
Chuva atinge 20 bai s

e causa novos estragos
Segundo a Defesa Civil de Jaraguá do Sul, cerca de 50 mil moradores foram afetados e 300 pessoas

ficaram desalojadas entre a noite de quinta-feira e a tarde de ontem. Além disso, 50 residências
)

foram danificadas cm-todo o município. Prefeituras doVale do Itapocu se articulam para buscar
recursos junto aos governos estadual e federal, com o objetivo de recuperar os estragos.

PIERO RAGAZZI

Para não
ficar parado
Cerca de 125 alunos da
Escola Municipal Luiz

Gonzaga Ayroso, no Iaraguá
84, participam de atividades

extracurriculares, como
- aulas de ioga, informática,

matemática, português,
promoção à saúde e xadrez.

Iniciativa faz parte do
Programa Mais Educação,

do governo federal.

Página7

blush!
A revfsta da mulher Jnteflgentef

. Laudo deve sair
dentro de 30 dias
Seeretaria de Saúde de
Joinville investiga se

morte de moradora de
Massaranduba foi causada
por botulismo. Página 23

Moradores podem
requerer o FGTS
Em Schroeder, cadastro
das famílias atingidas pela
enxurrada de janeiro pode
ser realizado na Prefeitura
entre a próxima terça e

sexta-feira. Página 17
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Silvia Kita

Ponte Abdon
Batista

manhã, 13 de março, comemora-se

46 anos da inauguração da Ponte
Abdon Batista, principal acesso

ao centro da cidade por muitos

anos, cuja construção teve início em 1962 e

término em 1965. A primeira Ponte, metáli

ca, também inaugurada em março, mas de

1913, estaria comemorando 98 anos, restan

do somente seu pilar no meio do rio.

.

São Sebastião
Quando da construção da

Igreja Matriz em 1917, foi con

siderada padroeira Santa Emi

lia, denominando a edificação
de Capela Santa Emilia. Com a

sua ampliação na década de 20,
questionou-se o nome, sendo
solicitada a sua alteração.

de seu padroeiro. De Santa Emi
lia passamos para São Sebastião,
cujas comemorações sempre
ocorrem em 20 de janeiro".

No dia 20 de janeiro de 1927
a imagem de São Sebastião, após
procissão (a partir do Colégio São

Luís), entra solenemente na Igreja
Matriz, sendo recebida por grande
número de fiéis que lhe prestaram
homenagens e realizaram uma
grandiosa festa para comemorar.

.'
Noticiava o jornal Correio do

Povo em 31 de julho de 1926:

"O bispo diocesano autoriza
a comunidade a alterar o nome

Ponte de concreto Abdon Batista

·Documento
para a história

São inúmeros os documentos

que podemos considerar. como

históricos dentre tantos da admi

nistração pública. Desde os tem

pos da Intendência Distrital até

os, dias atuais, todos nós temos

que requerer licença para instalar

comércio, indústria, prestação de

serviços, construir ou ampliar edi-

ficação. Estas informações servem

como fonte para construirmos
nossa história.

Este documento, um reque
rimento, informa que o senhor

Ângelo Rubini, em janeiro de

1940, estava querendo abrir um

posto de combustível na Av. Ma

rechal Deodoro da Fonseca.

Muro parao
cemitério católico

Muitos católicos incomodados
com a situação do cemitério cató
lico se mobilizaram para construir
um muro, tal qual constava no ce

mitério evangélico. Isso corria o

mês de julho de 1926.
O muro se fazia riecessário

para impedir a entrada de ani

mais, fato este reclamado ao ze

lador e à administração pública,
mas nenhuma providência foi
tomada. Assim, a própria comu

nidade se prontificou a levantar
os recursos para este fim. A subs

crição estava com algumas pes
soas' encarregadas de arrecadar
os recursos necessários.

Cinema Central
No jornal de 12 de fevereiro de

1927 comentava-se a inauguração
no dia seguinte do Cinema Central
no Salão Buhr, empreendimento
de Eurico Doubrawa que prometia
deliciar a plateia com ótimos filmes.
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ANUNCIANDO...

Os meios de

transporte eram

carroças, cavalos,
troles. Portanto era

muito importante o

trabalho dos seleiros,
produzindo os arreios
necessários para esta

clientela. Arnoldo
Keiser abriu a selaria

em 1916.

Propaganda da
Selaria de Arnoldo

Keiser em 1926

'cassuli
WWIN. cassuli, aclv.br

Jornais antigos
Você possui algum exemplar

antigo do jornal Correio do Povo?
Faltam alguns exemplares na

coleção do Arquivo Municipal, e

para que as informações sejam
preservadas estamos solicitando
aos senhores que possuem exem

plares antigos, que nos liguem.
Queremos fotografar seus jornais
e pesquisar as notícias ali conti
das. Fone: 2_l06-1919 ou e-mail:

redaçãoêocorreiodopovo.corn.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011 Opinião 3

EDITORIAL

Educacão
�

R
anking divulgado na última quar
ta-feira pela THE (Times Higher
Educacion), constatou que o Bra
.sil é o único país do BRIC a não

ter nenhuma instituição de ensino supe
rior entre as cem mais bem avaliadas por
acadêmicos no mundo todo: Isso mostra

que, mesmo o país avançando na econo

mia, existe um longo caminho a percorrer
quando o assunto é educação.

Um dos pontos críticos que interfere nes

sa área - desde o primário até a faculdade - é
os baixos salários dos professores do ensino

público. Salários indignos desmotivam os que
estão lecionando e não motivam novos ingres
santes. O salário de um professor de escola pú
blica com diploma universitário equivale, em

média, a dois terços do que recebem profis
sionais de outras áreas com o mesmo nível de
escolaridade, o que mostra a desvalorização de
uma das profissões mais importantes para a

formação profissional e pessoal da sociedade.
Mas os baixos salários dos educadores

não é o único problema. Em um país onde

grande parcela da população vive abaixo da
linha de pobreza, o investimento em educa

ção acaba ficando em segundo plano. Além'
disso, a precária condição sacioeconômica
em que vive a maioria dos, estudantes con

tribui para manter o baixo rendimento e am-,

pliar as taxas de abandono escolar. Também
não podemos esquecer dos pais, que não

acompanham o dia a dia dos filhos e jogam
a responsabilidade de educar unicamente
sobre a escola, o que também interfere no

processo de aprendizagem.
.Nos últimos anos e educação brasileira

avançou muito em alguns aspectos, mas ainda
continua bastante desigual se analisada esco

la a escola. Há muita diferença, por exemplo,
entre as localizadas num bairro central e as da

periferia de uma mesma cidade. E, apesar de
o Brasil continuar ocupando as últimas posi
ções de rankings internacionais, a estatística

sempre é importante, pois nos indicam onde
estamos e aonde devemos chegar.

CHARGE'

,.

VOCG t$O QUERIA
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DO LEITOR

"Nova paisagem"

Na
paisagem de Jaraguá do Sul, antes sem o devido aval do poder público, conse

vista as belas montanhas e vales, quentemente, sem os devidos meios de fiscali

hoje, após as recentes fortes chuvas, zação a fim de conter os avanços, e preencher
observam-se grandes listras de des- os vazios urbanos.

lizamentos. Estas listras marrons que cortam Jaraguá do Sul, segundo dados do sindicato
os vales se traduzem em pontos de incerte- da indústria da construção, possui 37% de área
zas que são estendidas às áreas planas. Os edificável, tendo em vista que na área urbana,
rios necessitam de espaço, de limpeza, assim os edifícios vêm sendo uma excelente alter
como as tubulações e bueiros, para que haja nativa aos munícipes que vivem nestes locais
melhores escoamentos quando ocorrerem perigosos. Uma das medidas que deve ser ana

as enxurradas. Em virtude da topografia da lisada a partir de agora é o aumento do número

região e dos fatos recentemente ocorridos, foi de pavimentos dos edifícios, que a legislação
possível tirar uma prova das áreas com poten- atual estabelece em 12 no máximo. Esta é uma

eial construtivo e imobiliário. Isso tende a cau- das saídas, entre outras, que poderiam trazer à
" saruma reflexãosobre o modo em que a cidade cidade um equilíbrio, maior segurança e intera

de Jaraguá do Sul será adaptada aos projetos ar- ção entre os munícipes. Obviamente, deve-se

quitetôriicos e urbanísticos. pensar também na devida infraestrutura e na
,

A prefeita Cecília Konell, em párceria melhor dimensão dos espaços que serão pro
com o atual senador Paulo Bauer, busca de jetados e dispostos para cada região e cultura.

Brasília, recursos para reconstruir as áreas
,

,

É absolutamente necessário repensar os

atingidas; estima-se que seriam necessários
- atuais rumos urbanísticos de Jaraguá do Sul,

mais de 20 milhões de reais para recuperar uma cidade industrial e culta, cercada por rios

a cidade como um todo e investir nos planos e morros; cidade esta que pode continuar cres

de prevenção.
' cendo, contudo, com o melhor equilíbrio entre

Na mesma alçada, Jaraguá vive um adensa- o homem e a natureza.

,
menta que estende-se às encostas e em áreas

de.preservação permanentes, em geral peri
" gosas, que se apresentam em locais irregulares

Ana Lúcia Gomez, Maicon RobertoSchmidte Rosana
Urbanski, a/unos da 9a fase do curso deArquitetura

e Urbanismo, PUC/Unerj - Jaraguá do Sul

o CORREIO DO POVO
COMUNICADO
AO ASSINANTE

Ajude-nos a buscar

excelência em nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 2106 1936 ou

email pesquisa@
ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br
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. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

I PONTO DE VISTA

"

Rap/1àe; Rocha Lo�s,
, professol'e adllogadC?

Demagogiópolis

Na
nossa coluna da semana passa

da (sábado - 5/2), contamos uma

lenda que dizem ter ocorrido em

, Ingenuilândia...cidade perten
cente ao reino do "nem tão tão distante as

sim", e que em muito se assemelha à nos

sa bucólica Jaraguá do Sul. A lenda falava
'de 'uma surdez inconveniente' de uma tal
Turma dos 11, que ignorando o clamor e

vontade dos súditos, insistia em protago
nizar uma peça de teatro escrita por eles

próprios, e que tratava do afã destes em

amealhar mais oito mini-reís-protagonís
tas, e com isto fazerem de conta que esta

riam representando os súditos de maneira
mais representativa O) ...e aos súditos, por
tanto, caberia somente a (simbólica) tarefa
de aplaudirem ao final da encenação. Ah,
esquecemos de dizer que eles (a Turma
dos 11) também acreditavam no velhinho,
de barba branca e roupas vermelhas, resi
dente na Lapônia, que atende pelo nome

de Papai Noel.
Nesta semana pretendemos lançar o

olhar para além das fronteiras de Inge
nuilândia, e relatar o que ocorre em De

magogiópolis, outra cidade pertencente
ao reino do 'nem tão tão distante assim', e

limítrofe a Espertolãndía. Lá, existe uma

turma de 513 deputatis federalis e outra

de 81 senatoris, que dizem (também do
alto da torre) que o Reino precisa de uma

política mais séria no quesito educação
para os súditos.

Em Demagogiópolis, as duas turmas

praticam a cartilha ensinada pelo Impe
rador Romano Vespasiano, que na épo
ca da construção do Grande Coliseu, já
afirmava que "o povo gosta mesmo é de

pão e circo". Vespasiano estava certo. No
caso de Dcrnagogiópolís, tanto os depu
tatis como os senatoris, com raríssimas

exceções, dizem o óbvio - 'precisamos
de mais educação'. Porém, na prática,
eles temem que os súditos tenham de
fato mais educação, pois que com mais

educação, se aprende a pensar. E com o

pensamento se consegue julgar e decidir. E
os deputatis e senatoris (salvo as exceções
que se procurarmos com cuidado até po
deremos encontrar), temem a capacidade
de discernimento, julgamento e decisão

que podem ser feitas pelos súditos, como

o drácula teme ao alho, ao punhal, à água
benta e à bala de prata.

Não é de estranhar que lá em Dema

gogiópolis, a turma dos deputatis e dos se

natoris tenham este comportamento, pois
este ,é um dós graves sintomas de quem é

picado pela mosca hipocrisys politicus.
Haverá de chegar o dia em que al

gum iluminado (não sei se emergente da
Turma dos 513 ou dos 81), inventará um

veneno para matar a cruel mosca antes

referida. Enquanto não inventam esta

espécie de aerosol 'Redox Politicus', nos

resta continuar utilizando o .voto, este

sim também uma arma temida pela tur

minha dos 513 e 81 citadas anteriormen

te, ainda que de quatro em quatro anos.

