamento cf FGTS.

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

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

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

parte do pagamento.
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www.imoveisca ital.net

REF. 201 - BARRA DO RIO CERRO, Residencial Maranello
apartamento com 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala
de estar/ jantar, cozi�ha, lavanderia, ampla sacada com chur
rasqueira, 02 vagas de garagem. Obs; Teto 100% gesso, mas
sa corrida" c�m pintura pr.e.mium, porcelanato na área social,

Ret. 148 - Czerniewicz, Jaraguá 40 Sul - Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2.Ter
rena de 401,OOm2. 04 dorrnitórips, sendo 1 suíte; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; Cozinha; Area de serviço; Garagem paa 02 car

ros; J I· sem blind8lÇ Acabamentos com detalhes em gesso e_granl-

3376·5050 Planfão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro

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

1'AC11111f"_�
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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
IMB3S Casa no Bairro

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

Quartos, sala, cozinha, BWC,
lavanderia, garagem,

churrasqueira. Área de 95 m2•
R$12S.000,00 PRONTA PARA

FINANCIAR

IMB63 - Apartamento na Planta- Barra do Rio Cerro
- Com área ufil de 70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/2012. R$115.000,00
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 i5 m x 3i m Fundos. Área total de
465 m2. (aceita automovel no negocio).

R$65.000,OO

REF 033 - Terreno na Rua Horacio Rubini -

Barra - com i.900m2 sendo i9,00 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 m'. R$110.000,00
REF IMBi7 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer nOi57i.Contendo

i7,50 x 40 - área total de 700m?, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,00

i.

i'
• I
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ANDAMENTO
DA OBRA

dorms(suíte)

"

COMPRE SEU TERRENO

com

,
de entrada

-I-
saldo + construção financia'ciados
pela Caixa Econômica Federal .

1 Loteamento Paineiras - Três Rios do Norte

1

I
)
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Seu imóvel está aqui.

CREQ1583-J

CASAS:
H666 Casa de alvenaria com 1

quarto - Bairro Água Verde -

R$460,00
H663 Casa de madeira com 04

quartos. Bairro Ilha da Figueira.
R$700,00 � próx. Posto Pérola.

H131D - Terreno com 502,25 m2 com asfalto
rua do batalhao logo no começo - Valor:
136.000,00 -legalizado, pronto para

construçao de casa, predio, comercio ...
H120 Casa com 100m2 área total- no

Residencial Grutzmacher. R$180.000,OO.

H122S Casa Alto Padrão na Rua Bahia com 400m2 de
área construida, terreno com 1.285m', duas suítes + dois

quartos, garagem para 5 carros.

RESIDENel L
ORVIETO

H328 Chácara com 195.680,OOm2• Em
MASSARANDUBA. R$360.000,OO (aceita

imóvel no negócio).

APTOS:
H554 Apto com 2 quartos � Bairro
Vila Lalau - R$430,00 + cond
H557 Apto com 02quartos. Bairro
Amizade R$430,OO + cond.
H552 Apto com 02quartos. Bairro
Ilha da Figueira R$520,OO + água e

luz.
H541 Apto com 02quartos. Bairro
Centro. R$590,00 + Cond
H412 Quitinete com 1 quarto. Bairro
Czerniewicz R$350,OO + água e luz

. H553 apto com 1 suíte,·2 quartos -

Bairro Centro - R$700,OO + Cond
H561 Apto com 1 suíte,02quartos.
Bairro Czerniewicz R$700,OO + cond.
H562 ARto com 1 suíte, 02quartos.
Bairro Centro R$700,OO + cond.
H563 Apto 02quartos. Bairro Barra
R$705,OO + cond.
H560 Apto com 02quartos. Bairro
Czerniewicz R$800,OO
H534 Apto com 4 quartos. Bairro
Centro R$850,OO + cond.

Aptos com 01suite + 01quarto com 75,OOm2 e

aptos com 01suite + 02quartos com 89m2•
Rua Dom Bosco, 111 • entre a Marisol e a

Weg 2 • Bairro Vila Lalau.

...._ ._

-'

Fone:

4733718009
fone: 47 3371 2211

.
_------_._------------------------------_._----_._----------'

Casa de alvenaria com 03quartos, 01banheíro. sala, cozinha,
lavanderia, garagem, varanda. Rua Joaquim Francisco de

Paula. Bairro Chico de Paula. R$106.000,OO.

H203 Villeneuve Residence aptos com área total
de 515, 12m2. Para quem gosta de viver com

requinte e segurança.

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercial com 76 m2 -

Bairro Santa Luzia. R$399,OO
H725 Sala comercial com 35,68m2-
Bairro Centro. R$350,OO + cond.
H723 Sala com. com 70m2. Bairro
Centro. R$490,OO + Cond. + IPTU.
H710 Sala comercial com 60m2 -

Bairro Nova Brasília. R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 +
bwc. - Bairro Centro. R$670,OO +

IPTU
H707 Sala comercial com 80m2 -

Bairro Nova Brasília R$600,OO
H726 Galpão com. com 520m2.
Bairro Vila Nova R$4.500,OO

VENDA DE CASAS:
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 47.500m2. Tifa
dos Monos.Valor R$95.000,00.

VENDA DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.000m2, com
casa de 120m2, com rancho
hordenhadeíra automática. 3 km do
centro de massaranduba .

R$260.000,OO. aceita imóvel como
parte de pagamento
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viveiro. TR: 3370-1064
combinar

VENDE-SE gansos. TR: 3370-4924

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
COMPRESSOR DE AR - vende
se Elétrico 12v, originàl Omega MAQUINA vende -se maquina de
Suprema CD R$ 80,00 reais. TR: lavar roupa 9,5 kg semi- nova, da
9916-3247 marca eletrolux R$ 600,00 TR:

APARELHO AUDITIVO - vende - 3371-7090 ou 9647-2320 na parte
se importado (semi - novo) R$ da manha.

2.500,00 jogo, TR: 8408-9110 ou TV" - vende - se 20" com controle
3055-3756 em perfeito estado, R$ 220,00 TR:

BALCÃO DE COZINHA - vende-se 8443-3633 ou 3372-0777
com cuba de mamorite R$ 220,00 TV "- vende - se 20" com controle
TR: 3371-6021 e monitor LCD 15' LG, ambos R$
FORNO INDUSTRIAL- vende -se 410,00 TR: 8443-3633
sem- novo R$ 800,00 TR: 8429- TV "- vende - se 20" com controle
5903 ou 3370-3414 ou 8465-6251 R$ 200,00 e monitor LCD 14' LG
FREEZER- vende-se vertical 240 R$ 200,00 TR: 8443-3633 ou

L, marca cônsul, R$ 250,00 TR: 3372-0777
3376-4050 "TV Philips 20" vende-se, usada
FREEZER - vende-se freezer cônsul em ótimo estado, valor R$255,00.

ALUGA-SE - maquina de costura vertical, 170 L, semi novo, preço a TR: 3370-8171 1 9914:3313
TR: 3371-1305 ou 9962-7720 combinar. TR: 3370-1064 MÁQUINA FOTOGRÁFICA- digital

GELADEIRA-vende-se geladeira profissional Canon, modelo EOS 50

cônsul 240 L, semi nova, preço a O + lente 18-200 IS + Flash 430
combinar. TR: 3370-1064 EX2 + Cartão memória 2GB. R$

5.000,00. TR: 3370-8910 1 3371-
5453 ou 8428-5203

FILMADORA JVC HD7 - 60 GB de
memória + lente wide + bateria
reserva BN 823. R$ 2.000,00. TR:
3370-8910 1 3371-5453 ou' 8428-
5203
ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se e
também uma mesa de ·corte TR:
3372-3910 Adilson ou Terezinha
VENDE- SE ordenhadeira canalizada
para oito vacas da marca West falia
TR: 3376-0405

VENDE- SE tanque de expansão
1.000 litros leite marca West falia
TR: 3376-0405
VENDE- SE carreta de tobata TR:
3376-0405
VENDE- SE maquina de moer de
cana grande TR: 3376-0405
VENDE- SE semeadeira de milho
adaptável a tobata TR: 3376-0405
VENDE- SE triturador de milho TR:
3376-0405
VENDE- SE ensiladeira marca

nogueira N 12, com motor trifásico
15 CV com chave TR: 3376-0405
VENDE-SE GUINCHO ELÉTRICO
ATÉ 500 KG para construção civil.
TR: 3055-2998
MOEDOR ELÉTRICO - vende-se,
Britânia. R$ 290,00 TR: 33704924
VENDE-SE Play 2 com 1 mês de
uso, com controle profissional sem
fio, 1 memori car.d. 8 GB e mais 10
jogos. R$
300,00. TR: 9152-3427.

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/EIi
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

7111111111DnJn: ALUGA-SE

= COMPRA-SE

preço a IMPRESSORA - vende-se, semi- DOA- SE filhote de gato sem raça SCHROEDER - APARTAMENTO 2
novo, laser, Jet HP Collor cp 1215., TR: 3276-0340 quartos - 67- rnr. na planta - R$.
R$'400,00 TR: 3273-7669 DOA-SE dois cofres, tamanho 79.900,00 - TR: 8800-8800
INTERLOCK- vende -se com médio. TR: 3371-082.5
garantia TR: 8429-5903 ou 3370-
3414

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

PROCURO- "Eletricista automotivo VENDE-SE diretos de fabrica,
com experiência em (alarme, vidro- alumínios, panelas e form.as em

elétrico, trava e som). TR: 3372- f' geral. TR: 9607-'5832 cl CI8Iton
2226 JOGO DE JANTAR - vende-se estilo
PROCURO - carro para assumir colonial, mesa de oito cadeiras e

financiamento- TR: 3371-1305 ou oratória, R$ 990,00 TR: 3371-6021
9962-7720 CADEIRA DE BALANÇO ANTIGA -

PROCURO - apartamento ou vende-se com madeira de canela
casa para alugar no centro de TR: 3376-2150 ou 9165-4887
.Jaraquá, direto com o proprietário. ANDADOR, CARINHO E PROTETOR
Interessados ligar TR: (47) 3346 DE BERÇO, vende-se com 9 peças,
2750/99233390 R$ 100,00. TR: 9634-6151 depois
PROCURA-SE casa ou apartamento das 14h30min.
para alugar em Balneário Camburiu VENDE-SE Uma mesa de sinuca
TR: 3374-1142 'TR: 3273-23�7 Jaime.
COMPRO moto Dafra Ilaser, 150. COMPUTADOR LG - vende-se,
TR: 3276-0340.

.

com gravador de CD e OVO, por R$
PROCURO TRABALHO COMO 400,00 TR: 3273-7946
DIARISTA- que resida próximo da COMPUTADOR vende-se
Rua Prefeito Waldemar Grubba. completo com Windows XP e
TR: 8893-2196 com Ana. monitor LG 550, valor R$ 300,00.
Trabalho como diarista 3 x por TR: 9929-8488

>

semana no período da manha. TR: VENDE-SE x Box 360, 'com 2
3376-4050 com Eveli .

controles, 17 jogos. TR: 9156-
1678."PRECISA-SE de diarista que

reside próximo as propriedades da
prefeitura TR: 3370-7857 ou 3275-
6129 Marlene

z: VENDE-SE
VENDE-SE FILHOTES de York Shire
e Maltês. TR: 3375-2006 ou 9146-
4864
VENDE-SE Calopsito macho com

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: 9152-3427.
VENDE-SE Playstation 3, 120 Gb,
dois contrnles-! jogo (PES 201-0).
Pouco tempo de uso. TR: 9978-
3122 com Rafael.

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

"MONITOR- vende - se LCD 15"
R$ 150.000',00 TR: 9922-8011 ou
3275-1410

-

11/1/1//1/::::: DOAÇOES

I GALPÃO. com 150 . m2, Ótimo
---------- ponto comercial ou prestação de

serviços. Rua; Alvino Stein nO 590,
bairro São Luis, Jaraguá do Sul.
Contatos com Janete Maria Pedrotti
(47)9643-4285.

-

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.
VILA LENZI- Vende-se, uma

casa mista próx. Ao colégio
Alb'ano Kansller, eorn 3 quartos,
escriturada R$145.000.00. TR:
3371-6069. Creci 11.831.
VENDE-SE casa mista, terreno com
300 m2, situada Rua Carla Rubia
Drosse, 271 - Vila Rau. Próximo ao
Brasão. Valor R$ 90 mil reais TR:
8806.4621,
CASA - vende - se, de alvenaria,
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 R$ 90, 000.00,
negociável TR: 9201-7842 ou

3376-1683 Salete á noite

JOÃO PESSOA - Vende - se Casa
de alvenaria, dois quartos, sala,
cozinha. Banheiro, escritório,
área de serviço garagem e área
de festas. Imóvel reformado,
não aceito financiamento. R$
130.000,00. TR: Vinicius (47)
9117-9824.
RIO DA LUZ - vende - se casa com

02 dormitórios, 01 Banheiro R$
80.000,00 T�: 3370-6370
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

"1/'1/'1/11/:1/111/1/11/1/: APARTAM fNTOS
Apto no Condomínio Amizade,
3 quartos, banheiro, sala de
estar e jantar, cozinha,' área de
serviço � uma vaga na garagem.
FINANCIAVEL. R$ 135.000,00
(negociável) - Tratar com Gabriel
9181-6689
VENDE-SE Apartamento novo
no Champagnat (rua do colégio)
110 mt2 com 1 suíte, 2 quartos,
acabamento em massa corrida e

roda teto em gesso, varanda com

churrasqueira e garagem. R$168,
000.00. TR: 8401-6404.
BAEPENDI- aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, TR: 3371-6021
CZERNIEWICZ - Vende-se Apart.
com 3 QUARTOS (1 suíte), sacada
com churrasqueira, semi mobiliado,
liberada para financiamento e uso
do FGTS R$: 170.000,00. TR:
9159-9733

CENTRO - aluga- se 120 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidro e sacada, duas vagas de
garagem lR: 9602-3904
CENTRO-vende- se 130 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte
com hidra e sacada, duas vagas de
garagem TR: 9602-3904

ESTRADA NOVA - apartamento,
com dois quartos, sala, cozinha e
área de serviço, vaga de garagem
pode ser financiado e o uso de
FGTS, entrada de 15.000,00, mais
financiamento bancário. TR: 9159-
9733
FLAT - aluga - se para uma pessoa,
quarto, banheiro, sala de estar e

jantar, cozinha e lavanderia, 40 m2-
semi mobiliado. R$ 550,00, na Rua
Erwino Menegotti, 1.50Q metros da
Unerj. TR: 8404-78401 Aurea

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

APARTAMENTO- alúga-' se com 1
quarto, sala, cozinha, lavanderia,
e garagem coberta, R$ 450,00 TR:
9118-7282.

