
Protestopor
melhorias

Moradores do bairro Corticeira,
em Guaramirim, prometem fechar
a ruaHermínio Stringari às 9h de
hoje. Asfalto danificado e falta de
acostamento são alguns problemas
enfrentados pela comunidade.

Página19

Tentativa de fuga revela
gilidade no presídio

Quatro detentos da unidade prisional de Jaraguá do Sul serraram a grade do pátio onde é realizado o
banho de sol. Plano foi descoberto durante uma inspeção de rotina no final da tarde de quinta-feira.
Ação dos presidiários aconteceu quase um ano depois da fuga emmassa de 23 presos. Superlotação e

número reduzido de câmeras demonitoramento estão entre os problemas enfrentados.
Página 7

PIERO RAGAZZI

o JEITO É ESPERA
.

.

Todos os dias, cerca de 950 moradores fazem o cadastro para liberar o FGTS no ginásio Arthur Müller.
Ontem, por volta das 8h, fila para pegar senhas dava voltas no pátio do complexo esportivo. Expectativa

é que, até dia 25 de março, aproximadamente 25 miljaraguaenses procurem o serviço. Página 12

blush'
A revista da mulher Inteligentel

UdoWagner faz um
�anço da cultura
Presidente da Scar fala sobre
os desafios eexpectativas
do setor na região e no país.
No ano passado, Centro

.

Cultural recebeu 260 eventos,
80% deles na área artística.
Páginas 10 e 11

Defesa de Bertoldi
entra com recurso
Advogado e irmão do ex
prefeito, Jurandyr 8ertoldi
afirma que sentença omite
depoimentos favoráveis aos
acusados por envolvimenta
no mensalinho. Página 8

Ponto eletrônico é
alvo de polêmica
A partir de terça-feira,
empresas com mais de dez
funcionários passam a usar

equipamentos que emitem
cupom impresso para
controlar a entrada e saída
dos trabalhadores. Classe
empresarial afirma que novo
aparelho irá gerar custos
altos. Página 6
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Silvia Kita
ANUNCIANDO...

Silvino Piazera fazendo

propaganda de sua casa

comercial em 1926.

Estrada em Rio da luz
pós a estrada que chega
ao Rio da Luz ter sido
consertada pelo governo
municipal, a população

da localidade resolveu dar uma
festa no dia 18 de julho de 1926,
convidando as autoridades locais.
A estrada nos seus 15 quilômetros
de extensão foi totalmente coberta
de macadame. Os colonos trabalha-

-

ram dez dias gratuitamente na obra
e 40 dias por três anos de isenção do
imposto de conservação.

Compareceram na festa o Su

perintendente Distrital Dr. Mari-

nho Lobo, o engenheiro Dr. Epln
ghaus e os conselheiros Eduardo

Schwarz, Avelino Carvalho, Otto
Rosenstock e João Müller, junta
mente com o coletor federalMajor
Julio Ferreira. Dentre as autorida
des distritais estava o Intendente
ArturMüller, e os senhores Eduar
do Kellerman, José Ernmendõrfer
eWaldemar Grubba.

A festa aconteceu no salão de

WillyVoigt. Após a churrascada o

Sr. Bernardo Ehlert saudou as au

toridades presentes em nome da
comunidade.

Hospital Jaraguá
Após a aquisição do prédio

da primeira sede do Hospital
São José (que havia inaugurado
sua nova sede em 1959 nas pro
ximidades da Igreja Católica) a

Comunidade Evangélica Lute

rana de Jaraguá, através do seu

presidente WalterWeller solicita

licença para realizar. reformas

no prédio em junho de 1961. As

reformas incluíam também pin
tura e canalização de água. O res

ponsável pela obra foi o Sr. José
Panstein.

Com o prédio reformado a

Comunidade inaugura em 27 de
fevereiro de 1966 o Hospital Iara
guá, o segundo do município.

o poeta e mais um soneto

r

'Branca tlõr de !J�rrl1ifo em pleno campo aberta
.

Parti o 'aeu! sem igu.al do céu que 11 cobre e .qll(1)"r]a,
Embori» () sot, 'i;_/úe a doira, e(i'/, pnla» rubras arria

EUa: appurece e brilha e explende toda, alerta ..•

De' lohge, ,o olhar (l'ue a tê, ad1)tfJha, que nãa tarda
O í,ú5twtle .. de ,qozã;r�lh e o corpo !'ibr.anc9 =: ofF:ria .

Que: mais tentando os ollutr que o sangue, dá se, certa,
Ao que chlJg(f e mal sabe o que lá den.�ro o

.

uguo,t'da.

Icm red ir como a espiar-lhe a torma. rara, anceia
Toda a 1.'elha, pujant« e excelea maçeslade '

..

'

� ])0 pinheiro espectral em cuja [ronde, cheia,
L"�

.
,;' .,

,
: i

'

'. ..' .: '....," -

ii}i;",illlre�sedij ,"tâça· verde' (1111. "qúÍ3 ,m�rl.Ji�a:lma i,�t6fIJ!Wa".,!:
, Esta sêde de amor, de ,r;lor1:a, e dp" snudad«

. Cada nez que, do=peito, a ooz de um I.U arranca.

Jfeoereiro ·lfJ26.

Soneto de João Baptista Crespo publicado em fevereiro de 1926.

João Baptista Crespo, poeta e escrivão da Exatoria Federal de Jaraguá,
foi casado com a professora AnésiaWalther Crespo.

Comunidade Escolar
de Garibaldi '

.

-:�r:::::E·==;a;:::::J==--�::lc.S��C:::S==.2"'-",,--=::::::>C5;=H=iS:�t:::::SiEi'iE:iSii?,s:;::;;J.;:'_�""i:;;'�iii'i":""·�""·," .. "i\::11'�',

Ponte HercOio luz
AponteHercílio Luz foi sole

nemente inaugurada em 13 de
maio de 1926. O jornal Correio
do Povo publicava em algumas
edições daquele mês, reporta
gens sobre as características da

ponte, a obra, os políticos que
se destacaram e a grandeza da

obra. Anteriormente, em 1923,
quando do início da cons

trução da ponte enalteceu as

palavras de Hercílio Luz, que
dizia que deveria haver uma

ligação entre a ilha e o conti

nente, ou então a capital do
Estado mudar de cidade.

Informacões
�

Econômicas de
Jaraguá

1920:População: 10.150 habitantes
Produção: 141.411litros de leite;
105.999 kg demanteiga; 8.560 kg
queijo; 69.000 bananeiras; 35.735
pés de café; 10.821 laranjeiras.

Publicação dos
Estatutos da
Comunidade
Escolar Garibaldi

Em Iode outubro de 1938 o

presidente Ricardo Schulz regis
trava o Estatuto da Comunidade
Escolar de Garibaldi, fundada
em 10 de maio de 1921, naquela
localidade. A finalidade era pro
mover educação popular confor
me a legislação vigente. Foram
sócios fundadores: Stefan Holler,

1940: População: 23.495 habitantes
Produção agrícola: 40.000 kg
de arroz) 1.800.000 bananas,

235.310 kg de fumo. 498.6951itros
de aguardente, 572.800 kg

de farinha milho.

Criação gado: 60.000 aves,
34.000 suínos, 8.000 bovinos.

Produção industrial: 308 empresas
em Iaraguá, 83 deHansa (Corupá).

Ferdinando Schumacher, Ricardo
Schulz, Antonio Hilbert, Gustavo

Spetch, Germano Towe, Augusto
Kleinsschmidt,

.

João Kanzler, Ste
fan Finter, Guilherme Schumann,
Miguel Salai, Andreas Glowatzki
e Bruno Gessner. Os Estatutos fo
ram publicados no jornal Correio
do Povo de setembro de 1938.
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EDITORIAL

Presídio
COMUNICADO
AOASSINANTEo CORREIO DO POVO

Ajude-nos a buscar
excelência em nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210619360u

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

Õ OJURUO no I)II\Õ
Diretor: Nelson LuizPereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br

�lÔ l� Projeto Gráfico e ProgramaçãoVisual: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106�1945 •Assinaturas: 2106-1936
Plantão Redação: 9221-1268· Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaragua do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.brpouco

mais de um ano depois de

registrar uma rebelião que contou

com a participação de cerca de 60

. detentos, o Presídio Regional mais
uma vez revela imensas fragilidades em sua

estrutura. Pior é perceber que,
apesar das promessas feitas

pelo governo do Estado em

janeiro do ano passado, todos
os problemas permanecem
do jeito que estavam.

Naquele mês, o então se

cretário de SegurançaPública,
Ronaldo Benedet, liberou R$
500mil para que a construção
deummuro ao redor do local,
que deveria ter "ficado pron
to em seis meses. Porém, passado um ano,
ainda não se tem previsão exata de quando
a estrutura deve ficar pronta.

Dois meses depois, em março de 2010,
a unidade foi palco da maior fuga de sua

história, quando 23 detentos conseguiram
deixar o local pela porta da frente. Naquele
dia, apenas dois agentes se revezavam para
cuidar dos mais de 300 presos, que ocupam
um espaço com capacidade para abrigar

apenas 128. Além disso, o sistema de moni
toramento instalado no local sequer pôde
filmar a ação dos detentos, já que amaioria
das câmeras de segurançaestava estragada.

Naquela mesma semana, o Deap (De
partamento de Administra

ção Prisional) garantiu que
um edital de licitação para
a compra de novas câmeras
havia sido aberto. Mas, até

hoje, nenhum equipamento
chegou ao presídio. O Con
selho Penitenciário está se

mobilizando para angariar
fundos e comprar os apare
lhos por conta própria. Os

integrantes já perceberam
que, sem ações conjuntas, o problema ten
de a ficar sem solução sabe-se lá por quanto
tempo ainda,

Que a tentativa de fugaregistrada ontem
seja um alerta aos nossos novos represen
tantes de que a segurança pública - não só
da região, mas de todo o Estado � precisa de
melhorias urgentes. Queremos ações efeti
vas contra a criminalidade, pois de promes
sas não cumpridas já estamos cansados.

DOLErTOR

Precisamos de mais vereadores
ou de vereadores mais?

"
Apesar das promessas
feitàs pelo governo
do Estado em janeiro
do ano passado,

todos os problemas
permanecem do jeito

que estavam.

Nossa Câmara de Vereadores se prepara
paravotar emenda constitucional que permiti
rá ao legislativo termais oito vereadores. Isto re
presenta um aumento de 72,7% sobre os atuais
11 edis. Não é apenas o número de vereadores

que aumentará. Atrás deles vem 72,7% a mais
de salários, assessores, secretárias, carros, com
bustíveis, telefones, mordomias as mais varia
das. Que empresa ou organização séria faria,
de uma só vez, um incremento dessa ordem, se
não for bancada pelo dinheiro público (nosso
dinheiro)?A justificativaprincipal, ao que pare
ce, é que Jaraguá do Sul cresceumuito, já temos
40 bairros e 11 vereadores não são suficientes

para 'cuidar' da cidade. E daí?
vereador tem por função constitucional

fiscalizar e legislar. Se o argumento acima
é verdadeiro, verdadeiro (e muito mais jus
tificável) seria a prefeita reivindicar mais

prefeitas(os), mais secretários, mais asses

sores, etc. Afinal ao Executivo cabe executar

(muito mais complexo que fiscalizar) toda
ordem de serviço necessária à cidade.

Convenhamos nobres vereadores, os mo
tivos devem ser outros, quem sabe inconfes
sáveis, pois o tamanho da nossa cidade não

justifica. Aqui somos 12.500 habitantes para
cada vereador. Os senhores reivindicam que
seja 7.400 habitantes por vereador. Imaginem
São Paulo. Seriam necessários 1.351 vereado
res; Curitiba teria que eleger 243 edis; Joinvil
le teria 81 edis.

Ora, tenham a santa paciência.
Jaraguá do Sul é uma cidade de povo ordei

ro, trabalhador. Empresários bem sucedidos.
Muitos são líderes (estadual e nacional) em

seus segmentos de atuação, o que muito nos

orgulha. Na área pública não pode ser diferen
te. Nossos políticos precisam dar exemplos de
competência, dedicação, cumplicidade com as

causas para as quais foram eleitos. Que garan
tia teremos de que um número maior de vere
adores resultará em verdadeira fiscalização das
obras do executivo que, em muitos casosíní
ciam e não são concluídas? Quem garante que
oito vereadores a mais cobrarão do Executivo
o respeito à lei do nepotismo? A desocupação
das inúmeras áreas de risco? Não há a mínima

garantia de nada disso. Não precisamos de mais
vereadores. Precisamos sim de vereadoresmais.

Mais atuantes, objetivos,_inteligentes, dedi
cados, comprometidos.Menos envolvidos com
seus 'afazeres particulares'. Vereador tempo in
tegral.Afinal o salário não é integral?

Para finalizar quero fazer um reconheci
mento sincero. Vejo com profundo respeito o

fato de que, anos após anos nossa Câmara de
volve ao Executivo ou dá outra destinação no
bre às sobras do seu orçamento anual. É uma
atitude louvável e quemerece registro.

Que assim continue e que se esqueça a

ideia demais vereadores.

"
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Procorio E/vedo Pereira, economista

PONTO DE VISTA·
" . A hora de cuidar dos interesses é

. agora, pois no futuro poderá ser tarde
e os estragos já estarão consumados.

, ,

RaphaelRochaLope�
pro�ssor e advog��q

CristianQMahfudWatzko,
e$fUdante deDireito

DurvalMarcatto,
presidente da Acijs

"'

•.,j

101, adrriinistrado pela concessioná
riaAuto Pista Litoral Sul, que iniciou
com um pedágio cobrado de R$ 1,10
(em fevereiro de 2009), que em feve
reiro de 2010 foi reajustado para R$
1,20 e que, neste mês foi novamente

reajustado paraR$ 1,40, relativamen
te aos veículos de passeio, notamos
um aumento da ordem de 27,27%,
em apenas dois anos de operação do
pedágio. Não encontramos nenhum

parâmetro razoável (entenda-semo
ral) para justificar tal grandeza de

reajuste, em que pese as cobranças
estejam fundamentadas em contrato

.

que dá à concessionária este direito.
Por um cálculo simples, no andar

da carruagem, oumelhor, dos veícu
los, em se mantendo esta proporção
de aumento e reajuste do pedágio
cobrado na BR-10l trecho norte, pos
sivelmente chegaremos ao ano de
2019, ano do aniversário de dez anos
de operação deste pedágio pela con-

cessionária, com um valor superior a
R$ 3. Pode parecer pouco, mas não é,
pois representará aproximadamente
(podendo ser mais, por Óbvio, como
sempre), um aumento de 300% em

relação ao valor inicialmente cobrado
(R$ 1,10, em fevereiro de 2009).

Portanto, sem desprestígio das

questões contratuais que amparam
os direitos das partes envolvidas, é

importante que toda a sociedade

acompanhe atentamente também
esta situação, de modo que abusos
não sejam cometidos, ainda que sob
o manto de uma aparente legalidade
alicerçada em contrato de conces

são, como os que servem de base

para a cobrança de pedágios.
A hora de cuidar dos interesses é

agora, pois no futuro poderá ser tar

de e os estragos jáestarão consuma

dos. E o bolso, como dizem, sendo a

parte mais sensível do ser humano,
ficarámais vazio!

Com o pé no freio

ma
questão que não en

ontraunanimidadeentre
pessoas é a que diz res

peito à cobrança de pedá
gio nas estradas que cortam o país.
Já uma outra questão, esta sim com

respaldo e unanimidade inques
tionáveis, diz respeito à situação
caótica e precária de grande parte
da malha rodoviária (principal
mente federal e estadual) que serve
à nação. Excetuam-se desta última
unanimidade, por óbvio, aqueles
que repousando nos gabinetes go
vernamentais, insistem em imagi
nar que vivem em Brasinomarca

(Brasil + Noruega + Dinamarca),
ou seja, um legítimo país das ma
ravilhas, acreditando que nossas

rodovias equiparam-se às destes

países nórdicos, aqui utilizados
como paradigmas, cuja qualidade
não se discute e é mundialmente
reconhecida ..

Entre os que criticam a ideia,
sustenta-se que esta tarefa de ma

nutenção das estradas é responsa
bilidade do governo, que sob hipó
tese alguma poderia ser entregue a

terceiros, especialmente à iniciativa

privada. Este argumento é débil, pois
deixa de considerar que o governo,
em todas as suas esferas de atuação,
apresenta fissuras e ralos, nos quais
fica patente amá administração dos
recursos públicos angariados (em al
guns casos até mesmo confiscados)
da população, por meio da arrecada

ção de tributos aos quais não se dá a

destinação necessária. Neste sentido
(damá gestão dos recursos públicos)

encontramosmais uma obviedade.
Já na fileira dos que defendem a

possibilidade de cobrança de pedá
gio, pela iniciativa privada, há o argu
menta sólido e verdadeiro, de que de
modo geral, a qualidade das rodovias
em que esta sistemática é aplicada,
seja nas condições materiais, seja
também das condições de serviços
disponibilizados aos usuários, pe
las concessionárias, é superior em

relação às demais, nas quais não se

cobra o pedágio. De modo geral esta
afirmação é verdadeira.

Inobstante os posicionamentos
diversos, o que nos chama a atenção,
no particular, é a questão dos valores
que são cobrados nos pedágios, bem
assim a sua sistemática de reajustes.

Se tomarmos como exemplo a

questão do trecho norte de SC da BR-
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amanhã de ontem, com os

dois pés enfaixados e utili
zando muleta .para conse

guir caminhar, a vereadora
licenciada Natália Petry (PSB) recebeu
a nossa equipe em seu apartamento.
Ainda "com piribS e enitiora ai' perícia

I.

tenha determinado que ela fique afas
tada até o dia 15 de abril, Natália diz que
pretende assUQlirno dia.l?,4e.março, lJU}! .•

mês antes do previsto, nem que para isso
tenha que assinarum termo de responsa
bilidade e utilizar temporariamente uma
cadeira de rodas,

Firme nas suas convicções, a cam
peã de votos nessa legislatura declara
ser contra o aumento nonúmero de ve

readores, por acreditar que primeiro é
necessário que o Legislativo se concen

tre em cumprir com suas atribuições
com responsabilidade e por defel\d�x

Patricia Moraes - Nos últimos dias, a dis
cussão sobre o aumento no número de ve

readores tem envolvido toda comunidade. A
senhora aindavai estar de licença se o projeto
forvotado napróxima semana,mas, se estiver
presente, o que o seu eleitorpode esperar?

NatáliaPetry-Eu tenhomuitapreocupação
e respeito pelosmeus eleitores epela sociedade
em geral. Apesar de estar com esse problema
nos pés, minha cabeça continua funcionando
muito bem. Tenho estado em contato com a

minha base e com a minha família para fazer
uma pesquisa e o eco é um só: não. Para pio
rar o que já está não precisa. Eu acredito que 19

vozes que realmente quisessem fazer o seu tra
balho de fiscalizar, legislar e representar o povo,
talvez fosse pouco. Mas, na realidade de hoje,
11 já é muito. Se eu tiver a oportunidade de

votar, voto contra o aumento. Meu voto é não.

Enquanto nãomudar esse cenário de que o Le
gislativo não cumpre com o seu papel, não só

na esferamunicipal, também na estadual e fe

deral, onde o Executivo coopta a maioria para
fazer o que bem entende, é melhor não au

mentar. Se fosse para fazer bons projetos, não
precisaria ter a preocupação de ter a maioria,
porque um legislador responsável vai aprovar
os projetos que são bons para a sociedade, e a
nossa Câmara provou isso. Não teria a necessi

dade de o Executivo-assediar o Legislativo. Nós
aprovamos no. ano passado 98% dos projetos
do Executivo e demos amplas condições para
que a Prefeitura fizesse suas ações. Com a re

forma política, isso também deve ser debatido

Patricia - A reforma política é justa
mente o tema da minha próxima pergun-

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 2011
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uma postura de equilíbrio nos gastos
públicos. Acha que .a participação da
comunidade em torno desse tema tem
sido positiva e que a discussão deveria
ser ampliada para necessidade de corte
no 'número de comissionadosnaPrefei
tura; Roj'é emJorno de 300 e"iii Jaragliá;
situação que segundo ela é histórica e

não umproblema do governo atual.
II j ,li, ��l,�s des�a�" ,n.tiestQe�,;!:9-!e�:,pl,:�
síderíte da Câmara espera que sejam
contempladas com a reforma política,
embora acredite que só uma revolu

ção cultural e educacional seja capaz
de mudar os índices alarmantes de

corrupção registrados no país e alte
rar o relacionamento às vezes promís
.cuo entre os poderes. Na conversa,
Natália também fala sobre a possível
saída de Jair Pedri do PSB, nepotismo
e eleições�012.Veja abaixo:

ta. Que pontos espera que sejam debatidos
e aprovados, pois parece que agora há um
clima político para que ela realmente saia

do papel?
Natália- Na minha volta paraCâmara, vou

promoveruma ação para debater esse assunto..
Uma das questões é que o povo não elege nin
guém para ser secretário, diretor, ou qualquer
outro cargo comissionado no Executivo. O

povo elege seus representantes para que cada
um faça o seu papel. Isso a reforma política
deve discutir, uma vez eleito para determinado
cargo, cumpra com a sua função.

O fim da proporcionalidade eu concordo,
porque eu não entendo como uma democra
cia pode priorizar um candidato que teve 200

votos em detrimento de alguém que recebeu
dois mil votos. O fim da proporcionalidade e

a eleição dos mais votados dentro das cadei
ras disponibilizadas, isso é democracia, vence
quem tevemaioria.

As eleições unificadas, que no ano passa
do eu aprovei uma moção na Câmara de Ve

readores, é outro ponto importante. Eleição
de dois em dois anos é um prejuízo muito'

grande, as máquinas públicas param. Tam
bém defendo o fim da reeleição, com man

dado de cinco ou seis anos, para todos os

cargos. Isso não deixaria que certas ideias ou

pessoas se perpetuassem no poder.A suplên
cia de senador é outro absurdo, alguém que
não teve voto não pode assumir uma cadeira
no Senado, não está legitimado.

Acredito que o país iniciou um processo de
amadurecimento aindana aprovação da Lei da
Ficha Limpa, que teve a participação da socie
dade. E para que nosso sistema avance mais,

r

essa questão precisa ser debatida nas escolas,
nas casas, por todos. A educação é a única sa

ída, até mesmo para questão da corrupção,
que hoje é um problema que não está restrito

.

ao poder público, é Ummalmuito presente em
toda sociedade;

Patricia - OvereadorJairPedri, seu suplen
te que agora ocupa uma cadeira na Câmara,
anunciou que deve deixar o PSB por não que
rer concorrer com alguém que tenha tanta

força como a senhora. Vocês já conversaram

sobre o assunto?
Natália - Eu tenho muita proximidade

com Jair, ele foi meu aluno no Abdon Batista.
Nós temos um relacionamento franco, com
certeza ele vai fazer falta, como qualquer in
tegrante da sigla que sair. Naúltima eleição, o
PSB conseguiu novemil votos, fato histórico,
o partido não existia em Jaraguá. As pessoas
têm o direito de ir e vir, só acredito que esse

fato de concorrer comigo não é motivo. A

eleição é sempre uma incógnita.

Patricia - O que esperar de 2012.Veremos
Natália candidata a prefeita ou a vice?

Natália- No momento em que o municí

pio passa por essas, dificuldades envolven
do as enxurradas, seria até irresponsável se
debruçar sobre essa questão. Temos muita
coisa para fazer agora e já. Até 2012, muita
coisa vai acontecer. Nesse momento todos

que ocupam algum cargo público devem es

tar concentrados com a reconstrução e com

o atendimento às pessoas atingidas. E ainda
unir forças para termos projetos de preven-·
ção, uma ação conjunta dos poderes e da

comunidade. Por exemplo, hoje a tubulação
de Jaraguá é a mesma de quando tinha 60,
70 mil habitantes, é preciso coibir com rigor
o aterramento, e várias outras medidas, das
quais a Câmara pode contribuir dentro das
suas competências.

Então, eleições 2012, eu prefiro não falar

porenquanto, mas lána frente posso participar
da discussão sobre um projeto de renovação,
não contra ninguém. Cada um deve procurar
o seu espaço, mas ainda não tenho nada defi

nido, quero voltar o mais rápido possível para
Câmara para tentar contribuir com projetos de
prevenção, é isso quememotiva agora.

Patricia - No ano passado, anovaLeiOrgâ
nicaprevendo o fim do nepotismo para todo e

qualquer cargo foi aprovada pelo Legislativo.
Masháum entendimento do Executivo de que
essa alteração foi inconstitucional e o assunto
foi levado para a Justiça. Com a possível volta
de Ivo Konell, a senhoraacredita quevaihaver
ummovimento naCâmara?

Natália - Tivemos um trabalhomuito árduo
na elaboração da Lei Orgânica, tanto que a Câ
mara não pratica nenhum tipo de nepotismo.
Nãó é nada contra o Ivo Konell, ou a família

dele, é contra um sistema aindamuito comum
em todo país. No intuito também de tentar

moralizar, contribuir com um processo que
começou na legislatura passada. Mas a Câ
mara já fez o seu papel, a Lei Orgânica está
aí. No meu entendimento, enquanto não há
uma decisão judicial, a lei está valendo, mas
isso quem vai ter que decidir agora é a Justi
ça, não os vereadores. A discussão precisa ser
de alto nível, não pode ser pessoal.
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I'RASESDA SEMANA
Ele disse que daria um tiro na cabeça.
ROMERO JUCÃ (PMDB-RR) LEMBRANDO FRASE DE JOÃO

FIGUEIREDO EM REPOSTA A UM REPÓRTER QUE QUESTIONOU O

QUE ELE FARIA SE RECEBESSE APENAS UM SALÁRIO MíNIMO.

A irresponsabilidade eleitoral de ontem
foi substituída pelo arrocho do dia seguinte.

Isso em um governo do PT.
JARBAS VASCONCELOS (PMDB-PE) SOBRE A

VOTAÇÃO DO MíNIMO NO SENADO.

o mais surreal de tudo isso é que há alguns anos
atrás, o atual vice-prefeito era prefeito e criticou
o seu então vice-prefeito, Moacir Bertoldi, por
conta do mesmo comportamento: afastar-se da
administração e continuar recebendo seu salário.

RAPHAEL ROCHA LOPES, PRESIDENTE DA OAB DE JARAGUÃ.

"
Ensino
NilsonBylaardt diz que além de levar as

reivindicações deGuaramidm, conversou com
o secretário de EducaçãoMarcoTebaIdi na
quínta-feíra sobre amunicipalização do ensino
fundamental em Santa Catarina, processo que
deve ser finalizado até 2014. Para debatermelhor
essa questão e as consequências dela, está
sendomontada uma comissão entre secretarias

municipais e estadual de Educação, com
participação das regionais.

Refis
Os vereadores aprovaram uma indicação para que a

Prefeitura de Iaraguá reedite o programa de recuperação
fiscal do município, o chamado Refis. O programa concede
benefícios a quem tem débito com o município e gera
debate por presentear os 'maus pagadores'. Porém, a
justificativa atual é de que os prejuízos das enxurradas
alcançaram grande parte da população e por isso seria

importante adotar novamente esse tipo de medida,
eliminando total, ou parcialmente, os juros emultas
referentes ao ISSQN e IPTU.

Contas aprovadas
ACâmara deVereadoresdeGuaramirim aprovou

por cinco votos aquatro as contasdoExecutivo
referentes ao ano de 2.009.Noperíodo, acidade teve
dois prefeitos,NilsonBylaardt (PMDB) eEvaldo
João Junckes (PT).OTribunaldeContas jáhavía
sinalizado pelaaprovação,mesmo assimDiogo
Iunckes (PR)� Jaime deÁvila (PT),AndréaVerbinem
(DEM) eCaubiPinheiro (pDr),votarampela rejeição,
em função de uma auditoria feitapor Iunckes que
apontou despesadeR$1,2milhão semfidtação
referente aoperíodoemqueByiaardt foiprefeito.

Ponte ameaçada
Uma das cabeceiras da Ponte Ivo Silveira, conhecida
como Ponte Arno Zimdars, na SC- 413, emGuaramirim

vem sendo fortemente castigada pelas chuvas das últimas
semanas e apresenta risco para quem utiliza a estrutura. A

margem esquerda do Rio Itapocu sofreu desbarrancamento
e avança em direção a cabeceira da ponte. O vereador

Diogo Iunckes (PR) enviou ofício ao Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura) ontem pedindo providências. liA
ponte está numa situação calamitosa", adverte.
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Avaliação
da Acijs
o presidente daAcijs,
DurvalMarcatto Junior,
criticou ontem na sua

coluna semanal no O
Correio do Povo o aumento

no número de vereadores.
Afirmou que a iniciativa
deve ter antes a aprovação
da comunidade e pediu
seriedade na utilização dos

Irecursos públicos. O texto

teve ampla repercussão. .

PROMOTOR PROT.AGONIZA
-

ESTUDODE PREVEHÇAO
promotor- do Meio Ambiente, Alexandre Schmitt dos

antas, esteve na sessão da Câmara na noite de quinta
eira-atendendo a convite feito pelo vereador Justino da
Luz (PT). Na oportunidade, anunciou que nos próximos

meses a Prefeitura será chamada para assinar um TAC (Termo de

Ajuste de Conduta) para formulação de um plano de macrodrena

gemo Antes disso, um amplo estudo deve ser colocado em prática,
para que as ações tomadas tenham resultado e minimizem consi

deravelmente os reflexos das enxurradas.Aídeia.é que omunicípio
crie um instituto composto por especialistas no ramo. Para o pro
motor, outras ações simples podem ser tomadas antes disso, inclusive
com a participação dos vereadores a quem ele sugeriu elaborar uma
lei que proíba o asfaltamento de ruas locais, de trânsito restrito, e que
ao invés disso sejam colocadas lajotas de concreto, que facilitam a in

filtração da água da chuva,Nesse sentido, também pediu para que se

avalie a exigência de urn sistema de captação _

de água para as futuras

construções e a criação de novos parques na cidade, que servem como'

'esponja' e diminuem as chances de alagamentos.
"S� não agirmos rápido, na próxima enchente vamos todos

morrer afogados", alertou o promotor que chama a responsabilida
de para, toda a sociedade, que precisa ter consciência dos reflexos
que seus atos contra omeio ambiente terão.

'

Santos contou que desde 2009 urn grupo, inicialmente COID=
posto pelo Ministério Público, Defesa Civil e Prefeítura e que agora
engloba outras entidades, estuda aJtemativas para diminuir o im
p'at1to ,ô.�s tragédia§ .çlimátiç�s e também D�a ban:ara,construção
de moradias em áreas irreglllares. Uma das conquistas foi a apro
vaçãode urnalei municipal que proíbe a ligação de águ .e luz e

resiãêhchls,que não terlharIl'ruvafá. �
, "

..
t' �.

'

Embora a estrada que leva a uma cultura plena de prevenção
ainda sejÇl \onga, 'aJal� do .gr,omorar;se� para�fazer ,UJ.l1!;. alert
�astambém ttouxeãIívIo,'pois tornou pú�lica as ações que estã

madas e iniciad ' 'do. Não're d
k •

das
;" tqh�; .. i, .

,

.

'�", 1,- 'I

_'_I'
,,';�"

.
_-,,'p,

"

éutil'caminno m'aIta.

Promotor:�/Alguém ganhou dinheiro com a ocupação de áreas
irregulare's e agora todos nós vamos ter que pagar a conta"

,

Debate do
, .

mlnlmo

Serão calorosas as discussões do

Supremo Tribunal Federal sobre a

possibilidade da presidente Dilma
Rousseff aumentar por decreto
o valor do saláriomínimo nos

próximos anos. A oposição já está
com a Constituição embaixo do
braço, pois ela é clara ao prever
que os aunientos só podem ser

autorizados por lei.
-

Auditoria
o deputado federal e ex
governador EsperidiãoAmin (PP)
defendeu uma investigação do
Tribunal de Contas envolvendo
recursos do pedágio cobrado pela
Auto-Pista Litoral Sul na BR-470.
Disse que em Santa Catarina
existem quatro praças de pedágio,
enquanto no Paraná apenas urna.
Aafirmação foi feita no encontro
dos associados daFiesc com .

parlamentares.
-

Salário maior
Três deputados federais e cinco
estaduais foram chamados

para fazerparte do governo de
Raimundo Colombo (DEM). Até
aí, nada anormal. O fato é que
o Legislativo é quemvai pagar a

conta, de cerca de R$ 4milhões
por ano, já que os deputados
pediram para receber os salários

parao cargo que foram eleitos.A

Constituição Federal permite,mas a
velhapergunta que todos deveriam
fazer nessahora é, pode ser legal,
mas não é imoral? Para comparar,
urn deputado federal recebe R$
26,7mil, urn deputado estadual ,

ganhaR$ 20mil, enquanto urn
secretário leva R$ 10mil.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

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

Jaraguá do Sul-SC
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Ponto eletrônico terá
de emitir comprovante
Classe empresarial é contramedida e alega que novo aparelho gera altos custos
JARAGUÁ DO SUL

A partir de terça-feira, dia 1º,
passa a valer a norma que obriga
emissão de cupom impresso
nos sistemas eletrônicos que
controlam a entrada e saída
dos colaboradores.

a prática, o novo equipamento
terá que gerar um comprovante
ao trabalhador toda vez que ele
entrar e sair da empresa, possibi

litando um controle das horas trabalhadas
no final do mês. O documento é parecido
com um comprovante bancário. A medi

da, de acordo com o Ministério do Traba

lho, visa evitar fraudes e é destinada a or

ganizações com mais de dez funcionários.
Mas entre os empresários de Iaraguá

do Sul, a mudança gera polêmica. "É um

absurdo. O objetivo alegado é evitar frau

des, mas quem frauda não registra'. Não
é este sistema que vai evitar as fraudes",
argumenta o presidente da Acijs (Asso
ciação Empresarial' de Jaraguá do Sul),
Dutval Marcatto. Segundo ele, os empresá
rios discordam da mudança e consideram
a obrigatoriedade inviável e desnecessária.
"Eu vejo como impraticável esta mudança. .

O sistema eletrônico é rápido e ágil. Hoje a
"

operação leva segundos e com o novo equi
pamento levaria mais tempo, Querem bu
rocratizar o sistema", afirma. Além disso, o
representante da classe empresarial alega
que a nova norma implica em aumento de
custos. "Tem o 'gasto com o novo equipa
mento, a programação, depois manutenção
e consumo de papel. É um investimento

expressivo", enfatiza. Ainda de acordo com

Marcatto, alguns empresários estudam a

possibilidade de suspender o cartão-ponto
ou de retornar o uso de métodos mais an

tigos' como os registros manuais. "É um

retrocesso. Imagine voltar ao manual. Enti
dades empresariais ainda estão discutindo
e tentando fazer com que esta mudança
não seja obrigatória", sugere.

PRAZO FOI PRORROGADO

Esta legislação entraria em vigor em 26

de agosto do ano passado. Mas por falta
de equipamentos para atender à demanda
disponíveis no mercado, o próprio Gover
no Federal prorrogou o prazo.

Agora, o Ministério do Trabalho dá

prazos que variam de 30 a 90 dias para as

empresas regularizarem a situação. Quem
não se ajustar pode estar sujeito àmultas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
É um absurdo. O objetivo
alegado é evitar fraudes,
mas quem frauda não

registra. Não é este
sistema que vai evitar

as fraudes.
DUHVAl MARCAHO,
Pf�ESIDENn:. DJ\ ACIJS

"
PIERO RAGAZZI

Após sofrer prorrogação ano passado, nova medida passa a valer no próximo dia 10 para empresas com mais de dez funcionários

ARQUIVO OCP

SCHROEDElt ESCOLHE CONCESSIONÁRIA PARA TRANSPORTE COLETIVO

Impugnações atrasam licitação
Seguem os atrasos em relação

ao processo licitatório que esco

lherá a empresa responsável pelo
transporte coletivo público na ci
dade de Schroeder nos próximos
dez anos. O procurador jurídico
da Prefeitura, Daniel de Mello

Massimino, explica que a lici-'

tacão foi aberta no final do ano

passado. Porém duas empresas
apresentaram impugnação em

relação aos preços das passa
gens e ao número de estudantes
atendidos pela Prefeitura. "São

questões técnicas que já estamos
analisando e se for necessário,
faremos a correção. Os esforços
para resolver a situação de emer

gência nomunicípio também aca

baram gerando o atraso", justifica.
Para atender prioritariamente

os estudantes que dependem do

transporte público escolar, uma

nova lícitação será lançada para
contratação somente deste ser

viço. "Iríamos contratar uma só

empresa para as duas coisas. Mas

agora, faremos uma licitação para
o transporte dos estudantes e ou

tra para o transporte coletivo pú
blico no município", esclarece. A

previsão é de que a contratação do
serviço para os estudantes ocorra
na primeira quinzena do mês de

março, devido à urgência. Já a outra
licitação, depende de parecer técni
co de uma empresa deCuritiba, que
desenvolve o plano de transporte
municipal de Schroeder.

Desde 1994, o serviço de trans

porte coletivo na cidade é realiza
do pelas empresas Canarinho e

Transpantanal- mas sem a obri

gatoriedade de realizar melhorias
no sistema.

Licitação definirá empresa responsável pelo
transporte coletivo nos próximos dez anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de para fugir
Plano para tentar escapar foi descoberto pelos agentes durante uma inspeção de rotina

Presos serram
JARAGUÁ DO SUL

Pouco mais de um ano após a

rebelião que provocou estragos
na estrutura do Presídio

Regional e 11 meses depois da
fuga em massa de 23 detentos,
a unidade de Jaraguá do Sul
revelou, mais uma vez, sua

fragilidade.
o final da tarde de quinta-feira,
durante inspeção de rotina re

alizada diariamente no presí
dio, os agentes de segurança

I_lotaram que a grade do pátio onde os

detentos tomam sol havia sido serrada.
"Estava tudo pronto para a fuga e eles
só esperavam o melhor momento para
sair", afirmou o diretor do presídio, Cle
verson Henrique Drechsler.

Ontem demanhã, foi realizada uma
operação pente-fino e todas as celas
foram vistoriadasminuciosamente. Os

agentes encontraram três aparelhos
de telefone celular, três chips para ce

lular e várias armas brancas artesanais
feitas com barras de ferro e conheci
das como 'espetos'.

De acordo com Drechsler, as armas
são feitas com barras de ferros arranca
dos das paredes. Para descobrir como
a serra e os celulares entraram no pre
sídio será instaurada uma sindicância.
O diretor afirmou que quatro detentos
identificados como mentores do plano
de fuga serão transferidos nos próximos
dias, provavelmente para a Penitenciá
ria de Criciúma.

O Presídio Regional abriga hoje 342

detentos, mas tem capacidade para
apenas 128. Destes, 160 já foram julga
dos e condenados e aguardam transfe
rência para penitenciárias. A unidade
conta atualmente com 32 funcionários,
dos quais 28 são agentes penitenciários.
Seis profissionais trabalham diariamen
te para monitorar os detentos, com o

apoio de três policiais militares.
O diretor do presídio admite que auni

dade precisa de melhorias. No entanto,
ressaltou que mesmo em penitenciárias
de segurança máxima ocorrem motins,
rebeliões e tentativas de fuga. "Os presos
ficam 24h por dia pensando em fugir", co- ,

mentou. Na opinião de Drechsler, o perí
odo de calmaria no presídio de Jaraguá do
Sul durou bastante se comparado à reali
dade de outros presídios e penitenciárias
brasileiras. "Estamos há cerca de um ano

sem fugas,motins e rebeliões. Isso é quase
um recorde", afirmou.

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Serra e armas construídas pelos próprios presos foram encontradas ontem, durante um pente-fino

Muro ainda não está pronto
Outra obra que.ainda não foi concluída é o

muro ao redor da unidade. Em janeiro do ano

passado, poucos dias após a rebelião que mo
vimentou cerca de 80 presos, o então secretário
de Segurança Pública, Ronaldo Benedet, libe
rou R$ 500mil para o projeto. A expectativa era
de que a obra ficasse pronta dentro de seismeses,

mas até agora o muro não foi concluído. Um dos
\

motivos do atraso foi a necessidade de alterar o

projeto técnico, pois a equipe responsável pela
construção descobriu uma nascente d' água no

local. De acordo com Dreschsler, o muro está na
fase final, faltando serem construídas três guari
tas para os policiais militares.

Muro começou a ser construído em abril do ano passado e deveria ter ficado pronto em seis meses

nitenciário 'e ararmnm,
foram adquiridas duas caixas d'água com

capacidade para 20 mil litros cada uma, sa
nando o problema de abastecimento, Antes
desta aquisição o presídio contava com uma

caixa d'ágq,a com capacidade para 70 mil li-I

trôs, ms
.