.
"

.f'
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m político experiente, de fala fácil e

discurso capaz de atrair os holofotes.
Assim é o deputado federal, Espírí
dião Amin (PP), 63 anos, que esteve

em Jaraguá do Sul no final da tarde de quinta-
feira para um encontro com entidades repre
sentativas e depois concedeu uma entrevista
ao O Correio do Povo. Duas vezes governador
do Estado, duas vezes prefeito da capital, sena

dor entre 1991 a 1999, candidato a presidente da.
República em 1994, ele diz acreditar que o país
vive um período propício para as mudanças ne

cessárias, enxerga na presidente Dilma Rousseff
(PT) uma gestora atrás de resultados e anuncia

.

que o preconceito partidário acabou no Brasil.
Amin também fala sobre reforma política, avalia
os dois primeiros meses de atuação do governa
dor Raimundo Colombo, critica alguns setores

da imprensa e não deixa de atacar a descentra-
_

.
lização criada por Luiz Henrique da Silveira, seu

antigo desafeto político. Leia a seguir:

PatriciaMoraes - Como o senhorvêo debate

que se inicia no Congresso sobre a reforma po
lítica?Acredita que dessavezela saia do papel? f\

Espiridião Amin - Eu acho que existe uma

saturação. Há um reconhecimento de que o sis
tema não pode continuar como está. Temos que
sair da zona de conforto, a sociedade e a impren
sa estão engajadas nisso. Aquilo que eu conheço
da íntelígênciado Congresso me faz ficar otimis
ta. O grande risco que nos corremos,' porém, é

querer consertar tudo ao mesmo tempo, daí nós'
não vamos ter unanimidade e nem ao menos

maioria. Eu defendo que a gente escolha aqui
lo que é prioridade, que para mim é o sistema

eleitoral, porque qualquer alteração no sistema
eleitoral vai determinar uma série de mudanças
benéficas para sociedade.

. Patricia - E quais mudanças o sistema elei
toral deve sofrer?

Amin - Se for para manter o sistema propor
cional' ele tem quer aperfeiçoado. Se for para
adotar o distritão, isso vai ter consequências.
Uma delas, e que no meu ver vai ser muito boa

para o país, é que não vai haver coligação na

proporcional: Isso provoca redução no número
de partidos em funcionamento, porque vai di
ficultar a operacionalização do partido. Hoje o

Congresso tem 22 siglas, é mais do que o samba
do crioulo doido. A suplência do senador é uma

coisa menor, mas convenhamos que a gente
não pode permitir ter um Senado empobrecido'
pela presença de suplentes que não receberam
nenhum voto, não são nem conhecidos. Hoje o

Congresso tendo muito mais responsabilidade

EDUARDO MONTECINO

do que tinha há 20,30 anos, se um sena

dor ou um deputado quer ser secretário de
Estado, ele tem que renunciar. O deputa
do tem que ser fiscal do Executivo, ele é o

.

equílíbrío do sistema. Quer ser secretário,
então, renuncia e faz nova eleição, por que
tanto medo de eleição?

Patricia - E a participação de Paulo

Maluf, Collor de Mello e José Sarney nas

discussões sobre a reforma política, não
tira a credibilidade?

Amín- Todos estão lá eleitos pelo povo.
Tira a credibilidade do eleitor? Não. O elei
tor tem o direito da escolha, que precisa ser

respeitada. Olha o caso do Tiririca, ele é um

artista. Se ele teve um milhão e trezentos

mil votos, ele está lá legitimamente ocu

pando o seu espaço. O Maluf também foi
eleito nas umas.

Patricia - O senhor acredita que o tra

tamento que o Tiríríca tem recebido de
.

monstra preconceito da imprensa?
Amín- Claro que é preconceito. Eu falo

isso com a liberdade de � quem fez uma

campanha eleitoral limpa, sem oferecer
nenhum tipo de favorecimento, sem poder
econômico, mas eu respeito quem está lá.
Nós vivemos em uma democracia e a de
mocracia não é um sistema perfeito. Já se

dizia que a democracia é o pior de todos
os sistemas, depois de todos os outros. Se
o Maluf fez 500 mil votos, ele tem 500 mil
eleitores e a imprensa não o ajudou. Tirirí
ca foi eleito porque os eleitores quiseram

.

votar nele, no que ele representa. Alguns
setores da imprensa destilaram o que po
diam contra eles e mesmo assim eles fo
ram eleitos, então é preciso respeitar.

Patricia- E o fato do Tírírica estar na

Comissão de Educação não lhe causa es

tranhamento?
Amín- Quem é que pode falar sobre

Comissão de Educação, só o doutor? Eu
falo com a responsabilidade de quem de
fendeu a tese de doutorado com 62 anos,
em novembro do ano passado, sobre Ges
tão Pública, na UFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina). Mas eu sou um ho
mem de sorte, me esforcei um pouco, mas

tive sorte. Meus pais investiram, queriam
que eu tivesse uma educação boa. E os pais
do Tiririca? E por isso ele não pode ir para
Comissão de Educação? Pode, pode até

para falar como é difícil chegar na escola no

Brasil. É a realidade do povo brasileiro. As
sim como criticavam o Lula porque ele não

estudava, e ele não foi um mau presidente.
Eu acredito em inteligência emocional e

prego o respeito ao talento das pessoas.

Patricia - Essa semana a imprensa
nacional publicou críticas de ex-governa
dores, que agora atuam no Senado, sobre
a lentidão do Legislativo brasileiro. É isso
mesmo?

Amin - Eu acho que é muito diferen�

te a função do Executivo e do Legislativo.
O Executivo tem a função de executar e é
muito lento também. Entre uma ordem e

a ação em si, leva muito tempo, esse é o

nosso sistema. E o Congresso leva tempo,
precisa promover reflexão. Quem decide

pode errar, quem não decide já 'errou.
Temos que tomar decisões, claro, mas te

mos duas Casas, então, acelerar é impe
rioso no Congresso, mas a qualidade do

que se faz também.

Patricia - O senhor falava antes aos

empresários que estava satisfeito com'a

presidente Dilma Rousseff, o que lhe faz

ter esse entendimento?
Amín- Eu estou vendo consolidar o espí

rito de uma pessoa vocacionada para gestão.
Isso é muito bom para o Brasil. Porque quem
está preocupada com a gestão, está preocupa
da com os resultados. A Dilma não tem o ca

risma do Lula, então ela precisa de resultados,
o que o Lula não precisava porque a biografia
dele é maior do que ele mesmo.

Patricia - E como avalia os dois primeiros
meses do governo do Estado?

Amin - O governador Raimundo Colombo,
assim como a Dilma, eles têm uma grande difi
culdade. Eles são G3, a terceira geração do mes

mo governo. Quando o governador nomeia um

promotor de Justiça para Secretaria de Seguran
ça Pública, ele está dando razão a tudo que nós
falamos na oposição, que a segurança estava

entregue para um suplente de deputado federal

que estava preocupado mesmo em se eleger, e

o povo que se dane. Isso a oposição ficou oito
anos falando na Assembleia. Na hora que Co
lombo nomeia um promotor ele está dizendo:
'eu não quero política,' eu quero eficiência'. Ele

.

está criticando os oito anos do governo do Luiz

Henrique, que fez politicagem com a segurança
pública. Nós não podemos ser contra isso. Nós \

temos que aprovar, independente de ter perdi
do a eleição. E o gesto do Colombo de dialogar
com o PP é um gesto republicano, enquanto o

Luiz Henrique chamava o PP de partido peque
nininho e tentava cooptar nossos deputados. Nós

\

não estamos pedindo cargos, mas enxergamos em

gestos como esses atos que merecem aplausos.

patricia - E a demora na nomeação das re

gionais?
Amin - Nós dizíamos que a descentraliza

ção era uma mentira, Raimundo Colombo dizia
mais, dizia que eraum cabide de emprego. Essas
estruturas não decidem nada, é só para acomo

dar aliados. E essa demora é a maior prova do

que nós dizíamos; que não tinha o que fazer.
Não nomearam ninguém e não fez falta nenhu
ma. Porque é um cabide de emprego mesmo.

Patricia - E como o PP deve se comportar
em 2012, ano de eleições municipais?

Amin - Nós vamos respeitar um princípio
básico, queremos aumentar o número de pre
feitos, inclusive em Jaraguá do Sul. O partido
elegeu 63 prefeitos na última eleição e queremos
ultrapassar essa marca no próximo ano.

Patricia - Qual a importância da eleição do
Dieter Ianssen dentro desse projeto?

Amin - O Dieter é um nome hoje consagra
do pela uma, não só pelo partido. Ele foi o can

didato a deputado estadual mais votado em

Jaraguá do Sul sem ser o candidato que mais

gastou recursos na campanha. O povo deu o

recado e nosso partido ficou muito feliz com

isso, Vamos agoraver as alianças, acredito que
não existe mais preconceito partidário no Bra

sil, estamos otimistas.
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Casamento 'marcado
o líder do PP na Assembleia Legislativa, o deputado Silvio
Dreveck anunciou que deve passar pela região todos os .

meses. Provocado por uma brincadeira do presidente do PP -

em Iaraguá, AdemirIzidoro, que disse que a cidade precisava
firmar um noivado com o deputado, Silvio disse que Izidoro

já podia marcar até o casamento. O ex-prefeito de São Bento
do Sul anunciou que entre as suas principais bandeiras estão

políticas para incentivar a micro e pequena empresa, reduzir
os impostos, além de se dedicar para as áreas de educação,
saúde e infraestrutura. Também promete atuar em defesa
dos Bombeiros Voluntários e negocia a posse de Dieter na

Assembleia para este ano.

Nominata de qualidade
Dieter Ianssen diz que os próximos meses serão fundamentais

para que o PP apresehte uma nominata de qualidade para eleição
legislativa de 2012. Ele tem atuado junto à bancada do partido na

Assembleia para reforçar a necessidade da região em conseguir
recursos para reconstrução e aguarda uma oportunidade para
assumir uma cadeira. Cauteloso, fala como pré-candidato à

Prefeitura, mas diz que o cenário só deve ser definido no ano que
vem, após uma ampla discussão sobre o melhor projeto para
cidade. No período, pretende ouvir lideranças, a comunidade
e conversar com os partidos, pois entende que a renovação é
necessária e que ela só é possível através do diálogo.

"Estamos trabalhando duro"
.

Mais uma vez a prefeita Cecília Konell (DEM) passou a

madrugada em claro na sexta-feira percorrendo os pontos
atingidos pelas enxurradas. Preocupada com a situação, Cecília
disse que o município vive um momento especialmente difícil,
mas garante que vai ter forças para superar mais este desafio.

Elogiou a sua equipe e os voluntários e pediu que a população
tenha paciência, pois a Prefeitura está concentrado forças para
resolver os principais problemas e atender a todos.

em medo do dleb e

o presidente da Crun.ara, Jailne Negherbon (PMI)B), deu mais
urna denl011stta\�ão onteIn de que não vai fugir do debate,

Depois de re·ceber rf.�dalnação da Adjs e daApevi sobre a

coínddênda de data da. solenidade de posse das diretorias
das entidades e a audiência pública sobre o aumento

no nümero de vereadores, o presidente rapidamente
anunciou a transferência. do evento para. o dia 28 de lnal"ço.
"Eu não tinha recebido o convite da posse, não sabia o dia.
Nós qut.�relnos sim que eles partícípem do debate, por isso

já mudei o dia da audiência:', a611110u o vereador,

Arifa
O vereador Jean Leupretch telefonou ontem para esclarecer que a

rifa que está circulando pela cidade é para angariar fundos para
o PC do B e não para pagar dívidas da sua campanha à Câmara
Federal. Disse que a princípio seria sorteado um carro, mas que
depois o prêmio foi alterado para uma moto. O bilhete que valia
R$100 passou a ser vendido por R$ 10 e, segundo Jean, todos
concorrentes foram avisados e aprovaram a medida. O sorteio
acontece no dia 19 de março.

Jornada
o senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou ontem para
presidente Dilma Rousseff e sindicalistas uma proposta.
para reduzir a jornada de trabalho em troca da redução dos

encargos sobre a folha de pagamento. E anunciou a criação
de uma comissão para tentar propor uma alternativa ao

fator previdenciário e também uma política permanente de '

recuperação dos benefícios dos aposentados e pensionistas,
uma antiga bandeira do senador gaúcho, que acabou
cedendo e votando pelo mínimo de R$ 545, depois de

ameaçar seguir a oposição que brigava por R$ 600.

Política 5
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regionais da Parola. A lentidão. nos

Iíceneíamentos tenl deixado todo
mundo irritade.

Contra pedofilia
o deputado Moacir Sopelsa, presidente em exercício da
Assembleia Legislativa, se encontrou esta semana com

a promotora do Ministério Público de Santa Catarina,
Priscilla Linhares Albino. A conversa serviu para alinhavar
os ajustes finais de um acordo entre as duas entidades
com o objetivo que culminará com uma campanha contra

a pedofilia e o uso inadequado da internet O material
deve ser lançado em abril. O MP também apresentou
sugestões para alterar a Lei 14.890, de 22 de outubro de

2.009, de autoria do deputado Darci de Matos (DEM),
que disciplinou o controle de usuários de lan houses.
O MP quer que seja proibido o ingresso de crianças
sem acompanhamento dos pais ou responsáveis e de
adolescentes sem autorização escrita neste tipo de
comércio. Legislação semelhante já existe em Jaraguá.

EDUARDO MONTECINO

"
I'RASES DA SEMANA

o cabelo dele está diferente, mas

o caráter continua o mesmo.
.

RONALDO RAULlNO SOBRE O VISUAL DO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, IVO KONELL.