II/II/II/I//II/I/DI/: CASAS
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RAU - vende - se, casa de alvenaria, lavanderia, sacada e garagem. TR:
próximo ao brasão, com lage, três 9246-0061 valor a combinar.
quartos, garag.em, para dois carros' BARRA DO SUL- Aluga - se casa
e

_ churrasqueíra, R� 88.000,00, pará temporada. TR. 3376-1553
nao aceito financiamento TR: ou 9903-0545
3371-6009

Centro- casa de alvenaria próxima ILHA DA FIGUEIRA-. aluga-se kit net

ao estúdio FM aceito troca com para pessoas sem filhos R$ 400,00
apartamento

'

TR: 3371-6069. TR: 3370,-1821 ou 8432-3864

CRECI118�1. JARAGUA ESQUERDO- aluga-se
VENDE-SE uma casa de alvenaria casa de madeira com 3 quartos, na
no Jaraguá 84, 130 mt2 com 4 Rua Francisco Hrusck, TR: 9158-

quartos, sala cozinha, lavanderia, 0019 após 17:00

banheiro e garagem para 2 carros.

R$: 70.000.00, Tr:3273-5675/
Mauro /9629-4536 Suellen ou

9201-7842.

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. Aceita-se carro

no negócio, Tr (47) 3276-0200
após 17:00 hs ou (44) 9916-6865
Com Fabrício.

VENDE-SE bar e lanchonete com

disk entrega. TR: 9644-7064.
MINI - MERCADO - vende - se, em
pleno funcionamento, valor a ser

RIO CERRO II - vende -se 50 mil combinado TR: 9112-3947
m2, dois lagoas de peixe, duas MERCADO - aluga - se completo,
nascente, R$ 120.000,00 'IR: com clientela, balcões, TR: 3372
3376-0726 2348. Helena

TIFA MARTINS - vende -se casa de
alvenaria, suíte mais dois quartos
com 130 m2, terreno com 322 m2,
toda murada, portão eletrõnico,
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

InllU/lllln�Wnl CHÁCARAS
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

SÃO FRANCISCO- vende -se uma

chácara com 1. 700m2. Aceito
carro na troca TR: 8429-5903 /
3370-3414 / 8465-6251

-

Ifff/lfff/lf/lf/�fl/lffU/f/lJ lOCAçOES
Guaramirim - aluga-se uma

casa, na Rua Vitor Bramanski,
centro, prox. Ao Amopama
(preferencialmente casal sem

filhos) R$: 450,00 TR: 9979-4347.

Balneário Comburiu- aluga-se lindo
apart. para temporada, apartir
do dia 18/12, na Av. Brasil, 50
m do mar, em frente ao super.
Mini preço. O apart. tem ar cond.
eletrodomésticos, 1 suíte, 1 quarto,
sala, banheiro, copa, cozinha,
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GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa
localização, acesso asfalto, Pé
direito alto, para fins comerciais,
industriais, com Habite-se - R$
800,00 - 9918-9996

VILA NOVA - Aluga - se, quarto
grande mobiliado ou sem mobília,
R$ 300,00 com água luz e gás,
próximo a prefeitura nova TR:
9199-0024. Ou 9963-5544.
CLlNICA MEDICA - aluga - se,
espaço em consultório (psicologia,
nutricionista) TR: 3273-2119 ou

9975-7708

BAEPENDI- aluga - se sala CZERNIEWICZ - vende - se, Rua do SCHROEDER-
.

vende-se terreno
comercial 180 m2 na Rua Max Pama, com 435 m2, por R$ 65 mil prox. Bracinho, 24 m2 de frente ao

Wilhelm 837, prédio azul, TR: TR: 84213179 ou 84110871. asfalto, H$ 70.000.00 aceito carro

3371-6021 CZERNIEWICZ - vende - se na troca TR: 9962-3664

RESTAURANTE- vende-se com próximo a canarinho, 702 m2, R$ TERRENO - vende - se, 5.500 m2.
clientela formada, toda equipada 250.000,00 TR: 9654-8938 sendo 93 m. de frente para a Rua
TR: 3370-3599 CZERNIEWICZ _ vende _ se, com Joaquim Francisco de Paulo, altura

435 m2, com escritura por R$ do nr. 2.422. Próximo do centro.

65.000,00, TR: 8421-3178/ 3370- temos consulta de viabilidade.

1821 Aceita parte do pagamento em

imóvel e/ou veículo de menor valor.
TR: 9929.8265 e 9973.3581.

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.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se
terreno com 15.750 mt2 de frente
para o asfalto R$310.000 ou troca
por casa ou chácara no valor de até
H$ 100.000.00. TR: 3371-6069.
CRECI11. 831.
VIEIRAS - vende -se área de
8.448m2, próximo antiga bebidas
kienen TR: 9602-3904.

ESTRADA NOVA- terreno
comercial, de esquina, com 320
m, com asfalto. R$ 68, 000.00. TR:
3371-6069. Creci 11.831.
TERRENO comercial prox. ao

centro com 2.000.000 mt2, aceito
entrada de R$ 75, 000.00 para 120
dias. TR: 3371-6069. Creci 11831

I
�

./Il/1m/l/lU//If1mUf!fml

TERRENOS JARAGUÁ 99 - vende - se .terreno
com 364,33m2. R$ 65.000,00 TR:
3370-6370

.

VENDE-SE terreno de 480 mt2 com

casa de madeira, localizado na Rua
Rio Grande do Norte, 50, na Ilha
da Figueira. (prox. a indomak). R$
140, 000.00. TR: 3377-0474

JARAGUÁ 99-. vende- se terreno
com 3 mil m2, TR: 3371-7103
JOÃO PESSOA - vende - se casa

terreno 15x30, meia água em cima
de material, R$ 30.000,00, TR:
8868-4837VENDE-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 - com Jackson

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se

terreno com 842m2 (com casa

velha de dois pisos) Rua Antonio
Ribeiro, TR: (11) 5560-1193
ILHA DA FIGUEIRA- vende -se

próximo ao colégio Omago, 587
m2, pronto para construir R$
95.000,00. Aceito trocar com

chácara TR: 3371-6069. CRECI
11.831.

VENDE-SE terreno escriturado, no

Czerniewiz (Champagnat), área
392 m2, alto padrão. Tratar com
9929-8488

II/1J/1I/I/IIII//lJ/llml/l/: SALAS
COMERCIAIS

BARRA SENTIDO POMERODE
Vende-se terreno com 312 m2 com
escritura, pode ser financiado pela
caixa TR: 3276-7070 com Diogo.
Centro- 450 m2 toda murada com

água, luz, esgoto, com escritura
valor 135.000.00 TR: 3371-6069
creci 11831

SCHROEDER - vende - se terreno
com escritura no centro próximo a

prefeitura, 481 m2, R$ 70.000.00,
aceito carro na troca, TR: 9962-
3664

SCHROEDER - terreno industrial
com 6.850 m, com galpão/casa
todo legalizado. CRECI. 11831. TR:
3371-6069.

RIO CERRO I - vende-se terreno
industrial prox. a Malwee com

18.000 Mt2. TR: 3371-6069

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

LOJA - Ótima oportunidade vende
se loja com estoque e roupas,
calçados e móveis, com clientela
formada, Por apenas R$ 25, 000.
Motivo mudança, se aceita carro

no negócio, há possibilidade de
negociação. TR: 3371-9604 ou

9188-3815 com Elisa.
LOJA- vende-se estoque de loja,
infantil, juvenil e adulto. TR: 3274-
0256.

'

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 Alseu 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

NÃO PERCA!!Ótima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2 dorm., na planta,

somente hoje por apenas

RS 79.900,00 à vista,

Ligue agora 47 8800.8800 .
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Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
arão do Rio Branco, 373 www.atlantaimoveis.com

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
SAINT

GERMAIN

IBlZA
Residence

Rei. 2424 Resid. Nostra no água Verde, c/ 2
dorm, bwc, sala de jantar/estar, sacada com

churq, coí, área de serviço, garagem. A partir de
R$115.000,00 - Obra Incorporada n° 30.476

.-

Ref. 2339 Belle Vie Residence no Centro, c/
3 suítes (1 master com çloset e sacada, 2

demi-suítes), Ampla sala de jantar e estar com
sacada e churrasq, coz, área de serviço com Ref. 2384 Resid. Don Michael, cf 1 suite cf closet, 2

dorm, bwc social, sala de estar e jantar, coz, sacadaestendal, lavabo, garagem R$330.000,00 Obra
com churrq, área de serviços,garagem. R$155.000,00

Incorporada n° 60.398 á R$215.000,00- Obra Incorporada n° 60.863

���� ������������

ReI. 2381 Resid. Saint Germain na Vila Nova c/1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala
de estar e jantar, sacada com churrasqueira.' área de serviç.o, garagem. ���bamento: _

rebaixamento em gesso nas salas, piso lammado em madeira nos dormltorlos, preparaçao
para ar split, hidrometro individual. A partir .de R$162.000,OO Obra Incorporada n° 42.534

ReI. 1624 Casa
em Três Rios do
Sul, c/ 1 suíte,
2 dormitórios,
bwc social, sala,
cozinha, área de

serviço, garagem.
R$230.000,00

ReI. 2388 Resid. Matheus no

Amizade, c/ 1 suíte mobiliada
com sacada e banheira de. hidro

-massagem, 2 dormitórios, sala
de estar e jantar, bwc social,
cozinha mobiliada, área de

.

serviço, 2 vagas de garagem
R$240.000,00

Ref. 2429 na Barra do Rio Cerro
. c/ 2 dorm, bwc social, sala
de jantar/ estar, COZ, área de

serviço com estendal, 1 vaga de
estacionamento coberta. Aceita
Finan. Bancário R 98.000 00

Ref. 2420 Cond.
Resid. Amizade, no
Amizade c/ Apto
semi-mob, com 02
dorm, sala de jantar
e estar, bwc social,
coz, área de serviço,
01 vaga de garagem.

R$110.000,00

ReI. 2431 Resd.
Algarve no Amizade
c/ 2 dorm, bwc social
mob, sala, sacada
com churraqueira,
coz mObi, área de

serviço mob, 1 vaga
de estacionamento

coberto R$11 0.000,00

Ref.2417 Resid. Vancouver c/01 suite mob,02 dorm,
sala de jantar,estar, bwc social mob,coz mob, sacada
com churrq,02 vagas para garagem. R$ 370.000,00

Ref. 2398 Resid,
Niemyer no Baependi
cl nO 105 com 1 suíte
+ 1 dormitório, sala
de estar e jantar, bwc
social, COZ, sacada
com churq, área de
serviço, garagem.

R$100,000,00 Entrada
+ Pare. Direto cl

Vendedor

Ret.3256
Terreno cf
Galpão na

Vila Nova

cf 4.156 m2

R$1.900.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 400.1, - Casa no Baependí com I suíte + 3 quartos"
sala, cozinha, 7 bwc, lavanderia e garagem. R$315.000"OO..

Ref. 446.1 - Casa� 3 quartos,. saIa",coalha mobiliada,
bWc"� e garagem.. R$22O..ooo"OO..

Ref, 160.1. - Casa naTifa Martins com 3 quartos,
, sala, bwc, cozinha, lavandeira e· garagem.

,

�
" R$23S.000,OO. .

..

.
.

' .

• r • wwW.bartelimoveis.com.br

•
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. ���. J\'lf. .

Em Jaraguá do Sul LOC

���\etb A partir de 500m2 de área construída
" terreno de aproximadamente 2.500m2•

, Apartamento com 2 quartos, ,

sala de estar, jantar e cozinha integrados,
1 BWC, lavanderia, sacadá com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

'

Área: 85,94m2 Localização:
Feliciano Bortolini

Residencial Hlbiscus.

Localização:
Res. Algarve - Amizade
Valor: R$120.000,OO

Apartamento cf 2 quartos, BWC,
sala +COZINHA TODA MOBILIADA
sacada cf churrasqueira.

. ;

"

""t

Ampla área para manobra de carreta

..
,.,

* Piscina
*'ElevadOr
* Hall Mobiliado'

.

* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor
(garantindo uma melhor

'

acústica e mantimento térmico)
.