.

pte par� atende �Q,l).�tJroo, '

princip m te no verão.
'

"
Os presos ficam
24 horas por
dia pensando
em fugir.
nf.Vf.RSON
DRECHSlER

"

Um ano depois,
câmeras ainda
não vieram

Durante a rebelião ocorrida no

presídio na virada do ano de 2009

para 2010, metade das 48 câmeras
de monitoramento que ajudavam
a garantir a segurança no local
foram destruídas. Na época, um
pedido de compra dos equipa
mentos foi enviado à Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania, mas
passado mais de um ano, as câme
ras ainda não chegaram à unida
de. Em março do ano passado, o
Deap (Departamento de Adminis

tração Prisional) chegou a afirmar

que estava em andamento a aber
tura de um edital de licitação para
comprar os aparelhos.

Apesar de ser uma obrigação
do Estado, 25 equipamentos serão

comprados pelo Conselho Peniten
ciário. O orçamento já está sendo
feito e o custo total deve ficar entre

R$ 15 mil e R$ 20 mil. De acordo
com Drechsler, as novas câmeras

serão instaladas até o final de abril.

Hoje, cerca de 90% dos presos
trabalham em oficinas dentro do

presídio. Eles recebem 75% de um
salário mínimo e os 25% restantes

são encaminhados para os conse

lhos penitenciários de Jaraguá do
Sul e Guaramirim, que criaram o

Fundo Penitenciário para investi
mentos na unidade.

"

lJ

.,

.,
I,

I,
j
'I
(
]
1

Transferências
Em abril do ano passado, oMi

nistério Público abriu uma Ação
Civil Pública requerendo a trans

ferência de todos os detentos já
condenados pela Justiça para ou
tras penitenciárias. No entanto, o
governo do Estado recorreu e, em

junho de 2010, derrubou a limi
nar que determinava as transfe

rências, alegando que não havia

vagas suficientes em outras uni
dades do Estado. Por enquanto, a
diretoria do presídio não tem pre
visão de novas transferências.

j
'
.

.

,
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o que dizem
leônidas Nora
e Carlos Dias

.

o secretário Extraordinário de
Assuntos de Gestão, do governo
de Moacir Bertoldi, Carlos Alberto
Dias também defende o ex-prefei
to. Ele reforça a tese de que a de
cisão de cobrar as mensalidades
foi tomada pelos presidentes dos

partidos da coligação. "Eu organi
zava a parte de eventos, encontros
e capacitações dos partidos com

o dinheiro que vinha do caixa das

contribuições. Tudo era feito com

base num orçamento". Dias faz
coro a Iurandyr e diz que as acu

sações partiram de pessoas que
foram demitidas pelo ex-prefeito.

Já Leônidas Nora tem outra

tese e argumenta que a cobrança
das mensalidades acontecia de

. forma regular e voluntariamente

pelo menos dentro do PR. "Cada

partido tomou sua decisão. E o PR

prestou contas à Justiça. As contri
buições que competem ao partido

Em 2008, Moacir Bertoldi foi intimado para falar sobre o suposto 'mensalinho' no são legais. O que se supõe é que
Fórum de Jaraguá. A foto foi publicada com exclusividade pelo O Correio do Povo

_

tinha uma contribuição paralela".
Para controlar os pagamentos,

a mensalidade entrava no banco

Advogado afirma que sentença omite depoimentos favoráveis ao ex-prefeito

ME SALINHO

Defesa deMoacirBertoldi

jáprepara,recurso aoTJ. .

JARAGUÁ DO SUL
'

o escândalo do suposto
'mensalinho' da coligação
- PR, 'PlB, POT e PPS-,
que elegeu Moacir Bertoldi
(PMOB) prefeito de
Jaraguá do Sul em 2004,
se tornou de conhecimento
público pelo O Correio do
Povo em primeira mão
na edição do dia 5 de
janeiro de 2007. Na época,
a assessoria jurídica do
governo anterior já dizia
que a verdade, cedo ou

tarde, iria aparecer.

I
II
I
!

ito e feito, pelo menos por
enquanto. Na semana pas
sada, a juíza Eliane Cardo-

...."so Luiz, daVara daFazenda
de Jaraguá do Sul, assinou a con

denação do ex-prefeito por im

probidade administrativa, tirando
os direitos políticos dele por três
anos. Leônidas Nora, presidente
do PR na época, e Carlos Alberto
Dias, que era secretário Extraor-

dinárió' de. Assuntos de Gestão,
também foram condenados. Eles
seriam os responsáveis por ge
renciar o esquema de cobrança
de' mensalidade obrigatória dos

ocupantes de cargos comissiona
dos na antiga administração, para
pagar as dívidas da Cámpanha de

governo e despesas dos partidos
.

O advogado Jurandyr Bertoldi,
- irmão de Moacir Bertoldi e ex

procurador do município de 2005
a 2007 - já prepara um recurso que.
será enviado ao Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, em Florianópo
lis. A intenção é agilizar o processo
para que o julgamento aconteça até I

o fim deste ano. A argumentação
é que a sentença omitiu os depoi
mentos favoráveis aos acusados.

"Dentro do processo há de

poimentos de 15,16 testemunhas.
Dessas, metade eram favoráveis
e a outra parte era contrária ao

prefeito. O que causa estranheza é

que na sentença ela (a juíza) men
ciona apenas o depoimento das
testemunhas contra o ex-prefeito.
E são pessoas que tinham cargos
comissionados e que foram demi
tidas depois da reforma adminis
trativa que reduziu o número de

cargos comissionados na Prefei-

tura, A gente pode suspeitar que.
elas tenham algum sentimento de

vingança", relata.
'

Sobre o 'mensalinho; o advo

gado argumenta que o sistema foi

implantado pelos presidentes dos

quatro partidos da coligação. "No
início do governo, eu era procura
dor, e evidentemente que partici
pei de várias reuniões da Prefeitu
ra. E posso afirmar que a decisão
de cobrar os valores foi dos pre
sidentes dos quatro partidos
da coligação e não do Moacir". .

Jurandyr ainda diz que a contri

buição era voluntária. "Eles co

municaram o prefeito e não cabe
a ele não autorizar a cobrança da
mensalidade". Na época, Walter
Falcone presidia o PPS, Ruy Les
mann o PDT, e o pastor Jair Ale
xandre comandava o PTB.

. A sentença de primeiro grau
não impede Moacir Bertoldí de

.

concorrer na próxima eleição.
"Com o recurso �o segundo grau,
automaticamente ficam suspen
sos os efeitos da sentença da juíza,
até que o caso seja julgado em de
finitívo", explica o advogado.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo�com.br

--

com nome e assinatura do contri-
buinte. E segundo informações do
MP/Se, as quitações eram regis
tradas em um livro caixa, até que,
a partir de agosto ou setembro de

2006, . a contribuição começou a

ser efetuada por meio de boleto
bancário em favor do Partido Li

beral (PL), atualmente PR, sigla à
/

qual o prefeito era filiado.

" O que causa estranheza é que na sentença ela
(a juíza) menciona apenas o depoimento das

testemunhas contra o ex-prefeito. , ,JURANDYR BERTOLDI, ADVOGADO DE DEFESA
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Especialistas explicam como agregar
beleza e estilo às entradas da casa.

e a sua casa tivesse um cartão de
'"'

visitas qual seria? Com certeza,
a porta de entrada desempenha
esta função em qualquer resi
ência. Ela evidencia o estilo dos

moradores e além de segura, deve

esbanjar beleza e'requinte.
De acordo com os profissionais da Port

toni, a porta de entrada deve ter alguns di
ferenciais. Ela geralmente tem medidas sü
periores às internas, design mais arrojado e

.

deve seguir o estilo da arquitetura da casa.

Outro item índispensãvel é a segurança. A
estrutura das portas externas deve ser mais

reforçada, tanto para suportar impactos
como para intempéries. .

Para os demais cômodos da casa, tam

bém vale prestar atenção em alguns aspec
tos. As portas internas podem ser de mate-

.

riais mais leves, mas devem harmonizar o

gosto da pessoa com.a arquitetura do am

biente, servindo até mesmo como objeto,
de decoração.

Em relação às cores, estão em alta as por
tas brancas, mas a variedade em tons e ma-

teriais nomercado émuito grande. Segurança deve ser levada em conta

Para quem prioriza pela praticidade, as na hora �a escolha da 'porta
portas Iisascom acabamentos em verniz
são as mais fáceis de manter e de limpar. bientes extremamenteúmidos e commuita

Já as feitas de PVC são indicadas para am- poluição sonora.

'CC> IVI E RCIAL

Portas
.

revelam
estilo dos ..

moradores

Portas
brancas
estão ém
alta
'-

I .

MÓVEIS---
.

Desejo Sob Medida

Rua.Pref. Engelbert Oechsler (BR 280), n° 8500· Nereu Ramos· Jaraguá do Sul
(47) 3276-0005 www.projemoveis.ind.br I
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COMO ESCOUIER
O TAPETE IDEAL?

Eles dão boas-vindas aos

visitantes, trazem proteção,
limpeza e, é claro, ajudam a de
corar os ambientes. Os tapetes
são praticamente indispensá
veis em diversos cômodos da
casa. Mas antes de escolher

pelo tamanho ou modelo é

preciso estar atento a algumas
dicas.

• Espaços grandes e claros
recebem bem tapetes escuros,

\\

,ir--'� ,

• O tapete deve estar emhar
morna com o piso sobre o qual
vai ficar. Sobre revestimentos
mais carregados, como o granito,
o ideal são os tapetesmais lisos.

• As cores dos tapetes de
vem estar de acordo com o resto

'da decoração e podem ser usa

dos para reforçar a base de co

res, nos mesmos tons dos sofás
e outros móveis, ou contrastar

com os elementos principais.

CABIDES'

RECICLADOS

ESPf:' ,RO,- ESPf:',RO MEU!
Eles são capazes de ampliar os am

bientes, valorizam-a decoração e dão um
charme a mais para os cômodos da casa.

Os espelhos são ótimos aliados na hora

de decorar e brincar com as proporções
dos espaços. Uma dica é contrastar os de -

estilo "clássico, com ambientes de decora

ção moderna.

OCPConstruir&R�rmar
,
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LUMlNARlAS

CRIATIVAS
Muito criativas as luminárias

em forma de casinha, apresen
tadas recentemente em uma #

exposição no Museu de Arte,
Contemporânea de Sydney, na
Austrália. As peças foram cria
das pelo arquiteto australiano
KristianAus e fazem umahome

nagem à família, ao conforto do
lar e à união entre as pessoas. As

, luminárias são feitas de plástico
e peças de borracha. Um toque
de estilo que fica bem no quarto
do bebê ou em uma sala de lei
tura, por exemplo.

FLORlSA
"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

� ,

':: .;,:tIi'';�='''' '., �
" � ,'" " ....

,",
;
.

"""""
Móveis para lilr,.dim, serviço
,e

e jardinagem e'paisagismo.

•

�,\i *..
�

Já em espaços menores o ideal
é optar por peças mais claras,
que dão a ideia de ampliação.

• Em lugares de muito trá

fego os tapetes claros exigem
um cuidadomaior emanuten

ção constante, por isso dê pre
ferência aos tons mais escuros
ou mesclados. Já, no quarto
das crianças opte pormodelos
fáceis de limpar. Prefira os de

nylon, que são antialérgicos.

É possível transformar ambientes e ainda
contribuir para a sustentabilidade do plane
ta. Prova disso é a ideia do designer italiano
AntonelIo Fuse. Ele propõe transformar o
encosto daquela cadeira antiga abandona

da em um canto da casa em um divertido cabi-
de de roupas. Para fazê-lo não é precisomuita técnica. Basta

cortar a parte a ser utilizada e inserir um gancho demetal. O aca

bamento fica a critério de cada um. Os cabides feitos pelo artista
estão à venda na Europa e os preços variam entre 10 e 15 euros.
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Especialistas explicam como agregar
beleza e estilo às entradas da casa.

e a sua casa tivesse um cartão de
visitas qual seria? Com certeza,
a porta de entrada desempenha
esta função em qualquer resi
ência. Ela evidencia o estilo dos

moradores e além de segura, deve

esbanjar beleza e' requinte.
De acordo com os profissionais da Port

toni, a porta de entrada deve ter alguns di
ferenciais. Ela geralmente tem medidas su

periores às internas, design mais arrojado e
.

deve seguir o estilo da arquitetura da casa.

Outro item Indispensável é a segurança. A
estrutura das portas externas deve ser mais

reforçada, tanto para suportar impactos
como para intempéries.

Para os demais cômodos da casa, tam

bém vale prestaratenção em alguns aspec
tos. As portas internas podem ser de mate-

.

riais mais leves, mas devem harmonizar o

gosto da pessoa com. a arquitetura do am- �
biente, servindo até mesmo como objeto,
de decoração.

Em relação às cores, estão em alta as por
tas brancas, mas a variedade em tons e ma

teriais nomercado émuito grande.
. Para quem prioriza pela praticidade, as

portas lisas.com acabamentos em verniz
são as mais fáceis de manter e de limpar.
Já as feitas de PVC são Indicadas para am-

Segurança deve ser levadà em conta

na hora da escolha da 'porta

bientes extremamente úmidos e commuita

poluição sonora.

Portas
.

revelam
estilo dos ..
moradores

Portas
brancas

. estão ém
alta
'-
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COMO ESCOUIER.
O TAPE'I'E IDEAL?

• Espaços grandes e claros
recebem bem tapetes escuros,

.-

• O tapete deve estar emhar
mania com o piso sobre o qual
v<p ficar. Sobre revestimentos
mais carregados, como o granito,
o ideal são os tapetesmais lisos.

• As cores dos tapetes de
vem estar de acordo com o resto

da decoração e podem ser usa

dos para reforçar a base de co

res, nos mesmos tons dos sofás
e outros móveis, ou contrastar

com os elementos principais.

ESPf:I.HO� ESPf:I·HO MEU!
Eles são capazes de ampliar os am

bientes, valorizam-a decoração e dão um
charme a mais para os cômodos da casa.

Os espelhos são ótimos aliados na hora

de decorar e brincar com as proporções
dos espaços. Uma dica é contrastar os de '

estilo clássico, com ambientes de decora

ção moderna.

OCPConstruir&Rwrmar
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LUMlNARlAS

CRIATIVAS
Muito criativas as luminárias

em forma de casinha, apresen
tadas recentemente em uma #

exposição no Museu de Arte.
Contemporânea de Sydney, na
Austrália. As peças foram cria
das pelo arquiteto australiano
KristianAus e fazem umahome

nagem à família, ao conforto do
lar e à união entre as pessoas.As

. luminárias são feitas de plástico
.

é peças de borracha. Um toque
de estilo que fica bem nó quarto
do bebê ou em uma sala de lei
tura, por exemplo.

FLORlSA
"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"

'a.1'1f>;.

Móveis para')lI'(dim, serviço
ejardinagem epaisagismo.

_",,Dl � :

Eles dão boas-vindas aos Já em espaços menores o ideal

vísítantes, trazem proteção, é optar por peças mais claras,
limpeza e, é claro, ajudam a de- que dão a ideia de ampliação.
corar os ambientes. Os tapetes
são praticamente indispensá
veis em diversos cômodos da
casa. Mas antes de escolher

pelo tamanho ou modelo é

preciso estar atento a algumas
dicas.

• Em lugares de muito trá

fego os tapetes claros exigem
um cuidadomaior emanuten

ção constante, por isso dê pre
ferência aos tons mais escuros
ou mesclados. Já. no quaí:to
das crianças opte pormodelos
fáceis de limpar. Prefira os de

nylon, que são antialérgicos.

É possível transformar ambientes e ainda
contribuir para a sustentabilidade do plane
ta. Prova disso é a ideia do designer italiano
Antonel1o Fuse. Ele propõe transformar o

encosto daquela cadeira antiga abandona
da em um canto da casa em um divertido cabi-

de de roupas. Para fazê-lo não é precisomuita técnica. Basta
cortar a parte a ser utilizada e inserirum gancho de metal. O aca

bamento fica a critério de cada um. Os cabides feitos pejo artista
estão à venda na Europa e os preços variam entre 10 e 15 euros.
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Alegria e descontração
estão presentes na

.

decoração de Páscoa

Pelúcias ajudam á criar clima a.es�o�thtidQiiá decoração dâ'cas�:hara a Páscoa
•

>,,:4'
....

.

•• � �"'. !1",�._. '.'
�.�';' ...-.!

la está chegando para espa- das crianças. Neste sentido, o;' Ítens
� vários tàiii�QS e texi�ras", comenta. dá para adquirir com cerca de �$·18b.

lhar boas vibrações: celebra mais procurados são guirlandas, -oví- ',: -', 'Vale '�eSParfi�r '.-CQ.1t1hos, segundo Mas também é possível ousar e deco-
_. . . -, " �. "" ;. , _

. � .t'�.. ,,,

a vida, renova a fé, aguça os nhos píntados-cenourinhas e, é'claro,« .Eenir, nas mesas, bartcadas- e até nos rar a casa toda", explica.
sentidos e encanta as crian- os coelhos de pelúcia. quartos. Na cozinha, uma dica é apos- Outra sugestão é acrescentar às

.

ças, A Páscoa é uma das da-
.

Na opinião da decoradora Jsertif : l'!.t. em toalhas e panos de prat�rcoirí�. guirlandas flor-es artificiaís..Elas':â'ei-
tas mais importantes do ano Valler, as pelúcias divertem e enfeiY>��môtivos da dáta, E na porta de entra-I" xam,o enfeite mais arrojado � .relem-

e merece ser comemorada com toda a tam os ambientes, encantando não só
c-

da uma guirlanda-com coelhos é item: bram 'a alegria da data. "PIores caem
família. E para entrar no clima da épo- as crianças, mas também; os adultos. :.quase que ohrígatério. "Para entrar no!" bem em qualquer época, dão um

ca mais doce do ano, nada melhor do "Pai-se o tempo em que Páscoa se re- :'�clima de Pá�ço�ª·e:preciso pelo meti6.f:· charme amais. Quem quiser criar algo
que começar pela decoração da casa.' sumiaà cestínhade chocolates. Hoje

.

uma guirl�S"ria.,porta, um coelho nal nOVQ Rode abusar das miniflores, dos'
De acordo com especialistas, o co- temos muitas opções e novidades,· sala de estar, um espetinho corir'coe- peqúenos arranjos, com cenourinl:!:as

elhinho é bem-vindo em todos os cô- principalmente em pelúcias. Elas são lho nas plantas do jardim, uma toalha e dos, avinhas- pintados. É só solt�r"ã
modos: da porta de entrada ao quarto engraçadas, divertidas e aparecem em e panos de prato decorados, Tudo isso criatívídade", destaca.

'Jry
.c_,
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CORES CLARAS
Em relação às cores também não

existemmuitas regras quando se fala em

decoração de Páscoa. Para Lenir, as to
nalidadesmais indicadas para a data são,
os tons pastéis. "As cores mais utilizadas
são: rosa, azul e violeta, ou seja, cores
mais suaves. Mas não é como no Natal
onde predominam o vermelho e o dou

rado.",Na P-áscoa, pode misturar mais e

brincar com as cores. Tudo paracriarum
ar de alegria e descontração", conclui.

,
,

Arvore de Pascoa

(! tradição típica
da Alemanha

Pelúcias aparecem em

diferentes co,res-e texturas

OCPConstruir&RdQrmar
Fevereiroj2011 18

), FAÇA VOCÊ MESMO
Semanas antes da Páscoa reserve cascas de

ovos com apenas um furo pequeno. Lave-as e

deixe-as secar de cabeçapara baixo. Pinte as cas

cas com tinta plástica ou tinta de papel crepom.
,

Libere a criatividade e misture cores ou crie de
senhos divertidos para as crianças. Depois, re
corte tiras finas e também pequenos círculos de

papel branco, tampe o furo colando por cima os

círculos. Das tiras faça alças que também serão
coladas na parte superior dos ovos.

Na Sexta-feira Santa coloque em um vaso um

galho totalmente seco" sem folhas. Deixe- o reci

piente exposto em local visível da casa e final
mente no domingo dePáscoa chame toda a famí-:
'lia para ajudar a pendurar os ovinhos pintados.

A árvore da Páscoa (Osterbaum) pode ser reti
rada a partir do segundo Domingo após aPáscoa.

FOTOS DEBORA VOLPI

Ovos pintados ajudam a espalhar
o clima de Páscoa pela ca�a 'I

/
OUTRAS DICAS
• Os ovos são um símbolo de vida e

renascimento, daí a Sua ligação íntima com
a celebração da Páscoa. A decoração mais
clássica para esta data se utiliza da pintura de
ovos - desenhos personalizados, com stencil,
carimbos - mas pode ir muito além disso.
Eles podemser decorados com sobras de
tecido, papel de parede ou lã.

• Jarras ou pequenos potinhos de vidro
,forrados de amêndoas coloridas, ovinhos ,.."

pintados ou pequenos ovos de chocolate
podem ajudar na decoração do hall de
entrada, da sala ou da cozinha.

.1"

• Tire dos armários todos os cestos que tem

guardado. Espalhe as cestinhas pela casa, é
, claro, repletas de chocolates. Se não possuir
cestos ou quiser variar, 'aproveite tigelas
simples para construir bonitos e

apetitosos "ninhos".
-

Fonte: www.eud€coro.com

)

.
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cinemas agora. pode estar
disponível na sala de casa

FOTOS DIVULGAÇ�O

5
[araquá do Sul recebe a primeira sala de cinema 3D residencial

e a cena é de um show, você
se sente como parte da pla
teia. Quando -o que há na tela
é um jogo de futebol, a ím
ressão é de estar dentro de

campo, peninha dos jogado-
res, acompanhando cada passe de bola.
Agora quando a imagem é de um filme

.. de animação, impossível não voltar a

ser criança e se emocionar com os per
sonagens saindo da tela provocando de

espanto à gargalhadas. Estas são algu- dez de som e imagem, além de uma

mas das sensações quando se assiste a grande sensação de profundidade nas

_

um filme em 3D (três dimensões). A no- cenas. "Quem vê fica impressionado.
vidade é que a tecnologia, disponível em Porque é muito real. A impressão é de

poucos cinemas do Estado, agora pode que você está dentro do filme, porque
, serutílízada na sala da sua própria casa.

.

as liri1ag�ns- têm esta profundidade e

É que Jaraguá do Sul é a primeira ficafu' rríüíto reais. Nos filmes de ani
cidade catarinense a receber uma sala .rnação a sensação de profundidade é
de cinema 3D residencial. A novidade ainda maior", comenta o técnico em

trazida pela empresa TDC Automação eletrônica e um dos sócios da empresa,
Residencial proporciona maior níti- ThomasVieira.

No cinema residencial 3D utiliza-se
um projetor de alta definição e óculos
de lentes eletrônicas de cristal Iíquido.
Com o equipamento, é possível também
visualizar fotos em três dimensões.
,

A sala está disponível no showroom
da empresa, que fica na Rua João Pla
ninchek, número 657. Para conhecer o
novo sistema, é preciso agendar uma
visita. Outras informações pelo telefone
4733700311.

Imagens em 3D se aproximam da realidade.
encantando crianças e adultos
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Area de estudos merece atenção
especial e deve primar por
-coruorto e funcionalidade'

onfortável, tranquilo,
em iluminado e é

claro, funcional. As
im deve ser o local
eservado para lon

gas horas de leitura
e concentração.A área de estu
dos, que pode ser um cômodo

independente ou integrado ao

dormitório, merece atenção
especial na hora da decoração
eum cuidado redobrado, prin
cipalmente em relação à ilumi

nação e escolha dos móveis.
"Para começar, o espaço

deve ficar em uma área tran

quila da casa, livre de mo

vimentação e barulhos em

excesso", destaca Djalma Na

sário, da Projemóveis. Boa

ventilação e iluminação natu�

ral também ajudam a tornar

mais agradável os momentos.
dedicados aos livros, de acor

do com o profissional da área.
Quando este cantinho da

casa for destinado à crianças e

1- ,

I
I

adolescentes, é preciso um es-
. .

forço ainda maior. Para com-

petir com televisões, internet,
videogames, ipods, brinque
dos e tantas outras tentações
do universo infanto-juvenil,
a área de estudos precisa ser

sedutora. Como a maioria das
bancadas-são projetadas den
tro dos quartos, elas precisam
estar em posição contrária aos

aparelhos eletrônicos, para
evitar desvio de atenção dos
estudantes.

Prateleiras ou gaveteiros,
indicados para guardar os ma
teriais escolares, são itens in

dispensáveis, assim como as

luminárias. E já que os note

books fazem parte do cotidia
no das bancadas de estudo, es
pecialmente dos adolescentes,
é preciso garantir a infraestru
tura necessária de' tomadas
atrás da mesa. Um painel que
esconda os fios ajuda amanter

o visual em ordem.

Na hora de decorar a área de estudos, vale'
redobrar o cuidado c..m a iluminação

lo

OCPConstruir&R�nnar
- Fevereiroj2011 I

OUTRAS DICAS:
• Faça uma lista de tudo que
necessita, como: computador,
impressora, conexão à Internet,
telefone, cadeira, mesa. arquivos,
gaveteiros, material de escritório,
espaço para livros e boa

iluminação.
• Faça uma planta simples do
espaço. Asmedidas ajudam na

,...

hora da compra do mobiliário e de
se decidir sobre a disposição.

• Escolhamóveis ergonômicos. Orna
cadeira adequada é fundamental
para não prejudicar a saúde do
estudante.

• Garanta excelente iluminação à
mesa. Dê preferência à luz branca.

•Aproveite toda a área disponível
-

para ganhar espaço. Não se

esqueça das paredes: use e abuse
de prateleiras e de móveis que
tenhammultiuso.

Plantas decoram e trazem tranquilidade
para o quarto do estudante

J
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Além disso, .revestímentos
possuem o diferencial de serem

ecoloqícamente corretos
raticidade, sustentabi
lidade e estilo. Com es

ses.diferenciais, 'os pisos
laminados conquistam
cada vez mais adeptos.
Isso porque este tipo de

revestimento além de oferecer fa
cilidade na limpeza e requinte aos

ambientes é considerado ecologi
camente correto.

De acordo com Gerson Lemke,
da Global Pisos, o piso laminado é
a combinação de beleza, durabili
dade' facilidade de limpeza e pra
ticidade de instalação. "Este tipo
de revestimento é funcional como
isolante térmico, e principalmente
acústico. Com um sistema de en

caixe que dispensa o uso de cola,
facilita omanuseio demóveis. Tam
bém pode ser instalado sobre pisos
cerâmicos, assoalhos d.e madeira,
piso bruto, entre outros materiais",
explica.

Em relação à manutenção deste

tipo de piso, a orientação é evitar o
excesso de água, o uso de cera,' sa
pólio, lixa ou palha de aço. Para ga
rantir a limpeza, é preciso apenas

uso de pano úmido.
Uma das novidades, neste seg

mento é o piso acústico que pro
porciona ao cliente redução de ruí
dos em até-60%, sendo recomendado
para apartamentos, casas de dois pa
vimentos ou áreas comercias.

• Praticidad.e.na
limpeza

• Resístêncía'a riscos
. emanchas

:::::

e "

,

• Instalaçáo'rápída
e fácil "

..,:

"

• Piso térmico e acústico
" �' .. � '�:' ��}'.r .

, :'.- Enobrece e dá estilo
," aos 8llliigfites

. _.

-.;:�

,
.�' ',:::.

,.'

::�{ ->:A'::::::::', ',;:,:::'
.

. ,

• E ecoloÇP.camente
correto

'FOTOS DIVULGAÇÃO

'.'.� -.� ':;",: ,. .: :_. ',,', .....'... •

- ;t.

Revestimento
oferece

durabilidade
e fácil

instalação.
Laminados

também são

ecologicamente
corretos

rizott
Materiais de Construção

/
/
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Rua João Januáric,Ayroso" ,10 - Safa01
,

Centro - JaJaguádoSUl - se
473371BJ97 � www.sJabafpisos.collLbr

Rua DUIVaI MarcaUo Jfl100 Fone: (47)l.cfeamerdo F'nnze. • TiraMarlins
e.:man: roja�ai"'com 3'273-�675Jaraguál do Sld li se 'I
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Promoç6es especiais.
56 até domingo
no Shopping Brelthaupt.

NIX
Rua xy de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

5 IF _thewayyou move
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'Somos número um em

difusão tu no Estado'
Presidente da Scar, UdoWagner chama atenção à importância da
cultural e da própria instituição para amicrorregião e ao Estado

JARAGUÁ DO SUL

Já tido como um potencial elefante
branco para Jaraguá do Sul, ou
seja, uma obra incompatível com a

realidade local, o Centro Cultural
Scar, hoje, é referência não só no

Estado de Santa Catarina, mas
no Brasil inteiro. A confirmação
disso vem fácil quando levados
em consideração os números
conquistados nos últimos anos.

Somente
em 2010, o prédio recebeu 260

eventos, sendo 80% deles na área artístí
ca, emais de 96 mil pessoas. No compa
rativo com o ano anterior, esta estatística

demonstra um acréscimo de quatromil especta -

'

dores ao saldo positivo da instituição. Outromo
tivo a ser comemorado e que põe em xeque crí
ticas passadas, é o fato de a Scar, hoje, servir de
exemplo na conquista de equihbrio financeiro.

Apesar de necessitar de R$ 60 mil mensais para
amanutenção do espaço, a entidade alcançou ti
difícil tarefa de não amargar dividendos.

Confira, a seguir, o que o presidente UdoWag
ner tem a dizer sobre esses e outros assuntos .

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.colÍI.br

"
Jaraguá do
Sul era uma

cidade antes da
inauguração da
Scar e, agora, é
outra totalmente

diferente.

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

o Correio do Povo - O que
deve melhorar no setor da cul
turaem 2011?

UdoWagner - Em âmbito lo

cal, ela está dentro dos padrões
esperados. Na minha visão, Iara
guá do Sul é número um em di
fusão de cultura em Santa Cata
rina. Estamos no caminho certo,
porque temos um equipamento
como é o Centro Cultura elogia
do por todos, inclusive artistas.
Outro ponto é que estamos con

seguindo trazer à cidade uma di
versificação de espetáculos, sem
discriminação. Além disso, ainda
tem a frequência do público, o

grande espetáculo da Scar é ele.
Em nível nacional, a cultura

ainda precisa ser encarada como
uma atividade a exemplo da edu
cação e saúde. Ela não pode ser

preterida, porque faz bem para
a alma das pessoas. Em Jaraguá
do Sul, por exemplo, onde se

trabalha muito, o relax é a ativi
dade çultural. É a contrapartida
às funções laborais. Por isso, no
Brasil, gostaria de vê-la assim,
necessária para o equilíbrio do
ser humano. Não menor, nem de
menos importância.

OCP - Afinal, a cultura gera
renda, emprega milhões de pes-.
soas no país, não é?

Wagner - Em Jaraguá do Sul
temos alguns equipamentos,
como a Scar, o Sesc, o Centro

Empresarial, a Arena e o Parque
de Eventos. As atividades neles
desenvolvidas proporcionam
um novo negócio, o negócio da
cultura e do esporte, que em

prega pessoas, ocupa hotéis,
então, acho que a cultura é uma
atividade como qualquer outra.
À frente da Scar, nós a adminis
tramos como uma prestadora de

serviços nesta área. É um negó-

cio, mas que exige sensibilidade
na gestão.

,OCP - O que senhor espera
da gestão de Ana de Hollanda à
frente doMinistério da Cultura?

Wagner - Eu defendo que
quando uma pessoa é indicada
ou eleita para um cargo, todos
devem torcer e ajudar para ela

,

fazer uma grande gestão. É um

fato consumado. Porém, aminha
opinião particular é que quando
se indica um artista de qualquer
segmento da cultura se perde
porque deixa de produzir dentro
da atividade inerente a ele. Além
disso, dificilmente, tem uma for

mação voltada à gestão. Por isso,
defendo como ideal a escolha de
um administrador com sensibi
lidade para a área cultural. Do
contrário, perde-se duas vezes,
na produção artística e no des

preparo na gestão.

Mesmo assim, torço pela mi
nistra. O sucesso dela é o sucesso

da cultura, da Scar, do Estado.
Não podemos pré-julgar, porque
muitas vezes temos surpresas
agradáveis.

OCP - Projeto da gestão pas
sada, o Vale-Cultura pode ser

aprovado pela Câmara dos De

putados nos próximos meses. O
senhor acredita que estamedida
realmente fomentará o acesso

às atividades culturais no país?
Quais/os benefícios que ela ten
de a trazer à Scar?

Wagner - Tudo o que vier para
aumentar o número de pessoas
com acesso ae produto cultural
é bem-vindo. No entanto, eu dis
cordo das ações que penalizam.
a indústria e o comércio, pois
ambas já têm uma carga tribu
tária excessiva. Sou contrário ao

aumento de alíquotas e à criação

UdoWagner:
a cultura

não pode ser

preterida,
ela faz bem
à alma das

pessoas

de novos tributos. Eu preferia
que isso não saísse do bolso da

empresa, mas que viesse de aba
timentos de imposto, como no

caso da Lei Rouanet. Quando as

empresas são penalizadas, quem
paga? O consumidor final.

OCP - As leis deíncentívo à
cultura estão adequadas à ne

cessidade das entidades e artis
tas locais? Algo precisa mudar?
O quê?

Wagner - Para minha agra
dável surpresa, a' atual gestão

. municipal está disponibilizando
mais recursos para a área cultu
ral. Vejo isso com bons olhos.

No Estado, temos o Funcultu
ral, que depende de projetos. Na
Scar, temos um já aprovado, que
é o do Festival de Formas Anima
das, e ainda, junto aos parceiros,
uma contribuição financeira

para o Femusc. Eu defendo, po-.
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rém, que alguns ícones de Santa
Catarina, como esses e o Festival
de Dança de Joinville, não deve
riam entrar anualmente no mes

mo processo dos demais.

Finalmente, chegando à Lei

Rouanet, do governo federal, eu
a acho uma ótima alternativa.

Mas, depende muito de quem
aprova um projeto ter parceiros
que destinem 4% do imposto a

pagar para fins culturais. Aqui,
quero destacar algo muito bom:
os empresários ]araêaenses
fazem isso. Exemplo é o fato de
400 dos 600 alunos da Scar con
tarem com bolsa de estudo total
ou parcial devido a este enten

dimento vindo de três empresas
locais. Vejo muitas pessoas e en

tidades reclamando, mas ambas
<,

carecem de projetos. Nós, na

Scar, fizemos para todos os âm

bitos' municipal, estadual e fede
ral. Sem eles, não se conseguem
recursos públicos.

OCP - No passado, muito
já se criticou as ações de in
centivo à cultura promovidas
pelo governo de Santa Catari
na. Agora, com a mudança na

administração estadual, o que a

classe reivindica?

Wagner - O setor espera uma
Secretaria da Cultura com do

tação orçamentária própria. Na
verdade, existe muito mais de
manda do que recursos. Por isso,
o governo precisa fazer uma pro
posta demonstrando a sua prio-

"
Quem fala
que a Scaré
elitizada não
conhece o

Centro Cultural.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 2011

ridade dentro da área. Os editais
são uma forma, democrática.

Mas, percebemos que, no Esta

do, é tudo muito demorado. O

cronograma da gestão pública é
lento e burocrático.

OCP - Qual a opinião do se

nhor a respeito do Fundo de
Cultura de Iaraguã do Sul, que
em 2011, entra em seu terceiro
ano de existência?

Wagner - Eu tenho a elogiar a
conduta da Prefeitura de Jaraguá
do Sul. Se o recurso é o ideal, cla
ro que todos vão dizer que não.

Mas, é o conseguido. Antes, não
tínhamos nada, portanto, preci
samos elogiar.

Hoje, a realidade no muni

cípio é muito positiva. Temos

diálogo, somos sempre rece

bidos pelas pessoas. Existindo
boa vontade, como atualmente,
tende-se a melhorar ainda mais
o setor cultural na cidade.

OCP - Há quem critique a

Scar por acreditar que ela é elí
tizada e não oferece atividades
destinadas à população em ge
ral. O que senhor responderia a

essas pessoas?
Wagner - Eu quero lamentar.

Quem fala assim não conhece o

Centro Cultural. Eu sei que há

pessoas ainda criticando, mas

essas nunca frequentaram o te

atro porque é um prédio bonito
e pomposo e foi idealizado por
algumas pessoas e inaugurado

"
Tudo o que vier para
aumentar o número

de pessoas com acesso

ao produto cultural é
bem-vindo.

"

Nosso grande
espetáculo é o

público.

"

"
A Scar, hoje, está
economicamente
equilibrada.

" "

há apenas oito anos. Porém, foi
construído não com recursos

públicos diretos e, sim, a partir
de incentivo de empresas de Ia
raguá do Sul e pessoas físicas.

Ele levou 12 anos para ser er

guido e, hoje, é considerado um

dos três melhores do país. Nós
temos é que nos orgulhar. Posso
garantir: a Scar não tem nenhum

preconceito e quem frequenta
o Centro Cultural sabe dessa re

alidade. Só o fato de, em 2010,
termos tido 96 mil visitantes des
mistifica essa ideia. Não temos 96
mil pessoas em Jaraguá do Sul da
chamada elite. Além disso, conta
mos ainda com diversos projetos
sociais. Nossos professores inte
ragem com a população.

Quem diz algo assim, pos
sui um pré-conceito errôneo e

eu quero convidar a fazer uma
visita ao Centro Cultural em

qualquer espetáculo. É fácil
constatar que todas as camadas
sociais da cidade estão repre
sentadas na plateia.

OCP - Qual o papel exercido
pela entidade, hoje, na cultura

jaraguaense?
Wagner - Jaraguá do Sul era

uma cidade antes da inaugura
ção da Scar e, agora, é outra to

talmente diferente. Hoje, graças
também-a outros equipamentos,
o município é o número um de
Santa Catarina em difusão de
cultura.

O que diferencia a Scar de

demais entidades do país? Nós
temos uma área de formação
de talentos, afinal, possuíamos
600 alunos e produzimos cultu
ra, abrindo ainda espaço à de

monstração desses trabalhos.

Aqui, faço, mais uma vez, um

elogio. O nosso grande espetá
culo é o público.

OCP - Quais as principais di
ficuldades enfrentadas pela Scar
na atualidade?

Wagner - Temos um prédio
de dez mil metros quadrados
para manter e contamos apenas
com uma equipe de 11 pessoas.
Se fossemos uma entidade pú
blica, teríamos 50 funcionários.
Por termos uma estrutura enxu

ta, uma frequência de público
maravilhosa e estarmos profis
sionalizando nossos colaborado
res, a Scar, hoje, está economica
mente equilibrada.

Eu encaro a entidade como

uma empresa prestadora de

serviços na esfera cultural. Por

isso, ela deve ser dirigida sem

paternalismo e concessões de
masiadas. Precisamos adminis
trar números.

OCP - Quanto o Centro Cul
tural necessita de recursos para
se sustentarmensalmente?

Wagner - De, pelo menos, R$
60 mil. Temos alguns números

expressivos no Centro Cultural.
Gastamos, por exemplo, anual
mente uma média de R$ 12 mil

Especial 11

em energia elétrica. Ainda temos
os funcionários e os demais gas
tos operacionais.

OCP - No ano passado, a en
tidade buscou apoio de sócios
contribuintes para a manuten

ção do teatro. A comunidade

jaraguaense atendeu a este pe
dido?

Wagner ,- Essa campanha
permanece. Nós afixamos no

hall de entrada uma placa com

os nomes deles. A ideia é che

gar a cem, mas, hoje, contamos
com cerca de 15. Os nossos só
cios contribuintes pagam R$ 100
mensais e ganham desconto de
20% nas mensalidades de cursos

e isenção nas taxas de inscrição,
além de outros benefícios .

OCP - Qual a perspectiva
para20ll?

Wagner - Que 2011 seja tão
bom quanto 2010. Não há moti
vos para um retrocesso. Teremos
eventos de todos os tipos e a fre

quência do público é automática.
Eu quero registrar que estamos

fazendo, neste início de ano, me

lhorias na estrutura do Centro
Cultural. Colocamos também um

gerador de energia na Scar. Quero
de público agradecer a contribui
ção financeira para a adequação
do prédio vinda daWeg, Duas Ro
das e do empresário Décio Silva.

Igualmente, agradeço a ajuda do
industrial WanderWeege pela do
ação do gerador.
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�"onstantemente bato numa tecla que
considero bastante importante den
tro das empresas: o clima organiza

.._cional que deve ser sempre agradável
aos colaboradores. Porém, por mais que a

empresa cuide para que isso aconteça, ela
sempre correrá o risco de ser "boicotada' por
um ou outro profissional com preceitos éti
cos distorcidos. De nada adianta a empresa
oferecer aos seus funcionários o ambien
te perfeito, se lá existirem pessoas que não

compartilham dessa opinião e que não se

importam com o bem estar alheio. Refiro
me aos profissionais que passam por cima
de qualquer coisa, ou qualquer pessoa, para
consegurrem o que querem.