É o melhor lugar do mundo para
.

quem não quer fazer nada.
WELLlNGTON DIAS (PT), EX-GOVER_NADOR DO PIAUí, SENADOR NESSA LEGISLATURA,

. SOBRE A LENTIDAO DO LEGISLATIVO BRASILEIRO.

Co�igo não tem problema esse negócio de.crítica não.
Eu gosto de sinceridade, assim como gosto de ser sincero.

DEPUTADO FEDERAL ESPIRIDIÃO AMIN,
PARA EMPRESÁRIOS DA REGIÃO.

"

Recursos
Os prefeitos da região
amanheceram essa sexta-feira
com mais uma dor tremenda dor
de cabeça. A chuva voltou a deixar
ruas inteiras alagadas, causando
novos prejuízos. O início desse ano

tem se mostrado bastante intenso,
o que deve obrigar outra rodada
de negociação com os governos
do Estado e federal. A disputa por
recursos começa na segunda-feira.

Encontro
o deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) intermediou
um encontro entre vereadores
do município de São Francisco
do Sul e o secretário de Estado da
Infraestrutura, Valdir Cobalchini.
A cidade sofre com os atrasos das
obras de pavimentação da Estrada
do Ervino, acesso à praia do Ervino,
e as obras do projeto Costa do
Encanto, com a pavimentação
da rodovia Laranjeiras. 'Anossa

preocupação é de sanar o problema
ambiental para que possamos
entregar estas obras à comunidade",
disse o deputado.

Suporte
Os vereadores aprovaram por
unanimidade a continuação do

programaApevi nos Bairros, que
receberá' repasse de R$ 12 mil,
divididos em oito parcelas. O projeto
é desenvolvido pelaAssociação das
Micro e Pequenas Empresas doVale
do Itapocu e visa dar suporte aos

novos empreendedores e difundir

informações importantes para o

setor.

" . .

INFORMAI.CA
VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de impressoras, computadores,

monitores e notebook
Fone: (47)3372-2001

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

Jaraguá do Sul-SG
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dos dos estragos e as decisões que
serão tomadas. Queremos adminis
trar a crise diretamente no gabine
te", enfatiza Konell.

Por enquanto não há como afir
mar um número exato dos prejuí
zos, porém o secretário estima que
tenha sido mais de R$ 2 milhões. Na

segunda-feira, a prefeita conversa

com o governador Raimundo Co
lombo e os responsáveis pela De
fesa Civil do Estado, em Florianó

polis, às 10 horas. "Nessa audiência
vamos apelar novamente ao gover
no estadual por mais recursos". Até

agora, Jaraguá recebeu apenas R$
1,8 milhão para recuperar a cidade .

Entretanto, o relatório indica R$ 27
milhões em estragos causados so

mente em janeiro.

"
Nós escutamos as queixas

da população. Não estamos
fazendo o que gostaríamos,.

mas o que podemos fazer.
CEcíLIA KONEll

"

Decreto valerá por mais 90 dias
Prefeitura articula medidas políticas para encarar o caos causado pelas chuvas no município

!'11'�� I�II� 1111/Jl/I �.,�Ii"""" � I) � I

PIERO RAGAZZI

Ainda ontem, a prefeita espera
va a visita de técnicos e geólogos da
Defesa Civil do Estado para acom

panharos trabalhos na cidade. "Pre
cisamos de pessoas especializadas
no assunto para nos ajudar a iden
tificar as áreas de risco e atuar com

segurança nesses locais críticos",
destacou o secretário. São Luís foi um dos bairros mais atingidos pelas enxurradas que assolaram Jaraguá na madrugada de sexta-feira

son Bylaardt, mais recursos tam

bém terão de ser pleiteados jun -

.

to aos poderes estadual e federal.
Por enquanto, R$ 400 mil foram

contabilizados, só com relação
aos estragos da madrugada de

ontem, e o número deve crescer

ainda mais já que as chuvas não

para� de cair. Praticamente toda
cidade sofreu com as chuvas da

madrugada de sexta-feira. E os

agricultores devem ser os mais

prejudicados.

SCHROEDER

Em Schroeder, o prefeito Fe

lipe Voigt organizou toda a estru

tura da Prefeitura para norma

lizar os serviços na cidade. Há

algumas localidades sem energia
elétrica, abastecimento de água,

PREFEITOS QUEREM BUSCAR RECURSOS JUNTO ÀS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL

ruas interditadas e pontes dani
ficadas. Os prejuízos ainda serão
somados pela administração.

Na próxima semana, o prefeí-
,

to deve entrar em contato com

os políticos representantes da

região para pleitear recursos e

tentar recuperar pelo menos os

pontos mais atingidos pelas en

xurradas no município.

Adilson Pedro Mais
Presidente

Governos reúnem secretariado

JARAGUÁ DO SUL

, Não houve tempo para que
a Prefeitura conseguisse
recuperar o que as

'

fortes chuvas de janeiro
destruíram na cidade e

nem dinheiro suficiente
para realizar as obras
emergenciais.

......I�gora, para piorar, as en

xurradas trouxeram outra

vez mais problemas e novos

....lprejuízos. Desde a última

quinta-feira à noite, a prefeita Cecí
lia Konell percorre as ruas atingidas
para ter um panorama geral dos es

tragos. Diante dessa nova crise, me

didas políticas serão tomadas para
tentar conter o caos que se estabe
leceu em diversas regiões do muni

cípio. "Nós escutamos as queixas da
1 população. Não estamos fazendo o
,

que gostaríamos, mas o que pode
mos fazer", diz Cecília.

De acordo com o secretário de

Administração, Ivo Konell, a Pre
feitura vai renovar o decreto de si

tuação emergência estabelecido
em janeiro e que encerra no dia 19
de abril. A prorrogação por mais 90

I
dias acontecerá para dar conta das
obras de recuperação na cidade.
"Durante o dia (ontem) reunimos o

secretariado para centralizar os da-

GUARAMIRIM/SCHROEDER
Os prefeitos de Guaramirim

e Schroeder reuniram o secreta

riado ontem para tratar da reali
dade dos municípios depois das
chuvas que começaram a trazer

novos prejuízos para a região na

última quinta-feira à noite. As
duas Prefeituras decidiram tam

bém renovar por mais 90 dias
o decreto, de situação de emer

gência. Assim que terminar o

primeiro prazo estabelecido em

janeiro, por causa dos estragos
ocasionados pelas enxurradas
no começo deste ano, um novo

período começa a valer para as

administrações públicas conti
nuarem as obras de recuperação,
sem necessidade de abertura de
concorrência pública.

De acordo com o prefeito Nil-

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS
VOLUNTÁRIOS DE MASSARANDUBA

Afiliada a Associação dos Bombeiros Voluntários]
no Estado de Santa Catarina- ABVESC

Integrada a Organização dos Bombeiros Americanos- O.B.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE MASSA
RANDUBA (BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS), no uso das atribuições que lhes são confe
ridas pelo artigo 21 do Estatuto Social, convoca os associados em pleno gozo de seus

direitos sociais Pêra participarem da Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia
23 de Março de 2011 (quarta-feira), na Casa da Juventude Diego Petry, às 19hsOOmin
em primeira convocação, com a presença de no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos
associados com direito a voto e, caso não atingido o quórum, a Assembléia será realizada
na mesma data e local, às 19hs30min com a presença de qualquer número de associados,
com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Apreciação das demonstrações financeiras e do balanço anual referente ao exercício
2010, apresentado pela Diretoria Executiva (Artigo 21, "g", II, do Estatuto).

"
Guaramirim
contabilizou
R$ 400 mil de

prejuízos causados
pelas chuvas de

quinta-feira à noite.
Massaranduba, 09 de Março de 2011.
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Um universo de possibilidades
Programa Mais Educação amplia horário escolar com intuito de elevar as notas em sala de aula

.
.

.

Novo sistema demanda
altos investimentoS

JARAGUÁ DO SUL

Postura, respiração e

relaxamento. Tudo isso a
.

pequena Ana Ketlin Von
Zeschau, 10 anos, aluna do
6º ano da Escola Municipal

Luiz Gonzaga Ayroso, no

bairro Jaraguà 84, exercita
durante as aulas de ioga.

modalidade é a preferida da me

nina, que é uma das beneficia
das pelo programa Mais Educa

ção, do Ministério da Educação
(Mec) em parceria com a Prefeitura, im-

plantado na escola neste ano. "É legal. O

que eu mais gosto é a ioga. Porque faz a

gente relaxar. Estou aprendendo bastante
coisa nova", comemora a estudante.

De acordo com a coordenadora da ini
ciativa e pedagoga, Eli Antunes, a escola é
a única da região atendida pelo programa.
"Esta unidade teve baixo rendimento na

Prova Brasil e também fica em uma comu

nidade considerada de risco social. Por isso,
o Mec nos contemplou, com o objetivo de
elevar o rendimento deles", comenta.

Na prática, o que ocorre é a amplia
ção do horário das aulas, através de três
oficinas diárias. Os cerca de 125 alunos
atendidos pelo programa, escolhidos

pelo risco social e por possuírem algu
ma dificuldade de aprendizado, perma
necem no ambiente escolar das 7h30 às

I. 15h30. E contam com aula de ioga, in

formática, matemática, português, pro
moção à saúde, xadrez, além de terem

acesso ao almoço e lanche.

FALTA ESTRUTURA
FÍSICA

Até aí o modelo parece o ideal, mas a

iniciativa ainda esbarra em algumas ques
tões: faltam espaço físico e profissionais.
As aulas de ioga, por exemplo, são impro
visadas na própria biblioteca. E as oficinas
são comandadas por seis estudantes vo

luntários. "O modelo é muito bom e temos

outras crianças na lista de espera, pedindo
para serem incluídas. Mas ainda trabalha
mos com espaço físico e equipe limitados,
precisaríamos de mais profissionais e de

espaços apropriados", revela Eli.
Novos investimentos na iníciatíva e. a

ampliação do programas para outras uni
dades são justificáveis de acordo com· a

pedagoga, já que os resultados obtidos são

animadores. 'Agente percebe que eles estão
mais tranquilos, seguros e isso irá refletir
nas notas em sala de aula, com certeza. As

oficinas ampliam o universo deles", conclui.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO RAGAZZI

Aula de ioga faz parte da rotina dos estudantes beneficiados pelo programa Mais Educação, do Mec

Na rede estadual de Jaraguá do

Sul, o modelo de escola integral
foi implantado em 2005 em duas

unidades, mas acabou sendo de
sativado em 2008. De acordo com

a. gerente de Educação da SDR
de Iaraguá do Sul, Deni Rateke,
os educadores perceberam que
o método precisaria ser revisto.
"Para atender os alunos de manhã
e à tarde, cinco vezes por semana,'

precisa de Uma estrutura diferencia
da e, é claro, de altos investimentos.
Percebemos que os alunos sentiam

.

falta do convívio com a família e

ficavam muitos cansados, porque
eram muitas atividades", conta. Se

gundo ela, não existe previsão para
o Estado reestruturar o modelo e

colocá-lo novamente. em prática,
na região. "Isso ainda não foi cogi
tado. Mas se for implantar, tem que
ter espaço apropriado e o foco tem

que ser o currículo das crianças,
oferecer para eles conhecimentos
diferenciados", argumenta.

S'f(iUNDO Pf(OfESSORES, INICIATIVA DESPE1frrA INTERESSE ENTRE OS ESTUDANTES

No ensino privado, escola integraljá é realidade·
Na escola privada, onde os

investimentos são mais efetivos,
a escola integral já é realidade.
Um exemplo é o colégio Jangada,
em Jaraguá do Sul, que atende
alunos da educação infantil e do
ensino fundamental, das 7h30
às 17h30, oferecendo atividades

esportivas, artísticas, de literatu
ra, informática, sala de estudos,
entre outros. Na unidade, os

próprios alunos escolhem quais
atividades extracurriculares de-

sejam cursar e em quais dias da
semana. "Nosso objetivo não é
só o de oferecer um local para
os pais deixarem os filhos ocupa
dos, o que a gente quer é desen
volver inteligências múltiplas nos

estudantes", comenta a coorde

nadora, Iallile Lazzaris. Segundo
ela, para que o modelo seja colo
cado em prática são necessários

investimentos em profissionais
e na estrutura da escola.

Pelo menos 16 professores

estão envolvidos no ensino inte

gral e o colégio conta com qua
dras esportivas, laboratórios es-

.

pecíficos e salas bem equipadas.
Já para os pais, manter os filhos
em período integral' na escola

pode custar, em média, R$ 600.

Entre os alunos, prevalece
a opinião de que estar quase
o dia inteiro na escola vale a

pena. "Antes eu ficava em casa

na frente do computador, ago
ra tenho dança, aulas no labo-

ratório, e integração com os

colegas. Sinto que estou apren
dendo mais",' afirma Luanna

Draskoczy, 11 anos.

Para o professor de biologia,
Marcelo Ferreira, a iniciativa

desperta mais interesse entre

os estudantes. 'Ajuda a desen
volver o raciocínio e a disciplina
deles. E é uma oportunidade de
eles se envolverem mais com a

escola, colocarem a teoria em

prática", resume.