* Portas brancas Maciças e

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

1 Suíte + 2Qtos,
AU.: 121m2 à 85m2

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

Centro

Ref.:00331.001 Bairro:Vila L:enzi

,).,.&�"�;��rrf B.!�?�tººº"ºº.", ..,.,.,,., ». ••• "

Residencial Champagnat
Belíssimo halld� entrada decorado,
salão de festas, ELEVADOR,
Área de lazer com Piscina.
l' suite + 2 quartos, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, BWC,
sacada com churrasqueira.

\

Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.
Área de festas mobiliada, 1 suite + 1 quarto
sala, cozinha, BWC, lavanderia,
sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.Consulte-nos.! '

De acordo com a lei n° 4591/64 informamos ue as informa ões neste material têm caracter exclusivamente romocional de acordo com o memorial descritivo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Apart. (novo) 1 dormit., sala, coz.. áreaserv.bwc, sacada cl
churr. e garagem. Residencial das Tulipas. Aluguek R$ 495,00

'nos de bons nego;CI·OS' 'Apart.3 dormít., sala, cOZ., 'área serviço .• bwc, e garagem.

'\

'

, ,

. •

'

Av. Mal Deodoro da Fonseca - Ed. PicoUi. Aluguel: R$ 750,00

�1�l���_���I.m��1����"����1,,
�.�...Apart. 1 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.

�
.

R. Mal. Deodoro da F.onseca -Ed. Florença. Aluguel: R$ 600,0
Apart. 2 dormit., -sala, copa.coz.bwc, lavanderia ,e garagem .

Rl!a José Albus, 95 : Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ �09,00
- �'-

. Casa, 04 dormit., sendo 01 suite cf hidro, s,ala,-2 bwc, sacada,
cozo cI móveis sob medida, sala estar/jantar, lavapo, despensa
área de serv., áreas de festas cf churr. garagem pi 02 carros.

,

Casa mur�da. R. Eugênio tessmennsot. 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

WDÁ�
Casa em alvenaria, 2 dormit., sala, cozinha, copa, bwc, lavan
deria e e garagem. Aluguel: R$ 700,00 ,

Apart. 3 dormit. (sendo 1 suite), sala, cozinha, bwc,lavanderi
churr., sacada e garagem. R. José Pavanelo. Aluguel: R$ 7�0,00
Apart. 2 dormlt., sala, coz..Javand.sbwc, sacada e garagem. )
Rua Domingos da Rosa. Ed. Bela Vista. Aluguel: R$ 550,00 )
��
Casa em alvenaria, 2 dormlt., sala, cozinha, área serviço, bwc (

e garagem. Rua Alcebíades A. Veri:'inenn. Aluguel: R$ 550,00
1JíU�

So�rado gemin., 2-dorm + suíte, bwc.sala, coz.tavand. lavabo
churr. e garagem. R.lrmão Leandro. 120m2• Aluguel: R$1.200,OO,

.

"',,; '\�rJl",�-_�',��ml
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Residencial Juliana Christina Residencial Vilia Rica ..

Aptos cf 2 ou 3 qua�9s{
sendo 1 suíte.

*Área$ privativas
a partir de 63m2

,*Apto com 1 suíte + 2 quartos
Área Privativa: 102,92m2

*Apto com 1 suíte + 1 quarto
Área Prlvatva: 84,05m2

- Ampla sacada com grill' ,�:çª.�ão,
gás e água quente na co�iribá e'
WC, split, sala de janta'r,':'estar e .

cozinhas conjugadas.

- Sala d�>.:: tar e jantar, cozinha,
'

Wc sociâ:I;;,:are� 'de serviço,
sacada cojil churrasqueira,
aptos com',2 vagas de. garagem
(D� aco[��;com memorial descritivo).

f :"'-;" -,:"
•

*
- Valores suielto à alterações sem aviso prévio.

1M" ..Ve.!,$J>.ARA,l..Q,C.AC '" 0,
'

.

FONE: (47) 3371,;,2117
.PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183-2333

"'""'�''''''�' �"iiSS'!iI'>1 _'IJIle:4f'"''''
, Rua João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do sul/se

�

�, VENDE: BARRA. Excelente terreno em rua

� asfaltada com área total de 510m2 (15m x 34m).

I Localizado à 100m da Rua Water Marquardt
, R$ 150.000,00

VENDe: Sobrados Geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios
(sendo 01 suíte c/ sacada), sala de estar, escritório, copa, coz., bwc
social, lavabo; área de servço, varanda cf churrasqueira e garagem.
Condomínio oferece guarita. salão de festas, piscina e Rlayground.

VENDE:-RESID. SAINT TROPEZ. Ap. O
dormit., (sendo 1 suíte) com sala estar,

jantar e coz, integrados; área de serviço
banheiro social; 2 Vagas de garagem

''i!f/!

I

l
}
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Imobiliária Engetec
(47) 3370-0919

CRECI 2468-J

PLANTÃO: 8448-972418809-870918424-5050 18447-9319
8412-471218845-981418448-96021.8448-9603 18448-9723

Rua Padre Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - SC I www.engetecimoveis.com.br
!

,'"

REF241 - Terreno com 400m2 na Vila Lalau .

. , pode ser financiado, de R$145.000,OO por
R$138.000,OO.

j.

HãUs
imóveis

,

. OFERTAS IMPERDIVEIS!

.,
'. ','

...... '

>-; -'.... ,-
�

,
.\;". "

,

'
/

I r: • \ /!_" . c
'. _

'

• ,;��
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Imobiliária Engetec
(47) 3370- . 919

PlANTÃO:-844&.972418809-870918G45050 18447-93'19
8412-4712 1 8845-98141 844&.9G02 I 844a.a&03 1 844&9723CRECI 2468-J

Rua Padre Pedro Francken, 217 I Centro I Jaraguá do Sul - se I www.engetectrnovels.corn.br

'Apartamentoscom 54 ,76m2 e 67,53m2
• 2 dormitórios
• Sacada com churrasqueira

• Cozinha, salas de estar e jantar integradas
- Espera para ar-condcenado e TV a cabo
- Banheiro e área de serviço

•Garaydm privativa
'Playground com 243,54m2
• Área verde e de lazer com '1,900,67m2

- Salão de festas com 20ôm2
-Área total do empreendimento: 33.833,68m2
• Rua 25 de Julho, s/n° • Vila Nova

UM�IAJ..l�
www.erbeconslrulora.com.br

)
(
f
/
I
t

(

�
?
I
I
I

I

(
I

�
I
I

)
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• Hall de entrada com

elevador;
.

\\

.

• Vaga pára 01 veículo comi '.:'
, opção de vaga, extra: '" ,.." .,,:'

• Salão de festas com

espaço gourrnet e terraço;
� Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho: ,

• 04 Apartamentos por
andar.

��.�M
Rua 13Ó3
Bairro Amizade - Jaraguá do Sul - se bI!���M�JJ��fm�&ij

Solon Carlos Schrauth

34 Classimais o CORREIO 00 POVO • Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011

"

�\,,; LOCAÇÃO

.1) 33�71-6600

I, '

��' ,),_'
.

Vo',:-':".

;·ara'"v'
" .[ r 5 a·es

•

•

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

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo .01
suíte -'84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• instalação de gáse água
quente, na cozinha e

banheiros;
_

t'
_' •. Infraestrutura para

instalação de

arcondlcíonado (sistema,
spíít), TV, telefone, lnternet
e portões eletrônicos; ,

; • Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

���)'�����M,!M\\�
Engo. Wilson Schlíckmann
Arq. Gerusa Lazarotto

������.�.M
Colina Imobiliária e Empreendimentos

.

ttda, CRECI: 2452-J
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-·-·-�-··-r--·-'-·--·-···-···-;:�I---·----····----·
-.----- .. -- .._._-- ,.--.--.. -, --_ _.-- .. . _ .. . -- ..

:
_

,.

f-'
-. . .. _ .

I
'

.'

I
. � I

.

!
I

E

Terreno 860m2 - Figue.rin a

20,OOm2 x 43,OOm2
Aceita carro como parte,pagamento.

Terreno 333,50m2 - Amizade
14,50m2 x 23,OOm2

Livre de deslizamento.e alagamento
Escriturado. FinanciAvel

---,������----

Terreno 750m2• Saependi
15,OOm�)( SO,OOm': RS 180.000,00
lindo vista da cidade..Escriturado.

Terreno 1.200m2 - Figueira
18,oom2 K 67,OOm'. R$ 150.000,00

Escriturado.
_"

• ��i\IIt:\\:�>I\\ai; � \ ...\",,,,,'1��e.'últ �'iJiIM;\" \\\\' ....�tI\' ... \f.\n'i�\\õ\
�

\ \�\,,\)Il\\1�\,,\fI1).'\ t\� a' {�\' 1""��'I\!�"I\_,\;l.\i .

,
•

:>. Facilitamos setl Financi'a,mento Baneário -Rua Domtnqos Rodrigues da Nova, . 3 ��.:.� Dl
-

..
-

�

� 'I �

:
- :. <

•

-

-
-

-
- _'_-. <

-

\

, , ,RES. SANTORINI ,
'

RESID. VICENZOBairrótrês Rios'{to Sul-lotes 'corri aprox 35.0m2,.Juaasfal- .

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.' ,

RES. RIVJERA

Bairro Rio da Luz -lotes com apfox. 350m2, - Reg. Imóveis
MI '9.205.

.

;;

RES. VILLE FRANCHE

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua com

asfalto - Reg. Imóveis MI50".966.

RES. VENEZA
; :I., '�

Schroeder I, próx. Ginásio.de:Esportes -Obra.ein fase de
conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

Balrro Barra do Rio Cerro
.,.: lotes com aprox.. 3pOm2"
ruas asfaUadas,/Em fase de.
aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

. CONSULTE-NOS SO.BRE OUTROS IMOVEIS!'

/

(

(

�

)) I
)
(
(
I

�
/

(

�
(

I

�
(

>
c
(
(

Y' J>.

l
�
(

j
I
I

.

I
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" , 'III ,Ir

3312-8651
9913-5304Imobiliária APARTAMENT.OS

vendas@chaleimobiliélria.com.br
Rua Reinoldo �au, 58 • Centro � Jaraquádo Sul

www.chaleimobiliaria.com.br • www.futuroa artamentos.com.br

r

AMETISTA LOFT RESIDENCE SUN TOWER RESIDENCE
v

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet,
ao lado do n° 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo. Edifício com 7 anda� e apenas
1 apartamento por andar (PENTHOUSE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,

.

Ambiente para Jogosjlan House e área para piscina
com deck;Solarium, infra-estrutura para instalação de
ar-condlcíonado tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com
iluminação direta.

1 Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas
vagas de garagem.

.

Áreas: 270,()()m2 total e 149,00fn2 prIvativO (áreas
estimadas). .

E� da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R�280.454,40 + CUB (CUSTO ESTIMADO pelo
Condomínio semAcabamento).." até 30meses.

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, n° 1331, Centro.

Apartamento Tipo 2 com Suíte, coz
inha, área de serviço, estar/jantar e
uma vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de
69 m2 total e 36,90 m� privativo.

Sala Comercial no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, com
acabamentos pronta para uso ..;

EDIFícIO TORRE DE PRATA RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS.
Rua Arthut GÚmz, esquina cem �ua José Marangont Via Nova, qui,se defronte ao Círculo 1aIiano.,Rua MarIna Frutuoso ao lado do n"111, Centro, próximo ao Beira Rio Clube de Campo.

\

(I \..

Apartamentos TIPO 01 comsuite e dois

dormitórios, bwc social, sala de estar/ .

jantar-cozinha, área de serviço, sacada
com Churrasqueira e vaga de garagem,
com áreas estimadas de 135,09 m2

total e 87,66 m2 privativo-

Apartamentos nPO 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada com
Churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 153,63 m2 total

e 98,50 m2 privativo

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

Apartamentos TIPO 02 com dois dor

mitórios, bwc social, sala de estar/jan
tar, cozinha; área de serviço, sacada
com churrasqueira e vaga de garagem,
com áreas estimadas de 119,29in2

total ,e 7�,06m2 privativo -
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3370·1122
VII 9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05 • Centro
• Esquina com a Rua Marina Frutuoso CEP

89251-460· Jaraguá do Sul·SC

www.iva·haimoveis.com.br
iva na@ivanaimoveis.com.br

Ref. 2070- Aporlllmentos no bairro Vila Now, Res. Dom
Miclloel, mm 1 suíte, 2 quartos, solo de eslllr, solo de jontor,
cozinho, somda mm, cllunusqueim, órea de serviço, 1 ou 2
�gas de gamgens. Ama de 89, OOm2 a 110, OOW. Preço

de R$155.000, 00 o RS215.000, 00.

Ref: Dubai - �pto n�·tê·nho, Residencial Ôub;� '.:' .

com 1 suí�et 2 q�artos, BWC, socodo,com
.

�

churtasQueira;tozinha, solo de estar, sala de jantar,
área de serviço.·Túbulação paro aquecedor de ágúo:'(j
gás, Medidor individuâl de águo, preparação porá ar '

cond. split, 1 vogo de garagem, Preço R$27-5.000,OO. .

Ref. 2075 - apartamento - Res. Vancouver" Bairro
Centro - 01 suíte, 02 dormitórios, 02 BWC Mobiliado,
Cozinho com móveis sob medido, sala eStar com

Socada e churrasqueira. 2 vagas de garagem - Valor:
R$275,000,00.

..

Ref: 1001 - Casa no Bairro São lois, com 1 suíte com hidm,
2 dormitórios, bwc social, sala de estar, jantbr, cozinba
gormet. Edícula: Garagem paro 3 carros, churrasqueira,

t
órea de serviço, bwc sodal e dispençg,

Areo da caso; 150m2. Areo edícula: 50m2. Area terreno:

498m2, Preço R$300.000,00.