Rafaela, uma profissional da área co

mercial, sentiu na pele o efeito disso. A

moça trabalhava numa empresa de peque
no porte hámuitos anos como vendedora.
Ela:não possuíamuitas aspirações e se sen
tia completamente realizada com seu car

go e salário. Semmuitas ambições, amoça
acreditava que já havia alcançado tudo que
podia querer e, por isso, continuava fazen
do seu costumeiro trabalho, sem se im

portar com o movimento da empresa e do
mercado. Curiosamente, era uma das fun
cionárias commaiores comissões de vendas,
mas isso se dava muito mais à sua compe
tência do que seu esforço para vender bem
e, consequentemente, ganhar bem.

Ao lado de Rafaela, trabalhava Ianaína,
. .

uma Jovem poucos anos mais nova que a

colega tanto na idade, quanto em tempo de
casa. Ianaína, porém, era ambiciosa. Sempre
que almoçava comRafaela, contava o quan
to desejava crescer na empresa. A jovem
fazia planos de ampliação da organização
para outros Estados brasileiros, imaginava o
quanto sua áreapoderia crescer e calculava o
salário que ambas poderiam alcançar se pu
dessem vender para outras regiões do país.
Para Rafaela, tudo aquilo não passava de
brincadeiras, já que para ela tudo estava em

perfeitas condições .. Por outro lado, para Ia
naína, aquilo eramuito sério, e o que ela pu
desse fazer para alcançar seus sonhos, faria.

Ao longo do tempo, as moças foram
estreitando seus laços. Rafaela nunca vira
maldade nas ações de Janaína. Só foi en
tender o quanto estava enganada quando
sentiu seu tapete puxado pela colega. Após
30 dias de merecido descanso, Rafaela vol-

tou de férias com todo o entusiasmo perti
nente a alguém que passa relaxantes dias à
beira de uma praia .

Foi então que ela descobriu que Ianaína
havia sido promovida a Gerente de Vendas.

Surpresa pelas novidades e sem entender
muito bem do que se tratava, num primeiro
momento Rafaela chegou a vibrar pelo su

cesso de sua colega. Parabenizou pelo novo

posto e se colocou àdisposição para ajudá-la
sempre que necessário. Ao chegar em casa

naquele primeiro dia e tentar organizar
seus pensamentos, a moça percebeu tudo
que estava acontecendo. Achou estranho
Janaína ter conseguido se tornar Gerente,
já que anteriormente esse posto não exis
tia. Por se tratar de uma pequena empre
sa, anteriormente os controles de vendas
eram feitos diretamente pelo dono da em

presa. Ficou divida entre concordar com a

importância de existir alguém responsável
por criar emensurarmetas, e discordar sobre
a escolha de seu chefe em promover sua co

lega tão mais nova (Rafaela já havia com

pletado cinco anos de empresa, enquanto
sua colega não chegara ao seu segundo
àno ali dentro). Atordoada com suás indig
nações, amoça tentou se convencer de que
talvez amoçapudesse realmentemerecer tal
promoção e se conformou com a nova con

dição de subordinação à Janaína.
f\ No dia seguinte, porém, logo que che

gou ao escritório, foi chamada para uma

reunião com a nova chefe. Para sua sur

presa e completo estado de decepção, foi
comunicada pela colega que ela estava

demitida. Segundo Ianaína, Rafaela não

possuía o perfil que a organização preci
sava para sua área comercial. Daquele dia
em diante, a nova Gerente buscaria profis
sionaismais agressivos e ambiciosos.

Até hoje, alguns anos após '0 ocorrido,
Rafaela não sabe se conseguiu perdoar
Ianaína. Já recolocada, a moça passou a

entender a importância de estar sempre
alerta' dentro da empresa, mesmo que to

dos a sua volta pareçam amigos. Discordo
de Rafaela em apenas um detalhe: Ianaína
certamente fezpormerecer sua promoção,
afinal ninguém é promovido semmerecer.

Porém, conhecendo a história de Rafae
la, imagino que se ela tivesse sido menos

inocente poderia até hoje responder por
aquela empresa.

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

MATRíCULAS ABERTAS!

CURSO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA -

Início das aulas: 09/03/11
-Horário: 19:00 as 22:00 h

-Duração: 4 meses

-Aulas somente nas 4ªs. Feiras

ESCOLA TÉCNICA DE ENfERMACEM
--

JARAGuÁ

Informações: 3376-4296

www.enfermagemjaragua.com.br

Dicas para enviar o currículo por e-mail
Atualmente, a internet tem se tornado

a principal ferramenta - e mais rápida -

de busca de candidatos pelas empresas,
e muitas pessoas estão recorrendo a ela

para recolocação profissional. No entan

to, uma antiga prática continua sendo fei
ta na hora de buscar um novo emprego: o
envio do currículo via e-mail. Masmuitos
candidatos têm dúvidas na hora de man
dar o documento para as empresas e aca

bam cometendo erros que mais prejudi
cam do que ajudam.

• As buscas por candidatos ocorrem .

cada vez mais via internet, e hoje, fazer
parte de uma boa base de currículos é
fundamental para quem está à procura
de emprego. No entanto, o trabalho pró
ativo de enviá-lo por e-mail é uma ação
a mais que pode ter resultado positivo
- alerta Marcelo Abrileri, presidente da
Curriculum, site especializado em re-

.crutamento e seleção.
Para facilitar este trabalho, confira as

dicas do especialista para fazer a coisa
certa e causar boa impressão:

• Confira se seu currículo está revisa
do e formatado da melhor maneira pos
sível, de forma a salientar seus pontos
fortes;

• Evite erros gramaticais, pois eles

podem fazer com.que seu currículo seja
descartado imediatamente:

• Nunca redija um e-mail com todas
as palavras em letras maiúsculas ou to-

das minúsculas;
• Evite enviar seu currículo em arqui

vo anexo no e-mail. Muitos sistemas de
. .

segurança supnmem arqUIVOS anexos, e

você corre o risco de seu currículo não

chegar às mãos do destinatário. Prefira
colocá-lo no corpo do e-mail;

• Busque objetividade. Em uma carta de

apresentação introdutória revele um tom

educado e informe como você poderá cola
borar com o crescimento da empresa;

• Evite informalidades e prefira ser

respeitoso;
• Nunca peça confirmação de recebi

mento do currículo;
• Só escreva o nome do responsável

que receberá seu currículo se souber
exatamente quem ele é e como se escre

ve;
• A linha do subject (o assunto) de

umamensagem é essencial para alguém
com uma caixa postal abarrotada deci
dir se vai ler ou não suamensagem. Seja
claro e conciso a expressar o assunto da

mensagem;
• A assinatura do seu e-mail deve ser

apenas o convite para o seu currículo
on-line, caso tenha um currículo cadas
trado na Internet;

• Envie o endereço eletrônico que
contenha seu currículo na internet, de
modo que este possa sempre ser visto.
'Neste caso, lembre-se de deixar seu cur
rículo on-line sempre atualizado.
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ex-presidente
não escondeu a di
ficuldade em deixar

......0 governo. Ronaldo
Fenômeno se referiu à sua

saída dos gramados como

"uma primeira morte". Mas
se engana quem pensa que
somente quem lida com a

fama sofre ao sair de cena.

Enquanto boa parte dos

profissionais espera ansio
samente pela aposentado
ria, outra parte reluta em

enfrentar esse momento de

transição - ou nem cogita,
um dia, encerrar a carreira.

Seja por causa do au

mento da expectativa
de vida ou por questões
financeiras, tanta resis-

tência tem prolongado o

tempo de permanência
de profissionais no mer

cado. Esta semana, Marco

Antonio Rossi, presidente .

da Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida

.

(FenaPrevi), associou o

crescimento de 18,79% do

setor, em 2010, ao fato de
os trabalhadores estarem

se aposentando cada vez

mais tarde - enquanto há
dez anos, as pessoas ima

ginavam que deixariam o

trabalho, em média, aos

57 anos, agora elas consi
deram uma idade acima
dos 60. "As pessoas estão

vivendo mais e buscando

qualidade de vida", disse.

Mas sentir-se saudável
e produtivo ou termedo de
se descapitalizar não são

as únicas razões aponta
das por especialistas para
essa fase ser difícil para
muita gente.

- Houve uma mudan

ça de paradigma. Hoje as

pessoas têm tendência
maior a buscar o prazer
no trabalho.' Querem ser

felizes. E quem conse

gue acaba sofrendo mais.

quando chega a hora de
sair - afirma a psicóloga
Iêda Vecchioni, da IMC
Consultoria Empresarial,
que oferece programas de

preparação e planejamen
to para a aposentadoria..

Dificuldade tem a ver com nível de comprometimento
o mal-estar provocado pelo encerra

mento da carreira também pode ter ligação
direta com o nível de comprometimento do

funcionário com a empresa. Segundo a

consultora, quanto mais dedicado for
o profissional, mais conflitos e ques
tionamentos ele terá quando deixar
definitivamente suas atividades:

- As organizações são ótimas
em incentivar as pessoas a se

engajarem, mas péssimas
em prepará-las para
abandonar as suas

funções. O pensa
mento coletivo é: a

partir de determi
nado momento,
vou deixar de ser

útil e produtivo. E .

isso mexe direta
mente com a au

toestima. É raro

estar preparado
para uma mu-

dança tão brusca.
Segundo Rubenvaldo Costa, consultor da

DBM, de inteligência em gestão empresarial,
infelizmente esse processo ainda é cercado
de mitos que tornam o momento de pendu
rar as chuteiras mais doloroso do que deveria
ser. Um deles é a tendência de os profissio
nais associarem aposentadoria com perda de
identidade. Afinal, quem nunca se referiu a

alguém como o fulano de tal, da empresa X?
- A aposentadoria mexe diretamente

com perda de status, poder e riqueza, um
tripé que amaioria das pessoas tem dificul
dades em deixar para trás - acentua Costa.

O quanto antes os profissionais pen
sarem no assunto e identificarem quais
competências podem explorar no futuro,
fora da organização, acrescenta o consultor,
mais bem preparados estarão para enfren
tar esse novo ciclo:

- Na tentativa de continuarem ativos
e complementar a renda, muitos acabam
abrindo negócios próprios ou se tornando
consultores.

mecânico Edson Mon-
. tenegro, de 62 anos, já
começou a fazer. Fun

cionário há 25 da KSB -

multinacional de origem
alemã que fabrica bom
bas hidráulicas para a in

dústria de óleo e gás -,
ele não pensa em parar de
trabalhar tão cedo. Mas já
cogita alternativas para
quando estiver cansado o

.

bastante para continuar.
_. Já me aposentei

pelo INSS por tempo de

serviço, mas acho que
minha experiência. ainda
pode ser útil ao mercado.

Faço meu horário e, às

vezes, trabalho de casa.

Não é uma questão de
comodismo ou finan
ceira: gosto do que faço.
Quando não me sentir
mais eficiente e produ
tivo' vou pensar em parar
- garante Montenegro,
que planeja dar aulas de
física num pré-vestibular
comunitário perto de sua

casa, em Iacarepaguá. -
Quero continuar ativo. E
ensinar é algo que me rec- ,

ompensa e dá prazer.

Estratégia passa por associar
aposentadoria a recomeço

.

' <" Para amenizar tantos

sentimentos de perda,
1 o ideal é entender que o
I

velho conceito de aposen-
tadoria - como descanso
no fim da vida _. ficou
definitivamente para trás.
Abandonar os comprom
issos e ganhar mais tem

po livre deve soar como

um recomeço, destacam

especialistas. Diante
dessa nova perspectiva, a
meta de ter poupança e

. plano de previdência que
garantam a tão sonhada

tranquilidade financeira

agora coexiste com uma

necessidade cada vez

maior de fortalecer a seg
urança emocional.

- Por isso é tão im

portante estimular quem
está próximo da aposen
tadoria a trabalhar valores

ligados à autoconfiança.
As pessoas ficam perdi
das, sem saber o que fazer
com tanto tempo livre e

com medo de incomodar
a família. É preciso traçar
um novo plano - sugere
Iêda.

É o que o engenheiro
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PELO QUE BRILHAM OS SEUS OLHOS?

Um
dos melhores recrutadores de pessoas que co

nheci me dizia que o que ele mais observava era
o brilho nos olhos dos candidatos no momento
das entrevistas. O currículo era um mero desem

patador, dizia ele. O que me fazia acreditar numa pessoa
era o brilho de seus olhos.

Eleme contava que enquanto conversava com o candidato
sobre vários assuntos, ficava observando o brilho dos olhos.
Há pessoas que os olhos só brilham quando se fala em salá

rio, comentava ele. Há outras que não brilham para tema al

gum - estão ali apenas em busca de um emprego. Há outras,
porém, que os olhos brilham quando lhes é apresentado um
desafio, uma dificuldade a ser transposta, uma nova opor
tunidade de aprendizagem. "Esses eram os meus escolhidos",
dizia ele. "E nunca errei", completava com orgulho.

As empresas de hoje precisam de pessoas que queiram
aprender, fazer, criar, inovar, se desafiar. Pessoas que façam
parte da solução e não do problema. Pessoas que se compro
metam, façam tudo com atenção aos detalhes e que termi
nam o que começam. Enfim, pessoas motivadas para a ação.

Muitosme dirão que isso é "papo de patrão" e que o empre
gado é explorado pela empresa e que não tem que se compro
meter com 'nada além do que lhe rende seumísero salário. Para

esses, minha resposta é: vivam assim, ajam assim, pensem as

sim e verão o sucesso pessoal e profissional que terão e o quão
felizes serão como pessoas.

O ser humano tem que sentir orgulho de seu trabalho, de
sua participação, daquilo que faz. Esse é um componente
fundamental de sua felicidade pessoal e profissional. E o

sucesso profissional o fará uma pessoa mais equilibrada e

capaz de lutar pelo seu bem estar familiar, pessoal, espiri
tual' psicológico. Para isso, é claro que as empresas devem

propiciar um ambiente favorável de trabalho em todos os

sentidos, mas cabe a cada um de nós construir esse ambiente,
fazê-lo acontecer com harmonia e dedicação em benefício dos

clientes, das pessoas que compram nossos produtos e utilizam
nossos serviços e de nossos colegas de trabalho.

.

Pessoas que lutam nessa direção têm seus olhos bri
lhando o tempo todo. Não se entregam, se desafiam to

dos os dias a humanizar cada vez mais o seu trabalho e a

dignificá-lo com a busca da excelência. Passam do plano
do choro ao plano da ação. Agem em direção ao equilíbrio
pessoal e profissional, fazem niais do que os outros espe
ram; andam o quilômetro extra-e por isso vencem e são

mais felizes. E você? Pelo que brilham os seus olhos?
Pense nisso: Sucesso!

�
APEVI

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

administrativo@apevi.com.br
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ASSOC/AÇÃODAS M/CROE

\/7'PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

REDAÇÃO EMPRESARIAL E A NOVA ORTOGRAFIA
Data: 28 de fevereiro e 1° de março de 2011

Horário: 18h30min às 22h30miÍl
Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

PALESTRA GRATUITA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EMPRESARIAL
Data: 02 de março de 2011
Horário: 19h às 20h30min
Palestrante: Renan Carvalho

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CURSO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL
Datas disponíveis:

Opção 01: dias 02 e 09 de março, das 19h as 22h30min (quarta-feira) OU
Opção 02: dias 12 e 19 março, as 13h30min. as 17h (sábado)

Instrutora: Graziela Donato
Local: Decorlive Decorações

d GESTÃO DE MATERIAIS E ESTOQUES
Data: 14 a 17 de março de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Roberto Klosowski Machado

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Data: 14 a 17 de março de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Solange Perez Grajauskas Gonçalves
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Aliança Educacional
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Atenção!!! Estamos em novo e'ndereço:
Rua Presidente Epitácio;Pessoa, Bp -.Centro f Em frente, ao Corpo de Bombeiros

"

TeL3276-Q700 I Venha cO:nhecer! .www.grupometa.com
"

'

r VAGAS PARA AMB9S OS SEXOS
.

SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA
REPRESENTANTE COMERCIAL
VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

ESTÁGIO• Analista fiscal'j

Vivência ern.sscritório contábü,
Enviar e-mail para vivianne.

moras@grupometa.t,om

ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS

TÉCNICAS ICOORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVAS

ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS
Vivência na descrição de cargos e

< salários. Conhecimento em Excel

. Avançado para elaboração de estatís
ticas. Cursando ou completo Superior
Administração, RH, Economia, Ciências .

Contábeis.
ANALISTA FINANCEIRO/CONTÁBIL
Vivência na área financeira e contábil.
ANALISTA DE LOGíSTICA
Vivência no processo de logística
rodoviário. Possuir CNH. Cursando ou

completo curso superior.
ANALISTA DE PROJETOS
Irá atuar com elaboração de projetos de
arquitetura, desenhos diversos. Con
hecimento avançado em Auto Cad.
ANALISTA DE RH
Vivência em folha de pagamento,
cálculo de folha, cartão ponto, férias,
rescisões entre outros.

ASSISTENTE COMERCIAL
AUXILIAR DE PCP
DESENHISTA
Vivência em desenvolvimento de pro
jetos de arquitetura. Conhecimento em

Auto Cad e 3D.
ESTILISTA
Vivência com desenvolvimento de

ANALISTA DE CUSTOS

Desejável vivência em cálculo, custos
de produtos (matéria-prima), processos,
preço de venda. Superior completo ou

cursando em Administração ou áreas
afins.
ANALISTA DE PROJETOS
Vivência em padronização de projetos,
projetos da empresa Vale ou Petrobrás.
Cursando ou completo Engenharia
Mecânica ou Técnico em Mecânica.
ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável vivência em montagem,
manutenção mecânica eu elétrica.
Disponibilidade para viagens.
COMPRADOR
Vivência em negociação com fornece

dores, processo de devolução, desen- ,

volvimenta de novos produtos, realizar
e analisar cotações entre outros.

COORDENADOR DE VENDAS

Desejável vivência na área têxtil e
desenvolvimento de produtos.
DESENHISTA CRIATIVISTA
Vivência em desenvolvimento de

estampas e bordados. Conhecimento
em Photoshop, superior Completo ou

Cursando.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-i0.
ENCARREGADO DE CORTE

Vivência na função, liderança de

equipes.
INSTALADOR TÉÇNICO
Vivência em instalação de alarmes,
câmeras, portões eletrônicos, telefones.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
LíDER DE PRODUÇÃO
Vivência em montagem de estruturas,
componentes mecânicos e coorde

nação de pessoas.
MODELlSTA.
Vivência na elaboração de tabelas
de medidas, acompanhamento de

provas de peças. Conhecimento em

modelagem de tecido plano e malha
no sistema Lectra ou similar. Desejável
Inglês intermediário.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Desejável vivência em manutenção de

máquinas (rama, secadora, abridora
entre outras).
OPERADOR DE ELETROEROSÃO
Cursando ou completo curso Técnico
em Eletromecânica, Usinagem ou Fer
ramentaria.
PROFESSOR DE INGLÊS - ESCOLA
IDIOMAS
PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO
Vivência em PCP, Programação.
PROJETISTA
Vivência projetos arquitetônicos,
Autocad e 3D.
PROJETISTA ÉLÉTRICO
Cursando ou Completo Técnico em

Elétrica ou Eletromecânica. Conheci
mento em lógica de comando elétrico.
SUPERVISOR DE COLETA
Vivência em coordenação de pessoas,
operacional.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
Vivência na função.
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO OU
ELETROELETRÔNICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Desejável vivência na função e

COREN.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Desejável vivência em manutenção
de servidores, pequenos reparos,
manutenção da rede.
TÉCNICO QUIMICO
Vivência com as normas IS09001 I
14001 I OHSAS 18001
TÉCNICO DE IMPRESSORA

OPERACIONAIS

AJUDANTE CARGA/DESCARGA
AJUSTADOR MECÂNICO
Desejável cursando ou completo Téc
nico em mecânica ou elétrica.
ALMOXARIFE/CONFERENTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.

, AUXILIAR DE ELETRICISTA
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Possuir curso de Op, De empilhadeira e

habilitação C.
AUXILIAR DE CORTE
Vivência com separação e preparação
de lotes.
AUXILIAR DE TINTURARIA
Irá auxiliar nos processos de tinturaria,
analisar a malha e fazer teste de ph
AUXILIAR DE TRÁFEGO
Conhecer bem a região.
AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação
para bombeamento de concreto.

COLETOR
COSTUREIRA
DESENHISTA
Vivência em desenvolvimento de

projetos de arquitetura. Conhecimento

em Auto Cad e 3D.
DOBRADEIRA/REVISORA
ENCANADOR
ESTAMPADOR
ESTOFADOR
FRESADORITORNEIRO MECÂNICO
JARDINEIRO
Vivência com preparação, conservação
e limpeza de jardins
LAVADOR DE VEíCULOS
MARCENEIRO
MÊCANICO DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA /MOTO-BOY
Possuir CNH AS, AE e curso do 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 Guararnirirn.
OPERADOR DE MÁQUINA SERI
GRAFIA
PASSADEIRA
PINIDR INDUSTRIAL/PINTOR A
PISTOLA
PEDREIRO / PINTOR DE PAREDES E
REPAROS
PRENSISTA
SERRALHEIRO
SOLDADOR
Vivência em solda Mig; Aço Carbono
e lnox. '

TALHADOR
TECELÃO
TOSADOR DE ANIMAIS
ZELADORA

..Aox.ServiÇQs Gerais
'.A�nd$nte de Padaria
"Auxiliar de Padeiro .

" Fisêal de Loja
" lider deSetor
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Em minha empresa, nas últimas semanas, a pressão vem aumentando e está

chegando a um nfvenhsupórtáV�I...C�B.,"
'

-

MAX:A pressão por resultados imediatos visa evitar a pior hipótese, a da demis
são de Iions empregados.'Gomo essa'pressão 'já parte em alto' e bom som lá do

'

topo do organograma, ela tende a se amplificar namedida em que vai descendo

a escada da hierarquia. Se você está num dos degrausmais baixos, a impressão
é de urna paranóia éoletiva. Quanto ao limite I

suportável, tudo é uma questão de

referência. Empresas que nuncaprecisaram pressionar, e agora se vêem obri

gadas a fazê-lo, estão encontrando mais resistência porparte dos empregados.
Lamento, mas não há uma soluçãomágica e instantânea para essa situação.A

. .

pressão repentina é um claro recado da empresa de que as coisas não vão bem.

Concluf Biblioteconomia, e penso fazer uma pós em Ciência da Informação
para aumentar minha empregabilidade ...B.M.

MAX: Epístemologicamente, são cursos congêneres.ACiência da Informação
é a aplicação de recursos tecnológicos àBiblioteconomia, que hôdiemarnente

abrange tapto os livros analógicos quanto o universo digital. Se sua graduação
foi adequada; você já aprendeu i�so. Seriaméllionvocê fazer-umMIJA, que
lhe agregaria conhecimentos deAdministração e aumentaria suas chances de

trabalho em outros setores, porque omercado para bíblioteconomistas ainda é

restrito no Brasil.

Estou de saco cheio no meu emprego ... S.l.

MAX: Ah, uma refrescante expressão que os mortais entendem. De modo

geral, o que gera esse tipo de insatisfação é a falta de perspectiva - aquela
incômoda sensação de que amanhã será igual a ontem. Isso ocorre quando
a pessoa pensa em um. emprego, ao invés de pensar em uma carreira. Um

emprego é sempre uma relação de curto prazo, porque pode terminar a

qualquermomento. Uma carreira é feita de decisões pessoais, sem a partici-
, pação da empresa, que visam.ao total esvaziamento do saco no longo prazo.

Sugestão: estude, aperfeiçoe-se, participe de seminários, conheça profissio
nais que poderão auxiliar na construção de seu futuro. Se você pensar apenas
em trocar de emprego, suá situação continuará a mesma.

ESPECIALISTAS DESTACAM OS TALENTOS
DO PROFISSIONAL DO FUTURO

Saber se comunicar, fluênciaem outros idiomas e domínio da tecnologia são requisitos essenciais

A
necessidades do merca

do de trabalho estão em

constante mudança, numa
apidez

.

cada vez maior.

Consequentemente, o mesmo acon

tece com o perfil do profissional que
as empresas estão buscando. Habili
dades que eram pouco requisitadas
no passado agora são consideradas
essenciais e valorizadas pelos em

pregadores. Saber se comunicar em

múltiplos ambientes, ter fluência em

outros idiomas e domínio das ferra
mentas tecnológicas necessárias para
fazer uso das redes sociais são alguns
requisitos essenciais hoje em dia.

" As empresas querem profissio
nais pró-ativos, com iniciativa, que
se gerenciem. Ou seja, que sejam
menos dependentes e mais autôno
mos

li

Mas não para por aí. Segundo
EdsonRodriguez, vice-presidente da
Thomas Brasil e consultor em gestão
de pessoas e orientação profissional, !

existem sete grandes talentos que o

profissional do futuro deve atender:
autogerenciamento, comunicação

múltipla, capacidade de negociação, adap
tabilidade, educação contínua, domínio da

tecnologia e foco nos resultados.
No entanto, afirma ele, não há uma

receíta mágica para atender às novas exi-
gências do mercado:

.

- As pessoas não

devem estar focadas
em priorizar um ou

mais desses talentos,
mas sim estar atentas

ao que fazer com suas

competências e como

utilizá-las para crescer

profissionalmente. Se
o profissional for capaz
de responder a desafios
e a outras exigências de
modo rápido e inova

dor, terá mais' chances
de deslanchar no rner-

aprimorar o conhecimento técnico dos

profissionais émais fácil e mais barato do

que modificar suas atitudes. Dentre essas

competências, ela destaca a autornotiva

ção, pois permite que os profissionais te
nhammaior capacidade de realização, de

gerar resultados, seja em
.

que área for:
- Um profissional que

tenha naturalmente von

tade de fazer, de aprender,
"

de trocar, de interagir, que
não precisa ser "empurra
do", é altamente deman
dado pelo mercado. Todo.
gestor quer alguém assim

em sua equipe.
Mas de nada adianta

seguir métodos, regras
ou parâmetros para ter

sucesso- se o profissio-
. nal não estiver satisfeito
com o que faz. "Passamos
a maior parte do nosso

tempo no trabalho. Se estamos felizes com
o que fazemos, isso se reflete inclusive ria

nossa qualidade de vida", completa Rodrí-
I

guez, daThomas Brasil.

1.1/if
Um profissional que
tenha naturalmente
vontade

__
de fazer,

de aprender, de
trocar, de interagir,

... .

que nao precisa
ser 'empurrado', é

altamente demandado

pelo mercado.
ANA CAROLINA MAFRA

cado.
De acordo com Ana

Carolina Mafra, da em
presa de gestão de RH Equipe Certa, as

empresas têm valorizado mais as com

petências comportamentais do que as

técnicas, pois já está comprovado que

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Expectativas desencontradas,mudança deprioridades e áreaem declínio são algunsmotivos

Omomento
certo para

mudar de carreira
muitas vezes é como
uma dor de dente"

que começa pequenininha
e, se deixada de lado, pode
tornar-se desesperadora,
praticamente insustentável.
A comparação é feita por
Cheryl Heisler, presidente
da Lawternatives, uma em-

presa americana de consul
toria para advogados que
queremmudar de profissão,
mas não sabem por onde

começar. A decisão de dar
uma reviravolta na vida pro
fissional, diz ele, aflige mais
pessoas do que se imagina
e, na indecisão, pode-se
perder uma grande oportu
nidade:

- Você deve considerar
realmente uma mudança
de profissão antes de che

gar ao fundo do poço, para

Em artigo publicado no

site Glassdoor.corn, Nancy
Mann Jackson, jornalista
amencana especializada
em pequenas empresas
e questões trabalhistas,
aponta as principais ra

zões que fazem as pessoas
mudarem de carreira, se

gundo especialistas em RH
e coaches:

. ..

que possa, aSSIm, maxum-
zar 6 tempo que terá para
buscar novas opções, para
refletir, criar estratégias,
exercitar seu 'networking' e
apresentar seu novo eu ao

mercado - afirma Heisler.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Abertura de Vaga para Contratação
,

'

senac

II. Vagas para ambos os sexos

..

Educacional/Pedagógico
R$ 2.454,00 por mês 26/02/2011 a 03/03/201101 (uma) Jaraguá do Sul-

Horário: vespertino e Noturno

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

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de ate 24 meses, respeitando a ordem classificatória.
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Corredores
cheios,

promoções. fre

quentes e vende
dores atribulados

não são mais exclusivi
dade de datas fesfivas,
como Natal e Dia das
Mães. Com o cresci

mento do potencial de
consumo dos brasilei
ros e a ascensão das

classes C e D, o cenário
se tornou recorrente em

grandes shop'pings do

país, que já aproveitam
os benefícios dessa mo

vimentação. Além do fa
turamento ter crescido
17% no ano passado,
o espaço para aluguel
apresentou aumento de
46% nos últimos cinco

anos, segundo dados
da Associação Brasilei
ra de Shopping Centers

(Abrasce). Expansão que
favorece pequenos e

médios empresários em

busca de área com co

modidade e circulação
garantida para abrir no
vos empreendimentos.

- A expansão na

oferta de crédito, o cres
cimento do emprego
formal e o consequente
aumento da massa sala
rial são elementos que
também justificam essa

expansão. O impacto da
indústria de shoppings
na economia nunca foi
tão grande, bem como

o interesse do mercado
no nosso negócio -

diz Marcelo Carvalho,
copresidente da Ancar

Ivanhoe, administrado
ra carioca de shopping
centers.

II
o impacto
da indústria
de shoppings

•

na economia

nunca foi tão
grande.

MARCELO CARVALHO,
COPRESIDENTE DA
ANCAR IVANHOE

"

EXPANSÃO DE SHOPPINGS
I

•

ATRAI EMPREENDEDORES
Interesse pornovas lojas nunca foi tão intenso, dizem espec_ialistas

FOTOS DIVULGAÇAO

Em obras, mas com
61% de área alugada

CEPPSI - RH, Consultoria
em Recursos Humanos

SELECIONA PROFISSIONAIS
PARA AS SEGUINTES VAGAS:

Auxiliar de Produção - ambos os sexos, sem experiência.
Vendedor Interno - formação como Técnico em Mecânica e Elétrica,
Facilidade em vendas.

Projetista Mecânico - Técnico Mecânico com conhec. em Solid Works
2009 e acima.
Caldeireiro - 6 meses de experiência, domínio das rotinas de
mecânica e montagem.
Montador Industrial - 6 meses de experiência, conhecimentos em

desenho mecânico.
Engenheiro Mecânico - Experiência em gerenciamento de equipes,
solid works e demais programas de projetos.
Gerente de Projetos - engenharia elétrica ou mecânico domine
programas da área mecânica como Solid Works, domír,io de
inglês/espanhol.
Auxiliar Departamento Financeiro - cursando superior em áreas afins
Costureiras - Com experiência em overlock, reta e demais máquinas.
Tecelão - Um ano de experiência na função.
Mecânico de Manutenção - Para Indústria Têxtil e Mecânica .

Eletricistas - Instalador Industri.al e de Manutenção.
Auxiliar de Eletricista - Curso na área
Técnico em Informática I

Secretárias e recepcionistas - com mínimo de 6 meses experiência.
Técnicos e Tecnólogo - todas as áreas.
Soldador

Enviar currículos para ceppsirh@ceppsi.com.br ou ceppsi@uol.com.br
OU ENTREGAR no CEPPSI - Clínica de Psicologia,

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

Em cinco anos, a empresa viu o seu

portfólio de empreendimentos crescer

183%: de seis centros comerciais, em
2006, para 17 no início deste ano. Além
de um novo shopping em Campinas, a
Ancar está investindo em três projetos
de expansão, sendo um deles no Nova

.

América, que ganhará mais 130 lojas e

três edifícios com 914 salas comerciais.
As obras, que começaram em janeiro,
devem ficar prontas apenas no fim de
2013. As novas lojas, por sua vez, devem

�

ser entregues em outubro de 2012.

Segundo Carlos Martins, supe
rintendente do Nova América, para
o empreendedor ocupar uma delas é
necessário mais do que experiência no
varejo:

- É preciso ter uma operação conso

lidada ou, se for franqueado, contar com
total apoio da franquia. Hoje, 25% dos ne

gócios de shoppings são franquias.
A publicitária Flávia Lima, de 31

anos, passou no teste: ela acaba de abrir
no NovaAmérica uma franquia da mar
ca MMartan, de cama, mesa e banho.
Além de custo de ocupação mais baixo
em comparação com outros shoppings
da Zona Sul, a escolha do local envolveu
questões como fluxo de pessoal, como
didade e volume de produção.

- As pessoas estão em busca de
conforto e segurança, o que é mais
difícil de oferecer em uma loja de rua.

Sem falar que dentro do shopping a

rentabilidade do negócio tende a ser

maior, já que é possível trabalhar de
segunda a segunda, em horários que
vão além do comercial. A movimenta

ção de clientes também é garantida -

explica a empresária.
Responsável pelo gerenciamento de

13 shoppings em todo o país, a Multi
plan também aposta em novos projetos
para até o fim de 2013. Com investimen
to deR$l,8 bilhão, a estratégia envolve a
construção de cinco centros comerciais
- dois no Rio, dois em São Paulo e um

em Maceió -- e seis torres de escritó
rios em São Paulo, Porto Alegre e Brasí
lia. De acordo com o último relatório da

empresa, de novembro de 2010, oVílla
geMall, na Barra� que terá 13410jas -

já está com 61% da sua capacidade loca
da. Detalhe: a previsão de inauguração é
só no primeiro semestre de 2012.

- Crescemos 290% em área locável
nos últimos dez anos. Só rio ano passado
concluímos três expansões, agregando
um total de 20,7milmetros quadrados -

diz Rodrigo Krause, superintendente de

Relações com Investidores daMultiplan.
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Unerj/PUG ruJre sete
•

t "

novas pós-graduações
Inscrições devem ser feitas até a segundaSemanadomês demarço

FOTOS PIERO RAGAZZI

ais sete novos

cursos de pós
graduação co

meçam a ser

oferecidos neste primeiro
semestre no município de

Jaraguá do Sul. É o segun
do pacote de capacita
ções lançadas pela Unerj
(Centro Universitário de

Iaraguá do Sul) e PUC/PR
1

(Pontifícia Universidade
Católica do Paraná) em

2011. As inscrições devem
ser feitas até o fim da se

gunda semana do mês de

março, antes de iniciar o

período de aulas.
Os interessados têm a

chance de se especializar
nas seguintes áreas: Ma

rketing e Comunicação nas

Redes Sociais, Redes e Se

gurança de Sistemas, Cate

quese no Mundo Contem

porâneo, Projeto e Análise
de Máquinas Girantes, Di
reito Processual Civil Con

temporâneo, Metodologia
para Enfrentamento aVio
lência Contra Crianças e

Adolescentes e Gestão de

Projetos. • Daiana Constantino
O coordenador dos cur - daianac@ocorreiodopovo.com.brf'

sos de pós-graduação, Júlio
César, destaca o curso Ma

rketing e Comunicação nas

Redes Socíais. liA ideia de
criar essa especialização
surgiu de dentro da Unerj
em conversa com acadê
micos e' professores". Essa
modalidade tem' objetivo
geral centrado em ensinar
como planejar projetos de

qualidade com base no co

nhecimento metodológico
e prática profissional das
mídias sociais.

Ainda conforme o edu
cador, o curso Catequese
no Mundo Contemporâ
neo também merece ser

enfatizado. "É a primeira
vez que a região terá urna

pós-graduação voltada para
o ensino religioso". Já as

capacitações Metodologia
para Enfrentamento a Vio
lência Contra Crianças e

Adolescentes e Gestão de

Projetos serão oferecidas na
modalidade a distância, so-

-

mente com algumas aulas

presenciais por semestre.

· LIDERANÇA
· PROFISSIONAL DA QUALIDADE.
· RELAÇOES HUMANAS

\

07, 08 e 09 de março - ACUS'
Com Elias Lourenço, um dos ......hores pal....ram.. no Bra.if�

I 9647-219'2
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Beatriz Sasse

Variedades 13

4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br

Também no lfid4bl

A dupla, que faz show hoje na TheWay (veja Programe-se),
concedeu entrevista exclusiva para a página Plural. Confira!

DIVULGAÇÃO

Plural: Vocês têm três CDs, já estão pensando em outro, prepa
rando músicas novas? Como está a programação para 2011?

Téo& Edu: Sim, já gravamos duas músicas novas, "Gravidade" e "Se

gredo em sua boca", que logoestarão disponíveis noYouTube e no nosso

site (www.teoeedu.com)para os fãs curtirem. Além de já estarem incluí
das no nosso novo trabalho, que iremos gravar ainda este ano.

Deixem um recado para a galera de Jaraguá do Sul, já que fazem
show na cidade neste sábado.

Téo & Edu: Queremos agradecer o carinho de nossos fãs de Iaraguá
do Sul que nos recebem tão bem todas as vezes que nos apresentamos
na cidade, nossa querida "Iaraguã do Céu" como passamos a chamá-la.

Esperamos todos este sábado naTheWay, paramatar as saudades e mos

trar nosso novo show já com as duasmúsicas novas que estarão no nosso

próximo trabalho. Será diversão garantida, estamos ansiosos! Aproveita
mos também, para convidar a todos a nos seguirem no twitter: @teoeedu ,

e participarem da super promoção "Noite de luxo comTéo & Edu", espe
cialmente criada para o dia da mulher! Um grande abraço a todos!

DIVULGAÇÃO

Compras
A Angela, da Tarsila Comple

mentos está convidando para
um happy hour, na próxima ter

ça, dia I, a partir das 16 horas.
Na ocasião, a Tarsila estará com

uma parceria com lojaVívida, de
Blumenau, para oferecer mais

produtos emelhores preços. Para
saber mais acesse: www.tarsila

complementos.wordpress.com
ou siga no Twitter @tarsilatwits.

MAKE
A Lelic Perfumaria promove

no dia lO, das 19 às 22 horas, no
Hotel Kayrós, mais uma edição
do Curso de Marquiagem Duda
Molinos, agora com nova cole

ção. As inscrições podem ser fei
tas pelo telefone 3055-2103 ou fi

vendas@lelic.com.br. O custo é
de R$ 60 (R$ 30 em maquíagem).
A ministrante é Mônica Carlini,
maquiadora da marca.

ARQUIVO PESSOAL

Plural:Quanto tempo tem adupla?Contem um pouco sobre o início.
Téo &Edu: Temos 16 anos de carreira. Quem nos ensinou a cantar foi

nosso pai,Waldemar, o popular
liSr. Miagui", que nos incentivou desde

muito cedo. Começamos a cantar profissionalmente em bares, boates,
casamentos e formaturas. Em 2006 gravamos nosso primeiro CD intitu
lado "Amar é tão bom" ainda com nosso nome de batismo Kleber & Klei
tono No começo de 2008 gravamos o segundo CD, já como Téo & Edu, e
em 2009, nosso primeiro CD e DVD ao vivo!

Plural: Kleber é Téo e Kleiton virou Edu. De onde surgiram os no

mes artísticos?
Téo &Edu: Resolvemosmudar devido à existência de uma dupla com

o mesmo nome. A sugestão de Téo & Edu foi do próprio Edu, sentimos
como um nome forte, equilibrado e diferente, então adotamos.

Plural:Vocês, como irmãos, sempre compartilharam omesmo desejo
de fazermúsica sertaneja ou alguém pensou em seguir outra profissão?

Téo & Edu: Sempre seguimos na intenção de cantar música serta

neja, apesar de cantar outros estilos no início da carreira. Mas quando
decidimos gravar nosso primeiro CD já escolhemos que seria no estilo
sertanejo, a nossa raiz é motivo de cantar.

Plural: Qual é a sensação de estar no palco?
Téo & Edu: Nos sentimos realizados. A sensação é maravilhosa,

porque todo show é único. Apesar do repertório ser sempre parecido
de um show para outro, o que acontece, o que sentimos, o que passa
mos no palco durante a apresentação é algo que só acontece uma vez,
não se repete, por isso cada showé "único"

Plural: Os vídeos das músicas "Vida Bandida" e "Minha Princesa"

já contabilizam mais de 2 milhões de acessos noYouTube, o que sig
nifica isso para vocês?

Téo & Edu: Com certeza isto significa reconhecimento, por parte do

público e dos nossos fãs, e que o nosso trabalho está no caminho certo.