"Aqui a gente fazvárias atividades. Faço
esportes, estou com meus colegas e estudo

mais. Em casa, eu ficava só no computador".
GIANLUCA ENGEl, 11 ANOS,

AlUNO 00 1° ANO 00 JANGADA

"Eu gosto porque os professores são

legais e me ajudam nas tarefas. Faço
esporte e aprendo muita coisa".

EDUARDO S.T'�N(I( DA SilVA, 11 ANOS,
AlUNO DO 7° ANO DO JANGADA

"Eu gosto porque estou fazendo amigos e
� aprendendo muito mais. Gosto de todas as

atividades, principalmente dos esportes".
Gf<J.l!CiEI.i fERREIRA, 10 ANOS, ALUNA UA. ESCOLA

MUNICIPAll.Ull GONZAGA AVROSO
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Pelo menos 20 bairros e

lecaâdades de Jaraguá
ficaram alagados com a

chuva que caiu entre a

noite de qUinta-feira e

a manhã de ontem, de
acordo com informações
da Defesa Civil.

um dos bairros mais
afetados pela chuva, o

oão Pessoa, moradores da
.....lIruaAlidor Gieseler enfren
taram o terceiro alagamento em

. menos de um anoCom medo de
novas inundações, alguns deles
estão de mudança. O operador
de rama Francisco Soares Iúnior
empacotou as coisas e, na noite
de quinta-feira, se mudou para
uma casa pertencente à mãe.
A casa onde morava, para qual
não pretende retornar, alagou
nas três enchentes do ano. "Não
tinha mais como ficar lá. Voltar

. para inundar outra vez? Nós va

mos ficar aqui", comentou.

"Eu morava bem no meio do
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fluxo de água. Toda chuva forte, a

água descia a rua, e entrava bem
na minha casa' acrescentou. Em
anos anteriores, a rua tinha alagado,
mas não ao ponto de atingir a casa..

Francisco diz que teve muita sorte.

"Minha mãe ia locar a casa, era pra
uma mulher se mudar pra cá hoje
(sexta-feira), por muito pouco que
não fiquei sem ter pra onde ir".

A família do operador de

máquinas Maicon Alexandre da
Silva estava ontem à procura de
uma casa nova para alugar. "Não
nos sentimos mais seguros aqui,
perdemos muita coisa", diz Mai
con. Na noite de quinta-feira, a

casa foi alagada duas vezes. "A

água começou a entrar, aí escoou

um pouco e baixou. Quando co

meçou a aliviar, o rio subiu e en

trou mais' água do que antes" la
menta. A família tinha investido
na abertura de uma Lan House,
mas a chuva destruiu os móveis e

alguns computadores. "Não deu
pra salvar tudo, foi muita água".

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

OS LOCAIS MAIS • Três Rios do Sul NÚMEROS DA CHUVA

AFETADOS • São Luís " • 300 desalojados
...................................................

• Nereu RamosÁREA RURAL (foram para casa

• Garibaldi
• Jaraguá 99 de parentes)

• São Pedro
• Rio da Luz • Uma pessoa

• Jaraguazinho
• Centro levemente ferida

• Tifa Aurora (Rio
• Jaraguá Esquerdo • 50 m i I pessoas

Cerro II)
• Vila Lalau afetadas

• Ribeirão das Pedras • Baependi • 50 casas danificadas
• Vieira (entre elas 11 públicas

ÁREA URBANA • Barra do Rio Cerro - quatro escolas,
• Três Rios do Norte • Sa nta Luzia cinco creches e dois
• ÁguaVerde • João Pessoa postos de saúde)

AS EST GOS

A cidade alagou. De novo
Força das chuvas causou prejuízos em várias regiões de Jaraguá do Sul

-

Abastecimento de água está
prejudicado em duas cidades
o Samae de Jaraguá do Sul

pede que a população economize

água, já que por causa da chuva o

abastecimento na manhã de hoje
no município está prejudicado.
Na ETA (Estação de Tratamento
de Água) Central, as pancadas de
chuva, que ocorrem desde ontem,
alteraram a qualidadedo Rio Ita

pocu, dificultando o tratamento

da água. A situação mais crítica,
segundo o Samae, ocorre no bair
ro Santa Luzia. Nas regiões altas
dos bairros Rio Molha e Águas
Claras também deve ocorrer falta
d'água. O abastecimento deve ser

normalizado nas próximas 24 ho
ras se não voltar a chover forte. O Rua Marechal Deodoro ficou completamente alagada
Samae pede a colaboração de toda na noite de quinta-feira nas proximidades do cartório
a comunidade no uso racional da

água, evitando desperdício.
Guaramirim também enfren

ta dificuldades de abastecimen
to. Desde quinta-feira a Águas de
Guaramirim está operando com

50% de sua capacidade e pode
faltar água em todos os bairros do

.

município. O diretor de recursos

hídricos, José Roberto de Freitas,
explica que com o nível elevado
do rio, o tratamento de água fica

comprometido pelasujeira.

"
Não nos sentimos

•

mais seguros
aqui, perdemos

muita coisa.
MAICON ALEXANDRE

DA SILVA

"
PIERO RAGAZZI

Francisco Soares Júnior abandonou a casa pela terceira vez. "Não

queríamos ter que sair, mas não temos mais como ficar lá", afirma Pontes
interditadas

PIERO RAGAZZI

Imãos de Maicon Alexandre da Silva passaram a

manhã de ontem lavando a frente da casa

Além de causai danos em várias

regiões da cidade, o nível dos rios
também causou danos em duas

pontes. O Bairro Santa Luzia está
, , isolado porque a ponte localizada

nas proximidades da Igreja Protes
tante ficou totalmente destruída.

'Iambém houve queda nas duas ca

beceiras da ponte próxima à Cháca
ra Floriani. No início da madrugada
de sexta-feira, a Ponte doVailatti, no

Centro, foi interditada por motivo
de segurança. De acordo com a De
fesa Civil, o pluviômetro instalado
na prefeitura jaraguaense registrou
95 milímetros de chuvas no período
das 18h às 23h de quinta-feira.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Sede da Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu, na Vila Nova, sofreu com os alagamentos

DIVULGAÇÃO

Ponte José João
Vailatti, no Centro de

Jaraguá, foi interditada
na madrugada de
sexta-feira. O nível do
rio Jaraguá atingiu
um ponto crítico,
alcançando a base
da ponte, e as águas
arrastaram lixo e

entulho para a base
da estrutura'
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Segundo moradores da Tifa Aurora, barulho do deslizamento de terra foi ouvido de longe
Um grande deslizamentp
de terra e pedras em

um morro na Tifa Aurora
(bairro Rio Cerro II), em

Jaraguá do Sul, assustou
moradores e tornou

alguns trechos da região
intransitáveis.

ser resgatada pelos Bombeiros Vo

luntários em um helicóptero na,

porque não havia acesso ao local

por terra. Gertrudes Lewerenz, pri
ma do casal, e que reside na Barra

do Rio Cerro, contou que a família
ficou sem energia na quinta-feira à
noite e decidiu abandonar a casa,

. que está em área de risco, com

medo dos deslizamentos. "Minha
tia tem 86 anos e ficou muito assus

tada", comentou. A família está na

casa de parentes em Jaraguá do Sul.
Outra ocorrência que chamou a

atenção foi no bairro Santo Antônio.
Na rua José Vicenzi, uma casa ficou
destruída depois que três cômodos
da residência caíram de um barran

co, mas ninguém se feriu.

• Elisângela Pezzutti -

elis@ocorreiodopovo.com.br

árias
-

pontilhões foram
destruídos ou danifica
dos. As enormes pedras
que despencaram morro

abaixo causaram um forte estrondo.
O barulho foi ouvido a quilômetros
de distância.

Na manhã de ontem, uma famí
lia de seis pessoas - avó, pai, mãe e

três filhos - ficou isolada e precisou

Sede da Polícia Militar de Massaranduba ficou totalmente alagada
-

ESTRAGOS PELA REGIAO

• MASSARANDUBA

Os bairros mais atingidos foram o Centro e os bairros Patrimônio,

Campinha e Butuca, e as localidades de Primeiro Braço do Norte, Segundo
Braço do Norte, 13 de Maio e 7 de Janeiro. Cerca de 1,2 mil casas ficaram

alagadas, além de lojas no Centro. Cinco famílias que ficaram desabriga
das foram alojadas no prédio do Hospital Municipal. Nas operações de

salvamento, algumas famílias que ficaram isoladas foram retiradas pelos
bombeiros voluntários com o auxílio de caminhões e botes salva-vidas.

Queda de barreira trancou rua e deixou moradores isolados

• GUARAMIRIM

Alagamentos no Centro e bairros Avaí, Vila Amizade, Vila Progres
so, Imigrantes, Recanto Feliz, Guamiranga, Caixa d'Água e Bananal

do Sul, que teve o acesso principal interrompido. Mais de 3D famílias

foram alojadas no ginásio do Colégio Almirante Tamandaré. Foram

suspensos eventos que seriam realizados hoje, como o Sábado Cida

dão, os atendimentos e exames no posto de saúde do Centro e o cam

peonato de futebol Varzeano.

DIVULGAÇÃO

Na rua José Dequech, centro de Guaramirim, crianças
se arriscam e brincam em meio à água

eres em

Geral 9

• CORUPÁ
o rio atingiu três metros aci

ma do nível e quase todo mu

nicípio foi afetado, alagando
casas e interrompendo acessos.

Prefeitura faz levantamento dos

estragos.

• SCHROEDER

Várias ruas foram danifica
das e os alagamentos atingiram
principalmente os bairros Ran

cho Bom, Bracinho, Braço do

Sul, Itoupava-Açu e Rio Hern.

Pontilhões foram levados' pela
força das águas ou tiveram as

cabeceiras danificadas. Ponte

que faz a ligação entre os bair
ros Bracinho e Itoupava-Açu
está sendo monitorada.

• SITUAÇÃO DAS

RODOVIAS NA REGIÃO
• Na BR-376 (na con-

tinuidade da BR-I01), no

Paraná, o tráfego está in
terditado nos dois senti
dos. A SC-3Dl está sendo
o único desvio mais pró
ximo para quem segue de
Joinville a Curitiba.

• A BR-28D (km 94), entre

Corupá e São Bento do Sul
continua interditada até fim
do mês, em virtude de que
das de barreira em fevereiro;

• Na Se-416 (Jaraguá do
Sul/Pomerode), o trânsito

permanecia liberado em

meia pista até o início da
noite de ontem.

•

Um evento com muito conte' do,
assim COlTIO as mulheres.

1 e março - 9 às 17 horas. Em frente à Fundação Cultural (Antiga Estação �rroviári'8).
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'Elas querem bolsas e sapatos,
eles querem carros e viagens'

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

Segundo Leandro Corrêa, especialista em Finanças, o desejo
de consumir não é exclusividade do público feminino

JARAGUÁ DO SUL

Na semana em que mais se

comemora a existência da mulher,
diversos assuntos entram em pauta.
Além das homenagens, temas como

a segurança, o comportamento .e as

expectativas delas quanto ao futuro
ganham ainda mais atenção de todos.
E já que, desde a entrada definitiva
do público feminino ao mercado de
trabalho, as finanças interessam (e
muito) a elas, melhor começar logo
a contabilizar resultados positivos
também nesta área.

os que ainda creditam somente aos

homens o sucesso no mercado finan

ceiro' o especialista Leandro Corrêa
dá um aviso: foi-se o tempo no qual

as mulheres e os investimentos se repeliam.
Agora, elas representam 23,7% do total de pes
soas físicas que movimentam ações na Bolsa
de Valores do Brasil e a tendência é de esse

crescimento não cessar. Principalmente, por
que entre os novos investidores, elas já alcan

çam a :r_nargem dos 40%.
Um dos motivos, conforme Corrêa, entre

vistado' desta semana do OCp, é que grande
parte das mulheres da atualidade pensam a

longo prazo e avaliam todas as possibilidades
antes de depositar o próprio dinheiro em qual
quer uma das opções oferecidas pelo merca

do. Ou seja, possuem alguns dos traços mais
determinantes ao sucesso financeiro. Quer
saber mais? Então leia, a seguir, as dicas do es-

.

pecíalista para garantir um futuro com cifras
suficientes à realização de inúmeros sonhos
de consumo.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiOdopovo.com.br

,"
Poupança está no

nosso DNA. Isso é
cultura no Brasil

Nos EUA, por
exemplo, quando

o neto nasce, é
. comum o avô

presenteá-lo com
, ações de grandes

empresas.

"

PIERO RAGAZZI

"

Leandro Corrêa: muitas mulheres acreditam, e muitos homens também, que investimento é um terreno masculino. Isso é um mito

o Correio do Povo - Qual o perfil das
mulheres brasileiras' no que diz respei
to às finanças?