.. ,,,', � ..
' ',' , "

Ref. 1103 -- (asa no Bairro Borro do Rio (erro, com
1 Suíte mástet, 1 suíte, 2 dormitórios, bwc, sola

estar, jantar, escritório, lavabo,cozinho, lavanderia,'
dependência empregado, despensa, garagem 2 car

ros. Piscina e IÍrea de festa, Preço: 550,000,00

Ref. 2098 - apartamento - Res .. Maktub - Bairro·
Nova Brasília· 02 dorm, 01 bwc, solo estar, sacado,
cozinha, lavanderia, gorogem - Valor RS 139.000,00

, Ref:208ª' - Apto. no Bairr� Águo Verde, Res. Nostra,';
.

com 2'dormitórios, bwc, salq qe estar, solo de iantar com
s(Jcodo, cozinho, área de serviço, 1 vago estacionamento.

Preço RS115.000,OQ

Ref:3043 - Terreno no Bairro Vila Nova,'com área
de 390m2.-Valor RS 140.000,00.

Ref:3042 - Terreno no Bairro Amizade, lotea
mento Champagnat, com órea de 390,98m2, Valor

R$250.000,00,

RAI1EIii
1,'

• limpeza e seguran�a para eventos
"

• Limpeza de pisos, vidros e fachadas
• Serviços gerais de limpeza: : '

,

• Portaria
, .

,

• 'Limpeza pós-obra
• Tratamento de pisos

• Limpeza e conservação de área industrial
" ",,:! � \ "I:'"

•

o FINAL DO ANO ESTÁ CHEGANDO! ..

Segurança durante o período de férias coletivas.

Limpeza geral de sua empresa ou residência.

,

Agende uma visita!

Orçamento sem compromisso

SET SERViÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

:�

t:;;!
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

..

": .., �- .. , '-Plantão.��,. -,��ii
"

.. aos Sábados
ir alé às 12hs.

2107-0500' ,

72 7-
Av., ;Marechal Deodoro da Fons>eca, 1698

wwwJeier.imb.br
.

...""
-

"

, 1'.

< •

I
\ . Localização: Bairro Amizade
, -

-I
{.
, .
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! 111U/mII!JIIIIIIIII!/IIIIIIIII/IIIIIIfIJ/!!/III/JII/IIII/I/II/I/UIIIIIIIIIIJ/I/IIII/IIII!I/1II111111//!l/JIIIII/III/III/lII!/IIIIIWIIII!/I/IIJ/lII/!lIlI/l/IIIII/IJIII11JIIJIIIIII/J11IIU/1/IIIIIII/IIIIIIII!tIfl/J/JIImllllllllllll/l/IJ/lJ/lII/IIIIIHlIJ/lIIIII!II/IIlIWIIIII!JIII/1nIIIWIII/IJ/IllIIfI/III/IJ!III11J/1IiJ//11I1I/I/IIIIII/IIIIIIIII/!//I/IIII//W!/Ill/IllIImll/llll/1/I11III/IIJ�

RESIDENCIAL ADELAIDE I
Berta

II

.;

m o v e ,S

IimNUIIIIUmIUWIfI/U/mll/l/I!1/l/IliIIlIllUJJfflIlIlIllUIIIIIJl/JUIJ/IIIIII//III!IIIIII/I!IIlmlll/ll1WII/II/IIIIWIIIIIJ//ilIIIUlmllllml/ll/l!l/mIllIIllU/IIIIIIIU/lIII/J/lUlII/IIII/JIIIII/IIllllfflml//UIII/!/I11/11mmmwmllllllnlllllllll/ll/lllllllm/II/IWUJIII/IIIIIIIIIIIII/IIIIWIJ//IIlllllllmmll/lIIl11/1Ií1l11/UmfflUlIII/WIJI/IIII/IfIII//I/II1/1I ,

'I Casas NOVAS com 79,OOm', 2 quartos e demais depelJdências, 1 J� .•

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,

I pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,OO à vista ou

I�""".III""'III'''""'''�'�.:'"''�''��"I�'�!'�'�I�'�IIIII�"'�'III�'�'�1�1�""�I�I��'�"�"�'�'�IIII�I�,m'�I!I�I"�I�III�!��!':""11""IIIIIII""IIIIII'"�
! ""I'"",""I,""",I"IIII"'IIII"I",""I",.,.."/mI"Ill,,IIII"IIIIIIIII""IIII""I"IIII'""1"","lmllll"IIIIIIII"',""""I'''"IIIII'"I'''''''"''I'',"""IIII''"'III'''''IIIII11I11""''"l"IIII'"III"IIIIII","II'IIIII'IIII"III""mlll",III'.III"''''"'''WlIII�

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com

área total de 124,00m2 e área privativa de 77,00m2, com
1, suíte + 1 quarto, banheiro, sala para dois ambientes,

cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

Igaragem, 2 apartamentos por andar. Acabamento em massa

corrida, gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima �

li
localização residencial em. rua sem saída asfaltada. �

Preço: R$135.000,00 ou Entrada + Saldo Parc_elado direto �
com a imobiliária em até 60 vezes! �

. após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC
_1IIII_mm"""_""m1/I","'''''""'"",'Qm''''''''_''''''/IIIIIII_"",..",••"",....m'''''',mm''''''''''IIII''''''''''''''",,,''__,.,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,,",,,",,,,.,,,,1

João Pessoa - Casa em Alvenaria com 90,00m2, 2 quartos,
sala em dois ambientes, banheiro, cozinha, lavanderia, 2

vagas de garagem, toda murada. R$ 145.000,00 ou 50% de
Entrada + Saldo em até 60 vezes.

�
I

Casa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída, 2 suítes, 1

quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha mobiliada, banheiro
social, área de festas com churrasqueira, toda murada, 2 vagas de �11I1II."","1II9,!,!,!,91�m,;,,"�!g,�,!m'!IIIII!'IIII9,!"�j'!IIII'�u!!�'�!II"�'!III'�!'�I;IIIIY,!II!,2'!;'IIIIIB!'�I§.�:,9.'lgP.""II'.'�,."Q':'''''''''"I'''''"���1I/1111N11J11llllmUIIJ/IIIIIII/HIlJjlllmml/ill/lI/IRI/Um/lllll1llr/Jmll"'II!/lIll/UJJII/ll/lllllllllml(lIImIIYl1IIYIIHIIIIIUlIIIIINIJ/IUJII/IIIII/lI/UIl/IIUllmllff//W/JIII1Ii1I/1Wllmlll/IIIIU/lliJiI1/Ir/mlllllllllllll/mIDIIJII/I/IIIIIIIIIIIIIIJ/llIlI/lIlHmmmUIII/IIIIU/lllumnJlllllllmmlimlllJlII/!/JffUIIIWIdlUllllJJIlllII/1II11II11111I1/1Iifl!I!'I!�," .

. I h/;l:!i!':i".!� :1-

1II11"�!
,

11II/lfll/IIUIU/lml/l/IJIIiIIIUJJlIIIIIII/lIIUIIII/IlInI/llllJl!1Jmll!lflUU/IIlIlllJ/lI/lJJ/1lIOI/IUIlJ/lIIIIfIIJIJ!l/II!/IIII/WmU//J/JIII/IRII"/l11IIIJI11I/8/IItlnllllllBl/ltJlil/JJlnll/!lfIIIIIII1I1I11J/11UlI/I1IIimlll/llllJlIflitllIamll/JllllJJll1lllll/lllIIJRIUIIImiI/IIlllJimlil//IIIIIl/UII/J1I/IIIII1IIJIWIII/I/JII/llI/11/Jl1

"',

Vila Nova - Terreno na rua Martin Stahl com 432,OOm' e Im1/I"''''''U/JI,"IIH''.I''"'''''","./IIJIII�J,Q,Q,!!!''''�IIII�''!!.�I�!!''�HI�!�5.�':/II''�!",g�,�u;,222�12':'"I/III",""uulUIl"/II'/II."'/II",""llIIlnm,,,,,�
fflJlIl/lf/1ll/ll1ll1l/111!i11mll/J!lIl1/ffllll/f/IJll/IlllI/l/JJIII/IUllIllJlm/IIIIIIJllllff18JUl1IJ/IlII//JIIiIlJ/llJll/lllllfllilll/lIUifflIlI/llJ/lU/lIllúllJlli11JJI1/11/llm/ffllllllf/lll/J/flIIIIJIII/I/III/UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJHIlJ/IIIII/I/lUlIIIII///JlIlJ/IIlUlIl/IlJlllf/IIIIIUlIIIIIilIIIfJllfJl/mlll/lmlllllll/JlllUJJ/IIUlJlm/JIII/IJIIIIJl/Jillllllllmlllml/l�

_--�"II.
Amizade - Casas geminadas com 1 suíte com hidro e sacada, 2
,q�artos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia, lavabo? garagem, Jaraguá Esquerdo _ Terreno no Condomínio Azaléias comotlmo acabamento (porcelanato na sala, massa COrrida, gesso), . r • •

�L =_I�:

SALAS

I I
I II
I Cod 11004 Apartamento 'I Cod 100� Casa Bairro

Bairro Baependi 02 Vila Nova Otimo padrão
dormitórios Valor 02 suites + 01 dormitório

R$660,00 Valor R$2.000,00

COMERCIAIS

NOCENTRO I
COM 50,00 M2 i

!

II
Cod 1 0002 Casa Bairro I

Vieiras 02 dormitórios
Valor R$550,00

Cod 1 0001 Casa
Bairro Vila Lalau 03
dormitórios Valor

R$800,00
e 72,00 M2

CONSULTE-NOS
!,JI", "JII""''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,.""""""."""",,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,/I

A tendemos 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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COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Garanta"
. ,

. Ja a sua

reserva!
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I .

,�,,.Iffi!l CONSTRUÇÃO E lNCOf<PORAÇAo i
I· I

I ais c I
I I

i VENDAS EXCLUSIVAS i
I .aau.l fU�.' !
i �Emp�ê���;'������í�������,'���::1 i
I

I

I O Residencial O Apartamento I
I II I

i Três torres com 7 pavimentos Brinquedoteca 2 quartos !
i Elevadores Playground Sala de estar e jantar :I I

i 4 apartamentos por andar Piscina Cozinha iI I

I Estacionamento privatívo Espaço fitness Sacada com churrasqueira I

I I
!

Portão e porteiro eletrônico Acessibilidade para idosos e cadeirantes B\lV( social
i

I Central de gás Coleta de água da chuva Área de serviço I
I

Vaga de estacionamento :
I
I
I

i
I

I
I
I

i
I
I

I
I
I

I
I

Salão de festas mobllíado e decorado Sensores de presença

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

RESIDENCIAL

�

ESTACOES PRÉ"LANCAMENTO DE VENDAS
"'"

Faça já �ua reserva

01 QUARTO:,
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$500,00
- Ed. Manacá, Centro R$450,00
- Quitinete Centro R$380,OO
- Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$550,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão
da Vila} R$470,OO c/ condomínio incluso.

- Apto Nereu Ramos R$350,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$500,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$500,OO

@f1fJfj,'JfJf§tJ�)o�
(OO�

02 QUARTOS:
- Apto Nova Brasília R$ 380,00
- Ed. Tássia Fernanda, Ilha da Fig,ueira
R$650,OO

- Apto Tifa Martins R$ 650,00
- Apto Vila Nova R$ 570,00

.

- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$800,OO
- Ed. Monise, Vila Nova R$730,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$600,00
- Ed, Londres, fundos Caraguá R$560,00
- Ed. Tulipa, Centro R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,OO
- Ed. Calíandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$580,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$550,OO
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$600,00
- Ed. Ma Alice, c/ COZo mobiliada R$820,OO
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano R$450,OO

li
�
I
II
I

f3!1��
, EiiJü®�

Área Privativa

- Ed. Betel, tundas Caraguá R$580,00
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$580,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,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 cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

c LOCA ÃO COMERCIAL
03 QUARTOS:

- Ed. Fragatta, Jguá Esquerdo R$ 680,00
- Ed. Amaryllis, cozinha mobiliada R$ 830,00
- Ed. Real Parque, NOVO, Vila Nova R$950,OO
- Ed. Juliana, Centro R$900,OO
- Ed. Chiodini, em frente colégio São Luis
R$850,00- Ed. Arion, Centro R$850,OO

- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de
R$1.100,00

-Ed, Procópio, Centro R$1.200,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figuelr R$800,00
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$730,OO.

SALAS COMERCIAIS
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- .Sala cml alv Nova Brasilia 85m2 R$700,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$11 . .o00,OO
- Loja térrea Centro c/363m2 R$5.000,OO
- Loja térrea Centro c/372m2 R$6.000,OO
- Casa alv Centro 240m2 R$2500,00
- Sala c/28m2 Nova Brasilia R$450,00
- Sala cml em cima VIACREO, Centro R$450,OO

\

J'J '111;>',1, . .'. ;1!

, 'f. :,.GA�f1
- Galpão Alv, Centro c/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 + estacionam.
R$5.500,OO

, 1ERRENOS PARA �ocêçAo
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da

. prefeitura. R$300,OO cada.
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000)
c/ aprox. 350m2. R$380,00

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil
metros R$1.000,OO

- Terreno Amizade, c/800m2 R$600,00

CASAS:
- Casa madeira Centro R$ 700,00
- Gasa Jguá Esquerdo 900,00
- Casa Barra Rio Molha 95 m2 900,00-
Sobrado geminado Barra R$830,OO

- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada
R$2500,00

- Casa alv Schoroeder, Centro, 3 qrtos
R$700,OO

.
- Sobrado geminado NOVO Ilha da Figueira
R$1.200,00 .