A parceria entre o fotógrafo Flávio Ueta e o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) encerrou mais um curso de fotografia e está com
a exposição "Um olhar sobre o Vale do Itapocu" aberta até 9 de março,
no MuseuWeg. A exposição apresenta 50 trabalhos de 18 participantes

GUM
Con abilidade
Consultoria Empresarial

CtíClSC: 005mJO

Confíanç3
gumZ@gumz.ccm.brwww.gumz.com.br

{47T�Z11-4147 Desde 1978

Nicole Rafaela
Ferreira

completou 15
anos e como

presente foi
conhecer a

Disney

ESPAÇO DO OCA
Milícia do Metal apresenta show
com a banda polonesa Besatt.

, Única ap�eseptação em Santa
Catarina e mais quatro bandas.

A partir das 21 horas.

THEWAY
"SHow COIT! Téo & Edu, mais
DJ Bibbe Andreatta. Ingressos
antecipados na UpperMan
(shopping) e Mime (Reinaldo)
I ,a RS!'!10 elas e RS 20 e�es.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi de terça a

, �olylingot Rpr tempo limItado,

MOMMA (Pomeróde)
Festa da Tequila com

Everton & Murilo. Elas free atá
. Oh30. Mais DJs Johnny e. téo,

LONDON PUB
Show com Alex &Willian.

Ingressos somente na hora
a R$10 elas e R$15 eles.

ARMAZÉM PUB (Massaranduba)
Show com Mauo & Gabriel, mais
DJ Nathan Romanos e Double
Chope. Elas grátis a noite inteira
e eles R$ 10. A partir das 21 horas.
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CLIC DO LEITOR

1
Os teclados selvagens

Embora
a vida de escritor seja tão ralada

quanto a de professor (minha mãe lecio
nou por mais de três décadas, sei bem o

drama da classe), faz cada mais sentido se

dedicar às palavras, nummundo dominado pelas
imagens e pela hipocrisia.

Mas quem escreve sabe o quão difícil e angus
tiante é dar vida a personagens, desenhar uma
história, criar uma cena. 110 escritor é um homem

que mais do que qualquer outro tem dificuldade

para escrever", já disse o honorávelThomasMann
. E muitos escrevem sem saber
se serão lidos ou não, e é essa

a magia da literatura: escre

ver para você, porque precisa,
porque há uma pulsão criativa

q�e te impele a juntar palavras,
frases e parágrafos. Pois "toda
escrita pertence unicamente à

escritura, como se esta detives
se de antemão, em sua generalidade, J

os segredos
e as fórmulas que permitem dar a quem escreve

a realidade do.mundo" como acreditava Maurice
Blanchot. O verdadeiro escritor é como um pe
dreiro, pois cada letra é um grão de areia ou de
cimento, e cada frase um tijolo, os parágrafos são
as paredes desta imensa casa chamada texto. E é

isso, um trabalho braçalmesmo, construindo letra
a letra, frase a frase, vagarosamente, e depois você
aplica o acabamento (corta os excessos, troca a or
dem das frases ou dos parágrafos, vai arquitetando
cada espaço) e pinta, dando o toque final. .

Ou então, corno acredita a Clarice Líspector:
"Escrever é procurar entender, é procurar repro

. duzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o

sentimento que permaneceria apenas vago e su

focador. Escrever é também abençoar uma vida

que não foi abençoada."
Mas noventa por cento dos escritores profis

sionais brasileiros vivem como eu, numa corre

ria para pagar as contas no final do mês. Escrevo
crônicas semanalmente para dois jornais, mi
nistro oficinas de literatura, edito livros, preparo
artigos e resenhas para revistas e cadernos cul
turais ... é pouco? Tenho que ler um caminhão
de livros por mês, para me manter atualizado ...
ainda é pouco? O tempo que resta dessa mara
tona toda, enfim, dedico aos meus romances e

contos. O correto seria o con

trário' ter mais tempo para es

crever, mas vida de escritor no
Brasil é dureza, nem Conha

que Dreher resolve.
A primeira coisa que um

escritor descobre é que a ven

da dos livros não dá muito di
nheiro' pois um escritor fica

com apenas 10% do preço final de um livro. Até
.

escritores com vendagens razoáveis, COII).O Cris
tovão Tezza, João Ubaldo Ribeiro, Carlos Heitor
Cony ou Moacyr Sclíar ganham mais dinheiro
com crônicas para jornais, palestras e lecionan
do, do que com a venda de seus livros.

Mas é claro que se não houvessem os livros,
não teríamos convites, palestras, essas coisas. E
uma coisa não tem preço, você fazer o que gosta,
e ser reconhecido por isso. Eu me deleito com

cada linha que escrevo em meus livros, e desde
garoto queria ser escritor, embora na época pen
sasse que o caminho fosse mais fácil. Mas ago
ra estou aqui, com alguns livros no lombo, e sei

que a minha vida não teria a mínima graça sem
a literatura. Pois "escrever é também não falar. É
calar-se. É gritar sem ruído." (Marguerite Duras)

Essa é a Amora, muito carinhosa e brincalhona. Adoção com Schirley
pelos telefones (47)3370-1645, 8498-4703 ou 9118-5798 .

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Justin Bieber - Never say Never (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- todos os dias)

• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h40, 17hl0,
19h40, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Zé Colméia (Dub) (15h30, lTh30 - todos os dias)
· ° Discurso do Rei (Leg) (19h30, 22h

- todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Zé Colméia (Dub) (14h30, 16hl0, 17h45)
• De Pernas pro Ar (nac) (19h20, 21h20-
todos os dias) • Cine Garten 3

• Desconhecido (l.eg) (14h, 16h30, 19h, 21h30 -

todos os dias)• Cine Breithaupt 3
• Besouro Verde (Leg) (14h, 16h40 -

todos os dias)
• Além da Vida (Leg) (19h, 21h30 -

todos os dias)

• Cine Garten 4
· ° Ritual (l.eg) (14h20, 16h50, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Bravura Indomita (Leg) (13h45, 18h40.
todos os dias)

• Cisne Negro (Leg) (16hl0, 21h15 -

todos os dias)

i
: I

j
,

I

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Sem atividade

• Cine Mueller 2
• Bruna Surfistinha (Nac) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Justin Bieber: Never say Never (dub)
(14hl0, 19h10 - todos os dias)

• Besouro Verde (Leg) (16h40, 21h40 -

Todos os dias)• Cine Mueller 3 (3d)
• Zé Colméia (dub - 3d) (13h30, 15h30,
17h30 - todos os dias)

• Besouro Verde (Leg- 3d) (19h30, 22h -

todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt

Fechado para reformas

LANÇAMENTOS
NOVELAS

RIBEIRÃO DO TEMPO
Sem exibição.

fany armou a história do sequestro. Magali rouba
um beijo de Gino e se oferece para ser a mãe dos
seus filhos. Julinho se decepciona com Thales.
Stela aprova a nova coleção de Jaqueline. Carní
Ia se hospeda em um hotel fazenda e Luti não
consegue falar com ela. Edgar manda um e-mail
para a coluna de Marcela. Isabel dá de presente
para Renato um muro para .ele grafitar. Suzana
ouve Ariclenes dizer que quem faz as roupas de
Valentim é a mãe de Jacques.

ARAGUAIA
Manuela acredita que o nascimento do filho

de Estela salvará a vida de Solano. Genão pede
permissão a Solano para visitar Aspásia. Max

questiona Mànuela sobre a colheita de girassol.
Vitor lê uma notícia falando sobre o seu acidente
e cobrando uma resposta da polícia. Lurdinha
comenta com Amélia sobre o sucesso de sua

coleção. Bruno flagra Janaína e Fred namorando
e decide ter uma conversa séria com seu futu
ro padrasto. Solano convida Estela para voltar a
morar na estância. Max revela a Amélia que sabe .�
de seu caso com Vitor e a ameaça caso ela. o
abandone. Geraldo acaba revelando para Vitor

que Max foi o autor dos 'atentados que ele so

_freu. Sola no implora que Manuela o perdoe. Vitor·
invade a fazenda de Max e afirma que vai levar
Amélia embora.

INSENSATO CORAÇÃO
Sônia pede para Carol fazer um exame para

confirmar a gravidez. Milton chega para o jantar
de Vitória como o convidado surpresa de Teodo
ro. Eunice fica radiante com a notícia da conde

nação de Pedro. Samuel se apresenta a Pedro
na casa de custódia. Irene acusa Marina pelo
acidente do primo. Isidoro repreende Ismael por
fumar dentro de casa. Teodoro expulsa Marlene
da casa de Vitória, depois de flagrá-Ia beijando
o garçom. Natalie entra com Vicente na boate e

eles fingem estar namorando para se promover.
Natalie chega em casa frustrada com a festa na

boate. Alice diz a Carol que André precisa saber
de sua gravidez. Léo cede para Marina a sua vez

de visitar Pedro e ela fica agradecida. Natalie

consegue sair no jornal. André volta de viagem
e procura Carol.

TI-TI-TI
Ariclenes pede para Chico guardar segredo

que Cecflia é mãe de Jacques. Stéfany diz para
Desirée que Jorgito se apaixonou por ela. Val

quíria se candidata a uma bolsa de estudos em

Londres e Clotilde sugere que ela inscreva Luti
também. Armandinho conta para Jorgito que Sté-

l

r
'

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES

" Satisfação em esportes, diverti
,

mentos, viagens e atividades es

timulantes. Seus desejos estarão à
flor da pele, mas não será fácil expressá-
los a quem ama. Um programa diferente
com os amigos vai agradar.

Pode ter que encarar uma con-

(,,, versa séria com alguém do seu

convívio. Abra o jogo e tudo será
solucionado. Noite estimulante com sua

cara-metade. Dia perfeito para reencon

trar amigos e conhecer outras pessoas.

Alianças vantajosas podem ser

feitas de manhã. Bom dia para
tratar de interesses com o par,

firmar acordo ou contrato de traba

lho. Noite gloriosa na conquista. Tenha mais

jogo de cintura com quem pensa diferente

de você.

Alimente-se melhor e tente não

repetir hábitos que prejudiquem
sua qualidade de vida. Vai curtir

momentos especiais com quem
ama. Paquera recente terá mais chance

de decolar. Cuide mais de sua saúde.

Manhã recheada de boas ener

gias. Trabalhar com o que gostá
será o segredo do seu sucesso.

Na paixão, vai esbanjar charme. Envolvi
mento recente tem tudo para se firmar.

Cuidado com gastos desnecessários.

VIRGEM

Trabalho que fizer em casa vai

\ ,I. render. Com o par, supere de vez

"'111/1' velhas mágoas e aproveite o cli-

ma de prazer que a Lua promete
esta noite. Desligue-se do passado, suas
possibilidades de sucesso estão no pre
sente.

LIBRA

Dia proveitoso nos contatos pro
fissionais. Se lida com comércio
e quer ampliar a clientela, o mo

mento é ótimo. Na paixão, vai envolver

com seu bom papo. Declare-se! Não des

cuide da sua saúde!

ESCORPIÃO
Aproveite as energias deste dia

para cuidar dos assuntos do lar.

Clima harmonioso com os paren-'
teso Na paixão, tudo vai depender

de sua atitude. Não seja insistente, invis
ta na espontaneidade. Use sua habilidade

para convencer a quem ama.

SAGITÁRIO
Aproveite a manhã para se dedi

car às atividades de que gosta.
Use sua intuição para se entender

com quem convive. No amor, a estabili

dade terá mais importância. Evite tomar

atitudes rebeldes.

CAPRICÓRNIO
Não perca tempo com conversas

à toa ao longo do dia. À tarde, a
Lua migra para o seu signo e vai tra

zer à tona suas emoções. Hoje, você con

seguirá tocar o coração de quem deseja.
Faça coisas úteis e não vai se arrepender.

AQUÁRIO
A vontade de curtir a vida e sa

borear a liberdade vai falar mais

alto. Baladas vão agradar e há ten

dência de você se entusiasmar com quem
menos espera. Cuidado para não gastar
mais do que deve.

PEIXES
Confie em seus talentos, prepa
re-se para um dia profissional
movimentado e pegue firme em

seus compromissos. Tudo de bom no

amor. Seu carisma vai encantar. À noite, a
Lua vai agitar seus contatos sociais.
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Ex-DOO Cristiano cobra
R$10 mil de cachê

o ex-participante do BBB10 Cristiano- está co

brando R$ 10 mil de cachê para fazer presenças

vips em festas e eventos, segundo a coluna Olá, do
jornal "Agora": O valor pedido pelo ex-BBB, que saiu

do confinamento há aproximadamente duas sema

nas, mas está fazendo um enorme sucesso com as

mulheres, valeria por duas horas' de permanência
do rapaz nos eventos, afirma o jornal.

Juliana Alves substitui
Adriane Galisteu

A apresentadora Adriane Galisteu se des

pede este ano do posto de rainha de bateria
da escola de samba Unidos da Tijuca. Quem
assume seu lugar, no Carnaval do ano que vem,
é a atriz Juliana Alves, a Clotilde de "Ti ti ti". Ju
liana será abraçada pela escola tijucana depois
de não encontrar espaço na Vila Isabel, escola
do bairro onde nasceu e cresceu.

Jennifer Lopez
explica choro

Jennifer Lopez explicou no programa de rádio
de Ryan Seacrest o motivo de ter caído no choro ao ter

que eliminar um participante do "American Idol". "As

pessoas estão me conhecendo como pessoa. É uma

posição vulnerável. Estou acostumada a ter um roteiro

em um filme, ou a fazer uma performance com micro

fone. Isso realmente me doeu. Não conseguia acredi

tar que teria que dar essa notícia a uma pessoa que

passou por tanta coisa", disse a cantora e atriz.

DIVIRTA-SE

O choro do velhinho
O fazendeiro novo chega na beira do rio com

sua criação de vacas e pergunta para o menino que
está em cima da cerca:
- Esse rio é fundo, menino?
O menino responde:
- Bão a criação do meu pai passa com a água no

peito .

Então, o fazendeiro passa sua criação e, lá pelo
meio do rio, todas as vacas se afogam.
Desesperado, ele pergunta para o menino:
- Ô, moleque! Por acaso as vacas do seu pai tem
três metros de altura?
E o garoto diz:
� Que vaca? O meu pai cria é pato!

I

Fernanda Motta
negocia comVila Isabel

De acordo com a coluna de Bruno Astuto, do

jornal "O Dia", a modelo Fernanda Motta está ne

gociando o cargo de musa com a escola de samba
carioca Vila Isabel. Um dos patrocinadores da esco

la é também patrocinador de Fernanda. A decisão
se a modelo vai ou não ser musa da Vila Isabel será
tomada neste final de semana. Após o martelo ser

batido, Fernanda viaja para Florianópolis.

Demi lovato voltou
com ex, diz revista

Depois de ter deixado a clínica de reabilitação no

começo do ano, começaram rumores de que Demi Lo
vato estaria saindo com ex-namorado Wilmer Valder
rama. De acordo com a "Us Magazine", a cantora foi
vista ao lado do ator fazendo compras em um clima
bem carinhoso. O representante- de Demi não quis
falar sobre a vida pessoal da estrela teen. "Ela está
voltando a sua rotina e está passando um tempo com

a farnflia e os amigos", disse uma fonte da revista.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. 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 3.x3.

ANIVERSARIANTES
26/2
Aguida C. Heleodoro

Alessandro Hass

Alvarino A. P. da Rocha

Amarildo Baade

Ana C. Ciconeti

Antônio M. Machado

Artur Elias
Beatriz C. Wilbert

Brenda I. Nunes
Bruno da S. Fritzke
Bruno Drews
Bruno P. Borges
Camila P. Borges
Danieli J. Dos Santos
Dulce Tomio
Edeison Draeger
Eugenio Fischer
Evaldo Maestri

Felipe Nunes
Geslaine P. C. de Oliveira
Gilmara D. Bihr
Herminio Kanchen
Homero Flesch

Ismael M.I Hein

IvoneJagn
Josefa F. Minei

Juliana Pascolli
Luciano J. Pastai

Maria de L. Trupell
Maria E. Meyer
Maristela B. Luz
Marlene Bona

Moaçir Pedrelli
Monique Reink

Nicoli C. Costa
.Nilda Borba
Patricia N. Laube

Paulino T. kita

Poliana K. Luiz
Priscila Paiolak
Priscila S. Souza
Rafael J. Funckes
Rosa M. Kiatkowski
Roseli A. Rezena
Rosima G. Deretti
Sabrina G. Vaz

Sandra M. B:Schultz
Sidnei Szirkouskr
Sidnei Szirkowiski
Susane H. Rouveder

Vanderlei T. Batista
VaneSsa C. Rambo
Zita P. Frazner

27/2
Adelaide Raimundi
Adriana V. Zimermenn

Adrialli Schroeder .

, Aldemir tange
Amilton C. De Aguiar
Apolonia Decker

Brenda I. Nunes
Brunilda M. Lucioli

Camila J. Dos Santos
Erfred Waez
Erica Saibert
Ernaéia P. Rambo
Felipe R. Uber .

lsmael M. Hein
Jaqueline Giese
Joana G. Klein

Josefa Minei
Katia R. de O. Lenzi
Luana L. Marcelino
Lúcio J. Marcon
Luzia Urbanski
Mareio Selke
Mariane Oechsler

:" Nadia P. Vieira
';, , " ",,'fi.

'

lfi ; Noeli Carmem 'Kone
.

/',
"

" .' j

Nubia Mosér .

Ocirnar Floriano
Rosenel A.S. Schreiber
Sandra E. Walter
Silvio R. Moeller
Tatiana Vieira
Valmor J. Picolli

, Wilson A. Ferreira
.

Zita HQ['\búrg. .

. ,

• 1
Zità P. Frazner
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Por Débora Kellner, interina moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Adote um focinho no litoral

erão e fim de semana: combinação perfeita para os jaragua
enses se mandarem para Barra Velha. Que tal fazer uma boa

ação por lá? Ativistas de defesa da causa animal promovem
neste sábado, em BarraVelha, uma inédita feira de adoção de

filhotes de cães das 10h às 18h, naPraçaLauro Carneiro de Loyola, a "Pra
ça da Lagoa", no Centro.A iniciativa é de Tânia Schaykowski, uma dasmais
conhecidas protetoras de animais domunicípio. Segundo ela, estarão dis
poníveis para adoção vários filhotes dos cães que ela cuida e alguns adul
tos também. Participe, pois como já dizia o ditado: "quem ama, 'adota".

Carnaval: vá
de bicicleta!

Quer uma maneira diferente
de passar o Carnaval? Então você
não pode perder essa: oVelotur -

uma viagem coletiva de bicicleta,
por sete dias, pelo Circuito Vale

Europeu de Ciclo turismo. São
350 quilômetros de pedalada.
Os participantes saem de Timbó,
no' dia 5 de março, mas no dia

seguinte param em Pomerode,
aqui do ladinho. No dia 7 eles
saem da cidade com destino a

Indaial, depois a Rodeio, Doutor
Pedrinho, Alto Cedro, Palmeiras'
e com retorno a Timbó. A ins

crição no evento será gratuita e

cada participante é autônomo:
cuida de sua própria hospeda
gem e alimentação, carrega seus

próprios pertences e de tudo o'

que precisar durante a viagem. A
ideia é realmente fazer uma via

gem autônoma, porém sempre
com a vantagem de estar próxi
mo de muitas pessoas percorren
do o mesmo circuito. O site www.

clubedecicloturismo.com,br tem
todas as informações.

h mem'fI Elisabetta
Canalis, modelo, atriz
e namorada de George
Clooney, em entrevista à

revista "Cosmo".

"
o homem que

trabalha somente
pelo que recebe,
não merece ser ,

pago pelo que faz.
ABRAHAM LINCOLN

"

Quem também se forma em

Administração pela Fameg,
hoje, é a Maria Luiza Raulino

. (C).Na foto/ela com os

colegas de classe

Olhares do Vale
doltapocu

Nas próximas semanas os de
talhes do Vale do Itapocu estarão

expostos no Museu Weg, com a

mostra "Um olhar sobre o Vale
do Itapocu", organizada pelo fo

tógrafo Flávio Ueta, em parceria
com a Unerj. A exposição teve

abertura ontem e permanecerá
no Museu até dia 9. Em sua se

gunda edição, a mostra reunirá
cerca de 50 trabalhos dos 18 par
ticipantes do curso ministrado

pelo fotógrafo em fevereiro, que
retratam a cidade e a região com

a percepção e a sensibilidade de

quem está iniciando no mundo
da fotografia. A mostra estará
aberta para visitação no horário

especial de funcionamento do
Museu Weg, de segunda a sexta,
das 9h às 11h30 e das 13h às 18h.

A bela colaboradora'do jornal
O Correio do Povo Andressa
Marquardt cola grau em
Administração em Recursos
Humanos pela Fameg neste
sábado, parabéns e sucesso!

Dica de sábado
Tem muita balada boa nes

se fim de semana na cidade, sem
contar as formaturas" que é a épo
ca. Mas para quem quer curtir
um programa mais light, que tal
saborear uma deliciosa pizza no

Madalena? O local está com uma

promoção: 50% de desconto para
os pedidos entre 17h e 19h. Corre

gente, que é por tempo limitado!
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Cinto de seglfranças salva vidas.' gabivel.com.br
i
-

•

I• ·Conm•

Nó sonh mos com ue p fi
_

e impossível.
E é por acreditar no impossível que trabaâiamos sempre mais.

Com os dois pés no chão e a cabeça nas nuvens estamo_s
conquistando novos objetivos todos os dias.

São eles que nosmovem e permitem que a gente
sonhe cada vez mais alto.

Gabivel. A concessionária com mais clientes
satisfeitos em 2010.

Jaraguá do Sul
47 3310.4800 fAv. Pref.WaldemarGrul�a# 21;101 Vila lalau

Tudo que Você Quer
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DIVULGAÇÃO

Weg recelie atestaflo de eficiência
flexibilidade e competência no atendimento
aos clientes", diz Alceu Franzner, Gerente Depto
Fabricação de Maquinas. "Quando o assunto é

manutenção, além de. trazer os equipamentos
ara ��J)aro deqtl!,o.?

. '. ,DQ�SaslfábJ;ic�.�� ..�� .

os 'êquipes para reparos ih locou, acrcsç .

..

Daniel Machado, Gerente Geral da Replan
� Antônio Carlos Proença, Gerente Setorial de
Elétrica e Instrumentação da refinaria, repre
sentaram a Petrobras no evento e fizeram a en

trega do atestado de competência àWeg.
epl�n é aii ..

'

finaria/.q�
"o r,

. ",'.'/1, i t. ';,1]; ,11.'-;":1" ' .. ,';,' I '

bras em pro· ;..... I�auguraô
....

,

ela tem capacidade ae processar 57,2 mil'me
tros cúbicos por dia de petróleo, o equivalente a

cerca de 360mil barris.

o último dia.IS de .fevereiro a Weg re

cebeu da Replan, maior refinaria de

petróleo da retrobras, um certificado
de reconhecimento .J2or serviços pres-

tados, ."ft/'�mp�e"sa. DUl.; .

.'.

o .Rél-ssado. d()f
equipamentO's de gran

'.;
.Il0l'te apresentara

problemas em campo e fOI�in enviados a Weg
'para revisão e reparo. .

Os equipamentos, dois motores de 3500 :fIP,
13290 V, 02 polos, 60Hz, foram recuperados na
fábrica daWeg em São Bernardo do Campo e

colq�ados em funciona -s: o I].a unidade
,-

',"
..

"

"," l' ,,'i, _.
' r

I, , Iii :); I� "

,I ..
-,

I

Rep1�n; em Paulínia/8,It
. I',

\

"Ter o trabalho reconhecido por uma em

presa como a Petrobras, e receber um certifi
cado de excelência por isso, só prova a nossa

Sem e·nvio

para 'a matriz
Asembleia
da Acüs

Picou para o próximo dia 28 aAssembléia
Geral Ordinária da entidade, transferida por
causa do máu tempo. Na mesma reunião

será realizada a renovação da diretoria que
continuará sendo capitaneada por Durval
Marcatto Junior. Também acontecerá no

mesmo dia a eleição da Apevi que deve
rá confirmar Alessandro Truppel Machado
como novo presidente. '

Núcleo de gestão e qualidade
Comemorou no último dia 21 seus 11 anos de exis

tência. Ao longo deste período - como relatado pelo
.

coordenador Laércio dos Santos .;passou por algumas
transformações que o tornaram mais focado e produti
vo, atendendo melhor 'aos interesses dos nucleados.Espaço empresarial

Um importante canal de negócios
oferecido pela AcijslApevi a seus asso
ciados é o espaço empresarial. É uma

oportunidade para levar informações
relativas à sua empresa e negócio a um

público qualificado que são os parti
cipantes das reuniões plenárias das
entidades. Para empresas que tem um

produto diferenciado.. torna-se uma

ótima oportunidade para apresentá-lo
a empresários e executivos e ainda ob
ter espaço na mídia, além de uma nota
na coluna Mercado Regional. Mais in�

formações no Cejas.

Hospital Jaraguá
Em fase de grande expansão,

comemora amanhã 45 anos de
existência o Hospital e Materni
dade Jaraguá. O famoso "hospi
tal do morro" detém uma extensa

folha de serviços prestados à co
munidade regional. A área física

que está em fase de construção
deverá abrigar brevemente a uni
dade de cardiologia, ampliando
ainda mais seus serviços e su

prindo uma grande lacuna.

Dólar na quitanda
Em tempos de fartura de mo

eda estrangeira, o governo auto

riza a venda de até US$ 3 mil por
operação nos Correios e casas

lotéricas. Em outros tempos isto
causaria arrepios.

Olho na

energia elétrica
A EPE (Empresa de Pesquisa

Energética) anunciou que o con

sumo de energia elétrica cresceu

6,5% em janeiro em relação a igual
mes ao ano antenor. A necessiua

de de construção de novas usinas
torna-se fundamental para sus

tentar o crescimento do consumo.

Hospitais
Presentes à plenária da Acijs/

Apevi que teve a participação de
Diversas filiais de multinacionais foram forçadas a en- Dalmo Claro de Oliveira - Secre

viar não só os lucros mas também o capital de giro para tário de Estado da Saúde - dois
socorrer as matrizes em dificuldades. Pelo menos a GM baluartes das causas comunitárias

já anunciou que não vai mais enviar nada. Com isto vão -Vicente Donini e Rodolfo Fran-

acontecer novos investimentos. cisco Hufenüessler que represen-
.

taram respectivamente o Hospital
São José e o Hospital e Maternida
de Iaraguã, São exemplos para as

novas gerações de empreendedo
res por sua postura em defesa do
interesse da comunidade. Ambos

já presidiram aAcijs.

'I" ç.-ASA DÇJ",!I

NOTEBOOK
DESDE1f88

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

LOTERIA

04 - 07 - 60 - 73 - 74

1l....I1!rJtil11!iJIIIII••
SO��"J'f.�O �gtl ti, '1� 2

01 - 02 - 03 - 06 - 07
09 - 10 - 13 - 15 - 1 6
17 - 18 - 19 - 23 - 25

56.692 250.000,00
38.437 22.000,00
45.512 12.000,00
52.058 11.000,00
11.420 10.320,00

IN DIGADORES-

BOVESPA

POUPANÇA 25.FEVEREIRO.2011

CÂMBIO,',
'

,

'

'COMPR'A I VENDA VAR. " ,: "
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agora a rua tem alagado muito",
diz. Inês também critica o esta

do do acostamento. "A chuva está

corroendo o asfalto pelos lados e

por baixo. Tem que pôruma calça
da para a água não quebrar tudo."

Outra questão que precisa de

melhorias, segundo osmoradores, é
osistema de esgoto, já que a tubula
ção está quebrada em váriospontos
e não consegue escoar a água. A vi

zinhança também pede melhorias

na estrutura do posto de saúde do

bairro, que não teria remédios emé
dicos suficientes.

"
Não tem nem ao menos

um acostamento aqui. As
crianças estão indo à

escola praticamente na rua.

GRACIElE KRVZANIWSKU,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

"

Moradores fazem protesto hoje
Asfalto danificado e a falta de acostamento são alguns problemas registrados no Corticeira

EDUARDO MONTECINO

-

RECUPERAÇAO
O prefeito Nilson Bylaardt re

conheceu que há problemas de
infraestrutura no bairro Corticei

ra. No entanto, ele comentou que
a prioridade da administração
municipal está voltada à recupe
ração dos locais atingidos pelas
enxurradas. "São muitos lugares
que sofreram estragos e estamos

tentando atender todos dentro do

possível. Pedimos aos moradores

(do Corticeira) um pouco de paci-
ência", acrescentou. Graciele e os três irmãos menores se arriscam ao andar na Hermínio 5tringari, onde não há acostamento

OBRAS DE RECUPERAÇÃO FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS

PIERO RAGAZZI

GUARAMIRIM

Os moradores do
bairro Corticeira, em
Guaramirim, realizam hoje
manifestação pedindo a

solução' para uma série de
problemas no bairro.

Para
chamar a atenção da

Prefeitura, a rua Hermí
nio Stringari será fecha
da às 9h, em frente 'ao

posto de saúde. Entre as princi
pais exigências estão a conclu
são das obras de asfaltamento da

via, que ficou prejudicada pelas
chuvas deste ano, a instalação
de calçadas e ciclovias e reparos
na tubulação de esgoto, que vêm
transbordando com frequência.

A auxiliar de produção Graciele

Kryzaniwskij, de 19 anos, pede por
mais segurança na estrada. Ela tem
três irmãos - um deles tem defici
ência física e mental - que passam

pelo local todos os dias e acabam

disputando espaço com outros veí

culos. "Não tem nem ao menos um

acostamento aqui.As crianças estão
indo à escola praticamente na rua",
reclamou Graciele.

A comerciante Inês Salete

Dalpra, de 42 anos, afirma que as

obras de asfaltamento não conclu
ídas trouxeram um novo proble
ma: os alagamentos. "Nós lutamos
muito pra conseguir o asfalto, mas

Chuva dá prejuízo de R$ 6 milhões em Guaramirim
Com as chuvas desta sema

na, os estragos se repetiram
no município de Guaramirim,
prejudicando as obras de recu

peração. O prefeito Nilson Byla
ardt estima que a cidade sofreu

prejuízo de R$ 6 milhões desde
as chuvas de janeiro. Metade
deste valor está relacionado a

perdas na área agrícola.
Ao longo desta semana, as

áreas mais prejudicadas foram o

Centro, que sofreu alagamentos,
a comunidade Laura de Borba, no

morro do Satuca - onde há risco de
deslizamentos -, Tibaji e algumas
comunidades rurais, onde ocorre
ram quedas de barreira. No Cen

tro, os problemas mais intensos
foram na rua Geronimo Correa,
que teve a tubulação de esgoto da
nificada.

No bairro João Pessoa, as li
nhas férreas foram prejudicadas
porque alguns trechos do trilho

,- que ficam mais próximos ao

. rio - ficaram embaixo d' água. O
problema já havia acontecido na

semana passada, quando trens

sofreram atrasos porque o cami
nho estava bloqueado pela água.

Juntamente com os alaga
mentos e movimentações de ter

ra' vieram também problemas na
rede elétrica. Isso porque o solo

encharcado acabou inclinan
do postes, causando frequentes
quedas de luz.

Bylaardt afirma que as obras
de recuperação estão em anda

mento' mas acabaram sendo

prejudicadas pela continuidade,
das chuvas nas últimas sema

nas. "Quando vem chuva forte,
as obras ou param, ou são dani
ficadas. Em alguns pontos a situ

ação está bem complicada, mas
estamos fazendo o possível para
recuperar os estragos", afirmou.

Trechos da linha
férrea mais próximos
ao rio alagaram em

janeiro e problema
voltou a acontecer
nas últimas semanas

Prefeito Nilson Bylaardt
,

,

'

estima 'que a cidade
' ,

sofreu prejuízo de
I', "R$ 6 'milhões desde as

chuvas de janeiro.
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20 Esporte
FUTS

Seleção sub-17 é apresentada

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 2011

Formada por maioria jaraguaense, equipe catarínense treina para o Brasileiro em Pernambuco

JARAGUÁ DO SUL

O futuro do futsal brasileiro vai
se encontrar em lgarassu (PE);
de 14 a 20 de março, no Brasileiro
de Seleções Sub-17.

.

nos dias 4 a 8 de março. O último treinamen
to será de 11 a 12, quando embarcam para a

cidade pernambucana. A estreia será no dia
14, contra a seleção paraibana.

A competição reune nove seleções estadu
ais e SantaCatarina caiunoGrupoA, ao lado de
São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande
do Sul.Agustinho considerou a chave forteuma
vez que "são considerados grandes centros do
futsal brasileiro". NoGrupo B estão os anfitriões

Pernambuco, Goiás, Sergipe e Paraná .

--a equipe de Santa Catarina será for
mada em sua maioria por atletas da
CEJlAfort/Color Química/Gráfica

......Regis/FME. Dos 15 jogadores chama
dos, apenas cinco são de fora. O técnico do
time de Jaraguá e da seleção catarinense, Au
gustinho Ferrari, explica que já havia reforça
do a sua equipe com possíveis selecionáveis.

"Este ano vamos disputar além da se

leção de clubes, a Taça Brasil e os Jogos
Escolares Brasileiros. Por isso reforçamos
nosso plantel, que quase não precisou de

alterações para representar o Estado". Os
outros atletas são de equipes de Joinville,
Ibirama e Blumenau.

Os jogadores de fora'permanecem em Ia
raguá do Sul até hoje e voltam a se encontrar

"Nosso plantel quase
não precisou de alterações
para representar o Estado".

AUGUSTINO FERRARI,TÉCNICO

Esta é a quarta edição do torneio e a se

gunda vez que Augustinho treina os catari
nenses, Em todas as quatro vezes o Estado
disputou o título. Na primeira conquistou a

taça e nas outras duas foi vice-campeão.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

..

EDUARDO MONTECINO

sub-17 de Santa Catarina tem dez jogadores que atuam no futsal de base de Jaraguá do Sul

Estado sedia'Brasileiro de
Automobilismo de Terra

DA REDAÇÃO
Santa Catarina recebe pela primei

ra vez uma das etapas do Campeonato
Brasileiro de Automobilismo de Terra.
A etapa será no Autódromo Max Mohr,
emAscurra, nesse fim de semana. De Ia
raguá do Sul, dois pilotos confirmaram
participação: Alexandro Spézia e Tho
mas Schwartz.

Ascurra é um dos berços do automo
bilismo na terra, onde os campeonatos
sempre têm grid de crescer os olhos em
todas ás federações dó país. O Autódro
mo Max Mohr possui 2.150 metros de

traçado e leva este nome em homena-

gem a um dos, maiores pilotos do au

tomobilismo catarinense, vencedor do
campeonato brasileiro e catarinense de

. velocidade na terra.
'Thomas retorna às pistas de terra de

pois de desistir do Catarinense (no qual
é o atual campeão da Marcas B) por fal
ta de patrocínio. Já Spézia, que foi vice
na primeira etapa do Estadual, utilizará
o Brasileiro como um termômetro para
esse início de temporada. No caso de se

sair bem nessa primeira etapa, o piloto
vai estudar a possibilidade de fazer as

outras etapas. Além do Brasileiro, a pro
va valerá também para a Copa se.

JIMMI TORRES/BARULHO DE MOTOR

Motores voltarão a roncar no Estado, dessa vez, peloCampeonato Brasileiro de Terra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Barra do Rio Cerro Vila Lenzi
C010 - Apartamento cornütsuíte
+ 01 dormitório, ou com 02
dormítórios, 01 ou 02 vagas de

garagem. Pronto paramorar.

.

L334 - Unda residência, com 1

suite,.·4 dormitórios, sala de
estar/jantar , cozinha, copa, 2

BWC,. lavanderia, quarto de

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

garagens.

\

J

I

f
� .
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LEI·ER
Guaramirim'

C004·_ Área para Associação Recreativa
ou para. Sítio com 172.860:,OOm� entre
Guararnirim e Massaranduba. Várias

espécíes de árvores fruUferas, alarme -

Sistema integrado de câmeras, portão
eletrônico, propriedade toda . cercada,
poço. lagoas, pedaünho, criação, gado,
galpão detestas, cancha de bocha, sinuca,
estradas para caminhadas, jardins.

Penha
L342 - 2° Piso -1 Suíte +3 quartos
amplos, banhelro Socíal, sacada.

.

10 Piso - Cozinha, sala de estar e

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

casa.
Rua: Manoel Vicente Cardoso

II
w
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LEIER

I I

Baependi' Centro
L329..Ed. Schiochet - 01 suite,
02 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha, 01
banheiro social, lavandeira,
banheiro de serviço, sacada,
despensa, piscina coletiva,
salão de festas, quadra de

. esportes, 02 elevadores, 01
garagem.

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

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 cohstruida. Siml isso é o básico. Mas a Fenpàr vai �ém
do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibilidade com rovacãc .

"

FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamentD,
,

INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas comuns

totalmente equipadas e decoradas,
Elegans, A vida vista por um novo ângulo, .

f

,

f
.'

.r

P�A.TIClDADI;: DE MORAR NO C5'\JTROCOM A
TRANQUIUDADE DEUM BAIRRO,

'

,

Excelente localização em área c�ntral
Dois elevadores de última geraç?o (menos ruído e mais segurança)
Medição de água e gás indMdual
12 pávimentos

'

ESP-3ÇO gol!rtnet mobiliado com terraço
Espaço net

'

>

FEUOIDADE EM GADAMETRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema'Reiki (pos�bl!itaabertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesoo)
Infraestrutura para ar condicionado tipo spitt
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato nos demais ambientes
Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

, "

<

)
(

. �:-.

/

iNOVAÇÃO EM CADA DETAL�E .

Detalhes êr[1 pastilha porcelanizada
Ajarr�'1amento cómpleto
Portão e porteiro eletrónlco
Amplo hail de entrada mobiliado e decorado

• Deck Spa decorado
Fitness equipado
Playground equipado
Esquàdri.as em aJumfnio bra�o
Banheiro de serviço térreo

)
<

I ( FLEXiBIUDADE QUE VOCÊ NUNCA. VIU
, Plantas flexlveis. Você escolhe como vai ficar.

I MÓ-V. E I S
47 3275· 5000

www.girolla.com.br

I
:itaivan

JHQ"�J4IlJA
473055-3412 -

www.itaivan.com.br

LEIER�
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS l.

472107-0500
www.leier.imb.br

(

\, ., ,
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I IMÓVEIS LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS '

, .

\ 473275· 5000 473055..3412 472107-0500
-

.

www.giroJla;,c�m.br , www.itaivan.com.br www.leier.imb.br,
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italvan

'\

)
i]1
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i
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•. "<'1,,,,,,,,,(,;1i/-,
..... , v._-%·,-

-------·�w.itaivan.com.br (47) 3055 3412·
.

. Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

\
,

\
\
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IMOBILIÁRIA
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itaivan www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pess-oa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC
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it'aivan (47) 3055 3412
IMOBI�IÁRIA
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Rua Guilherme.Dancker, 161 - Sala 3

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

·LIGUE: 337'2. 616
Plantão: 47 9107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CZÉRNIEWICZ - ApartamentQ com suíte,
2 dormitórios, BWC, Sala de estar�antar,
cozinha (mobiliada), área de servico,

sacada e garagem. Área privativa de 98m2.
R$160.000,OO

Apto com 1 quarto casal e 2 dormitórios
(ambos amplos), sala de estar/jantar, cozinha,
BWC, área de serviço e garagem. Próximo a

escolas e mercado.R$135.000,90

Um em{»reendimento único e exclusivo como
'voce, namelhor localização da cidade!

.

Aproximadamente 1l000m2 de terreno, em excelente localização e posição solar, exte�sa área verde,
quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, praças, 2 Piscinas, 2 Torres, 2 Apartamentos
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 (opção de 1 Home office), Estar, jantar, cozinha,

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

CENTRO - Apartamento com 1 suíte !3

2 dormitórios, sala de estar�antar, cozinha,
BWC, área de serviço e garagem.

Área privativa de 93,15m2•
SEMI-MOBILIADO! R$ 265.000,00.

festas, fitness e ótima localização. Amplos,
apartamentos contendo 2 ou 3 dormitórios,
sendo 1 suíte.A partir de R$165.000,OO -

Localizado no Centro, próx. aPraçaAnQelo
Píazera Edifício possui elevador, salã<:> de

festas, 2 apartamentos porandar e hall social.
Apartamento conta com O1suíte máster, 2

dormitórios, amplavaranda com churrasqueira,
ambientesmobiliados e 2vagas de garagem.
Área privativade 172,33rn2. R$395.000,00-

Uberado para Financiamento

Em área nobre do Centro da cidade, o empreendimento oferece
2 apartamentos por andar; hall social, espace gourmet, plscina, gazebo,

brinquedoteca e fitness. O apartarnento pensado nos detalhes, conta em seus 156m2
, de área privativa com Sala de estar /norne theater, Sala de jantar, Ampla varanda
com churrasqueira, Cozinha, Home office (opcional), 1 suíte máster + 2 suítes, Lavabo,

Área de servico, 3 vagas de garagem, Depósito individual e Preparacão
completa para climatizacáo. Consulte-nos!