Leandro Corrêa - O interesse femini
no pelo mercado de ações vem aumen

tando exponencialmente nos últimos
anos. Os números não mentem: em

2002, 15.030 mulheres tinham cadastro
na bolsa e representavam 17,63% do
total de pessoas físicas. Em 2010, havia
148.633 mulheres com cadastro na bol
sa e elas já representam 24,84% do total
de pessoas físicas. E esse número não

para de crescer a cada dia.
Para entender melhor quem é a mu

lher da atualidade e como ela pensa
sobre investimentos, a BMF&BOVESPA
realizou uma pesquisa em seis capitais
brasileiras e descobriu uma mulher em

preendedora, preocupada com o futuro,
que busca independência financeira.
Além disso, com uma característica pe
culiar que fortalece sua ligação com o

mercado de ações: o longo prazo.
Foi-se o tempo em que mulheres e

investimentos' eram assuntos que não

se relacionavam. Muitas já se entrega- ral, elas são mais ou menos econômi
ram a este universo, embora algumas cas do que eles?
delas' ainda resistam em aplicar o di- Corrêa - Muitas mulheres acreditam,
nheiro para fazê-lo crescer, o que tem e muitos homens também, que investi
diversas explicações. Isso porque fato- . menta é um terreno masculino. Isso é
res sociais, culturais, históricos e psico- um mito. Há outros. Se olharmos os nú

lógicos afastaram - e ainda afastam - as meros citados anteriormente, teremos a

mulheres do mundo dos investimentos. falsa impressão de que o mercado é só
Mas agora isso está mudando: As condi- para homens. Uma análise qualitativa .

ções da economia do país são outras e mostrará que elas têm muito mais can

as pessoas, principalmente as mulheres, dições de vencer nesta área do que eles.
estão preocupadas em aprender a fazer Pesquisas realizadas no mercado
o dinheiro render mais. americano mostram que carteiras de

Em resumo, diante do interesse' do ações geridas por mulheres apresentam
público feminino por esta opção de resultado superior ao das administradas
investimento, o que vislumbramos é por homens. Segundo especialistas, isso

simplesmente a falta de cohhecímento ocorre porque eles costumam ter um

sobre investimentos. Nossa missão tem comportamento impulsivo diante das
sido levar conhecimento e informação oportunidades ou porque se tornam

até elas e criar canais para que possam muito autoconfiantes com o passar do
recorrer quando estiverem em busca de tempo e por isso, tendem a ter um resul

informações confiáveis sobre o que fa- tado pior. Ou seja, falta-lhes paciência,
zer com o seu dinheiro. olham demais para o curto prazo, assu-

mem riscos desnecessários. Ao contrá
rio delas, que possuem visão de longo
prazo, disciplina e estratégia.

OCP - Quais as principais diferen

ças entre homens e mulheres? Em ge-
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"
Pesquisas mostram

que carteiras de

ações geridas
por mulheres

apresentam
resultado superior

ao das administradas

por homens.

"

QUEM É?
Leandro Corrêa é

especialista em Finanças
e graduado no curso

de Direito. Ele ocupa
o cargo de gerente na

T8 Investi mentosjXP
Investimentos, em Jaraguá do

Sul, e tem 25 anos de idade.

OCP - A fama de consumista

sempre relacionada às mulheres
ainda é real na atualidade? Ou

algo se modificou?
Corrêa - Toda mulher tem de

sejo de consumir certas coisas,
mas isso não é diferente entre

os homens. Elas querem bolsas
e sapatos, eles querem carros

e viagens. A cesta de produtos
muda, mas o desejo de consumir
não. Ou contrário, eu acredito

que tem muita mulher que co

manda o orçamento familiar e

segura as rédeas do consumo es

petacularmente e, por isso, elas
merecem todos os créditos! Mas

nem todas são assim.
No percurso para a indepen

dência financeira, elas precisa
rão de planejamento, tempo,

.

algum dinheiro, boas aplicações
e bom senso. Não nece.ssaria
mente precisam, e nem devem,

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

virar um Tio Patinhas, mas será certo. Buscar a independência fi

fundamental planejar melhor a nanceiramente é poder escolher

forma de consumir. '

o que é melhor para si. Quando
Dica: em vez de entrar em se fala em investimentos, isso

qualquer loja em liquidação e faz toda a diferença. Porque in

sair comprando todas as roupas vestir o-dinheiro que você ganha
que nem sabe se vai realmen - significa dar um "upgrade" nele.

te usar, mude de atitude. Assim Investindo bem, você acelera as

como dietas, não espere solu- chances de chegar onde quer, ou

ções milagrosas nem tome de- seja, o seu destino financeiro nos

cisões radicais, como se privar próximos dez, 15 ou 20 anos.

de lazer e mesmo de 'visitas aos

shoppings. O ideal é ter uma vida
financeira saudável, assim como

nas dietas o melhor é adotar há
bitos alimentares corretos do

que passar fome.

OCP - Nas últimas décadas,
as mulheres têm garantido a

própria renda mensal sem mais

depender apenas dos maridos,
o que não ocorria no passa
do. Essa mudança na realidade
também influenciou, a forma
como elas encaram as finanças?

Corrêa - Claro que sim! Se

gundo a Organização Interna

cional do Trabalho (OIT), o nú

mero de mulheres trabalhando
no mercado global é o maior da
história e chegou à marca de 1,2
bilhão. No início da década, 30%

das mulheres americanas ganha
vam mais do que o marido. Ao

longo das três últimas décadas,
a renda masculina mal se movi

mentou e a renda da mulher teve

crescimento real de 63%. Na In

glaterra, as mulheres serão mais

ricas do que os homens em 2025

e vão deter 60% da riqueza pes
soal do país. O aumento estima
do deve-se à melhor performan
ce das mulheres nos estudos e a

sua longevidade.
E isso é um grande passo no

sentido de buscar equilíbrio do

orçamento e fazer sobrar dinhei
ro todo mês para realizar seus so- ,

nhos. Afinal, essa é a função do

dinheiro: realizar nossos sonhos.
A mulher está no caminho

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

� :'�ii.
bairro Rio Branco,

anoHi Elásticos, pelos seus 30 a ,

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos vereadores

e mande sua opinião. Sua participação
é muito importante para nós.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

OCP - E no momento de in-

vestir, como elas se comportam?
Corrêa - Em geral, são sen

satas' tem bom senso nas suas

decisões e buscam entender
exatamente o que estão fazendo.
Pensam no longo prazo, avaliam
todas as possibilidades. Elas pro
curam avaliar risco, retorno, li

quidez sempre de acordo com o

seu perfil e seus objetivos.
Eu diria que elas se preocu

pam em conhecer a fundo sobre
a decisão que estão tomando e

quais são os possíveis cenários e

resultados. Muitas nos procuram
para falar sobre macroeconomia

(acreditem!). Nós consideramos
uma coisa muito importante
quando falamos em investir di
nheiro: conhecimento. E isso
elas têm e procuram sempre.

OCP - Como elas devem co

meçar? Quais as dicas?
Corrêa - A primeira dica é

fazer uma avaliação da situação
presente. Pergunte-se quais são

as receitas, as despesas e o que
sobra todo mês. Onde está inves

tido o dinheiro, se dá para me

lhorar e se está diversificando.
A segunda é ter um objetivo.

Ou ter objetivos de curto, médio
e longo prazo. Novamente, per
gunte-se: que patrimônio eu de

sejo ter em cinco anos? Em dez?
Em 20? Em 30 anos?

A terceira é entender qual é o

seu perfil. O ideal é responder às

seguintes perguntas: o que eu sei
sobre ganhar dinheiro investindo?
Como posso ganhar mais juros ao

longo do tempo? Quantos anos eu

tenho? Tenho filhos? Em que fase
da vida estou? Quero acumular di

nheiro, rentabilizar ou preservar?
Que tipo. de risco eu desejo correr

para isso? Qual é o horizonte de

tempo do meu investimento?
Por fim, a quarta dica é ter

uma estratégia. Em resumo: bus

que conhecimento e ajuda de um

profissional, siga uma estratégia
que está adequada ao seu perfil
de investidor e tenha disciplina
acima de tudo. Em investimen-

tos, olhe primeiro os riscos de

pois os possíveis ganhos, tenha
um plano B sempre. Ganhe, não

.pague juros! Diversifique, como

dizia a vovó, não' coloque todos
os ovos na mesma cesta, olhe

para o longo prazo e comece já!
O tempo faz toda a diferença

OCP - Quais os investimen
tos prediletos das mulheres?

Corrêa - Elas gostam de bons
investimentos em renda fixa.
Perceberam que podem melho
rar a rentabilidade do dinheiro

.

fazendo boas escolhas. Elas in
vestem principalmente no que
chamamos de títulos livres de
risco. São 'os títulos do governo
federal, que remuneram muito
bem os investidores, dado que
o Brasil tem uma das mais altas
taxas de juros do mundo.

Outra modalidade que tem

sido muito procurada pelas mu

lheres são os fundos imobiliá
rios que permitem investir em

imóveis e receber aluguéis to

dos os meses, mas com isenção
de imposto de renda. Os fundos

compram imóveis (normalmen
te comerciais) e as receitas são

oriundas dos aluguéis. pagos
pelos inquilinos. Quem adquire
cotas do fundo, torna-se dono
do imóvel indiretamente e tem

direito de receber o aluguel pro
porcional a sua participação no

fundo. Simples assim!
O mercado de ações está se

tornando um veículo de forma

ção .
de poupança importante

para o Brasil e, por isso, têm
atraído bastante a atenção de
las. Com as condições econô
micas favoráveis, o mercado
de ações tem sido uma boa
alternativa de investimento e

diversificação de carteira nos

últimos anos. Mas é sempre im

portante ter em mente que para
começar a investir em ações é
fundamental ter conhecimento.

O fato de investir em ações
implica em se tornar sócio de
uma empresa e, para isso, é pre
ciso entender do negócio. O in
vestidor em ações é sócio da em

presa e, como sócio, tem direito
a participar dos lucros da mesma

e poderá ganhar dinheiro com

os dividendos distribuídos e/ou
com a valorização do preço de
suas ações. Caso a empresa te

nha dificuldade financeira, por
reflexo de problemas do setor em

. que atua, ou problemas adminis

trativos, por exemplo, a expecta
tiva é de que seu lucro se reduza,

, 'Elas gostam de bons investimentos em renda fixa.
Perceberam que podem melhorar a rentabilidade

do dinheiro fazendo boas escolhas. "

Especial 11

resultando, portanto, na queda
do preço da ação.

Muita gente abre um negócio
próprio e esquece que pode ser

sócio de um banco, de uma cer

vejaria ou de uma grande fábrica
de motores através do mercado
de ações. Comprar ações ou abrir
uma empresa é basicamente a

mesma coisa.

OCP - A maioria das mulhe
res adere somente às poupan
ças. Ela ainda é a melhor forma
de investimento? Por quê?

Corrêa - Poupança está no

nosso DNA. Isso é cultura no

Brasil Nos Estados Unidos, por

exemplo, quando o neto nasce, é

comum o avô presenteá-lo com

ações de grandes empresas. Nós
acreditamos firmemente que
elas serão as responsáveis pelá
mudança de cultura e entende
rão que existem vários outros

caminhos para formar um patri
mônio ao longo do tempo e reali
zar os sonhos da sua família.

O dinheiro da poupança deve
ser aquele que precisaremos nos

próximos seis meses. É uma re

serva técnica para emergências.
Isso é o que deve ser guardado na

poupança de. maneira eficiente.
Para o excedente, existem diver
sas outras alternativas mais in

teligentes e rentáveis tão seguras
quanto a poupança.

OCP - Como descobrir qual
a melhor maneira de investir o

dinheiro? Há regras a serem se

guidas?
Corrêa - Para fazer uma boa

alocação de recursos devemos

observar algumas regras básicas

quanto à rentabilidade, segu
rança e liquidez. Primeiro preci
samos entender os objetivos do
investimento. Para depois deter
minar qual é o melhor veículo de
investimento adequado ao perfil
de risco desejado.

Uma empresa pode, por exem

plo, buscar uma' rentabilidade
melhor para a sua sobra de caixa,
buscando uma renda fixa de qua
lidade. Ela buscará segurança em

detrimento de rentabilidade.
Já uma pessoa física deseja

investir em imóveis e ações para
diversificar a sua carteira e formar
um patrimônio para a sua aposen
tadoria ou para pagar a faculdade
do filho. Ela buscará rentabilidade
em detrimento de liquidez.

Outros fatores chaves são:

capital disponível, horizonte de

tempo e risco x retorno esperado.

, , A função do
dinheiro é realizar

nossos sonhos. , ,
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Bernt
E·ntschev

Onde devo amarrar meu bode?
_... ssa é a pergunta que muitos

profissionais se fazem na

hora de escolher qual gra
..... duação, pós, mestrado ou

doutorado devem fazer - e é uma

história sobre esse momento que
venho lhes contar hoje.