- Casa de madeira centro R$550,OO
- Casa alv Schroeder R$600,00
- Casa Alv Rio da Luz R$450,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliaria.seculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.
R$297.000,00.

Aceita

Ref. 035 - Vila lenzi - Sobrado com suite +
2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem.
R$468.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf 1199,60m2,
Ideal para construção de prédio.

R$700.000,OO
Ret. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa cl 4 quartos, 2 .

banheiros, dividida em duas moradias separadas.
R$120.000,00.

Ret. 1000 Centro - Ed. Marcolino Ciprlani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

RS120.000,OO

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,00.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em

rua asfaltada. R$95.000,00.
Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada. R$9a.000,00.

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. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II -

Terreno cf 450m2. R$110.000,00.
Ref. 2029 - Amizade - Terreno com 337 ,50m2•
R$84.000,OO.

Ref. 029 - São Luís - Casa cf suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas

garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento bancário. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.Ret. 011 - Baependi • Sobrado com suíte + 2 quartos, 3
banheiros, 2 vagas garagem. R$490.000,00.

Vendas e' Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

5
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GIRASSOL

Côd.: 3126 -

3194 .. Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

TERRENO:· Loteamento Boulevart, próx. ao Champaçnat
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

#II"

IMOVEIS (47) 3371-7931

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 ocrm,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceta casa em

Tubarão!

Apto no bairro Amizade na

R: Guanabara, próx.
Escola Alberto Bauer.
2 quartos e demais

dependencias, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +

R$30,OO de taxa de água.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Cód. 1753 - Centro -

Apto novo com

98,00m2 privativos,
sendo 01 suíte, 02
dormitórios, sala de
jantar e TV, sacada
com churrasqueira,
01 vaga de garagem.

Acabamento de

primeira linha,
móveis sob medida

na cozinha e

banheiros.
R$300.000,OO -

estuda propostas

Cód, 1759 - Czerniewfcz - Loft duplex mobiliado,
alugado para hóspedes do hotel. R$140.000,OO
estuda propostas

Cód. 1752 - Centro - Apartamento com 90,00m;'
privatívos, sendo 03 dormitónos, sala em dois
ambientes, 02 banheiros, cozinha, lavanderia,
sacada s/churrasq. e 01 vaga de garagem.

R$165.000 00 - aceita financ.

casa de madeira para demolição, localizado em área
nobre, rua asfaltada e sem salda. loteamento
Versalhes. RS 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.

Côd. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes cl 248,75m2. A partir

de R$125.000,OO

Vila Baependi - Res,

Ipanema - Apto em

,,w construção, entrega
t prevista para maio de

% 2011, com 73,50m2 de

� área privativa, sendo 01

I suíte, 02 dormít., sala de
, jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga da

garagem. Prédio com
elevador. A partir de
R$161.000,OO -

financ.próprío em até
36 meses.

• Apto Res.Baependf .. - Baependi - 02 quartos - R$ 600,00
• Apto Ed.Oom Giovani _. Ilha figljeira - 02 quartos - R$ 550,00
• Apto .- Ed.bruna Mariana _ .. Vila Hau - 01 quarto - RS 500,00
• Apartamento Ed. Phoenix - Centro - suíte, 02 Quartos,
cozinha mobilíada.

• Apartamentos Novos Ed. Sairrt Moritz " Vila Nova - Sufie, 02

quartos.
• Apartamento Ed. Morada da Serra - Nova Brasília - Sufte, 01

Quarto. - Prédio com piscina. A$700,00
• Apartamentos NOVOS - Res. Leblon .- Baependi - surte, 02

Quartos, c()zinha moblllada,

• Apartamento -- Ed. Varra - Centro - 02 Quartos. RS 600,00
• Qultlnetes -- Ed. Marechal Center - Centro _. R$350,00
• Quitinetes -- Barrado Rio Cerro ·-A$420,00
• Apartamento - Ed. Bella Vista - 03 quartos. R$680,00
• Apartamento - Ed. JK - Centro - suite, 02 quartos. R$i .iOO,OO
• Apartamento Novos -Ilha da Figueira - 02 quartos. R$600,OO

1II/ VII/fI!IlJIU/J_1/IIIIIIIIIJIII
"e Apto - Barra do Rio Cerro' - Q1 quarto -. R$ 500,00
• Apto - Ed.Granada - Centro, surte, 02 quartos, 02 garagens
R$1.300,OO

• Apto - Dom Hermínío ·-lIha da Figueira, suíte, 01 Quarto
R$590,OO

• Apto .. - Saint lropez - Centro, 01 Quarto - R$ 550,00

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93,30m2
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dormit., sala de
jantar e tv, demais
dependo 02 vagas
conjugadas de
garagem. Prédio
com piscina e

fitness,

R$ 234.000,00
estuda propostas,
aceita terreno.

'Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela - Apto
com 83,00m2
privativos, sendo 01

suíte, 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 ate
R$125.000,OO

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE-NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135·8601

3371·235·7 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

I
)

..

I Cód:162 - CASA 02 GEMINADA, Bairro Três

! Rios do Sul, com 77m2, 2 dormitarias, 1
Cód: 156 - SOBRADO· Bairro Vila Lenzi, com I ALVENARIA com 140 m2 e terreno 574m2, I vaga de garagem. Terreno com 156m2.

218 m2, 3 dormitaria sendo 1 suite,3 _Lairro Centenario, 2 dormitaria, 1 banheiro. de I R$117 000 00banheiros, 2 vagas de garagem R$255.000,OO R$175.000,OO por R$155.000,OO. J
.• , •

--._----_._._._._._---_._--- . .. . ._---- -----_.__ ._._._._._-_._._.._._-_.__.__ ._._ ..__._-_ ....._._- _._-_._._.. _._._-_... _ .._._--_._ .. _ .. _._._._.__ ._._.�-.......-._._._._-_:

Cód:164 - SOBRADO, Bairro Boa Vista, com
220m2, 3 dormitarias sendo 1 suítes, garagem;

Terreno com 323m2. R$250.000,OO

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mts
Rua Feliciano Bortotini Barra do Rio Cerro

f{e1. ..., 425 - BARRA 00 RIO CERRO � 1!lObía�O em flnp

e/586,25l"Q,lm,$O�$3,50) mtlracto, 4qtí)slSeliclb.1 'ii
'"

Inlla
motllUa4a, 3bwc, 2 garagens, ohUrrasquelra, despensa, escritório! t�valld.,
área de festas. Rua Pe.Aluisla Boelfl� esquina cf EIIsabeth Raboch, Il� 21 -

R$336,OOO,OO -aceita terreno ou carro como parle de pagIo.

.

84,... casa flova em alv. c/laje fi d113m�'1
projeto aprovad de $er flnanciadã, terreno c/432rn,Z, 2qt05,

sala, copa coz .. integradas,lavand. BWC, varanda, terreno
murado, Loteamento Dell"Pradí 8$115.000100.

fiei. .s: 409 - Fl.IO
c/325mz, todo murMil, 3 um suíte opa, '

cozinha séml-mobiUada,tavanderia, garagem, churrasqueira, despensa,
fI$220.000,OO - aceita apartamento cf 2qtos como parte de pagamento.

REF 608 - Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breilhaupt· Bairro Barra do Rio Cerro

Ref. - 400 - RtO CERRO' - chácara c/165.000m2(236x565),
edificado c/ uma casa em alvenaria de 181,13m2, 3 qtos, sendo
um suíte c/closei, sala, copa, coz.tareira, 3bwc,fogão à lepha,

churrasqueira c/área de testas, 2 garagens, cancha de
basquete, árvores frutiteras, 2 nascentes, três ribeirões

pequenos, ! ilMso, área AI�f1a dê " u

mehosi 2.00
z:

' .
ns 10km dQ Centro .-10

.

!1a
Tlf'a Rio Alma - R$'36$,OnO,oOI aceita ap o/suite + dois qfO&,

como parte de pagamento e parcela em até 12 meses.

ReI. 4151 � SÃ9LUtS - casa alv,q/laJ� 229,7711)2 sendo 69,98
�verbatla.' tn�t15lí2n n�urado, ins1ªla��

.1/ p/portelr9 aI
. . ,�bWIJ,2 salas,2 C()z,copa,l�va ,4

garagens,área festii$ c/66m2, churrasqueira, fOgão a léflna,
despensa, R$ 225.250,00 -aceita terreno no negóciO,

Ref. .,.. 426 � BARRA DO RiO CERRO - G
te�ren(} cl :r9!i,60fil:!� $ qr6$, 2IJwc, 2

lavanderia, gatag.e.m, área cte. test�, .murada. ha.WiJegêl-
R$3DO.OOO,oo - allelta terreno ale R$150.000,M, Excelente pojlté

comel'lllal.

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proxímo ao

Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

[

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 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

financiamento bancário.

'17... l'?
,..
co

tj ::
o
w

Empreendimentos Imobiliários Ltda. �

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

ReI. 019 - Centenário - Casa cl suíte + 2

quartos, 2 banheiros, 2 garagerlS,
cburrascueíra. R$220.000,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 garàgens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
c/ suíte + 2 Quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida nacozsna, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 022 - São Luís - Casa Nova com suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

cnurrasquera, excelente padrão de
acabamento. R$305.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
ti suíte + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO.

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PEUGEOT 307sEDAN

AR-CONDICIONAD9 - DIREÇÃO HIDRÁULICA
VIDROS E TRAVAS ELETRICOS -AIRBAG DUPLO

ABS E 1\1UITO MAIS - VEíCULOS A PRONTA ENTREGA.

VERSÕES A PARTIR DE POR +

- R$3.
lEVE:
TETO 50 R
ARO 16
SOM MP3

ENTRADA DE 40%
TAXA DE 1,,34% A.M.

ENTRADA DE R$1·1.960
TAXA DE 0/99% A.M.

MAIOR CAÇAMBA EM VOLUME
DACATEGORIA, MOTORES 1AL
E 1.6L FLEX DE ATÉ 113 cv.

VERSÕES A PARTIR DE
R$ 29.900 À VISTA.

ENTRADA DE 40%
TAXA DE 1 ..34°/0 A.M.

S PORTAS, AR-CONDIClONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
E TRAVAS ELÉTRICOS E MUITO
MAIS. FABRICADO NO BRASIL.

VERSÕES A PARTI R DE
R$ 38.600 À·VISTA.

AR-CONDICIONADO

DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
E TRAVAS ELÉTRICOS E MUITO MAIS.
FABRICADO NO BRASIL.

VERSÕES A PARTIR DE
R$ 33.450 À VISTA.

�� ! PEUGEOT FÁBRICA
� ASSISTANCE NO BRASil PEUGEOTRECOMENDAToTAL www.peugeot.com.br

lniagenssomenteparafinsilustrativos. Peugeot307Sedan Presence 1.6LFlex,ano/modelo: 10/11,03 unidades,a partirdeRS45.900,00àvistacomfreteincluso;Peugeot207 H BXR lALFlex, 03 portas,Ol unidadeano/modelo
10/11, pintura sólido, o partirde RS 33A50,000u entrado de40%+60parcelasde RS 533,00comtaxade 1,34%a.m .. Peugeot207 PassionXR lALFlex,ano/mode�0: 10/11,03 unidades, pintura sólido, o partirde RS 38.600,00
ou entrado de 40% + 60 parcelas de RS 609,00 com taxo de 1,34% a.m .. Peugeot Hoggar lAL Flex, ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido, o partirde RS 29.990,00, ou entrado de RS 11.960,00 + 48 parcelas de RS
517,00comtaxa deO,99%a.m. com protetordecaçamba incluso.Grátisalarme, centralde levantamento para o linho 207 e 307. Nãoestão inclusosvendasdiretos, 207x-linee linho de utilitários. Sujeitoà aprovaçãodecrédito.
Ascondições acima poderão seralteradas se houveralterações significativos nomercado financeiro, sem aviso prévio. Prazo de vigência do promoção de05/02/2011 o 28/02/2011, ou enquanto durarem os estoques. Não
cumulativapara outros promoções.APeugeotdo Brasil reservo-seaodireito demodificarascaracterísticos técnicos, preçose/ou condiçõesde seus produtos, peças e serviços, sem prévioaviso. Poro informaçõesdeoutros
modelos, procure um consultor Peugeot. Poro mais informações sobre preçose condições especiais, consulte o RededeConcessionárias Peugeat participantes: ligue para 0800-7032424 ou acessewww.peugeot.com.br ..

PIE E

Respeite a sinalização de trânsito.

Strasbourg'
www.strasbourg.com . 6r

Itajaí (47) 3344-7000
Rod. Osvaldo Reis, 3200

Bru�que (47) 3355-4500
Praça Vicente Só, 7

Blumenou (47) 3331-4500
Joroguá do Sul (47) 3274-1900
Rio do Sul (47) 3522-0686

MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IV

1/1111/////11//111/11//1/: CAM I N HOES

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 TR:-
33701478/99030877
CAÇAMBA 060 - vende - se motor e caixa
Mercedes 1113 por R$17.500,00. Aceito
carro TR: (47) 9196-4430
MERCEDES BENZ l1214- Vende-se, 94, c/
baú, branco. TR. 9979-6850/ 3371-6368
SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144

,

x: CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance,
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE,
AL. TR: 8823-8479.
ASTRA - 'Vende-se, ano 08, preto, roda
16", IPVA pago, único dono. TR. 99294800
CHEVET - vende-se ano 90, cor ouro, 1.6 a

álcool em perfeito estado R$4.800,00 TR:
3276-0850

Zafira - vende-se ano 2002 completo c/ GNV/
OVO R$: 25.900.00. TR: 9616-1850
Vectra - vende-se ano 2000, motor 2.2, na cor
cinza cirus. TR: 9158-0019

Opala - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova.