JARAGUÁ ESQUERDO - Apto com 2

dormitórios, sala de estar, cozinha/sala de

jantar, área de serviço, BWC, churrasqueira,
áreaexterna (térreo) e garagem coberta

Próximo a Karlac;;he Malhas. R$140.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários

, ,:.

LíGuÊ": 3372.161'6"
I

Plantão: �47 91 07,�1988
atendimento@megaempreendimentos.com

I

Suíte, 2 dormitórios, cozinha
mobiliada, 3 vagas de garagem

,e demais dependências.
R$249.000,00.

SOBRADO�jVíLA lÊNZ;
,

"

Muito bem-locallzado, possui amplo
terreno com 420m2• Área contruida de'
260m2, sendo 3 quartos, escrltórlo com
sacada, 2 banheiros, sala de estar/jantar, A

cozinha mobiliada, área de servíco e 2
yagas de garagem:R$ 350.000,00

.SOBRADO· CENTRO
, -Suíte com doset, 2 dormitarias, BWC,
sala de estar com lareira, lavabo,sala de
janfar, cozinha mobiliada, área 'de festas
com churrasqueira, área.de serviço, 2
��gas de garagem, depósito e portão

eletrônico. R' 380.000,00.

6 dormitórios, cozinha, 2 BWC,:,
, 3'$alas, dependência de empregada,

,

'--I'área de servíco, área de festas,
3 vagas de garagem e mais. Terreno

", com 630m2• Próximo a Malhas Vila' ,

Nova CONSULTE·NOSI

.

,
,.

TERRENO RES.
NO ÁGUAVERDE

Lindo terreno residencial,
IQt���entº,Çl$fa!tadQ, ,{\.Ia"
semsalçfâ, pronto para.,,' ,,o

constntir.Área de 450rri!.
RS100.000,OO

"BAEPENDI- Terreno

I comercial com 894m2• .,
P"óximo a Caraguá V�ículos. :

CONSULTE-NOS!
I·
r

Casa com 4 do�it6rids, 2 BWC,,' ',
, sala, copa, cozinha, área de serviço, •

garagem para 2 carros, portão
eletrônico, grades nas janelas e

'

dependência de empregada. Terreno
com 300m2.,R$ 550.000,00 '

,,:
•

•

• I�

\

TERRENO -VILANOVA
Área de t485m2, RUA SEM
SAíDA, próxima ao centro,
arborizado e com nascente.
Ideal para quem procura
tranqüilidade. Possui casa
com 3 quartos, 2 salas,

cozinha, área de servíco, BWC
e garagem para 2 carros.

FINANCIÁVEL
Consult�· ,�!\

-

CASA NOAMIZADE
Excelente imóvel contendo

1 suíte, 2 dormitórios, .saia de
estar/jantar, cozinha, área de
serviço, churrasqueira e 1 vaga

,

de garagem.Terreno com 430m2•
R$ 200.()00,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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8duaIfloPan1f)/ona
Resid€?,flcial

Os melhores Apartamentos no melhor lugar da cidade.

Apartamentos
porAndar

,�m cada torre)

Elevadores -Torres

R. João Picolti

IIIIII!fmJf�I_�11 _'1IdIIIIIIII1

anam tônaP RA SUA VIDA.

www•.pamplónaempreendimentos.com_br

SPE,DITO
Imôveis

47 3055-3300

Iitr.111
IMÓVEIS

47 3275-500047 3372-1616
De accreo com a lei �o4591/64, informamos que as imagens contidas nesse material possuem caráter de sugestão, Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento representados nas ilustraçóes e plantas, não constituem parte integrant!> do contrato. O imóvel será entregue conforme indicado nomemorial

descritivo, podendo havermodificações no projeto arqUitetônico eprojetos complementares sem prévio aviso, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VILA RAU • Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois
dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social,
sacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.UOO,00.

VILA NOVA· Residencial Grand life
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$255.000,00. Entrega em fevereiro 2011

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

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

079 - Ribeirão Cavalo - geminado novo
com 03 dormitórios, com 85,13m".
(valor por geminado) R$138.000,OO.

242 • Santo Antonio - casa de
alvenaria com 66,00m2 e terreno
com 387,50,m2 R$100.000,00

060 • Centro· apartamento
com área total de 153,63m2

R$260.000 00

030 - Santo Antonio, cf casa
de alv., rancho, lagoa, cf área de
175.000,00m2. aceita imóvel de
menor valor R$450.000,00

120 • Estrada Nova - casa de ma
deira com·100,00m2. e terreno com

406 00m2 R$130.000 00

091 - Czerniewicz - casa de alve
naria com 182,00m2 e terreno com

600,00m2. R$125.000,00
029 - Nereu Ramos - terreno com

4.317,70m2 R$1.000.000,OO

Cod 175 • Nereu Ramos - casa de
025 • Nereu Ramos- Galpão em I' d 120 00 2
alvenaria com 152,00m2,terreno com

a venana e aprox. , m e ter- 106 - Centro, apartamento com área
504,00m2 R$190.000,00. rena com 455,00m2. R$178.000,00 total de 120,86m2 R$235.000,00

045 - Santo Antônio, terreno com
92.230,00m2, constituído com 02

geminados de mais ou menos 139,00m2

• ÁGUA VERDE.

R$110.000,00.
AMIZADE.

• LOTEAMENTO

NEREU RAMOS - Loteamento Demathe - CASA PRONTA PARA

VILLE DE LYON.

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

rti!
-

E ; .... "�'lJiJiI'I�iílll�'�IJ,il1l.w'4IJí' ·III'Jli/,ihllllwlli.P'I!iHfl·'ílill!ffl!ill/l1íffllJJ,�' '·1'11!f'mm'!ll·li/�IIIIIHPqp,I!Nníll!!l·"""imW!HiJ'il.illi)!ílllil1Hlill.lkjIJlI"Wii!·I·�'I!/,jllllf'@�wP�'1IiiU/$P/,,\1��!'u"#ftJiffM. tJq���I/&�uJ'I!JJUIIIlliM JIIII/IJ;,I,Jml.1 J • lllIib/lm/' J.I�IWilIiI""w'�d,.m I_IIJIIIIIIOIHI".I,. _11��IINI.,':IIdI.iIIUUfl1�1� .. ,,�1Id�I.'U!11iP1!Ii1!1/A�WIU/Jlillffl� _ .• lIilnu§, J·i.mM .. IYmiffl, JI .�.,"�I!ifl,,�1q/lllmlll002 - 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
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
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
041 - Nereu Ramos, terreno com 14.980,28m2 R$800.000,00
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 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,00m2 (ótimo p/ 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
234 - Amizade terreno com 350,OOm2:(Residencial Munique) R$98.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

f/l CASAS 1Ii'.d::IiI;'- '1f/!{P,,t1l1 '1"�;"J1fr_'
'_' � ii;"

"11, ft··�7.�'-·: ,mm, • "ffit''''\'ii. "

.

009 - Centro, casa de alvenaria c/ 317,ÕÓm2 e terreno com 900,00m2 �.� �.'.� R$583.00o,bõ
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/ 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão CavalQ - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino banc.) R$126.000,00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,00
053 - Czerniewicz - casa com 285,00m2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr: 307,51 m2. (aceita imóvel de menor valor em Jaraguá do Sul) R$115.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. c/ 1 02,00m2 e terreno c/ 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
150- João Pessoa - casa de alv. c/ aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. c/ 1.574,10m2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 ::- R$250.000,00
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria c/ 126,00m2 e terreno c/ 324,00m2(aceita financiamento bancário) R$100.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421,61m2 R$220.000,0O
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$200.000,00

038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 72.000,00m2, 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: c/190.600,00m2 R$795.000,00
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno com 147.000,00m2 R$450.000,00
163 - Guaramirim - c/ casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas c/ área de 126.600,00m2 R$640.000,00

�OCAÇÃO .1,. m" .. :,'�.i!n" .III' ,.,;.. J.J '.&1,1"", ",P, 'J ,". ,JI luli ,r, , ".o' I, /··dl/.i,. , ·{,/'I'.. .l/M... :1 ,.

Apartamento Centro R$ 650,00
Apartamento Vila Lalau R$ 600,00
Apartamento Vila Lenzi R$550,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite
c/ sacada + 2 dormit. + sacada
c/ chur. +dernais dependencias.

R$154.000,00
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IMOBILIA.RIA
)

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Pax; (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva; 120 Vila Lenzi

REF: 3991 - CENTENARIO - 2 DORMIT.,BWC SOCIAL,SALA DE JANTAR/
ESTAR, COZINHA, AREA DE SERViÇO, SACADA C/CHURRASQ., 1 VAGA.
APTO.1 02,202,302 - ENTREGA JULHO DE 2011. VALOR R$120.000,00

REF: 3635 - CZERNIEWCZ -

Apartamentos .2 e 3 dormitarias,
sendo com suite + sacada cf

churrasqueira. "OTIMO PADRAO"
Á PARTIR DE R$ 189.280,00

REF: 3651 - VILA LENZI - 1 suite
+ 2 dormit. + sala + cozinha + area de

servi o. 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

0·····,,

REF: 4154 - VILA LENZI - 2 dorm,
sala jantar/estar, 1 bwc, cozinha.

R$115.000,00

REF: 1676 - VILA
LALAU - suite c/ sacada
+ 1 dormitarias +

bwc social + sacada c/
.cnurrascuera, demais
dependencias. apto 201

- entr 06/2011.
n° incorporaçao: 61.526

, R$130.000,00

4301 - BARRA DO
RIO CERRO - Eleva
dor, 2 dorm, sacada

'

cf churrasqueira, 01
vaga, area de festas,

brinquedoteca.
R$160.000,00

PRONTO PARA
MORAR.

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: 3923-
Molha - 2 ou
3 dormitaria
(c/ suite),

proporcionará
opções de
lazer como:
brinquedoteca
e 'salao qe

.

festas. A
consultar

REF: 120 - RAU - 2 dormitarias, bwc
social, cozinha/a. serviço, sala jantar/estar.

R$118.000,00

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, gas

individual, e, outras dependencias.
R$A CONSULTAR

REF: 1678 - Tres Rios ,do Norte - Apto Com
2 Dorm, Sala Jantar/Estar, BWC, Sacada C/
Churrasq. Agua e Gás Individual, Vaga de

Estacionamento. R$99.000,OO

OPORTUNIDADE:

• TERRENOS Á PARTIR DE R$50.000,00
CONSULTE - NOS

• TERRENOS COM ENTRADA DE R$5.000,00
E SALDO FINANCIAMENTO BANCARIO,

POSSIBILlADADE DO PLANO MINHA CASA

MINHA VIDA!

.imoveisemiaragua.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VILA NOVA - Residencial Grand life
Prédio com elevador - Apto nO 503 . Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, suite + 2 quartos,
banheiro social, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. Apto. com laminado de

madeira. porcelato e rebaixado em gesso. R$255.000,OO. Entrega em fevereiro 2011

. VILA RAU - Residencial Atlantis - apto 201 Com suíte + dois

dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, banheiro social'lsacada com churrasqueira e 1 vaga de garagem. R$ 160.UOO,00.

CORRETOR
,

.

DE IMOVEIS

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

079 - Ribeirão Cavalo - geminado novo
com 03 dormitórios, com 85,13rnZ.
(valor por geminado) R$138.000,OO.

242 - Santo Antonio - casa de
alvenaria com 66,00m2 e terreno
com 387,50,m2 R$100.000,00

030 - Santo Antonio, c/ casa
de alv., rancho, lagoa, c/ área de
175.000,OOm2. aceta imóvel de
menor valor R$450.000,00

120 - Estrada Nova - casa de ma
deira com·100,OOm2. e terreno com

406,00m2 R$130.000 00

091 - Czerniewicz - casa de alve
naria com 182,OOm2 e terreno com.

600,OOm2. R$125.000,00
029 - Nereu Ramos - terreno com

4.317,70m2 R$1.000.000,OO

Cod 175 - Nereu Ramos - casa de
025 - Nereu Ramos- Galpão em I' d 120 00 2

alvenaria com 152,00m2,terreno com
a venana e aprox. ,m e ter- 106 - Centro, apartamento com área

504,OOm2 R$190.000,00. reno com 455,00m2. R$178.000,00 total de 120,86m2 R$235.000,00

045 - Santo Antônio, terreno com
92.230,OOm2, constituído com 02

geminados de mais ou menos 139,00m2

• ÁGUA VERDE.

R$110.000,00.
AMIZADE.

• LOTEAMENTO

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

VILLE DE LYON.

R$95.000,OO.

r.."- "'

.#iLl!=RRENOS . '.I.,.!i!I!/ _'-,li!; :' •. c, "mí!,i!Ij .'iJi;:�i/iiiiii:;ii_ '.I$I' til;, '11 . '",;�':;"'.:d;;m,i
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$90.000,OO
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
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,OO
033 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 R$54.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,OO
041- Nereu Ramos, terreno com 14.980,28m2 R$800.000,OO
051 - Braço Ribeirão Cavalo terreno com 8.1 05,75m2 R$200.000,OO
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 62.1 00,OOm2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,OOm2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,OOm2 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,OO
234 - Amizade terreno com 350,OOm2.(Residencial Munique) R$98.000,OO
236 - Amizade terreno com 375,OOm2.(Residencial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,OO
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,OO

li/CASAS #. "!Im i
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009 - Centro, casa de alvenaria c/ 317,OOm2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,OOm2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,OO
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fino banc.) R$126.000,OO
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,OOm2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,OO
053 - Czemiewicz - casa com 285,OOm2 e terreno com 392,00m2. (aceita troca por imóvel ou carro) R$260.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,OOm2 e terr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jaraguá do Sul) R$115.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. c/ 1 02,OOm2 e terreno c/ 475,OOm2(aceita apto de menor valor) R$220.000,OO
150- João Pessoa - casa de alv. c/ aprox. 280,OOm2 mais galpão. Ten: c/ 1.574,10m2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,OO
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,OOm2 ::- R$250.000,OO
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria cl 126,OOm2 e terreno cl 324,00m2(aceita financiamento bancário) R$100.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,OOm2 e terreno com 421,61m2 R$220.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$200.000,OO

�;-�lnos
m

��","�� ',�'''�:'',;�.�;i�:_� _,��."".�dj /. :<U '#
@." u ,J�,u ..�;�-�' � : I-:�}!!!L�,,� '"""'" .b.���.:!

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2 A R$550.000,OO
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cl área de 72.000,OOm2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv. cl 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e ten: c/190.600,OOm2 R$795.000,OO
154 - São João - com casa de alvenaria e terreno Cbm 147.000,00m2 R$450.000,00
163 - Guaramirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas cl área de 126.600,OOm2 R$640.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento Centro R$ 650,00
Apartamento Vila Lalau R$ 600,00
Apartamento Vila Lenzi ; R$550,00

.

COM,��· VENDE ;'''AL'gGA''� FAZ DOCUME.Nr_�ÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro
" j� - ,\"" Iii, -. ,'-',
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COMPRA • VENDE

Fone/"Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite
c/ sacada + 2 dormit. + sacada
c/ chur. +demais dependencias.

R$154.000,00

\

REF: 3991 - CENTENARIO - 2 DORMIT.,BWC SOCIAL,SALA DE JANTAR/
ESTAR, COZINHA, AREA DE SERViÇO, SACADA C/CHURRASQ., 1 VAGA.
APTO.1 02,202,302 - ENTREGA JULHO DE 2011. VALOR R$120.000,00

REF: 3635 - CZERNIEWCZ -

Apartamentos ,2 e 3 dormitarias,
sendo com suite + sacada cf

churrasqueira. "OTIMO PADRAO"
Á PARTIR DE R$ 189.280,00

-

I M O B I ,L I A R I A
i

MANN
REF: 4154 - VILA LENZI - 2 dorm,
sala jantar/estar, 1 bwc, cozinha.

R$115.000,00

REF: 1676 - VILA
LALAU - suite c/ sacadà
+ 1 dormitarias +

bwc social + sacada c/
.cnurrasqueira, demais
dependencias. apto 201

- entr 06/2011.
n° incorporaçao: 61.526

, R$130.000,00

4301 - BARRA DO
RIO CERRO - Eleva
dor, 2 dorm, sacada'
cf churrasqueira, 01
vaga, area de festas,

brinquedoteca.
R$160.000,OO

PRONTO PARA
MORAR.

REF: 3651 - VILA LENZI - 1 suite
+ 2 dormit. + sala + cozinha + area de

serviço. R$160.000,00

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: 3923-
Molha - 2 ou
3 dormitaria
(c/ suíte), ,

proporcionara
opções de
lazer como:
brinquedoteca
e 'salao de
festas. Á
consultar

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

PADRAO ". A CONSULTAR.

REF: 120 - RAU - 2 dormitarias, bwc
social, cozinha/a.serviço, sala jantar/estar.

R$118.000,00

REF: 39213 - CZERNIEWICZ - 1 suite (com
bwc mobiliado) + 2 dorm. cozinha mobiliada
sala, bwc social mobiliado. R$200.000,00

REF: 3925 - AMIZADE - VILA DE
LEON - Á PARTIR DE 92.000,00

OPORTUNIDADE:

• TERRENOS Á PARTIR DE R$50.000,00

CONSULTE - NOS

REF: 3874 - AMIZADE - 2 dorm,
sacada c/ churrasqueira, gas

individual, e, outras dependencias.
R$A CONSULTAR

• TERRENOS COM ENTRADA DE R$5.000,OO
E SALDO FINANCIAMENTO BANCARIO,

POSSIBILlADADE DO PLANO MINHA CASA

MINHA VIDA!

REF: 1678 - Tres Rios do Norte - Apto Com
2 Dorm, Sala Jantar/Estar, BWC, Sacada C/
Churrasq. Agua e Gás Individual, Vaga de

Estacionamento. R$99.000,00
REF: 4261 - 3 dorm. sendo 1 suite, 3 bwc, 2 vagas de

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Excelente sobrado gemi
nado , contendo 1 suíte
mais 2 dormitórtos, com
2 vagas de garagem, área
com churrasqueira, lavabo
e depósito. espera para

split.- COO 499-

Ótima topografia, medindo 13m
de frente, loteamento com toda a
infraestrutura como asfalto, rede
de esgoto, água e luz. - COO 353

'"

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

Casa c/ área dê 120 m2, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área externa,
2 vagas de garagem - COO 702

Flat no ed san sebastian, mobiliado -

R$139 MIL - COO 656

Terreno com 2.250 m2. exelente vista
- COO 633

Excelente terreno para ponto comercial
ou prédio. Com área de 425m2. Otima

localização. COO 590

Apto com 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira e vaga de

garagem coberta, localizado na vila
Lalau, proximo ao centro - R$155

MIL-COO 392

- CASAS - SAIAS COMERCIAIS

** VIEIRAS - Casa cercada com sala, 2
dormitórios, banheiro, cozinha, área de

serviço, quintal- R$450,00

-APARTAMENTOS
* CENTRO - aartamento 3 dormitórios,

banheiro, sala grande, cozinha grande, sa
cada, dependências empregada, 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,

gás.
* BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,00. Condomínio R$60,00 com

gás.
* BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$400,00. Condomínio R$60,00 com

água.

* CENTRO - Sala comercial nova, frente
da rua marina frutuoso, pé direito a�o,

65m2. R$1.680,00
* CENTRO - (próximo a Doce Mel), sala
comercial com 35m2 frente toda em vidro,

banheiro, R$590,00.

\ 2

X-I P.N� .ÃO ("7') 91'76-Q{)6Jr

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

Imóvel com condiçoes especiais de
venda na planta, conforto, praticidade,
privacidade e desing arrojado, exce

lente acabamento. COO 661

Apto 03 dormitarias, com
dependencia de empregada -

111,15 m2.02 sacadas, no centro,
ao lado do Colegio Bom Jesus.R$

269 MIL - COO 651

- GAlPÕES

*BARRA - GALPÃO com 300m2, com
banheiro. R$ 2.250,00 Cf HABITE-SE. Sobrado alvenaria com edícula, surre+2 dorm. área 181

m2,lavabo, piscina, garagem - R$220 MIL - COO 700

CASA RESIDENCIAL com ótima
localização, próxima ao antigo

angeloni,com aquecimento solar,
piscina, 4 dormitórios sendo 2

suítes. Otimo acabamento, mobilia
sob medida, monitoramento de
se uran a. R$ 780 mil - cad 574

Casa alvenaria com edicula para 03
carros, garagem, playground, portão
eletronico, toda murada, cozinha sob
medida. FIRENZE II - R$179 MIL -

COO 644

Apto suite + 01 dormitaria. Bem
localizado. Em otima conservação.
80,90 M2 . R$ 130 mil - pode ser

financiado - cad 675

�����L.l..Il-.I.I...LI����
banheiro, côzinha planejada, sacada com
churrasqueira, 2 vagas garagem. Aluguel

R$870,00.

* C�NTRO - Sala comercial nova,
frente da rua Marina Frutuoso, 47,12m2.

R$1.250,00.
* CENTRO - Sala 80m2 com 2 banheiros,

* BARRA - apartamento novo, 2 quartos! (próx.Breithaupt Reinoldo Rau). Aluguel
sala, cozinha, área de serviços, garagem.

* CENTRO - (em frente ao Colégio Jara- R$1.400,OO.

R$550,00. Condomínio R$60,00 com guá), Excelente sala comercial (decorado *BARRA - sala comercial nova, 101 m2
por arquiteto), dividida em recepção + 3 com mezanino, 2 WC, instalação pronta
salas, banheiro e copa mobiliados. Possí- para split. R$1.200,00
bilidade de negociar mobílias. R$1.500,00. *CENTRO - Salas dividida em 3 ambientes

repleta de armários, 2 banheiros, hal!,
recepção, copa. R$1.050,00

Casa de alvenaria no Jardim das Rores,
c/180 m2,privatico 63,0 m2, 2 dorm,
garagem. RNANCIALVEL - COO 634

Excelente aparto com vista
privilegiada,suite 02 quartos, sala

de estar e jantar integradas,cozinha,
área de serviço,sacada com

churrasqueira,garagem coberta
R$268 MIL - COO 692

apto suíte+ 1 dorm, sala, cozinha,
sacada c/ churrasqueira, garagem -

r$145 mil- cad 705

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 2011 Glassimais 17

,
.

.

Unico como sua vida ...e pronto para morar!
VILLfnfUVf
RESIDENCE

Rua: Leopoldo Janssen, 465 • Centro

Fachada ... fevereiro 2011

.

De segunda a sexta, agende sua visita ao apartamento decorado, Aos sábados, lhe aguardamos das 09h30 às 13h,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial Jardim
das Bromélias

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

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

subterrâneos. Tratamento de esgoto e

todo infro-estruturo poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Imóvel toceüzudo no

Loteamento Pradi I

o (47) 8808-5378
t� (47)8835-6617
S (47) 8861-2228
Q.. (47) 8861-1753

COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
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ii LDCAÇÃO
, I

i! • Casa no bairro Amizade com 1 quarto, 1

i ! banheiro e demais dependências. R$ 450,00
I I

I f • Kit no bairro _Vila Lalau com peças

II conjugadas e 1 vaga de garagem. R$ 300,00
I I
I I

CM. 353 - Casa no bairro Três Rios do Norte com: 2 I I • Apto no bairro Vila lenzi com 1 quarto,
dormitórios, 1 banheiro, 1 vaga de garagem e demais I:
___..®pendª-.ncia§.: RS120.0..!!!);Q!!_:.f.i.I!.'!!I�!L__ I i

�"··---··_-·-"-----·-'---_·_---·_·-d- li
I i 1
I I i
I i 1

I I I
1

I II 1I II I
: I
III I
I'
I ! • Apto no bairro Francisco de Paula com 2

!! quartos, 1 banheiro, churrasqueira, 1 vaga

i I de garagem e demais dependências. R$
-1,

li f 575,00
I' !
f I I

I I • Apto no bairro Baependi com 1 suíte+

II 2 quartos, 1 banheiro social, 1 vaga de

i I garàgem e demais dependências, R$ 770,00
I I

! I • Apto no bairro Vila Nova com 2 quartos,
I .

I
" .• ,Cód. 296 _ Casa de a!v.e�aria no. bairro Trê� Rios i! 1 ban�eir?, 1 vaga de garag"em e demais

côd. 352 _ Casa no bairro Barra do Rio Cerro com: 2 I Cod. 331 Casa no bairro Vila Rau com 1 suíte + 2 do Sul com: 1 dorrnltórlo, 1 suite.t banhelro, 1 I I dependêncías. R$ 530,00 Prox. Auto Peças
dormitórios, i banheiro e demais dependências; I dormitórios, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem e vaga de garagem e demais dependências. I ! Papagaio

, ,_,_,_!!..U!I!:!!..Q!!L�!!i�,ª_�@_, ,J_Q������.9..ênc@§;J!l?���ºº�ºI!�I!J!!J_çl! , .Bl1ª-q,ªQQ,ºº-,_..flti4..N..C.JA.. _ .. _, J L ,__:__ . , . l

1 banheiro, 1 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 420,00 Próx. ao Viaduto.

• Casa no bairro São Luíz com 1 suíte + 2

quartos, 1 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 900,00 Próx. a estofados

Bellarte

_·-·"·�111M O B I L I Á R I A
CORRESPONDENTE

" ",' (47)3375-0505 CAI,,'rA

PRESENÇ{\ 9153-1112/9135-4977_
""!i-JW;.7ff!J!m.P

fi
;I
�
LU
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Q
fi')
LU
:::::lI
ar I I

oca: .

.... Area 20.000m2 - 8r-280, à 1.5km do Terreno 35.209,55m2, localiz. R.

:3 centro de Corupá. Ideal para Ind., Joaquim Pincegher, Nereu Ramos.
CII chácara ou lotes. Jguá do Sul- SC. R$ 275.000,00.

t I

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

R$ 110.000,00.

Chácara c/85.000m2 + casa de alv. 90m2.

Localização excelente, a 4km da Lunelli

Têxtil em Corupá ISC. R$ 130.000,00,

'.,
Chácara c/70.200m2, com casa alv. Chácara 37.000m2, 90% desmatada,
e nascente na Estrada Caminho com casa, a 4 Km do centro. Corupá
Morro. Corupá f SC. R$ 100.000,00. SC. R$125.000 .oo.

Casa 60m2, 2 quartos, sala, copa, COZ" Terreno 24mx29m + Casa 49m2, 2

lavand., bw e garragem. Terr. de 360m2• quartos e demais dependências, Corupá.
Ano Bom - Corupá. R$ 65.000,00, R$ 88,000,00.

"

EmJ .,'
Casa 200m2, 2 quartos, 1 suíte, sala, copa.
COZ., área de festa, layand., bw e garragem.
Ter, 605m2• Aceita casa Corupá ou Enseada,

fIJ
O
Z
w
�
a=
w
I-

Terreno 1458m2, 30mx48m, frente Terreno 306,20m2, cf casa na R.

p/ duas ruas. João Tozini - Corupá. Duque de Caxias. Centro - Corupá/SC.

Terreno na Roberto

Seidef� �6m de frente.
área 914m2• �oruP��m

Área na Rua Ano

Bom, 1.200m2., 24m de
frente, CorupálSC,

�$45,OOO,OO. _
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Pens
Ref 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

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

,
c/334m2 - R$1�2.000,00

I

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - R$77.000,00
• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno cf 334m2 -

R$ 67.000,00
• Ref 092 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com
334m2 R$ 73.000,00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

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

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

Pastor Albert Scnneicet 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marqearonrnoveísreçmeü.corn

Condomínio residencial localizado no bairro Ribeirão Cavalo

Aptos de 55,2;1. m2 de área total com 2 quartos, sala e cozinha integrada,
bwc e lavanderia. R$89.800,OO (Entrada negociável e saldo financiado

pela caixa - MINHA CASA MINHA VIDA)

Rua Adelina Klein
.

Ehlert 538 Firenzi - Tifa
martin - área terreno:
350,OOm2 - área

construída: 50,OOm2

Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.

Terreno com área de 1.287 ,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro.

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

Grubba 3.097.

Chácara com área
de 117.475m2
localizada no

Garibaldi a 20km
de Jaraguá do, Súl.

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Terreno com área de
6.487,23m2-loealizado a Rua
Waldemar Grubba 3.161

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI 2468-J

ENGETE

»CASAS »APTOS
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• I •

rrnovers
CREC1110S-J

Fone/Fax

(47) 3373-2135

Ediflcio Giuliana
�uClL-�

• REF271 - Ilha da Figueira - Terreno
sem benfeitorias com 22.774,82m2•
Consulte-nos

• REF270 - Ribeirão Grande do Norte
- Terreno com 375m2 sem benfeitorias

(não pode ser financiado). R$35.000,00
• REF269 - Estrada Ribeirão Grande
do Norte - Terreno todo plano com

607.50m2. R$90.000,00
• REF267 - Santo Antonio - Terreno com

561 ,96m2 todo murado sem benfeitorias.
R$172.000,00
• REF260 - Três Rios do Norte - terreno
com 4.692m2 contendo uma casa de
220m2 não averbada. R$910.000,00
• REF256 - Nova Brasília - Casa de
alvenaria com 3 quartos, bwc, sala de
estar, cozinha, garagem pi 2 carros +

edícula. R$295.000,00_
• REF246 - Vila Lenzi - Terreno com

1.280m2• R$600.000,00
.

• REF249 - Rio Cerro II - Parque aquático
contendo 1 casa de alvenaria com 3
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia
e porão, 3 piscinas toboágua, 3 piscinas,
galpão com + ou - 200m2 de área
construída, plantação de pinus, eucalipto
e palmeira real. R$2.000.000,00
• REF239. - Guaramirim - Bairro:
Escolinha - Terreno todo plano com

364.50m2• R$60.000,00
• REF280 - Terreno - Amizade -

loteamento Ville de Lyon com 336m2
todo plano com muro nas laterais.
R$97.000,00
• REF281 - Terreno -'Rio Cerro II - com

4.160m2, aceita terreno até 100.000,00
e carro até R$50.000,00. R$250.000,00
• REF264 - Rio Molha - Terreno com

176.000m2, com uma casa de 140m2 e

um galpão de 86m2. Fica no Rio Molha
divisa com Massaranduba. R$480.000,00
• REF263 - Vila Lenzi - 2 Terrenos com

429m2 cada um. Aceita somente permuta.
• REF262 - Santo Antonio - Terreno sem

benfeitorias. Aceita 50% sinal e 50% na

escritura. R$48.000,00.
• REF271 - Ilha da Figueira - Terreno
sem benfeitorias com 22.774,82m2•
Consulte-nos

• REF270 - Ribeirão Grande do Norte
- Terreno com 375m2 sem benfeitorias
(não pode ser financiado). R$35.000,00
• REF269 - Estrada Ribeirão Grande
do Norte - Terreno todo plano com

607.50m2. R$90.000,00
• REF267 - Santo Antonio - Terreno com
561 ,96m2 todo murado sem benfeitorias.
R$172.000,00
• REF260 - Três Rios do Norte - terreno
com 4.692m2 contendo uma casa de
220m2 não averbada. R$910.000,00
• REF256 - Nova Brasília - Casa de
alv. com 3 quartos, bwc, sala de estar,
cozinha, garagem pi 2 carros + edícula.
R$295.000,00

.

• REF282 - Czerniewicz - Terreno
com 701,98m2, ótima localização. R$
250.000,00

9 REF287 - Jguá Esquerdo - Terreno
todo plano cl 398 m2, aceitamos
propostas. R$ 95.000,00

"�*io_�"�_
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Ref.0168)Res,
Malagá - Na planta
Bairro Nova Brasília
com elevador, 7 pav
2 aptos por andar,
salão de festa cf
espaço gourmet,

piscina, sendo suíte
cf sacada +2dorm,
demais depeno,
ampla sacada cf
churr,lnfraestrutura
pf aquecimento de
água a gás e splít,

hidrômetro individual
2 vagas de garagem,

área 194,38,
Consulte-nos!

Ref.0160)Res, Juliana Christina - Amizade - em

construçao cf elevador, sendo 1 suíte + 2 dorm,
1 bwc, lavabo, ou 1 suíte + 1 dorm e demais cep.
opção de 2 vagas de garagem, ampla sacada
grilr a carvão, instalação de gás e agua quente
na coz. e bwc, infraestrutura para instalação de
spin, aptos com 102,91 m2 priv Valor apartir de
R$ 165,356,00, Entrada + pare, ou saldo com

financ, bancário,R.l62,167,

Ref,0180)Res, Hilamar - Apto c/
elevador na Ilha da Figueira, 1 suíte +
2 dorm, sala, copa, coz, sacada churr,
bwc, área de serv 1 vaga, área 91 m2

R$175,000,00,

ENTREGA SETEMBRO 2011

Ref. 0227)Res. Novo Horizonte - Apto
na Vila Lenzi, cf 1 su�e, 2 dorm, sala
de estar e jantar, coz, bwc, área de
servço, sacada cf çhurr. Edifício cf

playground, piscina. Area útil 91 ,15m2
R$250.000,00.

Ref,0153)Res, Villa Rica - Na planta na

Vila Nova. c/ sufte+ 1 dorm, suíte+2 dor
mitórios, e demais dependências, 1 vaga
dupla de garagem, sacada com chur

rasqueira, com até 98m2 privo Valor apartir
de R$125,000,00.Entrada + parcelas ou

saldo c/ financiamento bancário,

[�'"'1
�.a__,_ _.L-,__.e�-l
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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.

TERRENOS

Ref,061)Excelente Casa na Vila Rau - Próximo
ao Sup, Merc, Brasão .c/ 1 suíte + 2 dorm,
demais dep, edícula, área const. 155m2,

Terreno de esq. c/ 478,82m2 R$295,000.00,
acerta financ, c/ FGTS, acerta terreno ou

chácara como parte do pagamento.

Ref.0204)Casa no Amizade -

Com 1 suíte + 2 dorm, sala de
estar e jantar, coz, bwc, lavan
deria, éreade serviço, 2 vaga de
garagem. Area const. 142,67m2

R$255.000,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$700,000,00 aceita imóvel
de menor valor como parte de pagamento,
legalizada para financiamento cf FGTS.

l3ef.005)Terreno No Amizade
Area Privilegiada, rua astsnaca
aceita carro de menor valor até
R$25.000,OO e saldo cf financ.
cf construção pelo plano Minha
Casa Minha Vida.R$75.000,OO.

Ref.0205)Terreno com
ótima localização i10 bairro

Jaraguá Esquerdo, loteamento
Constantino Pradi II, área de
15X30, 450m2 ( Colocar em
cima de R$125.000,00 por

R$110.000,OO)

Ref.0189) Terreno no Loteamento
Malibu, bairro Ilha da Figueira

área 424m2R$55.000,00 aceita
financiamento pelo plano Minha

Casa Minha Vida

Ref.0176)Terreno no Amizade
'- Terreno de frente para a rua
Roberto Zimmermann, próximo
ao Posto Rudnick com 666m2

R$240.000,OO.

Ref,0230) Casa em Três Rios do
Sul- C/ suíte, 1 dorm, sala de

estar e jantar, coz, bwc, gara�em,churrasqueira, área útil 92m R$
155,000,00,

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

129m2 área do terr. 364m2 R$255,000 00.

Ret0162)Casa em Schroeder Nova- Com 2
dorm, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem,
área util 70 m2 terreno 360m2 R$135.000,00

acerta financ. bancário com FGTS
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REF. 188 B. Jaraguá Esquerdo: Casa no condomínio Azaléia (cond.
fechado com vigia 24hrs) Terreno m2 980,00 - Casa com m2 327 - 01
suíte com móveis imbutidos com banheira de hidromassagem, 02 Quar
tos, bwc social, mesanino, cozinha com móveis imbutidos, lavanderia,
sala de estar com Iªreira, sala de jantar; quarto empregadª com ban
q

. , .

;1 carros e O s: ta o aftas

REF. 201 - BARRA DO RIO CERRO, Residencial Maranello
apartamento com 01 suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala
de estar/ jantar, cozinha, lavanderia, ampla sacada com chur
rasqueira, 02 vagas de garagem. Obs; Teto 100% g so, mas-

,

intura remlum, porc�lan a social,

...

'�

p",--" _._-----

IMB63 - Apartamento na Planta - Barra do Rio Cerro
- Com área util 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. 219 - B. Jaraguá Esquerdo: Residencial Camposanpiero - Casa
alto padrão: 01 suíte, 02 quartos, bwc social, ceznna com cmnrasoue
ira, sala tv,. sala jantar, laval:)o, ãrea de festas com. churrasqueira, deck
co
.' Inh0

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

.

e�cial com 02 v n
-

de tes-

r

'"�','J�
�t.:-�,--,-"-, -----.:...-- '-'
'..r,

ReI. 148 - Czerniewicz, Jaraguá �o Sul - Unda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area construída de 140.00m2Jer
reno de 401 ,00m2.. 04 dormitórips, sendo 1 suíte; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; Cozinha; Area de serviço; Garagem para 02 car

ros; Janelas e s COfTldi oi-

3376·5050 Planfão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano BortoUni, 1081 - Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareaLnet www.irnobiliariareal.net
IMB70 - Galpão
Comercial no Rio
Cerro 11- Rua

Alberto Utpadel,
contendo 200mz.

R$1.600,OO

LL 052 - Galpão no Rio Cerro II - Rua
Alberto Utpadel, com 400 m". R$2.500,OO

lL 029- Apto prox. Arroz Urbano, c/2
quartos, garagem, Churrasqueira, área de

60m2. APENAS'R$570,OO

IMB81 .- Casa na Barra- Rua Oelphina
Oemarchi Pradi, com 1 suite+ 2 quartos,
área de testa com churrasqueira e demais

dependências. Área de 165 m2 R$1000,OO

IMB44-
Apartamento novo

na Barra, com área
de 72,90 m�,
sacada com

churrasqueira. 2
dormitarias. RS

120.000,00 entrada
de R$20.000,OO e

saldo em 48 vezes.

IMB73 -

Apartamento no

Amizade -RUA
ARTHUR GUNTHER

- 695, com 1
sulte+ 2 Quartos,
area de 89 mZ. R$

190.000,00

CASAS IM834 - Casa no

Amizade - RUA
EMlUA HORNBURG -

110- Contendo 1
sulte+ 2 quartos,
Closet,Sala Jantar,
Lavabo ,Biblioteca,
Piso em porcelanato

em todos os
ambientes, Área de

232 m2 construída. R$
650.000,00

IMB38 Casa no Bairro Jaragua 99 •

Rua Arduino Perini . Contendo 1 suite
+ 2 quartos, sala, cozinha, BWC,
lavanderia, garagem, churrasqueira.
Área de 95 m2. R$12B.OOO,ÓO
PRONTA PARA FINANCIAR

IMB78 - Casa na Barra Rua Marisa
Regina langa - 114, com 3 quartos,
sala, cozinha, BWC e demais depend ..

Terreno com 450 m2 e área construída
de 140 m2. R$ 195.000,00

REF IMB21 • Casa na Barra do
Rio Cerro- Contendo 1 suíte + 2
quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros, lavanderia,
churrasqueira. R$245.000,OO

. IMB13 - Casa no Nova Brasflia RUA
JOSE MENEGOTIl- 201- Com área

construída de 270 m2, semi-mobiliada, 1
suite + 2 quartos .R$480,OOO,00

'

REF IMB17 • Terreno no Bairro Nova Brasilia· Rua Jose
Emmendoerfer n01571.Contendo 17,50 x 40 - área total de
700m2, e* casa com 60 m2 em média, R$380.000,OO

REF 0143-
Terreno no

Bairro Agua
Verde- Rua
Bertoldo

EnkeTerreno

15x28, área total
de 420 m2.

R$110,OOO,OO

IMB80 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
- 488, Contendo
1209,00 rn2 - com

24 rn trete e 22,50
fundos, R$
630.000,00
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www.imobiliariamg.com
3275-0080

Planl O. 9993,3881
9973, 8

de' @ etuno.tom.br
luaWI'ttt MarqUlr6t, .4tr1 f"

E, BALSANELLIAv. Marechal Castelo Branco, 1412
Centro - SChroeder/SC - 89275-000 CE IMOCORRE

Alv., com 02

quartos, 01 bwc,
02 salas, gar.,

cozinha,
lavanderia

externa, medindo
99,59m2, livre de
enchente, murada,
amplo terreno.