Cíntia era a primogênita de suas

quatro irmãs - filhas de uma gran
de amiga. Desde pequena, foi esti
mulada fortemente por sua mãe na

educação. Além da cobrança forte

pelo desempenho das filhas, Leila
lhes incentivava com cursos de in

glês. e, mais tarde, alemão, além das
atividades mais culturais e lúdicas
como aulas musicais e dança. Lei

la, headhunter como

eu, vendo diariamen
te a dificuldade que

. muitos profissionais
passam no momento

de escolher uma es

pecialização, decidiu
fazer com sua filha o

que muitos deles tal-

_-

. .

vez mais precisem:
conselho e análise de
mercado.' Cíntia, en

tão, que sempre so

nhou em ser chef ou

produtora de even

tos, foi devidamente
aconselhada por sua

mãe. Levou em consi-

deração fatores como as áreas com

as quais tem mais afinidade e usou

a sabedoria de sua mãe para ver

qual área está e continuará crescen

do. Após a "conversa de mãe para
filha" e muita reflexão, escolheu en

genharia de produção.
Pode parecer estranho, mas,

Cíntia, na verdade, foi muito es

perta. Ao escolher a engenharia,
uniu sua forte compatibilidade
com números a um curso de peso

,

e grande impor�ncia no mercado
nacional. Ainda nos primeiros pe
ríodos do curso, reconheceu que

_

os cursos que sua mãe lhe (em

purrava' tinham uma importância

real para seu futuro, e os idiomas

que fala, sornada ao seu retrospec
to memorável no colegial, soma

ram-lhe pontos para, ainda como

estudante, já atrair a atenção das

empresas como uma promissora
profissional. E é justamente isso

que as empresas procuram: men

tes brilhantes para que possam in
vestir no crescimento, aos moldes
de cada companhia.

Independentemente disso,
Cíntia fez a escolha certa. Por
mais que não decida seguir sua

vida com esses cálculos, projetos
ou desenhos, certamente preci
'sará deles para organizar eventos

- do mais simples co

ffee break àqueles que
necessitam de grande
planejamento, investi
mento e estudo, como

festivais, shows, feiras,
congressos, entre ou

tros.

O melhor é que.
isso pode ser comple
mentado com cursos

tecnólogos, que a in
traduzem na profissão
- de produtora ou chef
- de maneira rápida e

prática, fazendo com

que seu curso de en-

genharia seja seu dife
rencial ao trabalhar com pessoas
deste ramo.

Saber escolher a melhor cerca

para amarrar o bode pode não ser

tão difícil quanto parece. Conversar
com profissionais de determinada
área, ou os que lidam com todas as

áreas, como os recursos humanos,
além do acompanhamento fre

quente do mercado deve ser uma

consciência que todo profissional
deve ter. Isso se aplica principal
mente para quem quer se especia
llzar ou achar um nicho que esteja
precisando altamente de profíssio
nais qualificados - seja neste mo

menta ou num futuro próximo.

II

II

• Mande sua história para: colunaedebernt.com.br e siga twitter/bentschev

Franquias atraem cada vez

mais empreendedoras
Capacidade de organização e relacionamento
ajudam no bom desempenho das mulheres

AarticipaçãO
de

mulheres no siste
ma de franchísing
em crescendo no

Brasil. Segundo urna pes
quisa da consultoria Rizzo

Franchise, as franquias ad
ministradas pelas mulheres
faturam até 32% a mais do

que as outras. Dos mais de
160 mil franqueados brasi
leiros, 61 mil são mulheres e

têm entre 36 e 45 anos. Capa
cidade de adaptação, organi
zação e bom relacionamento
com os funcionários são os

motivos apontados para o

bom desempenho feminino.

Normalmente, as mu

lheres procuram um ne

gócio que ofereça suporte
financeiro e tempo para
se dedicar à família. Ainda

assim, algumas redes fran

queadoras preferem as em

preendedoras, muitas vezes

porque o produto ou ser

viço é oferecido exclusiva
mente para '0 público femi
nino. E elas, por experiência
própria, sabem melhor do

que ninguém os requisitos
necessários para atender às
necessidades e exigências
das clientes.

Confira 10 opções
de franquias para

mulheres

Via de regra, mulheres
adoram sapatos, bolsas,
maquiagem, acessórios,
cuidar do corpo. Então, por
que não unir o útil ao agra
dável? Na hora de abrir um

negócio, uma boa opção é
investir num desses objetos
de paixão na hora de abrir

um negócio.
- Ter afinidade com o pro-

PALESTRANTE CONVIDADO

Ao escolher
a engenharia,

Cíntia uniu
sua forte

compatibilidade
com números
a um curso de
peso e grande
importância
no mercado

nacional.

duto é o primeiro passo para
tomar-se franqueado de uma

marca. Aliado, é claro, com a

expectativa de rentabilidade
do negócio - afirma Patrick

Wellisch, diretor de Expan
são e Novos Negócios da City
Shoes, rede de franquias ca

rioca de acessórios, bolsas e

calçados femininos.

Segundo ele, muitas das

franqueadas da marca são.
clientes que acabaram tor

nando-se parceiras.
- Quando elas pensam

em abrir uma franquia, bus
cam aliar um bom modelo de

negócio à paixão pelo produ
to - acrescentaWellisch.

Marlene Cândido, fran

queada de O Boticário,
acredita que a marca atrai o

público feminino justamen
te porque as mulheres -se

identificam com o universo
da empresa, com o portfólio
da marca, que reúne mais

. de 600 itens entre perfuma
ria, cuidados pessoais e ma

quiagem, e com as próprias
consumidoras. Atualmente,
o Boticário conta com mais
de três mil lojas distribuí
das pelo país e cerca de 900

�anqueados, sendo que
69% deles são mulheres.

- Trabalhar com perfuma
ria e cosméticos permite nos

envolvermos com os produ
tos que fazem parte do nosso

próprio ritual diário de bele
za. É trabalhar em um negó
cio rentável que conhece os e

vivenciamos no dia a dia - en

fatiza Marlene.
Na Onodera, rede de es

tética facial e corporal com

foco no público feminino,
uma das exigências é que os

franqueados sejam mulhe
res ou casais - mas a mulher

deve estar à frente do negó
cio. Lucy Onodera, diretora
da empresa, revela que essa

exigência se deve à filosofia
da rede, que-é ter a certeza

de que as responsáveis por
cada unidade acompanha
rão de perto os resultados e

o nível de satisfação de to

das as clientes.
- Se o proprietário for um

homem, a cliente não se sen

tirá à vontade de vê-lo circu

lando na unidade e conferin
do os resultados alcançados
com os nossos tratamentos
- reforça a empresária.

A prova de que o geren
ciamento feminino está se

adequando cada vez mais
ao mundo dos negócios é

que, mesmo com essa exi

gência, a rede Onodera está

completando 30 anos de

atuação no mercado, com

suas 53 franquias dirigidas
por mulheres.

Embora não seja volta
da apenas para o público
feminino, a rede de clínicas

odontológicas Sorridents
tornou-se uma opção para
a dentista que também quer
ser empreendedora. De

acordo com a Organização
Mundial de Saúde, o Brasil
detém 19% dos dentistas
do mundo e, deste percen
tual, 51,25% são mulheres.

Depois de trabalhar numa

franquia Sorridents, Claudia
Buzzelli decidiu fazer um

investimento e hoje coman

da três unidades da rede.
- Foi uma verdadeira

aventura montar meu pri
meiro negócio. Tive que
pegar empréstimos. Mas a

verdade é que conhecer o

DNA da empresa faz toda a

diferença.
PIERO RAGAZZI
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Personalização
da

maneira de admi

nistrar, agilidade
na tomada de de

cisões, maior participação
dos funcionários. Estas são

algumas das características

das empresas com gestão
familiar. Como tendem a

ser mais ágeis - afinal, é dis

pensada a burocracia para
se aprovar um novo projeto
- essas corporações exigem
profissionais capazes de se

enquadrar ao perfil do dono
e abertos a ambientes de
constantes mudanças, ex

plica Paulo Mendes, sócio

da 2GET, consultoria espe
cializada no recrutamento

de executivos.
Ele cita como exemplo

a Gol e a Impala, empre
sas familiares que, com

ideias inovadoras, acaba-
,

ram conquistando POSI
ções de liderança no mer

cado. Fundada em 2000, a

Gol implantou um modelo
de negócios com tarifas
e preços acessíveis, mui

tas vezes inferiores aos de

empresas de ônibus, que
revolucionou a indústria

aérea brasileira. No caso da"
fabricante de esmaltes Im .:

...... 111
... "

�

,
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......

de trabalhar à cultura or

ganizacional da empresa,

que tinha traços familiares

fortes, com o dono partici
pando pessoalmente das
reuniões semanais.

" Eline 'lembra que, na

entrevista com o gestor,
este demonstrou muito in
teresse em saber se o" seu

perfil profissional tinha a

ver com o da empresa:
- Era um jeito passional

e 'comprometido de traba

lhar, com poucas barreiras

hierárquicas, uma política de

portas abertas. Para trabalhar
numa organização assim, ou

Empresas com

gestão familiar exigem
profissionais capazes de se

enquadrar ao perfil do proprietário e

abertos a ambientes de constantes mudanças
pala, adquirida pelo Grupo
Mundial em 2009, os fun
cionários se viram diante
de uma estratégia ousada
do presidente do Grupo,
Michael Lenn Ceitlin: o

executivo apostou no mer

cado americano e abriu
seis quiosques em shop
pings dos Estados Unidos

para vender sua linha de

produtos para mãos e pés.
Nos dois casos, afirma

Mendes, as empresas tive
ram necessidade de profis
sionais com conhecimento

global e com competên
cias para encarar organi-

zações em pleno processo
de forte mudança e que, ao

mesmo tempo, precisavam
implementar novos mode
los de gestão.

- Profissionais que bus
cam desafios, agregadores
e que não gostam de holo
fotes atendem bem ao per
fi! deste tipo de empresa -

acrescenta o sócio da 2GET.
A publicitária Eline

Maia, contratada como

gerente de Comunicação
Integrada de uma rede de

varejo em dezembro de

2007, teve que vestir a ca

misa para adaptar seu jeito

você compra a ideia ou não

compra. Não tem meio ter

mo. É preciso se identificar
com a política e com a for
ma de trabalhar do próprio
dono - enfatiza Eline.

I .

Estética Essencial

CONTRATA-SE
SECRETÁRIA
(maior de 25 anos)
Preferência morar

próximo ao Rau.

Tr: (47) 3273-2119

'1
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INSCRiÇÕES:

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

administrativo@apevi,com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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 SulE
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

"-.or que muitas pessoas tomam tudo o que se fala

....
como crítica pessoal? Por que ficam ofendidas e rea

gem com violência a qualquer crítica feita ao seu tra

balho ou qualquer comentário que se faça? Por que
há pessoas tão difíceis de se relacionar?

Um dos maiores obstáculos ao bom relacionamento nas

empresas e mesmo em situações sociais, está no comportamen
to de pessoas que tomam tudo o que se escuta como se fosse
dito com segundas intenções, como indiretas, como ofensas dis

simuladas, como ofensa pessoal. Basta um comentário e essas

pessoas parecem explodir em raiva numa atitude defensiva em

relação a uma ofensa que só existiu na cabeça delas mesmas.

Tenho visto isso acontecer hoje com uma frequência
maior do que há alguns anos. Tenho a impressão de que as

pessoas não. conseguem mais separar a pessoa do erro. To

mam tudo pelo lado pessoal.
Quando somos chamados a atenção, não devemos ficar

ofendidos. Não é a nós como pessoas que se está criticando
e sim a alguma coisa que tenhamos feito - e é simplesmente
isso. Confundir o pecado com o pecador é um grande erro. O

que pode ter sido errado é algo que eu tenha feito e não posso

ficar com o sentimento tolo de que "eu sou errado (a) ". Apenas !

cometi um erro que pode ser ou não reparado, que não pode
ser confundido com a minha pessoa.

Assim também, temos que cuidar da forma como falamos
a uma pessoa a respeito de algum erro. Não devemos dizer I

"você é errado(a)" e sim "você cometeu um erro". Todos nós

cometemos erros e se levarmos todos os nossos erros como

defeitos de nosso ser, estaremos comprometendo seriamente
I

a nossa autoestima e.fazendo um erro conceitual.
O relacionamento entre as pessoas deve permitir a lealda- ,

de e a franqueza. Se eu tomar todas as críticas feitas a mim pelo
lado pessoal, as pessoas evitarão de me dizer a verdade, eu fica- f

rei ignorante de meus erros e perderei a chance de corrigir meus

defeitos. Devemos desenvolver a humildade de aceitar críticas,
I

pois elas nos dão a grande oportunidade de nos corrigirmos. E

aqueles que nos criticam pela frente são mais amigos e leais
do que os que falam mãl de nós pelas costas.

Não tome tudo pelo lado pessoal. Dê um crédito a você
mesmo e acredite que as pessoas gostam de você como pes
soa embora, possam não ter gostado de alguma coisa que
você fez. Pense nisso. Sucesso!

REDAÇÃO EMPRESARIAL E A NOVA ORTOGRAFIA
Data: 21 e 22 de março de 2011
Horário: 18h30min às 22h30min

Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS
A Arte de Gerenciar com Facilidade

Data: 21 a 24 de março de 2011
Horário: 19h às 22h30min
Instrutor: Lorival Pasquali

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
Parceria APEVI-SEBRAE

CONCEITO E APLICAÇÃO DA FILOSOFIA 5's
Data: 21 a 24 de março de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Adriana Leite

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul·

Aliança Educacional

"r/
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empresa Vale ou Petrobrás, Cursando ou completo
��.�,���.����, (':1��,��i.�?, ��. ���.ry!�,� .�.r:!. ����0.1��; "., ..