R$5.500. TR: 3055-8262

111111111= FIAT
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
FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-3910
PALIO - Vende - se, branco, completo, ano
99, R$11.OOO,OO. TR: 8826-6122
PALIO - vende - se ano 96, R$4.000,00 de
entrada, e assumir financiamento TR: 9941-
5854 Fabio
PUNTO - vende - se, ELX 1.4 completo, com
26 km, ano 2008, R$36.500,00 TR: 9616-
9188 ou 9975�5575
TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro
portas, aceito moto na negociação. TR: 8807-
3457

.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 5 e 6 de fevereiro de 2011

STllO - vende -se ano 2003, na cor branca,
completo sem teto TR: 9181-6689
STllO- vende -se ano 2007, completo TR:
3371-7090 ou 9647-2320 na parte da manha
FIORINO - vende-se, ano 91 , valor a combinar.
TR: 9111-4353.

s: FORO

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado,
R$8.500,00. TR: 3276-0850
FORO KA - vende-se, ano 2007, trio elétrico,
48.000.00 km, R$18.000. TR: 9934-2628.
FORD kA- vende -se modelo 2009 com ar,
direção, trava e alarme, branco R$: 25.500.
TR 9135-860t
MONDEO - vende-se, sw, 2.0, 16 v, 97,
completo, banco de couro, gasolina/GNV, em
ótimo estado, R$25.000,00, TR: 979·6850
ou 3371-63.
Si O - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas
portas. TR: 3275-0697.
VERSAlllES- vende- se Royale ano 96,
completo com GNV, R$12.000,00 TR: 3371-
8111 ou 9918-9808/ Rafael
Ford Focus Hatch 2005 1.6 4p, Dourado
metálico, Completo: ar condicionado, direção
hidráulica e vidros elétricos. Carro impecável.
R$26.500,00. TR: (47)9655-6203.
VENDE-SE Fi 000, ano 89, motor MWN,
aceito troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-3925.
CAMINHÃO 608 vende-se, com baú de
alumínio, pneus novos, sofá-cama todo
reformado. TR: 9213-2502 / 8826-2502 /
9636-5176 com Pedroso.

'

/IIIIUIIIIIIIII�/IIIIIIIIII MDTOC IC LETAS

Vende-se twister ano 2003, R$5.500 aceita
se carro de menor valor TR: 3370-1161
Moto Suzuki GSX 750 F, Ano/Modelo
2005/2006, cor cinta único dono 8.000 km.
TR: 9929-6201
SCHADOW- vende-se, 600 cilindradas,
modelo yLX, cor cinza, 7.800 kl, segundo
dono. R$16.000.00. TR: 3376-0179 ou

9918-7210 com Roberto.
Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano

2008 c/ 4.300 km Impecável R$: 25.500. TR:
9116-1850.
BIZ - vende-se 2007, 125 prata semi partida
R$: 3.400.00. TR: 3275-3538 ou 9931-9410
BIZ - vende-se, 2007, KS, TR: 3275-6730.
BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida
elétrica, preço a combinar TR: 3370-1064
CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz
branca, pneus novos. TR: 3370-0479
CRF - vende-se, ano 2008, 230 equipada, TR:
7812-31000u 9953-2627/ Samir
CG 150 - vende-se, 2008 c/partida. R$4.500.
TR: 3275-3538 ou 9931-9410.
CG - Vende-se, Titan 125 ks, prata, Com baú,
R$2.700,00. TR. 33717317/99267616
CG - vende -se titan ano 2003 KS, cor

vermelha, em ótimo estado com dois pneus
novos, R$2.200,00 TR: 3276-2185 ou 9227-
4688
CG- vende -se 125, ano 2002 R$2.900,00
TR: 3370-0983
CG - vende-se 150 KS, 2007, vermelha,
R$3.800,00 TR: 9143-4283 ou 3372-2539
CG - vende-se FAN ESI 2010, 150 CC, semi
nova, com 6 meses de uso 5.400KM rodados,
cor preta com injeção eletrônica, partida
elétrica e com caixinha de 401 já instalada
R$5.500.00 TR: 9925-9068 ou 3370-6687.
HONDA - vende-se, 125 fan, ano 08, na cor

cinza, R$3.800,00 TR: 3371-8208 ou 9176-
4929
TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$5.500,000, se aceita carro em troca. TR:
9648-0904

11111=: OUTROS
COROLA - vende-se ano 2007, com 25 km,
cor prata, cambio automático. TR: 3372-
2435. Arildo após 19 horas.
Vende-se Escort hobby ano 96,

.

azul.
R$6.800, aceita carro de menor valor. TR:
3370-11
Carreta Rebok. Para veículos,

.

ano 94,
carmandian Ref: 350, valor a combinar. TR:
3371-9157
CROSSFOX - vende-se ano 08/08 prata

1.6flex, completo, único dono, baixo km;
impecável. R$38.900,00. TR: (47) 9909-
0949-3371-6890
CIVIC - vende -se LXl, ano 2007, gasolina, na
cor cinza, automático, completo R$47.000,00
TR: 9192-1556 Reginaldo
C3- Vende - se, GLX preto, 06, completo, air
bag duplo, aros de liga leve originais, pneus
novos, recém licenciado 2010. R$28.500,00.
TR: 8831-8989 Vilmar
C3 - vende - se, prata 05/05 completo,
R$24.500,00 TR: (48) 96137335
CLASSE A - Vende - se 160, ano 2001
R$17.000,00. TR 3372-1371/99228300
ClASSIC- vende -se an€! 2007, cor prata,
completo sem ar, pneus novos revisados,
com IPVA 2011 pago TR: 9618-7279 ou
3274-8077
F4000 - Vende - se, vermelha, 1981/1982,
motor MWM, carroceria graneleira no valor
de R$26.000,00 em ótimo estado. TR:
9184.0124 ou 9988.1982 com Alzemir.
MITSUBISHI - Vende - se, L200 Gl 98, 4 X 4,
Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH,
TE. R$29.000,00. TR: 9983-9046 falar com
Joise
MERCEDES CLASSE A - vende - se 160
completa eleçance, banco de couro, ano

2000, na cor chumbo, R$16.800,00 TR:
3275-2421 ou 9148-5790
OMEGA- vende- se ano 79, com bateria e

pneus novos TR: 3055-8262 Sandro
Besta- vende-se, ano 2001, completa GS
valor 35.000.00. TR: (47) 3436-7756 ou

9114-1130.
Courier 2003-vende-se, preta. Fone 3371-
7526.
AROS 15 original de Parati crossover. R$:
300,00. TR: 3371-8952
Pneu- vende-se 225, 75R15, da dinapro,
modelo Hankook, metade do preço, 3372-
0665
SUB 12 novo, da Bomber "Bicho Papão",
potência 400 RMS, já na caixa dutada.
R$250,00. TR 9152-3427
lANTERNAS- traseiras tricolor do Omega,
novas, R$150,00 o par. TR: 3372-3922
SOM AUTOMOTIVO - vende-se marca Pioneer
modelo DEH-P3. R$100,OO TR: 3373-1900/
Sérgio
SOM AUTOMOTIVO - vende-se quatro 69, 1
sub, 1 modulo mega star, novos TR: 3371-
7538 à tarde.
PNEUS - vende-se aro 15, para caminhonete
pela metade do preço TR: 3372-0665

1IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIl PEUGEOT
PEUGEOT 206 CC(conversível), ano 2003,
valor R$45.000,00, se aceita carro na troca
no valor de até R$15.000,00 TR: 8820-0052
com Everaldo.
PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003,
R$35.000,00 + financiamento TR. 3372-
1371
PEUGEOT 206 - Vende-se, ano 2001, 16 W,
completo menos direção, cor vermelho, 1.0,
R$16.500,000. TR: 9975-3940/9902-6717.
PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03,
R$45.000,00 avista TR: 3371-7390 ou 9922-
8300
PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff,
completo. TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê

IIIU/UIIIIIII:: RENAUT
.\

CLlO - Vende - se, ano 03, Rl, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado,
R$17.500,00. TR. 99786795 Raquel
CLlO - vende - se hatch autentique 2005,
cor beje, quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira, limpador traseira,
quatro pneus novo. R$18.000,00 TR: 8451-
5887

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto,
R$17.500,00. T8: 9186-1357.
MEGANE RETH - Vende - se, ano 01 , 2° dono,
completo, pneus novos. TR: 99479765
MEGÂNE - Vende - se, ano 07, único dono,
R$36.500,00. TR: 8402-5923
SCENIC - vende - se, 2003, completa, ótimo
estado, 23.500.00, TR: 9993-1598 ou 3055-
0075
SCENIC - vende - se, ano 03, 2° dona,
25.000.00 TR: 3275-2421 ou 9148-5790
RENAULT MASTER EXECUTIVA - vende-se.
2.5, ano 2007, 16 lugares/com serviço. TR:
3372-2105 ou 9934-7517.

CORSA - vende-se classic, para assumir ESCPRT - Vende-se, Gl, 89, 1.6, gasolina,
financiamento, ou troco por moto CB 300 TR: R$4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300
3376-3173 OlJ 9934-6491 ESCORT - Vende-se, Gl, ano 89, 1.6, com

CORSA - vende -se sedan milenium 2001, som, R$4.900,00. TR: 9177-2300
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro, FIESTA PERSONNALlTE- vende- se ano 2003,
ar quente, abertura elétrica do porta malas, 1.04 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,
insunim, trava e alarme, som, pneus novos, TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin
engate, R$14.800,00. TR: 9979-0527 novos, R$20.900,00 TR: 8822-2556

'

CORSA SEDAN - vende-se, ano 2005, life FIESTA HATH - vende-se ou troca por
valor a combinar. TR: 9953-9966 materiais de construção, ano 2009. TR:

MONTANA - vende -se cor branca, ano 2006, 3273-2347 / 8853-9716.
completa com ar e direção, TR: 9621-8645 FIESTA - vende-se gl 1.0,01, com ar e trava
ou 3370-7242 vermelha em ótimo estado, R$13.500,00 TR:
S-10 - Vende-se, 04/04, turbo diesel 3055-3756 ou 8408-9110

interculer, cabine Simples, AC/DHNE/TE e F250- vende -seXll, ano 2002, completa em

sistema de rastreamento. R$39.000,00. TR: � ótimo estado, segundo dono TR: 3371-4998
9107-6932. FIESTA HATCH 2009 _ 1.6, completo, quatro XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada
S-10- Vende-se, 2.4 s, 01, 2 portas, portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881 para trilha, R$3.500,00. TR. 92140486

completa, R$24.000,00. TR: 33723951 ou FIESTA _ vende -se sedan 1.6, flex completo, YBR - vende -se 2007 cor prata, placa
4784223148.' ano 06, vermelho. R$25.000,00 TR: 9934- vermelha, troco por carro TR:8473-9240

VECTRA- Vende-se, 2.0, GlS, ano 95, cinza, 3444 YAMAHA - vende-se XJN, 600cc Okm, TR:

R$12.500.00 TR: 3371-9157 FIESTA _ Vende-se, Hath, branco, 08. TR: 7812-3100 ou 9953-2627/ Samir

VECTRA- vende- se milenium ano 2001, 9143-0574 Josi SAHARA - vende -se ano 97, impecável TR:
completo, banco de couro, com manual e FIESTA _ vende-se, 1.6, sedan, 06, completo, 3370-1141 ou 9113-7522

.

nota fiscal, R$23.500,00 TR: 3376-2776 2° dono, 32 mil km, impecável, R$27,000,00 NX 200 - vende-se com partida, freio a disco.
VECTRA - vende - GlS, 97, prata, banco de TR: 9186-7223 R$3.500. TR: 3376-4050
couro, H$17.000,00 TR: 9973-9669 KA - vende-se, 2002, Gl, ar quente, limpador YAMAHA XT 600 E, 2002, Azul, bagageiro,
VECTRA- Vende-se GlS 95 com GNV, R$: e desembaçador traseiro, TR: 9931- toda revisada pneus novos doc. Até OS/2012
12.500. TR: 3371-9157 ou 9953-9966. 6391/9945-5881/3273-6572 pago, valor R$12.000,00. Aceito moto ate

R$6.000. Tratar com Paulo (47)9933.0183
Yamaha Fazer 250, cor preta, 2008, pneus
novos, único dono. R$8.500,00. TR 3376-
0649/9918-4486/2107 -5535 Com Kleyton.
SUNDOWN HUNTER 90 cc - ano 2007
-vermelha, 24 mil km, único dono, em perfeito
estado. R$1.800,00. TR: 3370-8910 / 3371-
5453 ou 8428-5203
KASINSKI MIRAGE 150 cc - ano 2010, -

vermelho grena, 6 mil km, único dono, em

perfeito estado. R$4.800,00. TR: 3370-8910
/ 3371-5453 ou 8428-5203
CG- vende-se CG 125, ano 2002. R$2.900.
TR: 3370-0983.

UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo,
quatro portas, completo, TR: 3370-7442/
Lauro
UNO - Vende - se, quatro portas, completo.

CAMINHÃO MB 608 vende-se ano 75 com
R$4 000,00 entrada. E mais parcelas. TR:
9618-7945.