R$190.000,00
Financiável

Terreno de 1.174m2, localizado
junto ao Fórum de esquina, valor

R$ 1.500.000,00

Terreno com 936m2, próx. ao
fórum, rua sem saída, com
asfalto, frente em 14,00m -

R$250.000,00

'.rreno.aalpies
• Terr. 3.870,00m2, Galpão
700,OOm2, asfaltado, boa frente',
cercado- R$1.000.000,00
Negociável
• Terr. 2.026m2, Galpão
520,OOm2, asfaltado, 30,00m de

frente, cercado - R$1.250.000,OO
- Aceita-se R$500.000,OO em

imóvel

• Terreno Vila neva- 1400m2;
• Terreno Vila nova - 1000m2;
• Terreno Figueira - 350m2;
• Terreno Barra - 350m2;
• Terreno Vila Lenzi - 300m2;
• Terreno centro - 420m2;
• Terreno Czerniewicz - 500m2
• Terreno Baependi - 1000m2

contato@imobiliariamg.com

Casa alv., terreno de esq.,
possuiu alvará de demolição
autorizadQ pelos órgãos

competentes

Casa alv., 2 pisos, 01' suíte, 02
qtos, sala, coz., lavand., área

festas, gar. dois carros, piscina,
murada, livre enchente,

NEGOCIÁVEL R$340.000,00

IIOMGUfA

Casa alvenaria, 03 qtos, sala,
coz., banh., lavand., garagem,
terreno cl 200mts frente, área
tota1176.000,OOm2, livre

enchente, muita água natural

Apart. (novo) 1 dormlt., sala, coz., área serv., bwc, sacada cf
churr. e garagem. Residencial das Tulipas, Aluguel: R$ 540,00

IMOBILIÁRIA
®

CENTRO

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

INTERIMÓVEIS
nos de bons negócios! Apart.3 dormit., sala, coz., área serviço., bwc, e garagem.

Av. Mal Deodoro da Fonseca • Ed. Picolli. Aluguel: R$ 750,00INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

CRECI 914J Apart. 1 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem,
R Mal. Deodoro da Fonseca- Ed. Florença. Aluguel: It$ 600,00

Apart. 2 dormit., sala, copa, coz., bwc, lavanderia e garagem,
Rua José Albus, 95 - Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00,FONE: (47) 3371-2117

PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183-2333 Casa. 04 dormit., sendo 01 suíte cf hidra, sala, 2 bwc, sacada,
coz. c1 móveis sob medida, sala estar/jantar, lavabo, despensa,
área de serv., áreas de festas cf churr. garagem pf 02 carros,

Rua João Picolli, 104 - Centro - Jaraguá do Sul/SC
Casa murada. R Eugênio Lessmann, 301. Aluguel: R$ 2.000,00

Apart. 2 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R. Cabo H. Hadlich, Ap. 304 - Ed, pedra Rubi. Aluguel: R$ 750,00

Apart. 03 dormit. (sendo 01 suíte), sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada cf churrasqueira e 02 vagas de garagem,
R. José Marangoni, 510 - Res. O' Angelis. Aluguel: R$ 750,00

Sala Comercial Market Place, 60 . Sala 604 - R. Reinaldo Rau.

Aluguel: R$ 560,00.

ILHA DA FIGUEIRA
Apart. 3 dormit. (sendo 1 suíte), sala, cozinha, bwc, lavanderia,
churr., sacada e garagem. R. José Pavanelo. Aluguel: R$ 700,00VENDE: AMIZADE Apto. alto padrão, 02 dormit.,

(sendo 1 suite) sala de estar/jantar,cozinha.,área de
serviço, banheiro, sacada cJ churasqueira e 2
vagas de garagem, Ap, cl móveis sob medida,
Residencial Moot Vermont. R$ 240.000,110

VENDE: VILA NOVA Aptos novos em construção, 02
dormitórios, (sendo 1suíte), sala de estar/jantar,

cozinha, banheiro social, área de serviço. sacada com

churrasqueira e garagem
Apartit de R$130.000,OO

VENDE: TRÊS RIOS DO SUL, Casas Geminadas com área de 76,00 m2, contendo 2

dormitórios, sala e cozinha integradas, bwc social, área de serviço e garagem.
Apartir de R$117.000,OO.

Apart. 2 dormit., sala, coz., lavand., bwc, sacada e garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Bela Vista. Aluguel: R$ 600,00

VENDE: BARRA, Excelente terreno em rua

asfaltada com área total de 510m2 (15m J( 34m).
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 serviço, varanda c/ churrasqueira e garagem.
Condomínio oferece guarita, salão de festas, piscina e playground.
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tecelão que já possui o galpão. TR: R$220,00 8443-3633
3374-0927 com Edson.

Champagnat (rua do colégio) 110 mt2
com 1 suíte, 2 quartos, acabamen

VENDE-SE Monitor 14" LG R$220,00 to em massa corrida e roda teto em

8443-3633 gesso, varanda com churrasqueira e

VENDE-SE Play Station 2 Slim cl Jo-
garagem. R$168,000.00. TR: 8401-
6404.

gos R$260,00 8443-3633
VENDE-SE Uma corrente e uma pul- BAEPENDI- Aluga - se apartamento
seira de prata grossa, valor á com- VENDE-SE x Box 360, com 2 contro-

na Rua Max Wilhelm 837, prédio azul,
binar TR: 3055-0695 ou 9184-5739 les, 17 jogos. TR: 9156-1678. TR: 3371-6021
com Luiz.

1///1///1/0//1/1//00/1101

VEN D E -SE

DOA -SE Um fogão á gás.TR:3371- VENDE-SE FILHOTES de York Shire
7593

e Maltês. TR: 3375-2006 ou 9146-
4864

VENDE-SE gansos. TR: 3370-4924

MOTOR ELÉTRICO Trifásico, 2 CV, VENDE-SE- 2 Janelas de ferro,

4polos, valor á combinar. TR:9155- de correr, 150 Alt. e 2,10 de Larg.
1154. R$300,00 TR: 3374-1491 com João.

'�O�IIII. VENDE-SE

Pneus Bridgestone Vende-se 235x
60x16. Bom estado e sem Cortes.
Novo R$650,00. Os 4 por R$840. TR:
9919-5644 com Buba.

VENDE-SE Tapetes e Capachos perso
nalizados, represento direto de fabrica,
com garantia e sem custo de frete.
Atendo toda a região. TR: 3376-4035
com Viviane.

,'h�/mOI/�/UII/a COMPRA-SE
COMPRA- SE Carros já financiados

quitam-se e regulariza-se perante o

banco, cartório e financeira. TR: (47)
9120-0262.

VENDE-SE - 1 Porta de ferro com

vidro, de 2m por 80, 1 janela vascu

lante de 1, 80, e a outra vasculante
é de 80 por 80 cm, R$ 100,00. TR:
3371-8952 com Cristina.

Ar Condicionado Vende-se split novo.
Marca cônsul. 12.000bts. Quentel
Frio R$1.200,00 TR: 9918-9996 com
David.

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 controles, 1 jogo (PES 2010).
Pouco tempo de uso. TR: 9978-3122
com Rafael.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA- digital
profissional Canon, modelo EOS 50
D + lente 18-200 IS + Flash 430
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

FREEZER - vende-se freezer cônsul
vertical, 170 L, semi novo, preço a VENDE-SE - Esteira elétrica e tam
combinar. TR: 3370-1064 bém uma mesa de corte TR: 3372-

3910 Adilson ou Terezinha
GELADEIRA-vende-se geladeira côn
sul 240 L, semi nova, preço a combi- VENDE-SE Maquina mercenária TR:
nar"fJR: 3370-1064 8844-5501.

GELADEIRA - vende-se, eletrolux 290 Vende-se - Caixa para moto, grande,
COMPRA - SE casa de madeira para L. R$: 400,00. TR: 9634-6151 depois R$80,00. TR: 3373-0489 com Rob-
retirar do local TR: 3376-4801/Eli das 14h30min son,

, COMPRA - SE torno e fresa e ferra- VENDE-SE diretos de fabrica, alumí- VENDE-SE Uma piscina 2.0001itros
mentas para essas máquinas. TR: nios, panelas e formas em geral. TR: R$50,00. TR: 3371-5942.
(47)"9186-5783 9607-5832 cl Cleiton

COMPRA - SE .Saveirc ou Fiat stra- VENDE-SE 2 Jogos de panela es

da, acima do ano 2000, com ar, TR: maltada com 5 peças R$150,00. TR:
3370-9508 ou 9975-7365 33718952 com Cristina.

VENDE-SE Mesas, bancos, cadeiras
e 1 beliche tudo em caneía enverni
zado, TR: 3371-4377 ou 9128-1885
cl Honório, .

-

!!�- PROCURA-SE
PROCURA-SE Alguém do sexo mas

culino de 40 a 50 anos, para namorar

ou fazer amizade. Tenho 44 anos e

1 ,65m. TR:8817-4346 Cissa

PROCURA-SE Topique fameg-centro.
TR: Suzan 3370-7160.

PROCURA-SE Moça para dividir apar
tamento na vila lalau, Próx. A FATEJ

R$320,00 com aguá e luz. TR:8827-
6139 ou 9628-3467.

PRESTA-SE Serviços para podar ár
vores. TR: 9158-0019.

VENDE-SE Portas com caxilho e vis
tas completa janelas de correr com vi- ,

dro e vistas TR: 3371-4347 ou 9128-
1885 com Honório.

VENDE-SE Para confecção, aparelho,
banquetas, estante para fios, relógio
ponto, bebedouro e guarda volumes.
Tr: 3374-0927 com Edson.

CZERNIEWICZ- Vende-se Apart. com
3 QUARTOS (1 suíte), sacada com

churrasqueira, semi mobiliado, libera
da para financiamento e uso do FGTS.
R$ 170.000,00. TR: 9159-9733

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

CENTRO - vende - se 130 m2, quatro
quartos, uma suíte, três banheiros,
sacada com churrasqueira, suíte com
hidro e sacada, duas vagas de gara
gem TR: 9602-3904

ESTRADA NOVA - Apartamento, com
dois quartos, sala, cozinha e área de

serviço, vaga de garagem pode ser

financiado e o uso do FGTS, entrada
de 15,000,00, mais financiamento
bancário. TR: 9159-9733

FLAT - Aluga - se para uma pessoa,
quarto, banheJro, sala de estar e jan
tar, cozinha' e lavanderia, 40m2- semi
mobiliado. R$ 550,00, na Rua Erwino

Menegotti, 1.500 metros da Unerj.
TR: 8404-78401 Áurea

APARTAMENTO - Vendo ou troco por
imóvel de Jaraguá do sul, apartamen
to com 3 quartos, com garagem, na
Av. central do kobrasol na grande Flo

rianópolis R$ 165.000,00 TR: 9196-
4430

SCHROEDER - Apartamento 2 quar
tos - 67 mt2, na planta - R$ 79.900,00

VENDE-SE Fábrica de produtos de - TR: 8800-8800
limpeza em funcionamento. TR:
3374-0927 com Edson.

,

'1//== APARTAM�NTOS
VENDE-SE varias peças para constru

ção Hidráulica, valor á combinar TR:
3055-0695 ou 9184-5739 com Luiz

VENDE-SE Maquina Feeza, TR: 9918- Apto no Condomínio Amizade, 3

6757 com Cristiano. quartos, banheiro, sala de estar e

, jantar, cozinha, área de serviço e uma

VENDE-SE Aparelho de som Philiphs, vaga na garagem. FINANCIÁVEL. R$
caixas grandes R$300,00 TR: 3371- 135.000,00 (negociável) - Tratar com

5942. Gabriel 9181-6689

" I·'
\\ <

'.41'Vtl", -�

1/100//10/1/:::
o

CASAS

AMIZADE-Vende-se com 105 m2, 1

suíte, 2 quartos, sala. cozinha, ba
nheiro garagem lavanderia, dispensa.
R$190 mil (Acompanha cozinha pla
nejada em MDF)TR: 3376-1662 ou

88391299.

VILA LENZI- Vende-se, uma casa

mista próx. Ao cÕ1égio Albano
Kansller, com 3 quartos, escriturada
R$145.000.00. Tr:3371-6069.Creci
11.831.

R$130,00
(somente na cota)

Guia acompanhando o

grupo, ônibus executivo
(47) 3437-7919
(47) 9635-2688

\

PROCURA-SE Empresa que disponi-
bilize máquina TEAR CIRCULAR, para VENDE-SE TV 20" CCE cl controle VENDE-SE Apartamento novo no CASA - Vende - se, de alvenaria, qua SCHROEDER - Vende - se casa de al-

tro 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 CRE
CI8844

JARAGUÁ 84- Vende- se casa de alve
naria 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 re
formado, não aceito financiamento.
R$ 130.000,00. TR: Vinicius (47)
9117-9824.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa

de alvenaria, Rua Antônio B. Schmidt,
próximo ao mercado Fontana. Livre de
enchente.Liberada para financiamento.
R$145.000,00. Estuda se propostas.
TR:8425-6491/8453-4717 ou 3374-
2075.

ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se área de
25.900 m2 na Rua Domingos Rosa
946,com poço artesiano com nascente
de água, aceita-se veículos no nego
cio e parcelamento diretamente com o,

dono.R$ R$165.000,00 TR:9196-1 000

RIO DA LUZ - Vende - se casa com

02 dormitórios, 01 Banheiro R$
80.000,00 TR: 3370-6370

MASSARAMDUBA- Casa com suíte,
2 quartos, 101 m2, nova e pode ser

financiada pela caixa. R$135.000,00

SCHROEDER - Vende - se, nova, 60
m2, dois quartos, sala cozinha e ba

nheiro, 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
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de alvenaria, suíte mais dois. quartos
com 130 m2, terreno com 322 m2, GUARAMIRIM - Aluga-se uma casa, BAEPENDI- Aluga - se sala comercial

toda murada, portão eletrônico, pa- na Rua Vitor Bramanski, centro, prox. 180 m2 na Rua Max Wilhelm 837,
rabólica, ar Split, ótimo estado, rua _Ao Amopama (preferencialmente casal prédio azul, TR: 3371-6021 chente R$36.800,00TR:3371-6069.
tranqüila, acesso rápido ao centro e sem filhos) R$: 450,00 TR: 9979-4347. CRECI11 831

RESTAURANTE- Vende-se com
..

faculdade, R$ 220.000,00 TR: 3273-
0953 ou 9102-6731. I

BALNEÁRIO COMBURIU - Aluga-se clientela formada, toda equipada TR:
lindo apart. para temporada, apartir 3370-3599

TRÊS RIOS DO, NORTE - Vende -se 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, lavanderia, sacada e gara
gem: TR: 9246-0061 valor a combinar.

CENTRO- Casa de alvenaria próxima BARRA DO SUL- Aluga - se casa para I

ao estúdio FM, aceito troca com apar- temporada. TR. 3376-1553 ou 9903-

tamento TR: 3371-6069 CREC111831. 0545

venaria com dois quartos, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia casa nova com

um ano de uso, rua sem saída, próximo
ao mime, é averbada, R$ 120.000.00,
TR: 9161-2681 ou 8858-0453

RAU - Vende - se, casa de alvenaria,
próximo ao brasão, com lage, três

quartos, garagem, para dois carros

e cburrasqueira, R$ 88.000,00, não
aceito financiamento TR: 3371-6009

TIFA MARTINS - Vende -se casa

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

AGUA VERDE -Vende-se casa

alvenaria,suíte mais dois quartos,
edícula, 126 m2, R$ 240.000,00
TR:9918-9996 com David.

LOTEAMENTO MARAJOARA - Uma
casa de alvenaria 136 r112, terreno de
407 m2 com 1 suíte, 2 dormitório, sala
de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
dispensa e 2 vagas para garagem. TR:
88715814 ou 3372-2265 com Fabiano.

Wlllmllllm/OIUW� CHÁCARAS
MASSARANDUBA - Vende - se, lo
calizada 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

Weg, livre de enchente TR: 9997-5027. LOJA - Vende - se completa de roupa
infantil TR: 8413-3988/ Simone

SCHROEDER- Aluga-se uma: casa de
alvenaria com 03 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, garagem
no Rio Hern, R$ 600,00 TR: 3374-
0235 ou 9996-0374.

.SCHROEDER- Aluga-se uma casa de
alvenaria com 03 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, garagem,
no rio Hern R$ 600,00 TR: 33740235
ou 99960374.

GALPÃO COMERCIAL - Vila Lalau
- Aluga - se (14 x 9 MT) boa locali

zação, acesso asfalto, Pé direito alto,
para fins comerciais, industriais, com
Habite-se - R$ 800,00 - 9918-9996

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 pos
sibilidade de .negociação. TR: 3371-
9604 ou 9188-3815 com Elisa.

NÃO PERCAI!Ótima oportunidade
de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2 dorm., na planta,

somente hoje por apenas
RS 79.900,00 à vista,LOJA- Vende-se estoque de loja, infan

til, juvenil e adulto, TR: 3274-0256.
Ligue agora 47 8800.8800

LAVAÇÃO AUTOMOTIVA-Vende-se,
anexa posto de gasolina, com clien
tela formada, esta em funcionamento.
TR: 8492-7063.

JARAGUÁ 99 - vende- se terreno
com 364,33m2. R$ 65.000,00 TR:
3370-6370

Esc. Assessoria

Habitacional. e

Empréstimo consignado
(Correspondente CAIXA),

Com 01 ano de

funcionamento, no

centro de Jaraguá
Tratar 9125-7568

VENDO

JARAGUÁ 99- vende- se terreno com

3 mil m2, TR: 3371-7103

IOIlIWIIIIIIIIIIIIIIIIIOUI

TERRENOS
ILHA DA FIGUEIRA Vende-se área
25.900m2 na Rua Domingos Rosa
946, Poço artesiano com nasceu
te de água. Aceita-se veiculo,R$
195.000,00 TR:9196-1 000.VENDE-SE- Terreno em PiÇARRAS

área 2.000m2. Ótimo local para
casa de praia e campo.TR: 9979-
0527 ou 3376-6144

ILHA DA FIGUEIRA - vende - se ter
reno com 842m2 (com casa velha de
dois pisos) Rua Antonio Ribeiro, TR:
(11) 5560-1193

TRÊS RIOS DO NORTE - vende - se,
1.900 m2. Frente para a Rua José Mar
tins, prox. ao loteamento residencial Pai
neiras, Terreno plaino, bom para eonstruir
Mercado, galpão ou para desmembrar
em quatro lotes (projeto de desmem
bramento pronto) R$ 165.000,00. TR:
9929.8265 ou 9973.3581.

AGUA VERDE - Vende-se lindo ter
reno de 450 m2. R$ 105.000,00 s/

SALA COMERCIAL- Aluga-se 100 m2,
troca. TR: (47) 9977-1276.

na Rua Vitor Rosenberguer n040, pre
ferência para igreja TR: 3371-6968.

ClINICA MEDICA - Aluga - se, espaço
em consultório (psicologia, nutriCionis- CZERNIEWICZ - Vende-se terreno,
ta) TR: 3273-2119 ou 9975-7708

com 435 m2, com escritura por R$
65.000,00, TR: 8421-3178/3370=1821

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.

IflIllIlllllIlIJlllllflIllllh SALAS
COMERCIAIS

ILHA DA FIGUEIRA- vende-se pró
ximo ao colégio Omago, 587 m2,
pronto para construir R$ 95.000,00.
Aceito trocar com chácara TR: 3371-
6069. CRECI11.831.

BARRA SENTIDO POMERODE
-Vende-se terreno com 312 m2 com

escritura,pode ser financiado pela cai
xa TR:3276-7070 com Diogo.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se

SCHROEDER - terreno industrial com' terreno com 15.750 mF de frente

6.850 m, com galpão/casa todo legali- para o asfalto R$3tP.000 ou troca

zado. CRECI. 11831. TR: 3371-6069. por casa ou chácara no valor de até
R$ 100.000.00. TR: 3371-6069.
CRECI11. 831.

CENTRO - Vende-se terreno 450 m2,
toda murada com água, luz, esgoto,
com escritura valor 135.000.00 TR:
3371-6069 creci 11831

TERRENO - vende - se, 5.500
m2. sendo 93 m. de frente para a

Rua Joaquim Francisco de Paulo,
altura do nr. 2.422. Próximo do cen

tro. temos consulta de viabilidade.
Aceita parte do pagamento em imó
vel e/ou veículo de menor valor. TR:
9929.8265 e 9973.3581.

TRÊS RIOS DO NORTE- vende-se ter

reno, medindo 12 x 27 situado no lo
teamento Vichenze & Gadotli. Próximo
do asfalto. Local alto, livre de enchen
te e deslizamento. R$35.000,00TR:
3371-0448 - Com Adilson

CHICO DE PAULA -Vende-se terreno
400 rrv.sem barranco e livre de en-

MINI - MERCADO - Vende - se, em

RIO CERRO 11- Vende -se 50 mil m2, pleno funcionamento; valor a ser

dois lagoas de peixe, duas nascente,
combinado TR: 9112-3947

R$ 120.000,00 TR: 3376-0726

SÃO FRANCISCO - Vende -se uma

chácara com 1.700m2. Aceito carro

na troca TR: 8429-5903/3370-3414
/8465-6251

MERCADO - Aluga - se completo,
com clientela, balcões, TR: 3372
2348. Helena

LANCHONETE-Vende-se no centro de

Jaragua do Sul em frente ao palco de
eventos da Praça Angelo Piazzera na

Rua Quintino Bocaiuva 92. TR:3370-
6767 ou 9961-9282.Com Cleverson.

LANCHONETE - Vende - se ou alug�
ALUGA-SE - Terreno plano próximo a -se no bairro vila nova TR: 8811-0114

-

11111:= lOCAÇOES
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Ref. 2381 na Vila
Nova cf 1 suíte, 2

.

dormitórios, bwc
social, sala de estar
e jantar, sacada
com churrasqueira,
área de serviço,
garagem. Obra
Incorporada n°
42.534 A Partir de
R$ 165.000,00

3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

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

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

Acabamento:
Rebaixamento em
Gesso nas Salas
Piso Laminado
em Madeira nos

Dormitórios
Porcelanato nas
Salas

Preparação para
ar Slllit .

Hidrometro
Individual

ReI. 2339 Resid. Belle Vie, no Centro cf com 3 suítes (1 master com closet e sacada,
2 demi-suítes), Ampla sala de jantar e estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de

serviço com estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE 02 APTOS POR ANDAR)
Apto 202 por R$ 345.000,00 Apto 301 R$ 350.000,00. Obra Incorporada n° 60.398

Ref. 1629 no Centro cf
3 dormitórios, sala de
estar e jantar, cozinha
mob, bwc social, +
Edícula cf quarto bwc
social, lavanderia,
dispensa, churrasqueira.
R$ 399.000,00

Ref. 2432 na Vila Nova cf 01 suíte, 02 dormitórios,
sala estar�antar, bwc social, cozinha, área de serviço,

02 Vagas de Garagem R$ 225.000,00

Ref. 1549 no Centro cf
4 dorm 2 bwc sociais, �
sala de estar e jantar,
sala de TV, coz mob,

dispensa, área de •

serviço, área de festas,
garagem para 3 carros
em fila. R$ 330.000,00 �:_=

ReI. 1632 em Nereu Ramos cf 01 suíte, 02 dormítórios, sala,
bwc social, cozinha, área de serviço, churrasqueira,

garagem. R$ 195.000,00

Ref. 1619 casa no

Jaraguá Esquerdo cf
suíle, 2 dormitórios,
bwc social, sala de

visita, sala de jantar,
cozinha mobiliada,
dispensa, área de

festas com piscina,
garagem. R$
340.000,00

Ref.2413
Palhernon
Century. Apto

.

. Suíle holel,
5° andar, com
escritura.
R$106.000,00

Ret. 2412 Resid.
Di Fiori na Ilha
da Figueira cl
2dorm, bwc

_ social, sala de
estar e jantar,
sacada com

churrasqueira,
COZ, área de
serviço, 1 vaga
de garagem.
R$129.000,00,

'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
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COMPRA

VENDE
o
o

I
1
I'
o

!
o

ALUGA

ADMINISTRA

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-�122 I ANNE 9927-6088

I Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso slte:

www.vivendaim.oveis.com

VILA NOVA - REF 1320 - ED. SANTA CATA

R1� - Belfssimo apa�":le9-tç! ç/ oi suíte,
02 d(')�.,; c:Qn!pletalllf!!l.te )'nObiliéldo e

deccirado commóveifàêálto PadrãQ:' -

-.
'

R$ 280.9QÓ,QO'
'

,PRÉ-LANÇAMENTO

sAoWIS - REF 1313 - Residendal Villan
:dry - apto 98m2 de área privativa, c/ 01
suite,02 donn., sala de�rfjantar,sãca

-

fechada c/ chufrasqueirã, área de serviço'
e 02 vagas de garagem. R$188.ooo,OO

AMIZADE - REF 1295 - Ed Juliana< Chris
tina - apto 84,05m2, c/ 01 suite, 01
dorm, bwc, coz., sala de estar/jantar,saca
c/ churrasqueira, área de serviço e ga-

ragem. R$155.ooo,00

AMIZADE - REF 1276 - Res. cannes

apto 60m2,
.

c/ 02 dorm., Sala de es

tar/jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha. bwc. e 01 vaga de garagem ..

R$ 115.000,00

CHICÓ DE.PAÚtÁ;RtF 28s8 � casa alv.'"
165m2 e terreno 8e445,OOm2,c( -AMJZAPE - REF 2813 - casa alv.'

(mobiliada), c/ suíte, 02 dorm. safa estar/110m2 e terreno de 318m2, a . 01.
jantar, coz., lavand, bwc, escritório, área suite, 02 dorm., sala de jantar, coã.,
de festa c/ churrasqueira e garagem. bwcJ"g�ragern e churrasqueira. _.

R$ 360.000,00, '� �:' .

<R$ 265.000,00

� -,' .

AMIZADE - REF' 2864-;:' casa -alv,
o

-: 105m2 e terreno de 347m2, c/ suíte +
� 02dorm. sala estar/jantar, coz., lavand; .

bwc, 'e garagem.
R$ 190.000,00 '

�_ ..... �
'" ':.'. '�> i:

ESTRÃDA NOVÂ ;; REF' 2905 .: ,tasâ
ge�nada alv;)��m2, c/,oi dorm, °sal.�
de_estar, �Ia<a�:.iªnta(,'cot�:,bwc, área"
de serviço e ampla'área de festas CÇIm

'

churrasqueira. R$165.ooo,00

....
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Ref.:00344.001 Bairro: Amizade

1suite+1qto OU 1suite+2qtos

·LOCACÃO
•

Residencial Saint Tropez
Medidores de água e gás individuais,
Salão de festas, hall decorado, fitness,
brinquedoteca,2 ELEVADORES,
1 suite, sala de estar, jantar e
cozinha integradas, lavander.ia,
1 vaga de garagem.

Residencial Athenas.
HALL DE ENTRADA DO RESIDENCIAL
TODO EM GRANITO.Área de festas
mobiliada, 1suite + [qaerto, sala,
cozinha, 8WC, lavanderia, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Ref.:00330.001 Bairro:Nereu Ramos
Área:54tn2 R$110.000,OO

Ref.:00350.001 Bairro: Centro
Área: 134m2 R$328.000,OO

- Casa cf 1 suite cf closet +
2 quartos, Wc social,
Ampla sala de estar e jantar.
Varanda com churrasqueira,

-

2 vagas de garagem cobertas
Piso porcelanato.

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

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

* Portas brancas Maciças e
Laqueadas

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

.

.

1 Suíte + 2Qtos,

ente
-

..:' '."pI
r; ,

impo

Centro

/
r

. Área: 250m2

BAEPENDI

1 suite com eloset + preparação para hidra,
2 quartos.piso superior todo em laminado,
pisQjnferiorJpdo emporcetanato, fino' é1��Çlbam�ntq.

jI ';:<':
.�" .�f: j�::��}:�� .'.:;�:' ;'��::::;,\;,:�_,

_ }� ... :!_, .. -<t./'·'
.

.
-,:::.>' :t>�::, �...

.

::«, '.'._)<.:.". :::;-;:5:·:.::§� .

.-t

De acordo com a lei !'lo 4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de �ordo com o memorial descritivo.
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Ref. 448.1 .

- Casa com I suíte
...

+ 2 quartos, bwc social, copa,
cozinha mobiliada, lavanderia,
uarto de empregada com bwc,
sala jantar, lavabo, sala de estar

,
com lareira, área de festas com
churrasqueira;garagem para 3

carros. $850.000,00 ..

ef.. 293.1 - Excelente Casa
Comercial ..Valor sob consulta..

ef..G.. - Casa no Baependi
. com /' suíte + 3 quartos, sala,
cozinha, 2 bwc, lavanderia e ga

ragem .. R$315 ..000,OO..

.
ef.. ..

_.

- Casa com 3 quartos, a.
cozinhamobilia. bwc,·lavanderia e� em ..

·

220..000,00..
.

www.bartelimoveis.com�br

J

J

�
�
�

- I
/

i
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i' R�ft1ÔÓO: CASA - VILA NOVA - Com 05 quartos, sala, cozinhá
ii e copa conjugadas:area de serviço, 01 bwc e garagem para ate 03
ii carros. R$780,OO
r ReI L-1 001 - POUSADA - com 23 suães, contendo 01 apto com 02
; quartos, sala de estar, copa ampla, lavabo, bwc social, lavanderia'e
t cozinha mobiliada - próx. Ao posto de saúde do Czerniewicz

;1 ReI L-1002 - CASA ALVENARIA - CZERNIEWICZ - Com 03 quartos,
;1: 01 bwc, sala, copa e cozinha conjugadas, área de serviço, deposito,
o toda murada com grama. Portão eletrônico. R$9S0,OO
II ReI L-1 012 - CASA PARA FINS COMERCIAIS - CENTRO -Com 05
t salas, 02 bwc's, frente toda de vidro, tem aproximadamente 160m2.
; R$2.300,OO

1; ReI L-1 013 - CASA COMERCIAL - CENTRO - Com 05 quartos,
ii 04 bwc's, 02 salas, cozinha, área de serviço, dependencia de
j empregada, com jardim. Tem duas entradas sociais. R$3,SOO.00.

t ReI L-1 018 - CASA COMERCIAL - NOVA BRASILlA - Casa com 01

i suíte, 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc's, dep. de empregada;
t salão de festas, Q7 vagas de garagem, portão eletronico, alarme .

.• R$4.S00,OO
�

i Ref L-1020 -CASA-VILA RAU - Com 03 quartos, sala, copa, cozinha,
: garagem, área de serviço, toda murada.R$ 670,00

l' ReI L-2002 - APARTAMENTO - VILA RAU - Cf ,01 quarto, sala,
W cozinha, bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$480,OO

.

Cond. Aproximado de R$1 00,00
ReI L-2006 - aUITINETE - VIEIRAS - cf 01 quarto, cozinha, bwc.

: R$22S,OO
.

ReI L-2011 - APARTAMENTO - VILA LALAU - Com 02 quartos, sala
e cozinha com móveis conjugadas, área de serviço, 01 bwc, 01
vaga de garagem.R$450,00 Cond. Aprox. 80,00
ReI L-2014 - APARTAMENTO - BAEPENDI- Com 03 quartos,
02 bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem,
R$700,00, Conel. Aproximado R$100,00,
ReI L-2017 - APARTAMENTO-ILHA DA FIGUEIRA - Com 03 quartos,
sala, cozinha, BWC, area de serviço e 01 vaga de garagem, sacada
com churrasqueira.R$700,OO. Cond. Aproximado R$80,OO.
ReI L- 2023 - APARTAMENTO - Barra do Rio Cerro -Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com cliúrrasqueira.R$780,OO.

: Cond.Aproximado 40,00 + água
ReI L- 2024 - APARTAMENTO - Ilha da Figueira -Com 02 quartos,
sala,cozinha,bwc, sacada com churrasqueira, vaga de garagem.
R$?OO,OO.Cond.Aproximado 80,00

; ReI L-2025 - APARTAMENTO- VILA NOVA - Com 01 suite + 02

!: quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira,
:
vaga garagem. R$950;00Cond. Aproximado R$ 150,00

Ref L- 2028 - APARTAMENTO- BARRA - Com 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, vaga garagem. R$ 500,00 Cond. Aproximado 60,00

•

Ref L-2029 - APARTAMENTO - BARRA - Com 02 quarto, sala,
cozinha, bwc, vaga garagem. R$ 650,00 Cond. Aproximado 60,00

Ref L-2030 - APARTAMEr-nO- CZERNIEWISK - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,sacada com churrasqueira, vaga garagem.R$
600,00. Cond,.Aproximado 80,00
Ref L-2031 - APARTAMENTO - CENTRO - Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc,sacada com churrasqueira, vaga de garagem.R$

.' 650,00 Cond. Aproximado 80,00

_______i} Ref L-2032 - APARTAMENTO - VILA LENZI - Com 01 suíte + 02
:.
quartos, cozinha mobiliada, sala, bwc. sacada com churrasqueira,
02 vaga de garagem.R$ 1100,00. Cond. Aproximado 150,00

ReI L-3001 - SALA COMERCIAL - CENTRO com aproximadamente
40 m2 com bwc. R$500,OO

• ReI L-3002 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Com aproximadamente
•

150m2, 02 bwc's, inclusive para cadelrante. R$3.000,OO
ReI L-3003 - SALA COMERCIAL - VILA NOVA - Com

.• eproximadaménte 11 O,OOm2, 02 bwc's, estacionamento na frente.
R$900,OO

·

ReI L-3004 - SALA COMERCIAL CENTRO - Com aproximadamente
115m2 com banheiro. R$1.300,OO
ReI L-3005 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Ed. Florença - Com
110m2, 02 banheiros, não tem estacionamento, com elevador.
R$650,OO Cond. Aproximado R$120,00

.. ReI L-3007 - SALA COMERCIAL - CENTRO - Área com 813m2 e 09
vagas de garagem. R$11.000,OO

·

Ref L-3011 - SALA COMERCIAL AV.
GETULIO VARGAS - EM CIMA DA OTI!;A
HERTEL Com aproximadamente 45m[
R$500,OO

ReI L- 3018 - SALA COMERCIAL - Centro - Com 32m2 com Bwc -

Estaclonarnento rotativo. R$67_Q,OO '

ReI L- 3019 - SALA COMERCIAL - Centro c Com 32m2 com Bwe -

Estacionamento rotativo. R$800,OO
Ref L- 3020 - SALA COMERCIAL - João Pessoa - Com 210m2 com

03 banheiros, estacionamento para 10 carros. R$2000,OO. Com
possiblidade de locar 70 m2 por R$800,OO.
Ref L-4003 - GALPÃO - RIO MOLHA - Com 520M2 - com recepção,

.����������������������C7�0T������71r
.. . 2

.

SUA FELICIDADE NOSSO COMPROMISSO! TEMOS DIVERSAS OPÇÕES PARA LOCAÇÃO - CONSULTE-NOS!

__ ..J
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3370·1-122
,91 7·1122

.

RuaGuilherme Dancker, 161· Sara 05 • Centro
• Esquina com a Rua Ma�na Frutuoso CEP

. 89251-460 � Jaraguá do Su�SC

www.ivanaimovels.com.br
. ivana@ivanaimoveis.com.br

Ref:71 1'1 - Apto no Bairro VIla Nova, Res. Monise
cem.] Suíte com armários sob medida, estante cQm
vidros;; 2 quartos;Bw($ com balcão e pia, torneira e

DOX; Sacada com churrasqueira;bozinha com armórios
. sob medioa,balcão, pia, torneira; Solo de estar/jantar,

garag�m paro 3 corras. Preço: 229.000,00

Ref:2114 - Apto no Centro, Res, Rivera com,Suíte com,
hidro, 2 qúartJls, dependêncip de �mp!egada, cozinha.
sob medida, ór,ea;de serviço mobiliado, sala �e estar/
lontar: 1 bwc soéial mobiliado, 1. lavobo mobiliado. s

.:

ora0 privativa: 130m"2;Preço RS 475.000,00.

Ref. 2070- Aporlllmentos no bairro Vila Novo, Res. Dom
Michael, com 1 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantor,
cozinho, sacoda com,Churrasqueira, óreef'de selViço, 1 ou 2
vogas de garagens. Ara0 de 89, OOm2 a 110, 00m2• Preço

de R$155.000, 00 a R$215.000, 00.

Ref: 2099 - Apto. no Bairro Águo Verde, Res. Nostro,
com 2 dormitórios, bwc, sola de estar, sola de jantar com
sacada, cozinho, área de serviço, 1 vogo estacionamento .'

Preço �S130.000,OO

_
Ref.: 3037--- Terreno no Bairro Amizode,lot.

(hompognot com óreo de 392m2 ou 378m2, Valor.
R$155.000,00 á 160.000,0.0

Ref: 1107 - (aso no Bairro Czerníewicz com,l cp:
.

garagem 2 carros alinhados, óreo de serviço, cozinho,
bwc,churrasqueiro. 2°p: solo de estar com socado, 1 suíte
com socado, 2 dormitórios, bwc socioLTerreno 308m2

.

(11 x28) . Preço R$425.000,OO.

Ref. 2098 - apartamento - Res. Maktub - Bairro
-

.

Novo Brasilia - 02 dorm, 01 bwc, solo estar, socado,
cozinha;lovanderio, gt'lragem - Valor R$139.000,OO

Ref: 1108 - Geminado no B9irro Rou com, suíte com

hidra, 2 dormitórios, bw( social; solo'estar/ianotar,
cozinho, lavabo, éren de serviço, churrasqueira. Obs:
Fica moveis dos bwcs e lavabo. Preço R$230.000,OO

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 gás e água
quente, na cozinha e

banheiros:
• Infraestrutura para

.

instalação de
arcondiclohado (sistema
splít). TV, telefone, internet
e portões etetrônlcos:

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas .

.

• Hall de entrada com

elevador;

l
• Vaga para 01 veículocom
opção de vaga extra;

• . Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

.IS�MtfMJI\\ .. 'l. AfJ!tUJt�lMtJ�
Eng'', Wilson $chlickmann
Arq, Gerusa Lazarotto �JlWAHt!\Jl���!

Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

l�e!.��flt!JM!:ffj'J;!jLtti!�.J:t.ft1t.1aMAfii
Sólon Carlos Schrauth
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Ed. Terra Florae - Vila lalau '.
'

Apto 2 quartos, Duplex cl suíte + 2 quartos,
Área privativa a partir 70m2•

Entrega: Mar/2013. A partir R$119.000,OO

"..

'Ed� Se o Arvoredo - Amizade

Apto com 1 suíte com Closet .. 1quarto;
Entrega: Novembro/2011. R$150.00Q,,00

Ed. Allegro - Estrada Nova

Apto 2 quartos, sacada cf churrasqueira,
Ent: Outubrof2011. A partir R$ 98.000,00

Res. Grand ife - Vila Nova
,

Apto 3 quartos (1 suíte), 114m2 privativos
Alto padrão <fe acabamento, ejevador.

A artlr R 240.00000.

"·-�Res. Melilrth �'Vita LaíãJ
.

Apto com 2 ou 3 quartos com e sem sufte,
Entregiil: Nov/2013. A partir R$104.900,OO_.

Cond. Bartel-8aependi ,

3 quartos (1 suíte),demias dependo apro)(. 97m2,
parcialmente mobiliado. R$ 138.000,00.

OaSé 2 Quartps - Ilha da Ftguelra .
Casa 3 uartos - 'Centro "

Cas. NOVA 2 quartos, demais depend., 3 quartos (1 suíte), 2 BWC's, garagem.
R$ taQ.OOO,DO. Finartciáv.el.

'

R$ 320.000,00. Aceita proposta.
--�� ��

Apart Hotel Mercure - Centro
Apart com 36m2 sendo quarto, cozinha e banheiro.

O hotel conta com busíness center, piscina, restaurante.
Opção de investimento para quem deseja receber participaçõesmensais.

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aorox 350m2, rua asfal
tada, totaímente legalizado, pronto pra construir, financiável

pela Caixa. - Reg. Imóveis MI mãe 59:123
Bairro JoãoPessoa - lotes
com aprox, 350m.2,. ruas
asfaltadas, Em fase de
aprovação no .Registro de,
Imóveis. MI mãe 54.965.

Bairro Rio da luz -lotes com aprox. 350m2, - Re.g.lmóveis
MI9.205.

-

..
'

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua com
asfalto - Reg. Imóveis M150.966

Schroeder I, próx .. Ginásio de Esportes -Obra em fase de
conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

Bairro Barra do Rio Cerro
- lotes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, Em 'fase de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!
=,

-_ -

c:
._''-� -:. - -""----- ____
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GRAI\!·· RAI!IA
��� .Jncofuoradora

Edson Müller (47) 9112-1700
Corretordelmóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N°" 8530 Joolguâoosw.�SC�S925�n�
. www.mullercorretor.com.br

km de Jgs - Com 172 mil m2, com
casa mis, ranchl1, palmitos. aipim.

milho,frutas, com 5.000 p. eucaliptos,
etc., yalor R$ 250.000,00

Cód.1044 - Barra R. Molha

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

garagem, bwc

,R$·140 mil

Cód 4005 Rio Cerro"
22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut. etc.