ANALISTA DE SISTEMAS
Desejável conhecimento em Sped Fiscal, NF, contábil.
�?���:, �.P'�Q�:,�/�����!:, .. , '" .... .",., ... , ..... ' .. " .... .,

ASSISTENTE TÉCNICO
.

Desejável vivência em montagem, manutenção mecâ-

����.?�.�!�,t.r!��:. �i.���i��I!?���.E�:��,i?,��.0?;, "" '"'' ' ... '

CONTADOR

���?��!?��.t����.?:�?���!:.ç.�S·, .. , .. , .. , ....... , .. ' .. , .....

COMPRADOR
Vivência em negociação com fornecedores, processo
de devolução, desenvolvimento de novos produtos.
!��!���:,�.���!i.��:.�?��ç,��,s, �0�!� ��.��� ...... '" , '" ... , ..

COORDENADOR DE VENDAS
Desejável vivência na área têxtil e desenvolvimento

��.P'�?���?:;,. , ' , , ..

DESENHISTA CRIATIVISTA
Vivência em desenvolvimento de estampas e borda
dos. Conhecimento em Photoshop, superior Completo
ou Cursando,

� +-.�, •• " ••• ,�.,.�, •• �".". � •.•• "� •• � ,,� ...... ""� ••••• ".#"� � •• ,"", " •. , ••• ,

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
����.��!?��.�:������j���! !:l.��),ç; .... , .. , ... , ... ,., ........

ENGENHEIRO ELÉTRICO
�,i�p'?�!?i�i.�a.9���.�!?��0�:. ,." .. " , .. , .. , , ..

ENCARREGADO DE CORTE

\'���.��!? �� .���ç�.?" n?������ ��. ��.i!?�.�........ , .. , .. , '" .

INSTALADORTÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
���!�?!�!�?�,.:�!�f����; .. , , .. , " , .. , ..

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO

ÚOÉ'R'OEPROi)ü'ÇAO·'
.. ' .. · .. , ""'" ...... , .. ' '"''''

� , , """ ••• , �. , " •• � .. � /. # .. 0' < � _ � •• _. �. � I �, f _" •••• , �"" ••

LíDER DE CORTE
"1 .�� •••• �", �., •••• _" ." •• ,,� I '.f." '''1 ��.-••• ' ••• :.1'�.'". , •.••••• , • .,1

MÉDICO DO TRABALHO
.... , •••• "" � •• '·ft", •• �� •• , ... , �.-, �.�, �.f .� •••• �,," ..... ,,� •••• , •• , •• , •••••

MECÃNICO ELETRICISTA
Vivência em sistemas de injeção eletrônica diesel!
gasolina,

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS MÉc:A'N'ico OEMANÜTENÇAo'··'
.... ·, .. ··.,· .... ·· .. ,·

Desejável vivência em manutenção de máquinas
í�?�?: ,����9,�:�:.�p'�i.��� .�����.?,�!�?s): ..... , ..... , .. , .....

OPERADOR DE ELETROEROSÃO
Cursando ou completo curso Técnico em Eletromecâni-

�����!0.���� ��, �.�������t�:!�; ....... , ..... , .. , ..... , ... " ..

PROFESSOR DE INGLÊS - ESCOLA IDIOMAS

PRojETisTA MÉcirNICO""
. "" ,., , .. , .. , ..... , ...... "'" , ., , ,

Conhecimento em Solid Works, vivência na função.
PROJETISTAEl.'fiiiICO

.. '·" .. , .. · .".'.', .... " . ., ' ..... ' ..

.

Cursando ou Completo Técnico em Elétrica ou Eletrome-

,c.��i��·.f�����!����? .��.���i�� ,�� ��T.��9� ,�!�!��9: ...
SUPERVISOR DE RESTAURANTE
Desejável Graduação em Gastronomia.

T�êNICO EM'Eúj'ROT�êN'ico""""
, ' ,.

OU ELETROELETRÔNICO
•• � .. ,,�ft' " .. " •• i ��� .0._ .. , � , , I." , II.' r.o "". r •• '_.II.

TÉCNICO MECÃNICO
Disponibilidade de viagens. Vivenda em montagem
��,�,�9�!0.��: , .. , " ".,,,,,, , , ,

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

i;�����:-i�ig����i�; �?��� ".' ... O" ,." "" ." "

Desejável vivência em Hardware, manutenção de
micros e redes,

T�CNICOQü'IMico''''''''''''''''''''
, "" .

Vivência comas normas 1509001/14001 /OHSAS 18001

:':�ê:Niéo' OE·IMPR·ESSORA""'
.. '··, .. ·· .... , .. · , .. , ..... ' ..

ÃÜ'XiÜAR·MECANicô·'
.. ' .. ·· .. , , .. , , .. , ..

Vivência com inspeção veicular, montagem e desmon-

��.9��.?�.P0.�.��,�. �.��������.���?, .. , ..... ' ... '" , ." ......

AUXILIAR DE TINTURARIA

SERRALHEIRO

SOLDADOR

Y�����,i�. �.� .�?!�� .�!$: _��?, S���!�� � !�?� , ..

TALHADOR

TEceLAO"""
'" , , , .. , , , .. , , .� "" .. , ." , ", � �. � , .. " , .. , .. � �. � .. , � .. � � .

ANALISTA FINANCEIRO/CONTÁBIL AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação para bombea
mento de concreto.

Vivência na área financeira e contábil. TOSADOR DE ANIMAIS
ANALISTA DE RH
Vivência em folha de pagamento, cálculo de folha,
����.�.P�0�?!' f�r!?,s;.���..Si�.�� ��1�!.� ,����?:; ... , .. , , .. , ..

��.����!�.I?�����!P..�.I?�!���. ,""' .. , .. ' .. ' ' .

ASSISTENTE COMERCIAL

ZELADORACAMAREIRA

CAIXA
� � �"'I •••• H H �"�. � �., H. � , .• � •• � I" H • " •• ]o." � � � �. * I ", , �. , " •••••• "" •• H • ,,� •••

COLETOR

COSTUREIRA

DOBRADEIRA/REVISORA
, �. , ••• � ••• ", ,. _. , .' , •• " ., •• _1 .. "II ••• I ••• , "". " .. , � ••••• , ••• " .. , "" ". q ••••

ENCANADOR

AUXILIAR FINANCEIRO

yi��,��!? �.� f�!:ç�,?;.ç������� .����i�� .�� �?�p.I���, '" ,

AUXILIAR DE PCP Vivência na escrição e cargos e salários. Conheci
mento em Excel Avançado para elaboração de estatís
ticas, Cursando ou completo Superior Administração,
RH, Economia, Ciências Contábeis.

ESTOFADOR
•••• n •• _." .� .... � •••••••• "H .". "�" •• � '." .0 •••• � •• ,"., •• , n., ••• "_� •• �,

FRESADOR/TORNEIRO MECÃNICO
• � , ". , """ ••• _ " , ". , " .. 0' ."" , .. " �"" • H W '1- •• � h •• �"� b". �." • "� I "" � n"

JARDINEIRO

LAVAOoRi)'Êve'iêüi.os''''
' .... " ,., .,,,, .. , .. , ,,, .. ,, .. , ... ,

. DESENHISTA
.

Vivência em desenvolvimento de projetos de arquite
tura. Conhecimento em Auto Cad e 3D.

ESTILISTA
.-".� 0.0 ....• �"·t _o I •• � ,.�, •• �"., •• �'"", •• '.�' '�"'"O, n., nO. � "." "

SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA MARCENEIRO

MOTORISTA IMOTO-BOY

�??��!�.ç��,��t,�,�,�.��.�s.?,?�.ry:�I?,�: , .. , ,.

MONTADOR/SOLDADOR
�'�.'''�' ."� •• ' ... � •• �, ..... �, •• � "." .".'.i .�., oi" " .. � '.� ".� '.4, ." ... < .oi

OPERADOR DE CALANDRA/COMPACTADEIRA

REPRESENTANTE COMERCIAL
.. , f. , .0 " , .. ,,4 ."� •• i " , ". , �.� , " , ." , , •• , •• , lo" •• " , ..

TELEFONISTA

R���j�,��.I.�����.�i� �?� ,���� , .. , , .. , .. , , ..

VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

Vivencia na e a oração de tabelas de medidas, acom

panhamento de provas de peças, Conhecimento em

modelagem de tecido plano e malha no sistema Lectra
ou similar, Desejável Inglês intermediário .

OPERADOR DE CALDEIRA
• , .. ", •• , ... i •• " ..... ,." .. , "" • ""''' •••• " ,_., , .•• , ". , •• , •• " ••••• " , ... ,� ....... I ... ,

OPERADOR DE MÁQUINA \

����.��.i?,�,r:! ,?P.�!.�9.�:.�� ,��i!�?��,�r, ����� ..�!:.��� .?���?�',
OPERADOR DE CORTE lECTRA���i�i�!�ª�::::::::::::::::::':::':::::::::::::::::::::::

�,��Y,I!�.�.�; " " " , .. , ' .. , , .. ,

DIREITO
I n �" " .. i , �".'." ••, .. " � �". � , •• , .. " i ",," , " .. � �,,� , �" , ••

Para atuar em Guaramirim.

9.������:����9�!��:��:������9.:::::::::::::
OPERADOR DE MÁQUINA SERIGRAFIA
"�'."'''.'.�' •• ' ••• ''�.''.'' •• '''"'.''�'' •• � •••• "' •• '_.' •• � •• ill· ..... , •• , ••

AJUDANTE CARGNDESCARGA '.

,." �.� •• "' •• ' n*, ,.�., .0 " r •• ' ••••• I •• 0 ' ••••• � � •• I ."'�.MARKETING
ALMOXARIFE/CONFERENTE
.... " .. � � ". � "." , � •••••• � • ,,�� ,. "" I " " � < .. , I .'" _" .. , "" •

����!:I.�.�, �����P'�.ç�.9.. , .. , ... "' , .. , ' .. , .. , .. ,." ..

AUXILIAR DE ELETRICISTA

RECURSOS HUMANOS PASSADEIRA

PINTOR INDUSTRIAL/PINTOR A PISTOLA
'" , ." , "" I ••••• " •• � ••• '." , '" , ." , ." � A." t " •• ,," , •• , ... " ." -I ,_" ... ,," •. " .. , '" , ...

PEDREIRO I PINTOR DE PAREDES E REPAROS
.� '·.-I."� .��'"., •• , •• - �"., , •• , ..• , ..• _, , .� •. ". '.�' •• ,� .

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Possuir curso de Op, De empilhadeira e habilitação C

.. I ".1_.". ""� ••• ,II. I •. " "."' 1'" •••• �"' ."." AO '_�"'"").II' 1'0" <_ ...., � •. , 0,,0 I·.' •. �

AUXILIAR DE CORTE
'

PORTEIRONIGILANTE ,
.�' •• '''.' ••. , ••• "�.'."'''' AO' "." .... II." .... ' 11_' •• , A.' ,."., .�.'''� " •• ,�", ••ANALISTA DE PROJETOS

Vivência em padronização de projetos, projetos da PRENSISTA

I I i I

\'iiUt,/l.lII\!tU 9'rl, t'I,,,,('1, 11;'�.�,fl' � ,,"':J,\� Itl"�,y/"ff "" "" r Jt 'ioPl Jc4'" ..."�",'� 't,; ,,� D """� '''/ili''', li'
"'" u,

'... ....
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Sou formado em Direito. Ao saber que empresas estão

procurando técnicos, comecei a fazer Administração •••ACM
colaborar, mas não a obedecer.

Onde encontro ofertas de vagas para tecnólogo? YJ
I

SETE PASSOS PARA TORNAR SEU
PERFil 00 LINKEDIN MAIS EFICAZ

,

.�.
..

"

,I

I � :Adnili,íistfa�ão não.ê eurs� técnico. É gra4uàção SUJ9�rio�� I

I

"

Cursos técrucos são aqueles anteriores à graduação, como Técnico
em Contabilidade ouTécnico Químico. E, de fato, empresas estão
à procura de técnicos, porque a maioria dos jovens decide pular
esse importante estágio e partir direto para uma faculdade.

Gomo Udari com um colega de mesmo nível hierá(!quico aue o meu,
porém com mais tempo de casa, que vive me dando ordens? EC :

� ,

i,
r ': '"

"

,li "." !!
F' !', ii,

f

MAX:Nos j mais de maior circulação (norúialmenté, aos do-

mingas) ou na Internet. Se você fizer uma busca com duas

palavras chaves, corno 'vagas' e 'trabalho', encontrará cente

nas de sites com ofertas. E aí poderá refinar sua pesquisa por
estado, cidade, setor e função. Outra opção é você cadastrar
seu currículo em sites. Antes �a Internet, empresaspubli- I

cavam anúncios em jornais e os interessados respondiam.
Agora, com milhões (sem exagero) de currículos cadastrados
em sites, as empresas procuram diretamente os candidatos
mais adequados. Essa se tornou praticamente a regra para
funções que não envolvem erança direta de equipes,

, ,como fi â@:,'��cnlólÓgps.