��;�ãO hidráulica, ótimo estado, fone; 3370- UNO _ vende _ se Mile Fire, 2005, 2 portas,
com ar-condicionado. R$17.000,00. TR:
9979�8040
UNO - vende -se 1.0 fire flex, quatro portas
com ar, R$19.000.00 TR: 9989-8099
SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de
fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados,
completíssimo. TR: 3376-1496 OU 9975-
6766
VENDE-SE Siena elx 2006, prata, vidro trava
ar condicionado, computador de bordo, R$:
19200.
TR: 9944-2307

z: VOLKSWAGEN
CORSA - Vende - se, ano 94, cor preto, aro de
liga leve, R$8.500,000. TR: 3370-1161
CORSA - vende-se HATCH quatro portas, ano
2000, único dono, com ar - alarme - trava - kit
visibilidade. TR: 3372-2595
VENDE-SE fusca bege, ano 79, motor
1300, caixa de marcha nova, bateria nova.

R$2.100,00. TR: 91950851
FUSCA - vende - se, ano 78 em bom estado,
R$2.500,00 TR: 3370-9797 ou 3055-0746/
leila
Gol Power, Total Flex, 2004 1.6 jp -, Preto
metálico. Direção hidráulica, vidros elétricos e

alarme. Carro impecável. R$: 22.500,00. TR:
479655-6203
GOL - vende- se ano 94, AP 1.8, AlC
R$7.500.00 TR: 8873-1006
Pólo - vende-se ano 94, AP 1.8, AlC R$6.600
TR: 8873-1006
GOL - vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,
ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12
x de 421,00 TR:.9954-8466
GOL - vende - se bola, ano 95, 1.8, em

perfeito estado R$9.000,00 TR: 3276-0850
GOL - vende - se, 1000 CHI, branco, com
trava, alarme e bancos em curvin, R$6.900.00
TR: 8855-9931. ou 3372-0900
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.
Çompleto, 55.000km, revisado. R$28.000,00.
Unico dono. TR: 9608-5655 ou 3372-1098.

•
I

POlO - vende-se ano 2005, único dono,
55.000 km, TR: 3372-1098
PÓlO HAT - vende - se 1.6, 2002/2003,
gasolina com kit gás, ar/ direção/ trio elétrico,
R$23.000,00 TR: Daniela 9992-6524
Eduardo 9992-6475
PARATI- vende - se, ano 06, completo, R$33,
000,00 na cor preta TR: 8405-9689
SANTANA - vende - se, ano 95 completo,
branco, TR: 3275-6730
Fuscas - vendo 2 fuscas, modelo Itamar ano
1995 série ouro com motor O km com nota
fiscal de fabrica TR: 9183-5214.
PÓlO- vende-se, 1.6 mi flex, 2006, prata, 4
portas completo. Unico dono. R$27.000.00.
TR: 8804-9154 com Emílio

GRANDE
OPORTUNIDADE

PARA
JARAGUÁDO

SUL!!!

VENDO Empresa
cadastrada no ramo

de TELEFONIA FIXA
E TV POR

ASSINATURA.

Contato 47- 9103-
7772 ou 3372-0700
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Troca e manutenção
dos pneus

rodagem, se desgastando com muito

mais rapidez e o carro fica com

maiores distâncias de frenagem.

A tecnologia implantada no

desenvolvimento de um pneu

provavelmente será comprometida se

ele não for calibrado corretamente.

Se ,a pressão não estiver adequada, Fazendo o rodízio dos pneus,
a segurança é comprometida, pois aumenta sua vida útil, a operação
a estabilidade diminui e o condutor : deve ser feita a cada 10 mil

perde a capacidade de manejo, além
de o carro consumir mais combustível.

Se o carro roda com 30 libras

e você deixa com 20% a menos, na

estrada fazmuita diferença, perdendo
3% de economia de combustível, 30%
da vida útil dos pneus e a segurança
fica comprometida.

A recomendação dos especialistas
é que seja feita a calibragem de 15 em

15 dias, inclusive no estepe. Calibre
o pneu quando estiver frio, pois é
muito importante que a pressão fique
certa, outras coisas que alteram a

pressão são furos, pregos,. válvulas
que não funcionam direito, rodas

amassadas entre outros fatores, que
comprometem o desempenho do pneu.

o excesso de pressão também é

prejudicial, pois nesse caso o pneu
tem contato com o solo apenas por
meio da parte central da banda de

Dê uma

ESPIADINHA

Meriva Maxx 1.8
.

; 34.900,00
2010 - Preto - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
Mp3, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Air Bag II,
Freios ASS, Câmbio Automático.

2005 - 4 portas - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player,
Limpador e Desembaçador Traseiro.

quilômetros e os pneus devem ser

calibrados logo após mudá-los de

posição. O alinhamento também é

recomendado, aproveite e já verifique
a cambagem (ângulo de inclinação
das rodas). Essa é uma oportunidade
também de verificar se existe furos
ou cortes, examine a cada três
meses o estado dos pneus e se

houver um desgaste irregular pode
indicar necessidade de alinhamento

ou calibragem.

Na troca de pneus por novos, em

casos de carros com tração dianteira,
coloque os pneus novos a trás, pois
a parte de trás do carro precisa de

mais aderência já que não conta com
a força matriz. Apesar de ser mais
econômico trocar parcialmente os

pneus, o certo é trocar todos os pneus
antigos por novos ao mesmo tempo,
pois ao longo da vida eles ficam com a

mesma concentração de desgaste e o

comportamento é similar.

No seu
, II

proxlmo
carro!

CrossFox 1.6

41.500,00
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.

2007 - 16v - 2 portas - Prata - Ar-quente, Limpador e
Desembaçador Traseiro.

2007 - Branca - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
Mp3, Air Bag II, Freios ABS, Câmbio Automático.
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CHEVROLET
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Passe na Rede
Chevro\et

e aproveite:
• MELHORES PLANOS
• MELHORESTAXAS
•MELHORES PRAZOS

só NESTE fiM DE ·SEMANAvALEUA PENAESPERAR.
-

-

facotão de .féPas
_

cnevro\et
Amoior liquido,ãOdo Brasil

pataconJeçJrO
anodeChe.vtO'et zero,
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OPCIONAIS:

COMPlBO+ABS+AlJID-rCOURO+ABG+COMP+CD+RODA
STllO SPORTI NG 1.8 FLEX COMPlETO+ABS+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+lJ)T+TETO2009 52.990 48.990 BRU
307 PACK 1.6 FLEX AR+DH+VTE+ABS+ABG+TElO+COMP+RODA+lJ)T+W 2010 48.900 44.900 JON
MAGENTIS EX 2.0 AUTO COMPlElO+ABS+AUlO+COURO+ABG+COMP+RODA+DT+W 2008 43.990 39.990 ITA

GOlFFLASH AR+DH+VTE+AO+RODA+lDT+W 2007 39.500 36.500 RIS
FlTLX AR+DH+VTE+AL+ABS+AUlO+AQ+CD+RODA+LDT+W 2008 38.700 35.700 JAR

STRAOA TREK CE FlEX DH+AO+W 2009 38.200 35.200 RIS
207 SW XR 1.4 FLEX AR+DH+VTE+AO+lJ)T+W 2009 35.500 32.500 BRU

SIEjNA FIRE FlEX AR+DH+vtE+AQ+W 2009 31.900 29.900 'JON
KOMBI PASSAGEIRO W 2008 34.900 31.900 RIS
C3 EXCLUSIVE l.4FlEX AR+DH+VTE+ABS+AQ+ABG+RODA+lDT+W 2008 31.900 30.900 JON
ASTRA SO ADVANTAGE AR+DH+VTE+RODA+W 2007 31.900 29.900 ITA

LOGAN EX? 1.6 . VTE+AL+AQ+DT 2008 29.450 26.450 JAR
PALIO F!RE 1.0 AR+DH+VE+AQ+RODA+lJ)T 2008 26.990 25.090 ITA

FIESTA TRAIL 1.6 AR+OH+VTE+AQ+RODA+lDT+W 2005 26.990 24.990 BRU

KA 1.0 VTE+DT f' 2010 25.990 24.290 ITA

CORSASEDAN DH+VTE+AL+AQ+W+DT 2004 23.990 22.090 BRU

CUOAUT1.016V AR+TE+AL+ABG 2005 23.990 21.990 BRU
206SENSAT TE+AQ+LDT "

2008 26.500 24.500 BRU
TIGRA 1.616V AR+DH+VTE+Al+AQ-+-ABG+RODA+IJ+W 1998 18.990 16.990 BRU

GOll.016V AQ+DT+W 1999 11.800 9.800 RIS

AR+DH+yrE+AQ+lDT 6.900

d�fi
.1JíIiI_

3370-7500
.Ir

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço
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INOVAÇÃO

Esporte dapaz e da inclusão social
Sesi traz para a região modalidade sem contato físico, mas com competitividade
JARAGUÁ .00 SUL

o tchoukball, conhecido
mundialmente como

o esporte da paz, em

Jaraguá do Sul será
também o esporte da
inclusão social.

sso porque o programa Sesi
Atleta do Futuro traz, a partir
da semana que vem, mais essa
modalidade. Trata-se de um

esporte coletivo que combina fun
damentos do handebol, do vôlei e
da pelota basca. Ela foi desenvol
vida na década de 70 na Suíça pelo
biólogo Hermann Brandt, que
procurava uma modalidade sem

contato físico e que por isso foi de
nominada "da paz".

O tchoukball Geia-se chuckbol)
será praticado em todo o Estado

por mais de 20mil crianças que in
tegram o projeto. Na região, polos
de Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Corupá receberão a novidade, que
contemplará mais de 300 estudan-

teso O promotor do Sesi em Jaraguá,
EronWaltrick, explica que o tchou

kball vem de encontro com a pro

posta social do Sesi. "Mesmo sem

contato físico tem competitividade
e isso é importante para a formação
das crianças. É mais uma opção de
atividade física que ensina o respeí- ..ex

to (a bola não pode ser roubada) e
·

o espírito de equipe (para se chegar
ao ponto um depende do outro).

O objetivo do jogo é pontuar.
Mas a equipe deve evitar que o ar

remesso adversário no quadro de

pontos encoste no chão. Geralmen
te são nove jogadores de cada lado e

as equipes têmnomáximo três pas
ses para tentar o ponto. Outra carac
terística interessante do tchoukball
é a dinâmica entre ataque e defesa.
Não se tem lados determinados

para cada grupo. Ambos podem
atacar em qualquer um dos 'dois

quadrados existentes. Porém, cada
um poderá receber três ataques se

guidos, no quarto deve-se inverter o
lado do campo.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Objetivo do tchoukball é acertar o quadro e a bola cair no chão

NADADOR FOI CONSIDERADO O MELHOR EM EVENTO UNIVERSITÁRIO

Henrique se destaca nos EUA
DA REDAÇÃO

O nadador da equipe Ajinc/
Urbano/FME, Henrique Fruc

tuozo, se destacou mais uma vez

nas competições universitárias
dos Estados Unidos. Defendendo
a Wheeling Jesuit University, ele

conquistou quatro primeiros lu

gares: 200 e 400 jardas medley e

500 e 1.650 jardas livre. Nos 400, o
jaraguaense registrou o recorde da
piscina na competição, que acon

teceu nos dias 21 e 22 de janeiro,
com a marca de 4min15seg49.

O sucesso de Henrique foi
tanto que oWheeling Iesuít divul
gou em seu site oficial a seguinte
manchete: ''Avitória do dia veio de

·Henrique Fructuozo. O calouro de

Iaraguá do Sul, Brasil". Além disso,
ele também foi considerado o na

dador destaque do evento. Rece

beu 43,3% dos votos entre todos
· os envolvidos na competição, que
contou com as equipes da West

Virginia Welleyan College, Notre
Dame College, Malone University
e Ursuline College.

O nadador disse que as con

quistas foram especiais para omo
mento que está vivendo. "Eu esta

vamuito triste com as cheias que
atingiram Iaraguã do Sul e tam
bém aminha casa e nadamelhor
como bater um recorde para ale

grar a todos", disse. Agora, Hen
rique se prepara para as compe
tições mais fortes da temporada
como a Conferência Apallache e

o Campeonato Nacional Univer
sitário que começam esse mês e

emmarço.
DIVULGAÇÃO

Henrique Fructuozo bateu recorde da competição nos 400 jardas medley e subiu quatro vezes no pódio

."
É mais uma opçâode
atividade física que
ensina o respeito e o

espírito de equipe.
ERON WALTRICK, PROMOTOR DO SESI

"

Próximo esporte
serão rugby

o consultor estadual do progra
ma, Giovani Carvalho, informa que
os professores já foram capacitados
e o Sesi está atrás de novos esportes
para serem praticados no progra
ma O próximo é o rugby. De acordo
com ele, ainda em fevereiro os edu
cadores passarão por treinamentos
para trazer amodalidade para Iara

,

guá do Sul e região. Além do tchou

kball, o badminton e o hóquei sobre
a grama também são esportes dife
rentes que já fazemparte do projeto.
O tchoukball será praticado pelas
crianças pela primeira vez durante
a Super Férias, que acontece na se

mana que vem naArweg.

DIVULGAÇÃO/RED BULL

- .t.:'

Markolf conquistou a prova em 2003 e busca o bicampeonato

Markolf volta a competir
nas escadarias de Santos

DA REDAÇÃO
o piloto de dowhill de Schro

eder, Markolf Berchtold, volta a

competir na Descida das Escadas
de Santos neste fim de semana. O

competidor, que assegurou título
da prova em 2003, quer voltar a su
bir no lugarmais alto do pódio esse

ano. "Quero dar o melhor de mim
e estar entre os três no domingo.
Quem sabe consigo uma descida
bem especial para ganhar a corri
da", descreveu o piloto.