R$ 220 mil

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

R$165 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquna- com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garágem . temeno 530

m2,Valor do imóvel R$ 650 mil

Cód. 2017 -Centro -Apartamento 3

·quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor·

R$150.000,OO

SCHROEDER - Rio Camarada, 4 km
centro Chácara com +1· 11.000,00
m2, com casa, Rancho, plantações,
com telefone, pomar etc .. Valor

R$110mil .

Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bWc, lavanderia,
garâgem. (eser. terreno)
Valor R 160 mil

f

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

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

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

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

R$ 85 mil consulta.

. . - - - . . - -

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTR.l\R. SEU Il\1ÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DrSPONIVEIS

'. --

EPASSOS
imóveis

�..

PRIMBRO.PASSO PARA O MEL."OR NEGOQO!'

.

47 3055�73 - www.epassos.com.br .

��f 180 � sob 4D � Centro • Jaraguó do SuI"SC .. PIant6o: 419913 8020

I.
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(47) 3373·3404
(47) 3373·0066

www.imobili�lriaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br- v,endas1@imobiliariavt$.c�m.br
. �

� -

Rua: Norberto Silveira Junior, 23a Centro, - Guaramirim

WS Imóveis agora com consultoria
Hebitacional! Facilitamos seu
processo de financiamento pela

Caixa Econêmica Federal.

Ref 001+���mentg, pa� você'finar)�r �elo Mihh�,'
Casa IVlinnáVida: Apro�étte,esta oporltlníâade em,',::i "",

GuaraR:1iriní' no B�rro AmiZade1 Casas Geminadas em

Gonstruç�ô apartir de R$92"OOO,OO

ReI 243 Bananal do SuVGuaramirim Casa
com 02 quartos, saIâ, cozinha, banheiro,

""
lavanderia e garagem para 02 carros.

R$16;(1.000,00

00217 EscaUnha! Guaramirim casa

.em alveriati�}c,om 4 quartos, sâlâ,
copa, cozinha, 2 banheiros. área de

serviços, garagem para 2 carros e
'

área de festas. casa toda murada

>1)om cortao eletrônico,
,

;
, ,R$220.000,OO

Ref24UCeI'Itrd1Jaraguâ doSuI.
Apartamento, novo Contendo 01 surre
com banheira de hidromassagem, 02
quart�, sala deestar! jantar, co2lnha,
área de serviços. churrasqueira e'

sacada: Prédio' com ,área de festas, .",'""
pJscina e élevador. RS 320.000,00

"",,"

,

Ret:325 Amizàde/ ,'"

Guaramirim Lote com área de
445;04m2 8$70;009,00

flef 218 : Bananál do Sul! Guaramirim Casa em
alvenaria com 03 quartos, sendo 01 súlte, sala de

•.

estarijantar, banheir9 social, cozinha e Iªvanderia,
Imagem merameot\lllustratlva Em constrllção!!

R$150.0DO,OQ Fi9anc!ávé� fl�la;'C�i�a •

Ref: 196 Cenfro/Gua(amirim ... terreno

com 364m2 ótírnalocallzação.
RS67.QOQ;OO

'

Ref: 208"- Cen.lró/Guaramirlm: casa
em alvenaria com'2 quartos + 1 sulte;
sala de estar e jantar, cozinha. área de

serviços, banheiro, churrasqueira e

garagem. casa toda murada com portão
,eletrônico. R$270.0ÇO.OO

Rei 2lJ1:�liVGuaramirim caSaem alvenariaCom d2'
quartos: sala, copa, cozinha, banh!JÍlP, área de serv�o,
churrasqueira, garagem e uma edlcu!a nos fundos com,

01 quartos. Casa toda murada com portão
aletrónico. R$220:000.,OO

Réf: 223 * Amlzade/Guaramirim • Sobrado geminado
com 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. Área conslrúida de'65m2, toda murada.
_

.

)J$1JD,OOO,00'

Ref: 226� Amizade/Guaramírim •

Terreno c,am 4'20m2 pronto para
coristrulr. R$75.000,QO,.

. "

: Ret:.197 Centro/óJaramitim casaeni:�venarla
.
com 3 quartos, sala:, cozinha, 1 banheiro.
'lavanderia e garageF]1. 65m�, R$65.000,OO

Rei 002 Esco!itlha/GIIaraniirim Casa
Geminada com 03 quartos, sala de estar,

cozinha, l]aohefr'o, área de serviço e garagem
, RS125.ó1l0,OO FmanciáveI pela Caixa.

ReI 233AvaVGuararnirim Casa ern alvenaria cem 03
.

quartos, sala, cozinha, banheiru, garagem e ediCtlIa.:nos fundos
da casa com area de festas e escritório. R$lSO.DOO,OD

Ref 216: Avaf} Guaramirim Casa mista com 02

Quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia'
.

R$68.00tJ,OO

� ..:

ReI 230 Amizade/
Guaramirim .

Terreno com área'
de 4.888,00m2
R$65.000,OO Rei 214 : Aval / Guaramlrlm . Terreno na Rua

principal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,OO -.

ReI 221 Corticeira/ Guaramirim: Sobrado
contendo 4 apartamentos: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Valor total do

imóvel R$170,OOO,OO

Ref 220 Guainirangal Guaramirim Casa em
alvenaria com Õ3 quartos. sala de estar e jantar,
coznna 02 banheiros, área de serviços,

"

garagem e área de festas, R$160.000,OO

Rei 205 Amizádel Guaramirim casa

geminada com 02 quartos sendo 01
suíte,.sala, cazlnha, banheiro social,
lavanderia e garagem. Casa toda

murada.:;R$127.000,OO

Classimais 37·

"'CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

-

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

,

Ref 242 'í:scolíi1hal Guaramirim '

Casa NOVA com 02 quartos, sala.
cozinha, banheiro, lavanderia e

gar-agem RS145.00Q,OO ',.

. ". ,

ReI 241 Vila Freitas/Guaramirim
Sobrado, térreo: com uma sala

cOllleréial, P,Íso superior : O�,Jl'uªrtos.
sala. cozinha, banh.eiro, lavanderia e

,

varanda fI$250.000.00.

. .�.

Ref: 00231 Amlzade/ Guaramirim,Terreno com área de 6075mQ"contendo 01 casa em
alvenaria com aproximadamente 309m2, com 02 c2ziohas, 02 saías, mesahlno, piscina, área qe'.

Jestas, decK de frente para o Rio@presa)!Valorso� consulta.
. ..

,::::, ;.::Y·'
- .' :

' ..� _.

Ref: 98384 ClIixa d"Agual Guaramirim Casa com
,

02 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

yaragem com churrasqueiraRS11U.PIIO,00

-""';""'-_'._""_"',' --._ ... _----_'_'_.-_._'"

Ref 221 AlIarl Guaramitlm Casa em alvenaria,
com 02 quartos. banheiro, sala, cozinha,
lavanderla e garag(_.". R$125.000,OO

Ref 229 CorticeiralGuaramirim Casa de
alvenaria. aorox 200m2, 03 quartos, 01 suíte,
sala de estar, 02 cozinhas, banheiro, lavanderia
e garagem RS150.000,DO

.:::, ," ',.�,:::._:::.. .})l:.<r::::-:.:::/:::: :::';:-:::,:
'·.Rét� 225 • Avafl:Gu�ramirlm "Casa nov� em

..

alvenaria com 2 quartos, sala, cozinha, 1
.. banheiro, lavanderia e garagem. 80 tnZ. d.e átea.

construida e terren de aprox. 21Omi todo
murado;R�135.0iJO,00

....

.

i Ref: 00234 Avall Guaramlri!n Casa CGÍÍJ P3
, Quartos. sala de estar, cozinha, 02 banheiros.
·Iavanderia. 02 garagens. casa toda murada.

. R$145.000,00

Rei: 238 • AvaVGuaramírim • 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, saléi. Gotinha. 1 banheiro e

lavanderia. 70m2 de área construida (cada) e terreno
-

-

com 366m2 todo murado, R$145.000,OO

))

..
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Casa de alvenaria com 230m2, suíte mais dois

quartos, dois banheiros, garagem, lavanderia,
cozinha, sala de estar e jantar, área de festa,

terreno com 1.619m2• Próximo a entrada do eTG,
BR 280 km 70 valor R$450.000 00..

CASAS: ,

H669 Casa com 2 quartos- Bairro Chico de
Paula. RS 350,00.
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto - Bairro

Água Verde - R$460,00
.

APTOS:
H554 Apto com 2 quartos - Bairro Vila Lalau -

RS440,OO + cond
H557 Apto com 02quartos. Bairro Amizade
R$430,OO + cond.
H565 Apto com 02quartos. Bairro \lila Rau
R$500,00 + cond.

�

H541 Apto com 02quartos. Bairro Centro.
R$590,OO + 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 l..suíte, 02quartos. Bairro
Czerniewicz R$70Q,OO + cond.
H562 Apto com 1 súíte, 02quartos. Bairro
Centro R$700,00 + cond.
H563 Apto 02quartos: Bairro Barra R$7d5,00
+ cond'-
H560 Apto com 02quartos. Bairro Czerniewicz
R$800,OO
H669 Casa com 2 quartos - Bairro Chico de
Paula. R$ 350,00

CRECI 1583-J

)

,

Rua Domingos Rodrigues da Nova - Centro
Suíte + 1 quarto, bwc social, sala e 2
ambientes com sacada e churrasqueira -

terraço Area privativa 86,00 m2

Predio com �iscina, e � elevadores,

H 122S Casa Alto Padrão na Rua Bahia
com 400m2 de árêâ construida. terreno
___

o

)
com 1.285m2, duas suites + dois quartos,

garagem para 5 carros,

H131 D - Terreno com 502,25 m2 com asfalto - rua do batalha0
logo no começo- Valor: 136.000,00· legalizado. pronto para

constru o de casa redio. comercio ...

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercia 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$490,00 + Cond. + IPTU.
H710 S,ila comercial com 60m2 - Bairro Nova
Brasília. R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc .. -

Bairro Centro. R$670,00 + IPTU
H707 Sala comercial com 80m2 - Bairro Nova
';Hra&ília R$600.00
H730:Sala com 100m2. Bairro Centro
R$1.500,00�

'.

H729 Galpão com 200m� - Bairro Ilha da

Figueira - R$3.000,OO.
H726 Galpão com 520m2, Bairro Vila Nova
H$4.500,OO

Aptos com 01 suite + 01quarto com 75,00m2 e

aptos com 01suite + 02quartos com 89m2,
Rua Dom Bosco, 111 • entre a Marisol e a

Weg 2 • Bairro Vila Lalau.

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2 no Ba_irro Czerniewicz
coni 01 quarto mais suite. Rua Nivaldo
Pereira. Valor R$220.000,OO

Casa de alvenaria com 03quartos, 01banheiro, sala, cozinha
lavanderia, garagem, varanda; Rua Joaquim Francisco de

Paula. Bairro Chico de Paula. R$106.000,OO.

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2. Bairro Ilha

. da Fiqueíra.
H324 Chácara com 47.500m2, Tifa dos
Monos. Valor R$95,OOO,OO.

VENDA DE CHÁCARAS:
H318 'Chacara com 28,OOOm2, com casa de
120m2, com rancho hordenhadeira
automática, 3 km do centro de massaranduba.
R$260,000,OO. Aceita imóvel como parte de

paçamsnto

"

��._iZl"'//··/�.....

DIA H203 Vílleneuve Resídence aptos com área total
de 515, 12m2• Para quem gosta dê viver com

requinte e segurança .

. \.
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3312-8651·
9913-5314Imobiliária

vendas@chaleimobiJiaria.com.br
Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

-

www.chaleirnobluaria.corn.br • www.íuturoa artamentos.corn.br '
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Avenida Marechal.Deodoro da Fonseca, na 1331, Centro.

Apartamento Tipo 2 com Suíte, coz- -

inha, área de serviço, estar/jantar e
.urna vaga de garagem (segunda vaga
opcional), com áreas estimadas de
69 m2 total e 36,90 m2 privativo.

Sala Comercial no térreo com 56
m2 mais vaga de garagem, corri
acabamentos pronta para uso -

Rua Emil Burow esquina com a Rua Severino Schiochet,
ao lado do n° 272, Centro, próximo ao Beira Rio
Clube de Campo. Edifício com 7 andares e apenas
1 apartamento por andar (PENTltOUSE). Cobertura
Privativa do Condomínio com Espaço Gourmet,
Ambiente para JogosjLan House e área para piscina
com deck,lSolarium, infra-estrutura para instalação de
ar-condicionado tipo Split, vista panorâmica, tubulação
para água quente opcional, elevador, sem janelas de

um apartamento para o outro, todos os ambientes com
iluminação direta.
Apartamentos com várias plantas flexíveis e duas

vagas de garagem. .

Áreas: 270,OOm2 total e 149,OOm2 privativo (áreas
estimadas).
Etapa da obra: Fundação (Estaqueamento Concluído)
R$281.574,90 + CUB (CUSTO ESllMADO pelo
Condomínio�m Acabamento) em até 30 meses.

AMET5TALOFTRESDENCE SUN TOWER RESIDENCE

EDIFícIO TORRE DE PRATA RESIDENCIAL RICHARD STRAUSS

Apartamentos TIPO 01 com suíte 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 TIPO 02 com dois dor-

mitórios, bwc socíal, sala de estar/jan
tar, cozinha, área de serviço, sacada
com Churrasqueira e vaga de garagem,
com áreas estimadas de 119,29m2

total e 76,06m2-priv�tivo -

- Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois
dormitórios, bwc soclal, 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 TIPO 02 com dois dor
mitórios, bwc social, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem,
com áreas estimadas de 120,95 m2 total e

75,00 m2 privativo

Rua Mama Frutuoso ao,lado do na 111, Centro, prÓXimo ao Beira Rio Clube de Campo.
.

Rua Arlhur Gumz, esquina com Rua José Marangon� Via Nova, quase defronte ao Circulo Italiano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Plantão
aos Sábados

até às 12hs.

\._ '.,

47 21 07-050.0
I

) Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br

<
.

\
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er I Residencial Adelaide no bairro IIm O V e I 5 � Amizade. Apartamentos com área �

I total de 124,00m2 e área privati.va �_," "- -, -- de 71,OÓm', com 1 suite + 1 I
corrida, gesso, piso cerâmico,
vidros temperados. Ótima

localização residencial em rua sem

saída asfaltada.

W I � Preço: R$135.000,00 ou Entrada �
� � � + Saldo Parcelado direto com a �I Iw � imobiliária em até 60 vezes! �

Terreno no bairro Jo�o Pessoa com 306,00m2, 100% plano, � ��m I.

$' � � após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC m
pronto pra constrult Ultima unidade! R 69.000,00 a vista ou

� � �!"''''.II,",,,m''lIu''''''�II�'':'III�",�U'''�II�'���'��'II�m''�''''�'�'!��1/"'�'�'���II!',�,�,�""�u�",,m�!�"'II�'�'III�'�'�'��':"''''''".''''IIII"III,J �'IIIIII"IIIII'IIIIII"III"'III""""II"'III"'WJII"IIIII,"'''''IIII'I''II"II""",m"""",,,"''''''"'''"III'''''''''.''''''''""''''''''''"''''''''""II'''"'''IIIIII'''"'''"""'''''''"U"''"'''""II111111"'11I"IIII"'III''''III''II",'''''''III",''''''I''''I''"'IIIIIII'''III''''m,'''"''III,,,,'1IJI"""m"'llI",ml""onllml,llm/W"",,llm"'IIIII'IIUIIII""I"""IIII"'m'''''III1111II"m"""""",,,,I,,,"I,,,IIUII'III,IIIIIIIIIIII"'IIII'""""IIIII",II"0Illmllll"'111'''''''''''10""11"'"''11''"'''''11''1111111111''''''''''''11111''''''1111"11''''1''''11"'''"''''"'''''"umllll"''''�

��
I IIII III ..Il Sobradp com 170,OOm', suíte + 3 quartos e

2 suítes, 1 quarto, sala com assoalho de. madeira, � - demais depçndências + edícula de madeira com

I
cozinha mobiliada, banheiro social, área de testas com

1150,oom" Terreno com 360,OOm' todo murado em

tll.���;�:=,!��::r�II'�;�'�:�;':���:'�;;'�:"�,1;'���������'�';"IIII"J t,mllll�'�':IIII:,;'��;:,�!?'!'�!;'.!;!.��,;!��;2:�'��:;�U:IIII�.:,m"mIlJ

Casa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída,

- PLANT

Cod 11004
Apartamento

Bairro Baependi
02 dormitórios
Valor R$660,00

Cod 11000

Apartamento
Bairro Baependi
02 dormitórios
Valor R$ 630,00 Cod 12001 Casa Comercial com área

aproximadamente 130,00m2 Valor R$ 2.500,00

Cod 10006 Casa com ótimo padrão 02 suites + 01
dormitório Valor R$2.000,00

Cod 10000 Casa com 01 suíte + 01 dormitório
Valor R$ 900,00

Atendemos de Sego à Sexta': 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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6.205- Cen-
tro- ed.

menegotti,
3 quartos,
bwc, sala,

saçaoa.copa,
cozinha,

1

6.204- Centro-
ed. nathalia

schiochet. toft
cf sala de tv
e quarto con
.

os coz�

Bairro estrada nova - rlla joão miguel da silva, 514 - 02 qtos, si, coz,
lav., bwc, gar. R$300,00
Bairro:Chioo de Paula -Rua RI -112 s/n° -02 qtos, si, coz, bwc, lave
gar. R$475,00
Bairro:Tifa Martins - Rua Jose Narloch, n01749 -03 qtos, si, coz, bwc,
lav .R$550,00
Bairro:Tita Mattins -Rua lrineu Franzner,n0204-02 qtos, 51, COZ, bwc, lav
e garagem .R$400,QO
Bairro:Três�ios dOlNorle -Rua Rodovia MUDicip�I-02 qtos,
lav.R$380,OO .

. " '

.

.

Bairro:CzerniewiCz -Rua Romeu Bastos,n° 115 -01 suíte, 03 qtos, si,
coz, bwc, lave gar. R$1.8�O,OO.

-

Bairro:Schroeder - Rua Itoupava,n° 377 -02 qtos, 51, coz, bwc, lave
gar. R$400,00
Bairro:llha da Figueira -Rua José Theodoro Ribeiro,n° 3508 -04 qtos, 51,
coz,02 bwc, lave gar. R$80Q,00.
Bairro:Jgua 84 -Rua Paulina Kruger Lescowicz, n° 346 -03 qtos, 51, coz,
bwc, lave gar. R$590,00.

Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edif. Bruna Mariana 02qtos, si,
coz, bwc, lave gar.R$600,OO
Bairro Vila Lenzi -Rua Marcelo Barbi,n 314 -2qtos, 51, coz, bwc, lave
gar.R$400,00 ..
Bairro Vila lenli -Rua Victor Rozemberg,n° 384 -01 $ulte, 2qtos, 51, coz,
bwc, 'lave gar.R$700,OCl

i
,

Bairro Água Verde - Rua Henrique Nagel,n° 373 -, 02 qtos, 51, COZ, bwc,
lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$650,OO Edit. Água Verde
Bairro Tifa Martins -Rua 766, Adelaide toffol-lot.Corupa -2qtos, 51, paz,
bwc, lave gar.R$380,DO
Bairro:São Luis -Rua parlos Tribbes, n0141 -02qtos, si, COl, bwc, lav,
sac e gar. R$580,

Sala Cumercialllha da Figueira -Rua Jose T Ribeiro, n° 3968 -75m2-
R$520,00
Sala Comercial Água Verde -Rua Wally Emilja Mohr,n° 60 -36m2 -

R$650,00
Sala Comercial Vila Lenzi -Bua Lorenço Kanzler,n° 426 -35m2-R$600,OO
Galpão: Massaranduba -Rua Luis Kreis, n° 116 -Centro - 600m2-

R$2.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I CONSTRUÇÃO [INCORPORAÇÃO· i
! I
j i
I

{

{
(

! VENDAS EXCLUSIVAS I
1 .rlÍ�lIC�-1 l- iUla I{,:"'" '" 'j

"="'''i Cf', l, L..1 'I_) /,c'_ ", "�I'
I \ .. "'_,.,�",L,._",_ .. �\.,�._.,,,' " ,,,'_ .. _ .. ,!J' ,., .• �.,'\, _

',' i

I
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

I
I d I O j
I O Resi encia .... Apartamento I

I· Irês torre, com 7 pavimento, Brinqaedoteca 2 quarto, I
í Elevadores Playground Safa de estar e jantar i

I i{
i

4 apartamentos por andar Piscina Cozinha I
\ I
I Estacionamento privativo Espaço fUness Sacada com churrasqueira {

I Portão e porteiro eletrônico Acessibilidade para idosos e cadeírantes Bwc social I
1

(

: Central de gás Coleta de água da chuva Área de serviço
.. i

I I

I Salão de festas mobiliado e decorado Sensores de presença Vaga de estacionamento I

I
I

i

I
I

i

RESIDENCIAL
Área Privativa

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

s PRÉ .. lANCAMENTO DE VENDAS
""

Faça já sua reserva

Ot QU#(RtO:
- Ed. Manacá, Centro R$450,00
- Quitinete Centro R$380,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf 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,OO .

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Dom Emílio, Nova Brasília R$500,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$500,OO

- Apto Czerniewicz, R$ 390,00
- Apto Ilha Figueira, R$ .450,00

, /Ô3. QUÀRlh&:�" ,

- Ed. Walter Bartel, Baependi R$ 750,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 730,00
- Ed. Amaryllis, cozinha mobiliada R$ 850,00
- Ed. Re.al Parque, NOVO, Vila Nova
R$980,OO

- Ed. Chiodini, em frente colégio São Luis
� .. Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A

partir de R$1.100,OO
- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,OO
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária
R$75D,00

- Ed. Procópio, Centro R$ 770,00
- Ed. Damasco" Amizade, mobiliado, R$
850,00

- Casa alv Schroeder R$600,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Casa comercial alvampla, CentroR$4.000,00 .

- Casa emlllha da Figueira 220m2
R$2000,00

.

02 QUARTOS:
.

- Ed. Ferreti, Centro, R$ 580,00
- Ed. Platanus R$ 650,00, Centro
- Apto Nova Brasilia R$ 380,00

'

- Apto Tifa Martins R$ 650,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$600,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - ilha da Figueira R$1.600,OO
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$5�O,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$580,OO
- Ed. Centenário, rua da APAE R$550,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$600,OO
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano
R$450,OO

- Ed. Betel, fundos Caraguá R$580,OO
- Ed. Don Arcanjo, Vila Lalau R$580,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Gentro c/372m2 R$6.000,OO
- Casa alv Centro 240m2 R$2500,OO
- Sala cml em cima VIACRED, Centro
R$450,OO

- Galpão Alv: Centro cf 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 +
estacionam. R$5.500,OOCASAS:.

- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$1000,00
- Casa madeira Schroeder R$ 400,00
- Sobrado geminado Barra R$830,00 \

.

- 2 terrenos Barra do Rro Molha - ao lado
- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada da pr.efeitura. R$300,OO cada.
R$2500,00 - Terreno (Chico de Paula, próx, Geração

- Casa alv Schoroeder, Centro, 3 qrtos 3000) c/ aprox. 350m2. R$380,OO
R$700,00 - Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil

- Sobrado geminado NOVO Ilha da Figueira ' metros R$1.000,OO
R$1.200,00 - Terreno Amizade, c/800m2 R$600,OO

\
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

,

www.parcimoveis.com.br-

U
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@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

financiamento
bancário.

ReI. 035 - Vila lenzi - Sobrado com suíte +
2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem.
R$468.000,00. Aceita financiamento

bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf 1199,60m2,
Ideal para construção de prédio.

R$700.000,OO

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,OO

ReI. 012 - Tifa Martins· casa cf 4 quartos, 2
banheiros, dividida érn duas moradias separadas.

R$120.000,OO.

Rei 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,OO.

ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$139.000.00.

ReI. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em

rua asfaltada. R$95.000,00.

ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada. R$98.000,OO.

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de

frente para Rua José Narloch. R$1?0.000,OO.
ReI. 2025 - Centro - Terreno com 504,49m2•
R$188.000,OO.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles II -

Terreno ct450m2• 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.ReI. 011 - Baependi • Sobrado com suite + 2 quartos, 3
banheiros. 2 vagas garagem. R$490.000,oo.

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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Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. ÓJimo
para prédio.

I
I

!

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 darm.,

demais
dependências.
R$150.000,OO
aceita 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.

Nova - Apartamento
com 03 quartos.sala
em dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha,
lavanderia e bwc,
R$ 158.000,00 com.
01 vaga - estuda

propostas R$
168.000,00 com

02 vagas

• Apto Res.Baependí - Baependi - OZ quartos - R$ �OO,OO
• Apto Ed.Dom Giovani -Ilha Figueira - 02 quartos - R$
550,00
• Apartamento Eu. Phoenix - Ce

.

cozinha tnobilia<;la..
.

• 'Apartamentos Novos Ep. Saint Mor1tZ - Vila Nova - Surte,
02 quartos.

.

• Apartamento Ed. Morada da Serra _ Nova Brasília - Suíte,
01 quarto. - PrédIO com piscina. R$700,OO
• Apartamentos NOVOS - Ras. Lablon - Baependi - suite,
02 quartos, cozinha mobiliada.

.

...--------------..--------..
C
..

o'
..

d.....17
..5·3·-·C·en·t·ro·_·--IIIIIIII...................IIIIIIII.............�---.......--------------.. • Apartamento - Ed. Valra - Centro - 02 quartos. R$.

Cód. 2453 - Vila
Apto novo com Lenzi _ Apartamento

600,00
$98,00m2 privativos, novo com 93,30m2

.• Quitlnetes - Ed. Mareohal Genter - Centro - R· 350,00
sendo 01 suíte, 02 de área privativa, � Quitínetes - Barra do Rio Cerro - R$420,OO
dormitórios, sala de . sendo 01 suíte, 02 I. Apadamento - Ed. Bella Vista;... 03 qjJartos. R$680�00
jantar e TV, sacada dormit., sala de • Apartlllnento - Ed. JK - Centro - suite, 02 quartos,
com churrasqueira, jantar e tv, demais {{$UOO,OO
01 vaga de garagem. dependo 02 vagas • Apto _ Barra do Rio Cerra - 01 quarto'- R$ 500,00Acabamento de Cg���ug��a�r��io • Apto - Ed.Granada - Centro. suíte, 02 quartos, 02primeira linha,

garagens _ R$ 1.300,00móveis sob medida
na cozinha e

• Apto - Dom Hermfnio -Ilha da FIgueira, suite, 01 quarto-
banheiros. R$ 234.000,00 R$590,OO

R$300.000,00 - estuda propostas, • Apto - Saint Tropez - Centro. 01 Quarto - R$ 550.00
estuda propostas aceita terreno. • Casa de alvenaria - BarFa - 0.1 suíte + 02 darmo

----1IIB1IiIiII1II R$900,DO
.. C�sa de alvenaría. ..:.. Amizade.::.. 01. suite com hidro + 02
dorm R$tlOQ,OO .

• Apto - Baependi - 02 quartos R$580,aO
.. Apto - Nova Brasília - 03 quartos R$600.00
.. Apto - Baependí - 03 Quartos R$660,00
.. Aptõ - Água Verde - 02 quartos R$600,00
.. Apto - Centro - 01 suíte + 02 dorm. R$950,OO

Cód, 1759 - Czerniewicz - Loft duplex mobiliado,
alugado para hóspedes do hotel. R$140.000,OO
estuda propostas

Cód. 1752 - Centro - Apartamento com 90,00m2
privativos, sendo 03 dormitórios, sala em dois

ambientes, 02 banheiros, cozinha, lavanderia,
sacada s/churrasq. e 01 vaga de garagem.

R 165.00000 - aceita financ.

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m1 com

casa de madeira para demolição, localizado em área
nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.

(47) 3371-7931
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes cf 248,75m2. A partir

de R$125.000,OO

Vila Baependi - Res.

Ipanema - Apto em

construção, entrega
� prevista para maio de

.,.2011,
com 73,50m2 de

área privativa, sendo 01

..• suíte, 02 dormit, sala de
I jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc sodal,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com
elevador. A partir de
R$161.000,OO -

financ.próprio em até
36 meses.

ALUGUEL

Cód.1756 - Centro
EdJsabela - Apto
com 83,OOrn�
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorrn., bwc
social e de serviço,
demats dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na coz., suite
e quarto.
R$210.000,00 -

estuda propostas,
aceita apto ate
R$125.000,OO

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE';'NOSU!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR OE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

w�w.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

r
.. ---- .. -.-.-_. _ ._, ... _ .. _ .. _ ..._._ ... - ...__...._.---._ ... - ..._ .... - .....-.-_ .. _

I
I

I
I

�..�

��co
e
BarraSul
A imobiliária da Barra

lOCAÇÃO

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mts
Rua Feliciano Borlolini Barra do Rio Cerro

REF 608· Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt· Bairro Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão.9658-6786

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

/.
I

ReI. 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.

ReI. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$249.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

quartos, sendo 3 surtes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente'
localização. R$350.000,OO.

ReI. 031 - João Pessoa - Casa cí 2 Quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno cf 646m2,
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

ReI. 019 - Centenário - Casa cl suíte + 2

quartos, 2 banheiros, 2 garagens,
churrasqueira. R$220.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

+ 2 quartos, 4 tameros, moveis sob
medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.:
Aceita financiamento bancário.

ReI. 022 - São Luís - Casa Nova com suite
+ 2 quartos, 3 lJanheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. R$305.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ret. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
c/suíte + 2 quartos, banheiro, sala de
estaríjantar, área de serviço, 2 vagas
'de garagem. R$240.000,OO.

f
1

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REDE DE CONCESSIONÁRL6.S PEUGEOT

PEUGEOT 207 PASSION

M�LHOR CUSTO/BENEFíCIO DA CATEGORIA.

4 PORTAS) AR-CONDICIONADO - DIREÇÃO HIDRÁULICA) VIDROS
. , .I

E TRAVAS ELETR OS E MUITO MAIS. FABRICADO NO BRASIL.

VERSÕES"A PARTIR DE
R$ 38.600 À VISTA.

ENTRADA DE 400/0
TAXA DE 1,34°10 A.M.

I f

Et4JRAPA , 11.960
TAXA DEO,990/o A.M.'
MAIORCAÇAMBA EM VOLUME
DACATEGORIA) MOTORES lAL
E 1.6L FLEXDE ATÉ 113 cv.

VERsões � PARTI R DE
1$ 29.900 A VISTA.

·"!ii!"'·"l!.";:i.....�.c.:':f'J"''''''''',

AR-CONDIClONADq DIREÇÃO
HIDRÁULICA) TRAVAS E VIDROS
ELÉTRICOS,AIRBAG DUPLO)
ABS E MUITO MAIS. VEíCULOS
A PRONTA ENT'REGA.

PEUCEOT FÁBRICA
ASSISTANCE NO BRASIL PEUGEOTRECOMENDAToTAL

, www.peugeot.çom.br
, Imagens somente paro fins ilustrativos. Peugeot 307 Sedan Presence l.6L Flex, ano/modelo 10/11,03 unidades, o partir de R$ 45.900,00 à visto com frete incluso; Peugeot 207 H B XR lAL Flex, 03 portos, 01 unidade ano/modelo
10/11, pintura sólido, o partirde RS 33A50,00 ou entrado de 40% + 60 parcelas de RS 53:5,00 com taxo de 1,34% o.rn .. Peugeot 207 possion XR lAL Flex, ano/modelo: 10/11,03 unidades, pintura sólido, o partir de RS 38.600,00 ou
entrada de 40% + 60 parcelas de R$ 609,00 com taxo de 1,34% o.rn .. Peugeot Hoggar lAL Flex, ano/modelo: 10/11,01 unidade, pintura sólido, o partir de RS 29.990,00, ou entrado de RS 11.960,00 + 48 parcelas de RS 517,00 com
taxo de 0,99% o.rn. com protetor de caçamba incluso. Não estão inclusos vendas diretos, 207 x-line e linha de utilitórios. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alterados se houver alterações significativos
no mercado financeiro, sem aviso prévio. Prazo de vigência do promoção de 05/02/2011 a 28/02/2011, ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo paro outras promoções. A Peugeot do Brasil reservo-se 00 direito de

mOdificO, r_
os corccterfstícos técnicos, preços e/ou condições de seus produtos, peças e serviços, sem prévio aviso. Poro ResP'e I·te a SI-na lizaça-o de tráns I-to-irjformoçôes de outrosmodelos, procure um consultorPeugeot. Para rnois informoçôes sobre preços e condições especrcrs,

consulte o Rede de Concessionarias Peugeot participantes: ligue poro 0800-7032424 ou acessewww.peugeot.com.br..·1I

Strasbourg Jaraguá do Sul (47)-3274-1900
R. ReinoLdo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUCEOT.
MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

z: CAMINHOES
VECTRA - Vende-se ano 2000, motor 2.2, na FIESTA - Vende-se, Hath, branco, 08. TR:
cor cinza cirus. TR: 9158-0019 9143-0574 Josi

OPALA - Ano 79 4 pneus novos, Bateria nova. FIESTA - Vende-se, 1,6, sedan, 06, completo,
R$ 5.500, TR: 3055-8262. 2° dono, 32 mil km, impecável, R$ 27.000,00

TR: 9186-7223
OMEGA- Vende- se ano 79, com bateria e

pneus novos TR: 3055-8262 Sandro
CAMINHÃO VW, baú, ano 91, modelo 790, R$
40,000, aceta -se carro no negocio.TR: 8869-5915

CAMINHÃO 608 vende-se, com baú de
alumínio, pneus novos, sofá-cama todo
reformado, valor a combinar. TR: 9213-2502 /
8826-2502/9636-5176 com Pedroso

CAMINHÃO MB 608 Vende-se ano 75 com

direção hidráulica ótimo estado, fone; 3370-2757

D40-Vende-se, 90, c/ baú, direção hidráulica,
alarme, travas ótimo estado R$32.000,00 TR:

33701478/99030877

1/1111/1::: 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

MERCEDES BENZ L1214- Vende-se, 94, c/
PALIO - Vende - se, branco,' completo, ano 99,

baú, branco. TR. 9979-6850/3371-6368
R$ 11.000,00. TR: 8826-6122

SCANIA- vende- se T 112 H ano 83 toda
revisada com pneus novos Tr: 3370-7144

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 9975-557511111111::: CHEVROLET
TIPO - Vende - se, ano 95, vermelho, quatro portas,

OMEGA - Vende-se Completo 3.0, teto solar, aceito moto na negociação. TR: 8807-3457
painel digital, ano 94. R$ 11.000,00 reais, em

ótimo estado. TR (47) 9212-7253 com Ricardo. UNO - vende - se, ano 96, na cor bordo, quatro
portas, completo, TR: 3370-7442/Lauro

OPALA COMODORO - Vende-se, ano 89, 4

portas, 4 cilindros, á álcool, vidros e travas

elétricas, com direção hidráulica. R$11 000.00
TR: 3376-0508 ou 99219257.

ASTRA - Vende-se, ano 05, Hatch Elegance,
quatro portas, 2.0 flex, preto, AR, OH, VE, TE,
AL. TR: 8823-8479.

UNO - vende - se' Mile Fire, 2005, 2 portas,
com ar-condicionado. R$ 17.000,00. TR:
9979-8040

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

F1000 Vende -se Ano 89, motor MWN, aceito HONDA SHADOW, ano 99, cor preta,
troca. TR: 3372-2823 e/ou 9632-3925 R$13.500,00. TR: 9103-5855

KA - Vende-se, 2002, GL, ar quente, limpador e
desembaçador traseiro, TR: 9931-6391/9945-
5881/3273-6572

KA - Vende-se, 97, em perfeito estado, R$
8.500,00. TR: 3276-0850

KA - Vende-se, ano 2007, trio elétrico,
48.000.00 km, R$ 18.000. TR: 9934-2628.

KA GL 1.0, ano 2000, cor branco, ar quente,
limpador e desembaçador traseiro, 2° dono. R$
11.000,00. TR: 9619- 5885

KA Ano 1997, c/ar condicionado, vidro e

trava limpador e desembaçador traseiro,
interior higienizado (Dez 2010). R$11.500,00
TR:3376-4035 ou 9656-1353 com Paulo.

KA- vende -se modelo 2009 com ar, direção, trava
e alarme, branco R$: 25.500. TR 9135-8601.

MONDEO - Vende-se, SW, 2.0, 16 v, 97, completo,
banco de couro, gasolina/GNV, em ótimo estado,
R$ 25.000,00, TR: 979-6850 ou 3371-63.

III:: MOTOCICLETAS
UNO - vende -se 1.0 fire fiex, quatro portas Moto Suzuki GSX 750 F Ano/Modelo -

com ar, R$ 19.000.00 TR: 9989-8099 2005/2006, cor cinza, único dono - 8.000 km .

TR: 9929-6201
SIENA - vende- se tetrafuel (GNV de

fabrica) 2010, cor prata 16 mil km rodados, Sundown web, ano 2007 2° dono$2.000 aceita-

completíssimo. TR: 3376-1496 OU 9975-6766 se propostas. TR:9124-1617 ou 3370-7806.

STILO - vende -se ano 2003, na cor branca,
correlate sem teto TR: 9181-6689

ASTRA - Vende-se, ano 08, preto, roda 16",
IPVA pago, único dono. TR. 99294800

CHEVETTE - Vende-se ano 90, cor ouro, 1.6
a álcool.em perfeito estado R$ 4.800,00 TR:
3276-0850

CORSA
.

- vende-se classic, para assumir
financiamento, ou troco por moto CB 300 TR:
3376-3173 ou 9934-6491 STILO- 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.

CORSA - Vende -se sedan classic, ano 2004,
R$18.000,00TR: 3371-6968.

CORSA - vende -se sedan milenium 2001,
cor prata, com GNV, desembaçador traseiro,
ar quente, abertura elétrica do porta malas,
insulfim, trava e alarme, som, pneus novos,

engate, R$ 14.800,00. TR: 9979-0527

CORSA SEDAN - Vende-se, ano 2005, life valor
a combinar. TR: 9953-9966 COURIER - Vende-se, ano 2003 preta. Tr: 3371-7526.

III/IIIIIIIIII:� FORO

SCHADOW - vende-se, 600 cilindradas,
modelo VLX, cor cinza, 7.800 kl, segundo
dono. R$16.000.00. TR: 3376-0179 ou 9918-
7210 com Roberto

11/111111/1/11111111/1: OUTROS
TRATOR New Rolland modelo 5030 todo
reformado, 4 pneus novos, preço á combinar,
Aceito trator da marca Yamaha na troca.

, TR:8452-0178 Marco Antônio.

CARRETA REBOK - Para veículos, ano 94, carmandian
Ref: 350 valor a combinar. TR: 3371-9157

MEGANE - 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.

IIIIIIU/IIIIIIIIIIIIIIIIIII VO LKSWAGEN
GOL POWER TOTAL FLEX Ano 2004 1.6 4p.
Preto metálico. Direção hidráulica, vidros
elétricos e alarme. Carro isento de retoques,
impecável. R$: 22.500,00. TR: 47 9655-6203

GOL G4 - 4 portas, 2006 R$18.000,00. TR:
9203-3197.

CIVIC � Vende-se LXL, ano 2007, gasolina, na GOL - Vende- se ano 94, AP 1.8, ALC R$
cor cinza, automático, completo R$ 47.000,00 7.500.00 TR: 8873-1006

TR: 9192-1556 Reginaldo GOL-Vende-se ano 97, 2 portas, cor banco, 1.6

CLASSE A - Vende-se 160, ano 2001 R$ AP 8 válvulas, Vidros e Travas Elétricas. Valor a

17.000,00. TR: 3372-1371/99228300 Combinar.TR:9997-4003 Dário

CLASSIC- vende-se ano 2007, cor prata, GOL - Vende -se 1.0 na cor prata, ano 2002,

completo sem ar, pneus novos revisados, com ótimo estado 10.000.00 de entrada e mais 12 x

IPVA 2011 pago TR: 9618-7279 ou 3274-8077 de 421,00 TR: 9954-8466

GOL - Vende - se bola, ano 95, 1.8, em perfeito
estado R$ 9.000,00 TR: 3276-0850

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.

GOL - Vende - se, 1000 CHT, branco, com

trava, alarme e bancos em curvin, R$ 6.900.00

MITSUBISHI - Vende - se, L200 GL 98, 4 X 4, TR: 8855-9931 ou 3372-0900

Diesel, Cabine estendida. Completa, AR, OH, TE.
R$ 29.000,00. TR: 9983-9046 falar com Joise

MERCEDES CLASSE A - Vende - se 160

completa elegance, banco de couro, ano 2000,
na cor chumbo, R$ 16.800,00 TR: 3275-2421
ou 9148-5790

GOL- Vende -se quadrado, ano 92, 1.6, original,
motor na garantia. R$ 7.900. TR: 3275-3538
ou 9931-9410

PÓLO - Vende - se 1.6, preto, ano 2005.

Completo, 55.000km, revisado. R$ 28.000,00.
Único dono. TR: 9608-5655 ,ou 3372-1098.

Suzuki Boulervard - vende -se M 800, ano

2008 c/ 4.300 km Impecável R$: 25.500. TR: BESTA - Vende-se, ano 2001, completa GS valor PÓLO - Vende-se ano 2005, único dono,
9116-1850. 35.000.00. TR: (47) 3436-7756 ou 9114-1130. 55.000 km, TR: 3372-1098

Biz 2003, cor azul, com partida, valor á cornbnar
TR: 3378-1180 ou 9937-1980 com Nádia.

BIZ - vende -se 125, ano 09, com partida
elétrica, preço a combinar TR: 3370-1064

CG TITAN 125 - Vende-se ano 96, estádio
impecável R$1.500,00 TR: 8817-0595

CG 150 - vende-se, ano 2007, cor prata, c/partida.
R$ 4.000,00. TR: 3275-3538 ou 9931-9410.

MONTANA - Vende -se cor branca, ano 2006, ESCORT - Vende-se, GL, 89, 1.6, gasolina, R$ CG TITAN- vende-se 150 KS, 2007, vermelha,

completa com ar e direção, TR: 9621-8645 ou 4.600,00. TR: 3273-0216/9177-2300 R$ 3.800,00 TR: 9143-4283 ou 3372-2539

3370-7242

VERSALHES- Vende- se Royale ano 96,
UNO - Vende - se, quatro portas, completo. R$ completo com GNV, R$ 12.000,00 TR: 3371-

4 000,00 entrada. E mais parcelas. TR: 9618- 8111 ou 9918-9808/ Rafael

7945.
.

ESCORT - Vende-se, GL, ano 89, 1.6, com Dafra Laser 150cc, vende-se 1500 km, prata,
som, R$ 4.900,00. TR: 9177-2300 2009. R$ 3.800,00 TR: 8408-9110

S-10- Vende-se, 04/04, turbo diesel interculer,
cabine Simples, AC/DHNE/TE e sistema de
rastreamento. R$ 39.000,00. TR: 9107-6932.

S-10- Vende-se, 2.4 5, 01,2 portas, completa,
R$24.000,00. TR: 33723951 ou 47 84223148.

FOCUS Hatch 2005 1.6 4p, Dourado metálico,
Completo: ar condicionado, direção hidráulica
e vidros elétricos. Carro em perfeito estado de

conservação, impecável. R$ 26.500,00. TR:

(47)9655-6203.

FIESTA PERSONNALlTE- Vende- se ano 2003,
1.0 4 portas, cor preto, completo, AC, OH, VE,
TE, SOM, rodas de liga 14, 4 pneus Michelin
novos, R$ 20.900.00 TR: 8822-2556

S10 - Vende-se, 05, a diesel, 4x4, duas portas.
TR: 3275-0697.

VECTRA- Vende-se, 2.0, GLS, ano 95, cinza,
R$ 12.500.00 TR: 3371-9157

VECTRA'- Ano 98 TR: 8820-0052.

VECTRA- Vende- se milenium ano 2001,
completo, banco de couro, com manual e nota

fiscal, R$ 23.500,00 TR: 3376-2776 FIESTA - Vende-se gl 1.0,01, com ar e trava

\'tECTRA COMPLETO CO Vende-se, Ano 98, cor
vermelha em ótimo estado, R$ 13.500,00 TR:

prata, R$16.000,00 TR: 9141-6810 com Valdir.
3055-3756 ou 8408-9110

HONDA FAN 125- Vende-se ano 2006,
R$3.000,00 TR: 8817-0595

HONDA FAN 125 vende-se ano 08, na cor cinza,
R$ 3.800,00 lR 3371-8208 ou 9176-4929

COROLA - vende-se ano 2007, com 25 km,
cor prata, cambio automático. TR: 3372-2435.
Arildo após 19 h.

'1111111111111111111111/1/: 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 Evéralco.

PÓLO - Vende-se ano 94, AP 1.8, ALC R$
6.600 TR: 8873-1006

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

CROSSFOX - Vende-se ano 08j08 prata 1.6flex,
completo, único dono, baixo km, impecável.
R$38.900,00. TR: (47) 9909-0949-3371-6890

PARATI - Vende - se, ano 06, completo, R$
PEUGEOT 206 - Conversível, ano 2003, R$ 33.000,00 na cor preta TR: 8405-9689

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.

SANTANA - Vende - se, ano 95 completo,
branco, TR: 3275-6730

FUSCA - Vendo 2 fuscas, modelo Itamar ano
1995 série ouro com motor O km com nota

PEUGEOT 206 - vende-se CC ano 03, R$ fiscal de fabrica TR: 9183-5214.
45.000,00 avista TR: 3371-7390 ou 9922-8300

FUSCA - Cor bege, ano 79, motor 1300, caixa

CB500 - Vende-se, ano 2000, alarme, luz PEUGEOT 307 - Vende-se, 07, Griff, completo. de marcha nova, bateria nova. R$2.1 00,00. TR:

branca, pneus novos. TR: 3370-0479 TR. 9969-3914/3372-3008 Kauê '91950851

TWISTER - Vende-se, ano 2003, vermelha,
R$ 5.500,000, se aceita carro em troca. TR:
9648-0904 IIIWIIIIIIIIIIIIIIIII: RENAUT

CLlO - Vende - se, ano 03, RL, 1.0, preto,
completo, air bag duplo, ótimo estado, R$

YBR - vende -se 2007 cor prata, placa 17.500,00. TR. 99786795 Raquel
vermelha, troco por carro TR:8473-9240

.

SAHARA - vende -se ano 97, impecável TR:

VECTRA _ .Vende _ GLS, 97, prata, banco de
F250- Vende -se XLL, ano 2002, completa em 3370-1141 ou 9113-7522

couro, R$ 17 .000,00 TR: 9973-9669
ótimo estado, segundo dono TR: 3371-4998

FIESTA HATH - Vende-se ou troca por materiais
de construção, ano 2009. TR: 3273-2347 / XR 250 - Vende-se, 04, tornado, equipada para
8853-9716. trilha, R$ 3.500,00. TR. 92140486

VECTRA- Vende-se GLS 95 com GNV, R$:
12.500. TR: 3371-9157 ou 9953-9966.

FIESTA HATCH �009 - 1.6, completo, quatro
portas, TR: 3370- 6829 ou 8474-6881

NX 200 - vende-se com partida, freio a disco.
R$ 3.500. TR: 3376-4050

SUNDOWN HUNTER 90 cc - ano 2007

CLlO - vende - se hatch autentique 2005, cor

beje, quatro portas, trava alarihe, desembaçador
, traseira, limpador traseira, quatro pneus 'novo.
R$ l8.000,00 TR: 8451-5887

CLlO - Vende - se, ano 06, 2 portas, preto, R$
17.500,00. TR: 9186-1357.

ZAFIRA _ Vende-se ano 2002 completo c/
FIESTA - Vende -se sedan 1.6, flex completo, -vermelha, 24 mil km, único dono, em perfeito MEGANE RETH - Vende - se, ano 01, 2° dono,

GNV/DVD R$: 25.900.00. TR: 9616-1850
ano 06, vermelho. R$ 25.000,00 TR: 9934-3444 estado. R$ 1.800,00. TR: 3370-8910 / 3371- completo, pneus novos. TR: 99479765

FUSCA - vende- se ano 74 TR: 3372-3910

PÓLO- vende-se, 1.6 mi flex, 2006, prata, 4

portas completo. Único dono. R$27.000,.00.
TR: 8804-9154 com Emilio

11111111::: CITROEN
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.
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Sportage Ex 2.0 AT

59.900,00
2009 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador é
Desembaçador Trâseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS,
Bancos em Couro, Cd Player, Piloto Automático, Cambio
Automático, Faróis de Neblina.

1302.0 AT

58.200,00

I"""

3370-7500

3

o CLIENTE E ESPECIAL. VENHA CONFERIRI

2010 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Air Bag li, Freios
ABS, Cd Player, Piloto Automático.

. Fox Plus 1.0

33.500,00Sem troca!

,

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

Nós garantimos o preço

20"10 - 4 portas - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Rodas de Liga-leve, CD Player.

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd
Player, Cambio Automático.

Taxas compartilhadas com o mercado Transparência na negociaçãoCarros com procedência

Sandero Stepway 1.6

41.800,00
2009 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráuliéa,
Vidros. Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Tras_�ito, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

Palio Fire Flex 1.0

24.200,00
. 2007 - Cinza - Flex - 4 Portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

New Civic Lxs AT 1.8

\
. 52.900,00

28.200,00
Fox Plus 1.0

2005 - Prata - Flex - 4 Portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Oesembaçador
Traseiro, Cd Player.
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Na Grandcar Auto Center você encontra a mais alta e

moderna tecnologia em serviços para o setor automotivo
existente no mundo, o que além de proporcionar' exatidão
e segurança no diagnóstico veicular computadorizado de
seu veiculo, oferece maior econornla e tranqüilidade
através de uma equipe técnica especializada, o que
assegura serviços de excelente qualidade em Geometria,
Balanceamento, Elétrica e Mecânica em geral. .

Além disso, a Grandcar oferece instalação e revisão de
GNV, o que resulta em um aumento da vida útil do seu

motor, maior durabilidade do óleo e escapamento, além de
reduzir toxinas expelidas na atmosfera.

Na Grandcar você encontra peças e acessórios das
marcas mais consagradas e ainda o melhor: Ela oferece

condições de pagamento extremamente facilitadas em até
36 vezes ou em até 12 vezes pelo Cartão .

. Descubra hqje mesmo, porque apenas a Grandcar pode
ofe'recer bem mais que uma mão na roda para você.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 20-11 Glassimais 5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Glassimais6 o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 26 e 27 de fevereiro de 2011 .

Detalhes oficiais· do Volkswagen 601 Vintage
"
j�
:1

r
i
I
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Por dentro, teto, colunas e bancos revestidos de couro serão cinza
Antracite. Os bancos contarão com faixas centrais e detalhes perfurados
em branco, mesmos acabamento e cor utilizados nos painéis das portas.
O volante de couro perfurado nas pegas contará com detalhes bilhantes
em branco exclusivos. Painel de instrumentos, portas, para-sóis, espelho
retrovisor interno e alças de segurança serão em cinza Antracite. Os aros
do cluster, dos difusores de ar, da alavanca de cambio, gatilhos das portas,
esquemas de marcha também serão brancos.

Fonte: http://novidadesautomotivas.blogspolcom

Carro-conceito criado pelos designers da Volkswagen do Brasil, o

Volkswagen Gol Vintage agora é uma série especial limitadíssima Serão
produzidas apenas 30 unidades, uma para celebrar cada ano de produção
do Gol. Com itens exclusivos, os veículos serão numerados e terão partes da
carroceria pintadas à mão.

Todas unidades receberão tratamento especial na pintura, com partes
como capô e teto pintados à mão, além de equipamentos de série exclusivos
e uma guitarra Tagima, também de produção limitada em 30 unidades e com

o visual no mesmo estilo. A cor predominante da carroceria será o branco,
mas capô, teto e tampa traseira são pintados cuidadosamente à mão em

preto, reforçando ainda mais a exclusividade do modelo.
O Gol Vintage trará ainda faixas laterais exclusivas com o nome da

série, presente também na tampa do porta-malas, além do para-choque
traseiro com adesivo preto sob a placa de licença e aros do farol de neblina
em branco. As rodas de liga leve aro 16 com 4 furos são brancas e utilizam
pneus 205/45 R 16. O motor é o 1.6 Total Flex.

r
r
I
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I

�
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"
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Overdose de álcool
"Aqui no posto há vários motoristas

que fazem ra bo-de-ga lo. Mandam encher
com álcool, mas colocam de 20% a 30%
de gasolina. E não é para aumentar a

autonomia. É para fazer o motor durar mais,
,mesmo." A frase do frentista João Soares,

!que trabalha num posto de combustível de

grande movimento de São Paulo, revela
uma lenda que cresce a cada dia entre os

proprietários de carros flex. Mas será que
é verdade que um veículo bicombustível
rodando só com etanol pode ter problemas
mais cedo que aquele que só usa gasolina?

Diante desse cenário, fomos atrás
de montadoras, engenheiros mecãnicos,
distribuidoras de combustível e mecânicos
independentes para saber qual é a dose de
mito e realidade que há nessa lenda. Em'

princípio, não existe um padrão ou fórmula a

ser seguida, mas na maioria das conversas
ficou claro que o uso exclusivo de álcool
costuma acarretar problemas específicos
que podem reduzir a vida útil do motor.

O principal efeito negativo do uso

prolongado do etanol é o baixo índice de
lubricidade que tem. esse combustível.
O termo é usado para exemplificar a

capacidade lubrificante do combustível.
"Pela lei, o álcool hidratado poderá ter

um percentual de até 7% de água em sua

composição, o que é normal", afirma o

engenheiro mecânico Julio Roberto Santos

Bicalho, consultor da Petrobras.
Dessa maneira, algumas das peças

vitais ao funcionamento do motor, como

válvulas, sedes de válvulas, guias e anéis
de segmento, poderão ter menor vida útil
em comparação a um motor que consuma

apenas gasolina, que também possui até
25% de álcool em sua composição, porém
isento de água por ser do tipo anidro. Na

prática, essas peças que entram em contato

com o combustível trabalharão com um nível
de atrito ligeiramente maior. "Se o motor foi

projetado para rodar 300000 km, pode ser
que ele dure 15% menos", diz Bicalho. Ou

seja, pode durar em torno de 250 000 km.

ADITIVO NA FÓRMULA
Vale ressaltar que os componentes

do motor também poderão apresentar
desgaste ou falta de vedação sob o uso

de gasolina por causa do acúmulo de

impurezas sólidas, características da

queima desse combustível.
O técnico' automotivo e proprietário da

oficina Vicam, Amauri Cebrian Gimenes,
'

comenta que, devido à utilização de álcool,
o óleo do motor poderá ficar contaminado
com pequenas gotículas de água,
principalmente os que rodam por curtos

trajetos, durante a fase de aquecimento.
"Para que esse motor permaneça saudável,
é aconselhável que seja escolhido um

óleo de última geração recomendado pela
fabricante, ou até mesmo os específicos
para motores flex, que possuem em sua

formulação aditivos que já preveem essa

situação e poderão melhorar os índices de

lubricidade", diz Gimenes.
Foi justamente para combater esse

efeito que a Shell lançou este ano sua

versão de álcool aditivado. "A formulação do

Etanol Aditivado V-Power foi desenvolvida
com a intenção de eliminar as deficiências
lubrificantes perante a gasolina, com um

pacote de aditivos que favorecem a limpeza
dos componentes com os quais entra em

contato, garantindo maiores índices de

lubricidade", . diz o engenheiro-chefe da

Shell, Gilberto Pose.

Segundo a empresa, o consumo também
poderá apresentar ligeira melhoria, pois
o menor atrito interno resultará em maior

entrega de potência e menor "aspereza"
durante as acelerações mais fortes, que
é característico dos motores flex quando
estão 100% abastecidos com álcool.

DRINQUE BATIZADO
Outro fator que poderá colaborar para a

aceleração do desgaste interno dos motores
flex.é o abastecimento com álcool batizado.

Quando há a adulteração, muitas vezes é
feita a simples adição de água de torneira,
rica em minerais e cloro, que depois de

queimados poderão agredir anéis, cilindros,
sedes e guias de válvulas, bicos injetores,
catalisador, ou até mesmo entupir bomba
de combustível, filtro, entre outros.

É por isso tudo que boa parte dos

mecânicos e engenheiros recomenda a

ciclagem do combustível, ou seja, alternar
o abastecimento entre etanol e gasolina.
A Ford é uma das que apoiam essa

prática. "Os manuais do .proprietário da
marca não obrigam, porém recomendam
o abastecimento. com gasolina a cada 5
000 km ou três meses", diz o supervisor
de serviços técnicos Reinaldo Nascimbeni.
"Devido às condições de uso de alguns
proprietários, como a utilização em percursos
curtos, sem que o motor atinja a temperatura
normal de trabalho, poderá ocorrer a

formação de pequenos depósitos nas

válvulas de admissão, que serão removidos
imediatamente com a utilização da gasolina.
A utilização é recomendada como condição
preventiva, evitando o acúmulo do depósito
nas válvulas, caso essa condição extrema de
uso seja mantida ao longo da vida do veículo."

Consultadas, Chevrolet, Cttroén, Fiat
e Honda não fizeram menção à ciclagem
do combustível após determinado período
sob uso do álcool, ficando a critério do

proprietário do veículo a livre opção de
escolha. Mas alguns engenheiros dizem

que as fábricas não gostam de recomendar
oficialmente a ciclagem, pois poderia
ser interpretado como üma limitação ou

problema do motor flex.
Uma boa maneira para fazer a ciclagem

é abastecer o tanque com gasolina após
três de álcool. Mas atenção: fazer o rabo

de-galo não é tão benéfico como fazer
a ciclagem. "Recomendo que se faça a

cíclagern dos tanques. Em conversas com

engenheiros da Magneti Marelli e da Bosch,
eles explicam que seus testes revelam

que um bico injetor dura menos quando
trabalha com o rabo-de-galo que com um

dos combustíveis puros", diz o engenheiro
mecânico Paulo Pedro Bueno Aguiar Jr.,
proprietário da oficina Engin,

"Recomendo também que o filtro de
combustível seja trocado preventivamente
a cada 10 000 km. Tenho recebido vários
veículos com a peça entupida com uma

espécie de goma criada pelo álcool, antes
mesmo do prazo recomendado pelo manual.
Com a ciclagem, a gasolina irá dissolver essa

goma, que também costuma ficaracumulada
no tanque, melhorando a limpeza das vias
de alimentação de combustívet", diz Aguiar.

Fonte: Quatro Rodas
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STtLO SPORTING 1.8 FlEX

307 PACK 1.6 FtEX

MAGENTtS EX 2.0 AUTO

GOLFF�ASW

OPCIONAIS: ANO DER$ POR R$ LOJA

COMPlETO+ABS+AUTO+COURO+ABG+COMP+CO+RODA+LDT 2009 62.900 58.900 !ND
COMPlEfO+ABS+COURO+ABG+cQMP+{[)+ROOA+LOT+IDO 2009 5l.990 47.990 BRU

<DMPLETÇ+ABS+ABG+IDO+COMP+CD+COURO+RODA+lDf 2010 46.900 43.900 ITA
COMPLETO+ABS+Al1ID+COURO+ABG+COMP+CD+RODA 2008 42.900 39.400 ITA

AR+OH+VTE+AO+RODA+LDT+W 2007 39500 36.500 RIS
AR+OH+VTE+AL+ABS+AUTO+AQ+CD+RODA+LOT+W 2008 38.700 35.700 JON

AR+DH+VTE+AQ+W 2011 38.300 35.300 ITA

AR+OH+VfE+AQ+LOT+W 2009 34.500 31.500 JON
AR+OH+VfE+AQ+W 2009 31.900 29.900 JON
VfE+AL+AQ+DT 2008 29.450 26.450 JAR
AR+Ofi+VTE+At+AQ+RODA+W 2003 26.500 24.500 JON
VfE+DT 2010 25.990 24.290 ITA

AR+DH+VTE+AO+ROOA+lDf+W 2005 25.990 23.990 JON
OH+VfE+AL+AQ+W+OT 2004 23.500 21.600 BRU
AR+TE+AL+ABG 2005 21.990 19.990 JON
W 2002 21.400 19.600 RIS

AR+DH+VfE+AL+AQ+ABG+RODA+IJ+W 1998 17.990 15.990 BRU
LOT 2004 16.900 15.400 ITA
AR+OH+VfE+COURO+AQ+lDf 2000 14.990 13.990 JON
W 1999 12.990 11.990 ITA
VfE+LOT 1997 12.500 10.500 BRU

1997 4.500 4.000

HOGGAR XR 1.4 FLEX

207 SWXR 1.4FLEX

SIENA FlRE FLEX

LOGAN EXP 1.6
I ASTRA$02.0

KA 1.0

FtESTATRAtll.6

CORSASEDAN

(lia AUT 1.0 16V

SAVEIR01.6

TIGRA 1.616V
UNO MILLE F!RE

SCENICRTl.6 16V

PARATll.0 16V

PALIO EL 1.5 MPt

AR+OH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CO+RODA+VV

2009 - fTAJAi

Por: RS 49,,900,
PAJERO TR 4 AUTO 4X4

AR+OH+VTE+Al+ABS+AUTO
+COURO+ABG+CD+RODA+4X4

+lOT+VV - 2005 -tTAJAf
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. A surpresa já começa com o silêncio, resultado do seu motor 2.0

potente, porém suave (2.000 RPM a 100 km/h) e da carroceria, livre
de frisos. Outra surpresa é seu câmbio XTRONIG® GVT, considerado
por muitos o mais moderno do mercado. Proporciona transição cons
tante e sem trancos, o que sempre mantém o motor no giro ideal-para
ter desempenho e economia.

A diferença está na distância entre a primeira e a última relação
do Xtronic que é a mais ampla que existente nas caixas de cinco mar
chas. Quanto mais ampla essa atuação, melhor o aproveitamento do
motor.

Prestigiado pelas principais revistas especializadas, o Sentra
2011 chega ao mercado com novos equipamentos. O modelo de entra
da agora tem' computador de bordo, sistema de áudio com mp3, seis

alto-falantes e conexão de iPod no console entre os bancos dianteiros .

O modelo SL ganha câmera traseira para &judar em manobras,
com imagem integrada ao display de 4.3 polegadas do rádio. Esse novo
equipamento é exclusivo na cate.goria.

No quesito segurança, o Sentra traz seis airbags e um nota ele
vada no crash-test do NHTSA - National Highway Traffic Safety Admi
nistration: cinco estrelas em colisão frontal para motorista e passa
geiro, cinco estrelas em colisão lateral na frente e quatro estrelas em

colisão lateral atrás.
/

Outra facilidade exclusiva para Jaraguá do Sul é o Festival de Ven
das Nissan quea Nix montou no Shopping Breithaupt e está oferecen
do uma supercondição de venda para o Sentra com o preço especial
de R$ 54.990 e o câmbio automático de brinde. Não dá para perder.
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CITROEN C3 SONORA.
A .

VOCE NUNCA OUVIU UM CARRO ASSIM.

PLANTÃO·
SÁBADO
ATÉ AS

17H.

A partir de R$

37.990

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

na versao

GLX 1.4 Flex 2011

CONHEÇATAMBÉM
A VERSÃO COM CÃMBIO

AUTOMÁTICO DO C3 SONORA.

*RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN"

Respeite a sinalização de trânsito.

ã ......

NOVO CITROEN AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

56.990
à vista

CITROEN C4 GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

55.9901,.

'-_,,"

• FREIOS ABS • PAINEL DIGITAL' RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
• VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA � PROFUNDIDADE

• PORTA-MALAS DE 403L E 1.500L COM BANCOS REBATIDOS
• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELLI SCORPION

CRÉATlVE TECHNOLOGJE CITRoÊn

1-Promoção Citroên C3 Sonora com rádio "Pioneer for Cítroên", rodas de liga-leve 15" e 1 ano de músicas grátis. Oferta válida somente para a Série Especial Citroen C3 Sonora para os pedidos firmes de compra fechados no
período de 01/02/2011 a 31/03/2011. 2-Citroen C3 GLX 1.4 Flex an011/mode1011 com valor à vista de R$ 37.990,00 com pintura metálica (somente Preto Perla Nera). Citroên C4 1.6 GLX an010/mode1011 com valor à vista de

R$ 55.990,00 e Citroên AirCross GLX 1.6 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00. Sem troca, não incluem frete, seguro e opcionais. 3-CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses

com taxa 0,49% a.m para Cítroên C4 + IOF. Entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira especifica) para Citroên AirCross + IOF. TC R$
932,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação pela instituição financeira. 4-Citroen C3 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Cítroên do Brasil e 1 pela Le Monde conforme contrato

assinado entre cliente e concessionária. Citroên AirCross e Citroên C4 com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil. 5-Não cumulativo com outras promoções. O registro, necessário para concessão do benefício, deverá ser
feito no site da promoção até 31/05/2011 (16 horas - horário de Brasília) (disponível em www.sonora.com.br/c3). Em hipótese alguma haverá conversão do benefício em dinheiro.ou outros produtos ou serviços. Os usuários
registrados devem sermaiores de 18 anos e poderão acessar o serviço por 12 meses a partir do cadastro no site da promoção, tendo automaticamente a assinatura cancelada após esse prazo. Para mais informações sobre
os termos de uso do produto no site: http://sonora.terra.com.br/#/auto/GeneraIConditions. 6-Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 28/à2/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.
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CRISTIANO ANDUJAR/MEU FIGUEIRA

CATARINE SE

Líder evice do
- turno decidem

quem émelhor
Figueira e Criciúma se reforçaram
para partida decisiva de domingo
DA REDAÇÃO

Os dois melhores times
da primeira fase do
Campeonato Catarinense
estarão frente a frente
nesse domingo, às 16h,
no Orlando Scarpelli.

decisão entre o líder,
Figueira, e o vice-líder,
Tigre, é vista como um�
espécie de tira-teima.

Para chegar mais forte que o ad

versário' ambos os clubes devem
levar a campo o que tem de me

lhor, inclusive, seus reforços. O

Criciúma precisa derrotar a equi
pe da Capital para ser campeã,
já que um empate é favorável ao

Figueira, por ter feito a melhor

campanha do turno.
O time do Sul trouxe de uma

só vez quatro atletas contratados
da equipe B do Internacional. Os
laterais Kleber e Mineiro, o meia

Wagner Líbano e o atacante Tal
les Cunha chegam por emprésti
mo até o fim de 2011. Todos vi
nham atuando normalmente no

Figueirense eliminou o Joinville
na semifinal, pelo placar de 3xl,

e agora joga por um empate.
Criciúma empatou com a

Chapecoense e precisa vencer

Academia
Corpo & Mente

1 T anos com vocêl Para ficar de bem com a vida!

Figueirense teve a documentação do
paraguaioWilson Osmar Pittoni Rodriguez
liberada e poderá contar com ele na partida.

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro· Jàloguá do Sul/SC

,

POS-PUC E UNERJdições de atuar na decisão.
O Criciúma não deve ter

surpresas na decisão neste do

mingo. A tendência é que o Gui

lherme Macuglia repita a mes

ma equipe que empatou com a

Chapecoense na semifinal, com

exceção do zagueiro Rogélio, que
cumpriu suspensão automáti

ca e retorna ao time no lugar do
também zàgueiro Rodrigo. Com
a mudança, o volante Mika deve
devolver a braçadeira de capitão
para Rogélio.

O Figueirense, que eliminou
o Joinville, teve a documenta

ção do paraguaio Wilson Osmar

Pittoni Rodriguez liberada e po
derá contar com ele na partida ..

O meia chegou ao Alvinegro em

6 janeiro, vindo do Libertad, do

Paraguai, e estava treinando há

quase dois meses no aguardo do
seu visto para trabalhar no Bra

sil. Outra novidade é que o meia
atacante Breitner voltou a treinar

durante a semana e não preocu

pa mais o técnico Márcio Goiano

para a partida. A única dúvida
do técnico Goiano é quem será o

substituto do suspenso Bruno ria
lateral-direita. Os mais cotados

UM PROFISSIONAL
'COMPLETO

COMEÇACOM UMA
POSCOMPLETA

•

CURSOSDE PÕS-GRADUAÇÃO , .. Gestão de Neqócios
ln> Enüenharia de Produção Enxuta (l.ean ManufaGturing) .. Gestão Estratégica de Pessoas

" Engenharia de Segurança doTrabalho " Gestão Pública

<iii Aspectos Jurídicos do Mercado lmobillário • Gestão liíbutária

• Auditoria e Perícia • Logística Empresarial

,. Corrtroladoria e Finanças .. Marketíng

INSCRIÇÕES ABERTAS
www.unerj.br
Rua dos Imigrantes. 500) bairro Rau, ,Jaraguá do Sul�SC

Iels.: 47 3275-8233/3275-8219

Campeonato Gaúcho e têm con - são Léo, Renato e Coutinho.
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Davi contraGolias
na final doCarioca
Gigante Flamengo enfrenta Boavista neste domingo
Todo mundo conhece a

antiga história de quando
o jovem Davi derrotou o

gigante Golias.

ão lembrá-la na final entre
Flamengo e Boavista ama
nhã, às 16h, no Engenhão,
é algo impossível, já que as

diferenças entre os dois clubes são
até maiores do que as dos persona
gens bíblicos. A grandeza do Rubro
Negro é de impressionar qualquer
equipe do Rio, ainda mais de um

modesto clube de Bacaxá, distrito
de Saquarema, que ainda sonha em
marcar seu nome na história. Seu
maior feito foi um título da Segun
da Divisão do Estado, em 1996.

Com uma folha salarial que não
se compara aos milhões gastos pelo
time carioca, o Boavista, que paga
aos seus jogadores cerca de R$ 500
mil por mês (ou menos da metade
do salário de Ronaldinho), luta para

• tentar surpreender outro gigante.
Nas semifinais, o Verdão de Saqua
rema eliminou o Fluminense, atual
campeão do Brasileiro.

. Apostando nisso, a equipe do
técnico Alfredo Sampaio tenta jun
tar todas as suas forças para, em
uma batalha única, conseguir sur
preender o Flamengo. O time de
Bacaxá sabe que não terá muitas

oportunidades de furar a armadu-
.

ra do gigante, .mas aposta em um

golpe certeiro para pegar a equipe
desprevenida, assim como Davi
fez com Golias. O que muda nes

sa história é que o gigante não está
.

subestimando o adversário. Os jo
gadores do Flamengo sabem que do

.

outro lado existe um rival perigoso.
Assim como Golias, o Fla já foi sur
preendido e não quer ver a passa
gem bíblica se repetir no Engenhão. Salário de Ronaldinho é maior que a toda a folha salarial do Boavista

SÃO PAULO ESTÁ HÁ NOVE ANOS SEM PERDER PARA O VERDÃO NO MORUMBI

Palmeiras tenta quebrar tabu
Pelo Campeonato Paulista,

o destaque da décima rodada é
o clássico entre São Paulo e Pal
meiras. As equipes se enfrentam
no Morumbi, amanhã,

.

às 16h.
Porém, se depender do retros

pecto do Tricolor atuando dentro
de seus domínios, os são-pauli
nos já podem comemorar.

Isso por que desde 2002, o

São Paulo não sabe o que é per
der para o rival no Morumbi. De
lá pra cá foram 16 jogos, sendo
que o Tricolor saiu vencedor de
campo em II oportunidades. Já
em cinco partidas o duelo termi
nou empatado.

O Palmeiras terá o desfalque
de Marcos, que teve de resolver

problemas particulares, mas De-

ola retorna de contusão. Valdívia
deve fazer sua estreia no Campe
onato Paulista.

Pelo São Paulo, a principal dú
vida a ser definida por Carpegiani
é a presença de Rivaldo comoti
tular. Se o veterano jogar, a equi
pe deve ser escalada no 4-4-2,
com o zagueiro Rhodolfo fazendo
as vezes de lateral-direito.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE _
18h30 - Corinthians x Grêmio

• FINAL TURNO Prudente
AMANHÃ 18h30 - Americana x Mogi Mirim
16h - Figueirense x Criciúma 18h30 - Santo André x Ponte Preta

AMANHÃ
• CAMPEONATO CARIOCA 16h - São Paulo x Palmeiras
• FINAL TURNO 18h30 - Ituano x Botafogo-SP
AMANHÃ 18h30 - Noroeste x São Caetano
16h - Boavista-RJ x Flamengo 18h30 - Paulista x Mirassol

18h30 - Portuguesa x Bragantino
• CAMPEONATO GAÚCHO
• SEMIFINAL TURNO CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 20,

Mirassol 19, Corinthians 19, São
Paulo 18, Santos 18, Americana
16, Ponte Preta 15, Oeste 14,
Paulista 12, Bragantino 12,
São Caetano 11, Portuguesa
10, Botafogo-SP 10, Mogi Mirim
9, São Bernardo 8, Ituano 8,
Noroeste 8, Linense 6, Santo
André 6 e Grêmio Prudente 5.

AMANHÃ
16h - Grêmio x Cruzeiro-RS
18h30 - Caxias x São José-RS

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 11a RODADA
AMANHÃ
15h50 - Cianorte x Coritiba
15h50 - Paraná Clube x Cascavel
15h50 - Paranavaí x Iraty
15h50 - Operário x Corinthians-PR
16h - Roma-PR x Arapongas
18h30 - Atlético-PR x Rio Branco-PR

• TAÇA LIBERTADORES
• RESULTADO

QUINTA-FEIRA
Junior 2x1 Grêmio
PRÓXIMOS JOGOS

QUARTA-FEIRA (2/3)
19h30 - Santos x Cerro Portefio
21h50 - América x Fluminense
21h50 - Deportes Tolima x

Cruzeiro

QUINTA-FEIRA (3/3)
20h15 - Grêmio x León de
Huánuco
QUARTA-FEIRA (16/3)
19h30 - Jorge Wilster-mann x

I nternaciona I

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 26,
Operário 19, Atlético-PR 18,
Cianorte 17, Iraty 17, Arapongas
16, Corinthians-PR 15, Roma 13,
Paranavaí 11, Rio Branco-PR 9,
Cascavel 6 e Paraná 2.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 10a RODADA •

HOJE
16h - Oeste x Linense __/

18h30 - Santos x São Bernardo

CONTRATA-SE

VENDEDORA EXTERNA.
Requisitos: Boa comunicação
e veículo próprio. TR: 9107-6932

Vendedor (a)
A distribuidora Dom Costa está
admitindo para Jaraguá do Sul
e região. Interessados deverão

agendar entrevista com Luiz através
do telefone (47) 9916-2018.
Necessário possuir moto.

..

CARAGUA AUTO ELITE CONTRATA:

• TELEFONISTA - REQUISITOS:
- EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO;
- PERíODO VESPERTINO

• CAIXA - REQUISITOS:
- EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO;

47 3274-6000
RUA BERNARDO DORNBUSCH, 800 - B. BAEPENDI
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litanas. Não mostra o Brasil como
um todo e não tem uma fotografia
mais ampla do processo", afirmou.
"Eu acho que para ter a taxa de de

semprego real tem de pegar o Bra
sil inteiro, e é nisso que eu estou .

trabalhando."

/IA pesquisa de
desemprego do Dieese
não mostra o Brasil

como um todo e não tem
uma fotografia mais

ampla do processo".
MlliUSTRO CARLOS lUPI

De acordo com o ministro,
os índices de desemprego atuais
não captam a realidade do mer

cado informal, de autônomos e

de profissionais liberais. "Pala-se
muito na mão de obra informal,
mas há muita deformação na

informalidade. Um autônomo

não é formal porque não quer",
disse o ministro, referindo-se a

ele mesmo, que já foi jornaleiro e

dono de banca de revistas no Rio

de Janeiro.

PREVISÃO DO TEMPO

'111111,. �I::) ':;1111 1[::�1UUH#� ��""'(t �I t:
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Indicemira na informalidade
Pesquisa terno objetivo de retratar situação domercado de trabalho no país commaior precisão
Até fim do ano, o governo
federal pretende criar um
novo índice para apontar

, com mais exatidão a taxa
de informalidade no país.

�.ministro do Trabalho, Car
los Lupi, disse que a pes
quisa será baseada nos

..... dados do Caged (Cadas
tro Geral de Empregados e De

sempregados) e da Rais (Relação
Anual de Informações Sociais).
Lupi defendeu sua iniciativa,
embora tenha ressaltado que ela
está em fase embrionária.

Na avaliação dele, as institui

ções quemedem a taxa de desem

prego atualmente no país utilizam
como base para a pesquisa uma

amostragem restrita a algumas re
giões metropolitanas brasileira.

"A pesquisa de desemprego do
Dieese (Departamento Intersindi
cal de Estatística e Estudos Socio

econômicos), por exemplo, é feita
em apenas sete regiões metropo- Para ministro Carlos Lupi, atuais índices de desemprego não captam realidade do mercado informal brasileiro

�NSTA,BUJDA,DE

PancadasWequentes
e aberturas de sol

NOVA, FRE��TE FR�A
Uma frente fria chega ao
Estado de se, deixando
o tempo instável com
nebulosidade variável
e chuva no início e final
do dia, com risco de
temporal isolado.

f

r
\
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Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 22°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 29°C

SEGUNDA

MíN: 18°C
MÁX: 26°C

(ns()!1waoc, Pareia!mef\te N!lhladl\
Nublado
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lJANOINHAS
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NOVA
\tADERi'A ....

Dia chUVOSO, com

manhã encobe�,
e restante do dia

I marcadO pela c��va�
Temperatura mln,,�>
de 21De de manha

e máXima de 29De

à tardl). �.

RiO DO SUL
... Â
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Trovoadas e
tempo abafado

o tempo segue instável, com

nebulosidade variável e chuva iso

lada, com trovoadas e temporal
isolado, com volumes significativos
de chuva. Temperatura segue ele
vada com sensação de ar abafado .

,/
l .

f

J

i
I
.r

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

Com a passagem de mais uma

frente fria neste fim de semana, a

tendência para o sábado é de pan
cadas de chuva alternando com

aberturas de sol, especialmente no
começo damanhã e fim da tarde.

..,-
.

i
.

.

Tr'6voauil
18/2 24/2
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Alegria é começar o r'
ano' com um OkmU

•

Novo SpaceFox 1.6
2011 - 4 portas
'f!f@'ili'AI.PIlbEX

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros, travas
e retrovisores elétricos

O,99%a.m .

.•Rs27.323
RsS99

de entrada
e saldo em

•

•

Taxa

-_ ..
• •

O,99%a.m.
R$17.416
48 d:ses R$396

• Direção hidráulica
• timpcder, lavador
e desembaçador
do vidro traseiro

• Farol máscara negra
• Rodas ar:o 1 5

IPVA2011
total GRATIS •

de

CrossFox 1.6
2011

de entrada
e saldo em

'f@)'fAI1b�IL�
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidro�1 travas
e retrovisores elétrico

Taxao 99,de ,. %a.m.

R$28.387
48 d:ses R$626

Clt

de entrada
e saldo em

Novo Go11.0
2011 - 4 portas

'''ilf@l'AIbI!FIbEX

..

Promoções válidas até 26/02/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U1'IC4, com preço promocional à vista a partir de R$29.290,OO. Direção hIdráulica. Pacote Trend e Módulo Comfórt por RS990,OO
(pacote referência W42M143+P09) válfelos somente para compra de Novo Gol 1,0 e 1.6. Novo Fax 1.0 Total Plex, 2 portas, ano modelo 10t11, cõo 5Z3'lR4, com preço promocional a vista a partir de R$31.100,OO ou financiado com entrada de R$17.416.00 (56%) e mais
48 prestações mensais de R$395,25 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0.99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operaçêo: R$36.388,48. CET para esta 9peraÇ;ão: 18,48% a.a. NOlo'Q SpaceFox 1.6 Total Ftex. 4 portas, ano modelo 10f11.
c6d. 5Z72E4, com preço promocional � vista a partir de RS48.790,OO 0.1.1 financiado com entrada de R$27.322AO (56%) e mais 48 prestações mensais de R,$599,OO com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de Juros: 0,99% a.m. e 12.55% a.a. Total
da operação: R$55.958,OO. CET para esta cperação. 15,97% a.a. IPVA 2011 grátis. válido somente para Novo SpaceFox 1.6, côd. 5Z72E4. CrossFOK 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z34E4+P33, com preço promocional ã vista a partir de RS50.690,OO
ou financiado com entrada de RS28.386,40 (58%) e mats 48 prestações mensais de R$625,75 com a primeira prestação comvendmento em 30 dias. Taxa de juros. Oof99Q/Í1 a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$64.422�40. CET para esta operação: 16,60°/4 a.a. IOF
e cadastro Inclusos nos câlClllos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 201Q/2011, sem limite de

quilometragem, para defeitos de febricaçêc e l110ntagem em componentes internos de motor-e rrenerraseêc (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E: necessário para a sua utiliZ"ação o cumprimento do plano de metwtenção. Para mais informações, ccnsuüesum
ConcessionârJo Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a acrcvação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência eudltlva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidaria: 0800 701 2834. Fotos meramente ilustrativas. www.VW.com.br.VeicuIO$ em conformidade com
o Prcccnve.

G......po Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLl�SWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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