As provas serão disputadas
em dois dias. No sábado, estão

marcadas as descidas classifica
tórias. Os 20 melhores tempos do

masculino, além de dois convi

dados, garantem vaga nas dispu
tas do domingo. Dos 20 homens
classificados para o último dia
do evento, dez seguem para uma
nova etapa. Em seguida, apenas
cinco participarão da grande final.
A competição terá a transmissão
daRede Globo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nova rodada de clássicos
Corinthians tenta evitar a queda do técnico Tite diante do Palmeiras
DA REDAÇÃO

Os campeonatos
estaduais reservam mais
uma rodada emocionante
nesse domingo.

o Rio de Janeiro, o Flu
minense recebe o Bo

tafogo para saber quem
fica com a liderança do

Grupo B, do Campeonato Cario
ca. Em São Paulo, o Corinthians
tenta a reabilitação e evitar a

queda do técnico Tite diante do

arquirrival Palmeiras.
No Tricolor das Laranjeiras,

a única motivação é garantir a

primeira colocação do Grupo
B. O Flu já vive o clima da Copa
Libertadores. A estreia na com

petição continental está marca

da para quarta-feira, 9, diante
do Argentinos Juniors. "Estamos
levando o Estadual a sério, mas
é difícil analisar neste momento
se a equipe está bem, pois a pre-

I paração no Brasil não é a ideal",
disse o técnico Muricy Ramalho.
Ioel Santana descarta que o Flu seja
superior e diz que o jogo será equili
brado. "Este talvez sejaum dos jogos
mais importantes do campeonato
pelamagia que vivem as duas equi
pes", disse o técnico.

Em São Paulo, oTimão tenta sua
reabilitação após eliminação da

pré-Libertadores em cima do rival
e líder do torneio. Apesar de ter

pela frente um adversário enfra

quecido e em crise, os jogadores
do Palmeiras, entretanto, mini-

Fluminense, do atacante Fred, apesar de ter o clássico contra o Botafogo, já vive clima da Libertadores

mizam os problemas corintianos.
110 Corinthians é grande, não será
um jogo que vai afundá-los" disse o
rneíaPatríck Do lado do Coringão
só a vitória poderá salvar seu trei
nador. Porém, Tite evita qualquer
comentário sobre a pressão que
ele e a direção de futebol sofrem

por conta dos maus resultados.
"Entendo as perguntas (sobre
permanência), mas quem fala de

permanência ou não é a direção",
limitou-se a dizer.

'Furação e Paraná sob pressão
Já no Paranaense, tem o clás

sico
II entre Atlético-PR e Paraná,

.

ambas equipes pressionadas
pelo mau momento. Recente

mente o Furacão demitiu o téc
nico Sérgio Soares e procura um
novo nome. A equipe será co

mandada por Leandro Niehues,
,gue era o auxiliar. técnico do

i' h. • I !�'
, '"i iii, : .

I

PRIMEIRO CLÁSSICO CATARINENSE NO ANO É NO DOMINGO

time. Niehues terá força máxi
ma à disposição. pelo lado para- ,

nista, a situação é mais caótica
ainda. EstaCionado na lanterna
da competição, o Paraná Clube

chega para o clássico mergulha
do na crise. Apesar dos maus re
sultados, o técnicoRobertoCavalo
estáasseguradc.em seu cargo.
'! 'I

• ,t,;:;'
,,'
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Em situação opostas, . Figueira enfrenta Avaí
Em Santa Catarina, o grande

destaque dos jogos deste domingo
é o clássico entre Figueirense eAvaí,
no Orlando Scarpelli, pela sétima
rodada. Os rivais ocupam posições
opostas na tabela. O Figueira é o lí

der, com 12 pontos, e o Leão da Ilha
está na vice-lanterna, com 4.

Como se não bastasse o mo

mento atual, o Figueirense ainda
ganhou mais dois reforços para o

clássico. Os atacantesLennyeDudu
foram regularizados naCBF e ficam
à disposição do técnico Márcio
Goiano. A tendência é que Lenny
seja, pelo menos, relacionado para

o confronto.
O treinador não tem desfal

ques para o jogo, mas Fernandes

preocupa. O experiente meio

campo sentiu um mal-estar antes
da partida contra o Chapecoense,
'na última quarta-feira, quando os

times ficaram no 3x3, e será reava
liado em Florianópolis.

O Avaí vem animado com a

primeira vitória no Catarinão. A

equipe bateu o Joinville por 2x1 na
metade da semana e pôs fim a um

jejum de vitórias na temporada. O
resultado tirou o time da lanter
na e deu moral para o restante da

competição, principalmente para
o clássico. O meia Marquinhos
destaca que o momento é de pro
curarmotivação.

''A gente começou o ano um

pouco atrás de todo mundo.Vamos
ver se dá tempo ainda para classifí
carmos no primeiro turno. Enquan
to houver chances, vamos lutar,mas
se não der, temos que conseguir o
maior número de vitórias para dar
tranquilidade", declarou.

Figueirense empatou com
Marinheiro nomeio da semana

TABELAS

• CAMPEONATO CATARINENSE
· r RODADA

AMANHÃ
17h - Concórdia x Brusque
17h - Marcílio Dias-SC x Chapecoense
17h - Joinville x Criciúma
17h - Metropolitano-SC x Imbituba

19h30 - Figueirense x Avaí

CLASSIFICAÇÃO: Figueirense 12,
Criciúma 11, Chapecoense 11,
Joinville 9, Brusque 9, Metropolitano
8, Marcílio Dias 7, Imbituba 6, Avaí 4
e Concórdia 4,

• CAMPEONATO CARIOCA
• 6a RODADA

HOJE

17h - Resende x Nova Iguaçu
17h - Bangu x Cabofriense
19h30 - Macaé x Madureira
AMANHÃ
17h - Vasco x Americano-RJ
17h - Boavista-RJ x Flamengo
17h - Volta Redonda x América-RJ

17h - Duque de Caxias x Olaria
19h30 - Fluminense x Botafogo

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Flamengo
15, Resende 13, Boavista 10,
Nova Iguaçu 8, América-RJ 4, Volta
Redonda 2, Americano 2 e Vasco 1.

GRUPO B: Fluminense 15, Botafogo
13, Bangu 8, Olaria 7, Macaé 5,
Duque de Caxias 4, Madureira e

Cabofriense O.

• CAMPEONATO GAÚCHO
· r RODADA
HOJE

17h - Grêmio x Caxias
20h30 - Inter-SM x Ypiranga-RS
AMANHÃ
17h - Veranópolis x Internacional

17h - Santa Cruz-RS x Universidade

17h - Porto Alegre x São José-RS
17h - Cruzeiro-RS x Lajeadense
19h15 - Juventude x Novo Hamburgo
20h30 - Pelotas x São Luiz

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A: Caxias

13, Internacional 12, Lajeadense
11, Ypiranga-RS 11, Novo Hamburgo
9, São José-RS 7, Universidade 7 e

São Luiz 4. GRUPOB: Juventude 12,
Grêmio 11, Pelotas 8, Veranópolis 7,
Santa Cruz-RS 5, Cruzeiro-RS 4, Porto
Alegre 4 e Inter-SM 2.

• CAMPEONATO PARANAENSE
· r RODADA

HOJE

19h30 - Operário x Paranavaí
AMANHÃ
16h30 - Iraty x Corinthians-PR

16h30 - Arapongas x Cascavel
17h - Rio Branco-PR x Coritiba
17h - Roma-PR x Cianorte
19h30 - Atlético-PR x Paraná Clube

CLASSIFICAÇÃO: Cianorte 15, Coritiba
14, Corinthians-PR 12, Operário-PR
10, Iraty 10, Atlético-PR 9, Roma-PR
8, Paranavaí 7, Arapongas 7, Rio
Branco-PR 4, Cascavel 4 e Paraná 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
· r RODADA

HOJE
19h30 - Santo André x Santos

19h30 - Noroeste x Mogi Mirim
19h30 - Americana x Oeste
AMANHÃ
17h - Palmeiras x Corinthians
17h - Ituano x São Bernardo

19h30 - Botafogo-SP x São Paulo

19h30 - Bragantino x Mirassol
19h30 - São Caetano x Paulista

QUARTA-FEIRA (9/2)
19h30 - Grêmio Prudente x

Portuguesa
19h30 - Ponte Preta x Linense

CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 16,
Santos 14, Americana 12, São
Paulo 12, Mirassol 10, Oeste 9,
Portuguesa 9, Bragantino 9,
Ponte Preta 8, Paulista 8, Mogi
Mirim 7, Corinthians 6, Ituano 5, São
Caetano 5, Linense 5, São Bernardo

5, Santo André 5, Noroeste 5,
Botafogo-SP 4 e Prudente 1,
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ontem. Bem próximo ao local
existe um ponto de ônibus com
várias marcas de sangue, que
vão até o matagal onde o corpo
foi encontrado.

Segundo o delegado, o menor
estava com um grupo de pesso
as consumindo crack e bebidas
alcoólicas. IiTemos muitas sus

peitas, inclusive a de que o cri
me possa ter sido cometido por
um integrante deste grupo que
estava com ele", informou Silva.
O delegado não quis dar mais
detalhes para não atrapalhar as
investigações. No final da tarde
de ontem, cinco suspeitos foram
levados para prestar depoimento
na delegacia. O depoimento do

pai da vítima, Sandro da Silva,
está marcado para segunda - fei

ra' às 14h.

• Elisângela Pezzutti Bini
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Velório do jovem Alex
Sandro foi marcado pela

comoção, na tarde de ontem

Jovem de 17 anos foi encontrado em ummatagal, na rua Feliciano Bortolini

Adolescente é assassinado
commais de 50 facadas

o sepultamento
de Alex Sandro da
Silva, 17 anos, será
às 10h de hoje.

"lIIIIIIlcorpo estava sendo vela
do desde ontem à tarde
na Igreja Deus é Amor, no

...� Bairro Iaraguá 84, onde o

pai do jovem, que é divorciado,
reside. A mãe do rapaz mora em

São João Batista e há alguns dias
o jovem estava morando com

uma tia, no Bairro Estrada Nova.
O crime choca pela brutalida

de, já que o adolescente foi assas
sinado com mais de 50 facadas.
"Foram dezenas de perfurações
no tórax, cinco golpes no pesco
ço, com corte na jugular e nove

facadas nas costas", informou o

delegado responsável pelo caso,

Weydson da Silva.
O corpo do adolescente foi

encontrado em um matagal, na
Rua Feliciano Bortolini, Barra

do Rio Cerro, na madrugada de

JARAGUÁ DO SUL
FOTOS EDUARDO MONTECINO

DIVULGAÇÃO

Deslizamento está sendo analisado pela Defesa Civil e por uma equipe de geólogos da UFSC

Segurança 23

Local onde o corpo foi encontrado •

Vício das
drogas iniciou
aos 12 anos

Durante o velório, o pai de
Alex contou que o filho começou
a se envolver com drogas com

apenas 12 anos. IIEu sei que ele
cometia furtos pra comprar dro

ga, trocar coisas por droga, mas
nunca apareceu em casa com

nada roubado. Fiz de tudo que
podia pra ajudar ele, mas não

consegui", desabafou.
Este foi o segundo homicí

dio registrado em Iaraguá do
Sul este ano. Em janeiro, o tra

vesti Mareio Fabiano Pereira, 31
anos, foi assassinado com um

tiro na nuca, nas proximidades
do ginásioArthurMuller, na rua
Tufie Mahfud.

NENHUM MORADOR OU RESIDÊNCIA FORAM ATINGIDOS

Defesa Civil registra
deslizamento em Rio da Luz
Na noite de quinta-feira, a

Defesa Civil do município foi
informada por moradores da lo
calidade Rio da Luz, nas proxi
midades da divisa entre Iaraguá
do Sul e Pomerode, sobre fortes
estrondos ouvidos a cerca de um

quilômetro das encostas daque
la região. Uma equipe formada

pelo geógrafo José Henrique Vi
lela, o geólogo Ioel Pellerin, do
Centro Universitário de Estudos
e Pesquisas sobre Desastres (Ce
ped), da UFSC, e técnicos da De
fesa Civil estiveram no local para
fazer uma avaliação do ocorrido
ontem de manhã.

"Chegando ao local, a Estra
da JGS 489 estava obstruída de
muita lama e pedra. Subimos a

450 metros de altitude em um

(caminho da água) de um dos

córregos que antes tinha de três
a quatro metros de largura e pas
sou a ter entre 20 e 50 metros. O
barulho ouvido pelos moradores
foi, provavelmente, causado pelo
deslocamento de um imenso
material vindo do topo do mor

ro, formado por blocos de pedra,
lama pastosa e restos de árvores.
Vale destacar que a última chuva
ocorrida nesse local foi no do

mingo passado (30), diferente,
por tanto, da maioria dos casos,

quando o deslizamento de terra

é ocasionado ligeiramente de

pois da chuva", explicaVilela.
Nenhuma residência ou mo

rador foi atingido. Máquinas da
Secretaria de Obras e Urbanismo
estão no local desde o início da

dos morros e constatamos um tarde de ontem e a estrada deve

expressivo alargamento da calha ser liberada nestamanhã.
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demotor e transmissão (exceto Kombl, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utiliz3çio o cumprimento do plano de lllilnutenção. Par.I mais� COIlfoIlIte_ Conc:eHioIúrio�....� CiIIiíiIitJl!lljjlíitJliJI
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www.autoelile.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibil,idade. BANCO VOlKSWAGEN • 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
Suo-escolho perfeita
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