Dê exemplos.
Detalhes e

especificid�des'
vão fazê-lo se

>

sobressair.
Usuário deve começar retirando as descrições batidas, identificadas

por analistas como os termos mais usados na rede social de trabalho
e seu perfil do Linke

.....
dln está totalmen-
te estagnado, você

__pode estar perdendo
oportunidades preciosas de
colher bons frutos. O site
americano Glassdoor.com ,

especializado em carreiras,
sugere que o usuário co

mece tirando as descrições
batidas, que foram identi
ficadas por analistas como

os termos mais usados na

rede social de trabalho:

experiência comprovada;
perfil inovador; profissional
motivado e orientado para
resultados; boa dinâmica
em trabalhos em equipe;
solucionador de problemas
e empreendedor.

Então, siga estes sete

passos para um perfil no

Linkedln mais eficaz:

siasmo. Escolha com cui
dado o que vai dizer sobre
si mesmo. Se 'você não tiver
certeza do que adicionar, dê
uma olhada na página de

profissionais com histórias
de trabalho semelhantes

para ver o que eles usam.

O material deve ser elabo
rado com informações de
sua carreira e . experiência.
Depois que você terminar,
execute a verificação orto

gráfica em cada seção.

3. ENRIQUEÇA O
RESUMO sobre você. Esta
área permite que o usuário
dê detalhes sobre quem é, o

que representa no mercado
de trabalho e no que é me

lhor. É um lugar onde se pode
destacar I pós-graduações,
prêmios profissionais e ou

tros destaques que irão agu
çar a curiosidade das pessoas
para saber mais sobre você.

4. SEJADETALHISTA.
A especialista em carreiras

2. ADICIONE UMA americana Susan Ireland

FOTO profissional. Ela vai
acabar sendo útil em ou

tras. situações também. O
sorriso e o olhar devem ser

esperançosos e cheios de

energia. Isso tem impacto
e mostra personalidade.
Essa foi uma das ideias mais

sugeridas numa pesquisa
1. ADICIONE M recente do Linkedln sobre

POUC de brilho e entu- como aprimorar seu perfil:

Nesse caso, basta dizer que
tem mais de 10 anos de ex

periência na área.

5. ADICIONE RESUL
TADOS DE seu trabalho
através de estatísticas ou

descrições das soluções im

plementadas. Esta é uma

maneira de dizer aos em

pregadores o que você pode
fazer por eles. Não tem cer

teza de seus resultados são

impressionantes? Fale com

um amigo. Se eles surpre
enderem seu amigo, então,
devem ser incluídos.sugere apontar suas con

quistas profissionais, o traba-
lho em equipe e a inovação. 6. OBTENHA RECO-
"Dê exemplos", diz ela. "De- MENDAÇÕES entusias
talhes e especificidades vão madas. Procure a partir de
fazê-lo sobressair". No entan- pessoas - executivos em po
to, recomenda a consultora, sições de liderança e clientes
evite especificar anos de ex- - de seu atual círculo profis
periência se o total faz você

.

sional. Se todos as recomen

"parecer um dinossauro em dações são provenientes de
sua empresa", -sugere Susan. colegas de empregos que

você ocupou três ou mais
anos atrás, as pessoas po
dem perguntar por que você
não está conquistando a ad

miração em seu atual posto.
"Quanto mais, melhor!", es

creve o especialista em redes
sociais Neal Schaffer em seu

novo livro "Understanding,
Leveraging & Maximizing
Linkedln".

7. ADICIONE CON
TEÚDOS que pareçam
relevantes para você e seus

objetivos de carreira. Ávidos
leitores podem comparti
lhar seus livros favoritos.
Você pode postar um vídeo
de si mesmo que notabilize
seu desempenho ao falar.
Anexe o seu currículo e dis

ponibilize-o para os recru

tadores, se você estiver pro
curando trabalho. Confira,
no blog de Susan Ireland, o

post "Usando o Linkedln"

outros recursos simples que
podem ser valiosos.

Depois de terminar to

das atualizações, leve um

tempo conferindo seu novo

perfil profissional on-line.
Em seguida, coloque um

lembrete em sua agenda: e

fazer tudo de novo num pe
ríodo de seis a nove meses.

Também não se esque
ça de fazer "pequenas boas

ações." O consultor e au

tor de best-sellers sobre a

nova geração de profissio
nais Lindsey Pollak sugere,
num post em seu blog , que
o usuário felicite contatos

'pelo novo emprego ou par
tilhe os seus conhecimentos
e ideias na seção de respos
tas, respondendo às per
guntas dos demais. Não" 'se
esqueça, neste caso, de ler
as respostas dos outros pri
meiro: o importante é se di
ferenciar e agregar valor ao

que está lá, Schaffer lembra, ;
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GAGUEIRA PODE PREJUDICAR
PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

_

maneiras para disfarçar
o problema, como tossir
sem vontade, fingir que
esqueceu o que estava di
zendo e substituir palavras
por sinônimos.

- É difícil viver assim

constantemente, com medo
de falar e ou de perder o seu

emprego. O mais fácil é pro
curar um tratamento.

Leandro Barbosa, de 28

anos, que trabalha na área
de informática, descobriu o

problema na adolescência,
entre os 16 e os 18 anos,

quando já fazia fonoaudio

logia por ter dislalia - dis
túrbio da fala que se carac

teriza pela dificuldade de

articulação de palavras e

troca de fonemas. Segundo
ele, na época, a gagueira não

era tão acentuada como hoje
e ele conseguia controlar
melhor o problema.

- Minha gagueira apa
rece em momentos dife
rentes. Há aqueles em que
consigo falar normalmen
te e, às vezes, a fala trava. O

que tenho observado é que,
normalmente essas trava

das acontecem mais quan
do estou explicando algo ou

contando alguma história.
Leandro afirma que a

gagueira não chega a atra

palhar seu trabalho, embora
cause certo incômodo. Ele
confessa já ter gaguejado
em entrevistas de emprego.
Na maioria das vezes, no

entanto, quando sentia que
o problema ia ocorrer, con

seguia controlar a tempo:
- Penso que já perdi

oportunidades por ter o

problema, mas nada que eu

,

possa provar com certeza.

Responsáveis pela área
. de RH devem estar aten-

Distúrbio que afetaquase dois milhões de brasileiros é comumente associado ao nervosismo ou à ansiedade

. encedor do Oscar
de melhor filme,
'O discurso do rei',
que conta a histó-

ria do rei George VI, chama
a atenção para o distúrbio
de fala popularmente co

nhecido como gagueira.
Embora mostrasse firme
za em suas atribuições e

decisões, o monarca, que
conduziu a Grã-Bretanha à

Segunda Guerra Mundial,
sofria com sua condição
de gago (o ator Colin Firth,
que interpretou o rei, tam

bém levou a estatueta de
melhor ator por sua atua

ção). O distúrbio, que afeta

quase dois milhões de bra
sileiros, segundo o Instituto
Brasileiro de Fluência (lBF),
é comumente associado ao

nervosismo ou à ansieda
de. No mundo corporativo,
o problema é mais comum

do que se possa imaginar
e afeta, e muito, a vida do

profissional '" principal
mente porque, hoje em

dia, o mercado de trabalho

exige que, cada vez mais,
as pessoas sejam bem arti
culadas.

Quem gagueja enfrenta
dificuldade de se comuni
car e, muitas vezes, acaba
se isolando, por virar alvo
de brincadeiras entre os

colegas no local de traba
lho. Embora o fato de ser

gago não tenha qualquer
influência sobre a capaci
dade intelectual ou sobre o

desempenho do profissio
nal, é comum que a pessoa
que sofre do distúrbio seja

.

prejudicada numa entre

vistá para um emprego
ou não seja levada a sério
no ambiente ,corporativo,

- ressalta' a .fonoaudióloga
'

Karina Braga, que ministra

cursos de oratória,
- A pessoa acaba evi -

/

tando situações' de fala.
Executivos muitas vezes

perdem seus cargos, pois
se rendem à dificuldade,

'

ou passam noites em claro
sabendo que precisam fazer
determinada apresentação
- afirma a fonoaudióloga.

De acordo com Karina,
há quem crie diversas situ

ações de fuga ou encontre

t08 para colaboradores que
apresentem o distúrbio e

que estejam enfrentando
dificuldades no ambiente
de trabalho. Quando a ga
gueira for detectada, o fun
cionário deve ser orientado
a procurar um profissional
especializado, que no caso

é o' fonoaudiólogo. Ele fará
uma análise completa para
avaliar o grau de gagueira do
indivíduo e qual o melhor
tratamento em cada caso.
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GINGO REGRAS PARA QUEM PROGURA
EMPREGO QUE PODEM SER QUEBRADAS

Se seguir um conjunto de normas não é muito o

seu estilo, então confira as dicas dos consultores

PIERO RAGAZZI

CEPPSI - RH, Consultoria em Recursos Humanos,
SELECIONA PROFISSIONAIS PARA AS SEGUINTES VAGAS:

Auxiliar de Produção - ambos os sexos, sem experiência.
Vendedor Interno - Técnico em Mec. ou Elét. Facilidade em vendas.

Projetista Mecânico - Téc. Mec. Exp. Solid Works 2009 e acima.

Caldeireiro - 6 meses de exp., domínio de mecânica e montagem.
Montador Industriai - 6 meses de exp., conhec. desenho mecânico:

Engenheiro Mecânico - Exp. 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, domínio de

ingl�s/espanhol.
Auxiliar Depto Financeiro - cursando superior em áreas afins.

Costureiras - Com experiência em overlock, reta e demais

máquinas.
Tecelão - 06 meses de experiência na função.
Mecânico de Manutenção - Para Indústria Têxtil e MecânJ,G?:
Eletricistas - lnstaíador Industrial e de Man,utenção.·

.

Auxiliar de Eletricista - Curso na área.
.' I,

Técnico em Informática.

Secretárias e recepcionistas - Exp. mínimo de 6 meses ..

Soldador - Curso na área e seis meses de 'experiência.
TECNÓLOGOS DE TODAS AS ÁREAS - COMPLETO OU CURSANDO, .

Currículos: ceppsirh@ceppsi.com.br ou ceppsi-rh@uol.com.br ou

ENTREGAR no CEPPSI-RH. Rua Marina Frutuoso, 129, Centro, próx.
Rest. Califórnia. Telefone: 3371-2224.
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Com o ritmo do mercado de trabalho cada vez mais frenético,
profissional deve ter muito claro seus valores, objetivos e prioridades

DIVULGAÇÃO

f>

Competências que devem ser trabalhadas

ara não ser atropelado pelo vel entregar - enfatiza Jacqueline.
_.,

ritmo cada vez mais intenso Diante deste cenário, é natural que
do mundo corporativo, o pro- haja mudança no perfil dos profissio
fissional deve estar atento e nais, uma vez que, segundo Karin, o

preparado. Mas a maneira como este "funcíonãrio do futuro" precisa trazer

indivíduo está se preparando ou pre- resultados esperados num mercado
tende fazê-lo é que fará a diferença. cada vez mais imprevisível:
Karin Parodi, diretora da Career Cen- - É imprescindível a busca cons

ter, consultoria especializada em ges- tante pela 'atualização, educação
tão estratégica de RH e outplacement, continuada e o autoconhecimento. O
lembra que estudos mostram que a profissional que conhece suas habilí

quantidade de novas tecnologias tem dades, competências e pontos fortes
dobrado a cada dois anos, o que sígní- consegue maximizar suas potencíalí
fica que o indivíduo precisa o tempo dades e, desta forma, trazer os resul-
tado traçar o futuro da sua carreira. tados que a empresa espera.

Jacqueline Resch, da Resch Recur- ,Jacqueline. Resch lembra que as

sos Humanos, concorda que o ritmo empresas buscam profissionais an

do mercado de trabalho está cada vez' tenados com as demandas do con

mais frenético, mas ressalta que caHe �exto, capazes de empreender ações
ao profissional ter muito claro seus

.'

que respondam a estas demandas,
valores, objetivos e prioridades. 3,.. �'com alta dose de flexibilidade e com

- Hoje, as demandas são inúmeras.' capacidade de lidar com situações '

e, se não é possível dar conta de tudo.: instáveis e estressantes. Buscam cada
há que se estabelecer prioridades. e vez mais pessoas abertas ao novo,

negociá-las - afirma, acrescentando pró-ativas, que entreguem resultados
que aceitar todas as solicitações pode e que exerçam papel ativo no seu pró-
ser o caminho para o insucesso. prio desenvolvimento:

- É claro que as mudanças constan- - Mas tudo tem um limite. A capa-
tes exigem uma alta dose de flexibilida- cidade. de estabelecer prioridades e

de. Novos cenários exigem reposícío- negociá-las é essencial. Quando isto
namento rápido, mas o iinportante é se, éfeito com competência é consistên

comprometer com aquilo que é possí- cia, gera crédíbílídade e respeito.
-,

;

Profissionais mais ageis
e adaptáveis a mudanças do
mundo corporativo certamen

te vão chamar atenção das em

presas e garantir sua posição
no mercado. E algumas com

petências são mais valorizadas
em ambientes multiculturais
e de muita pressão. Um exem

plo, diz Karin Parodi, é a capa
cidade de relacionamento e é

por isso que muitas vezes uma

experiência no exterior pode
ser um diferencial para o pro
fissional, já que esteve exposto
a diferentes culturas e padrões
de comportamento.

.

Para a consultora, cultivar
constantemente a inteligên
cia emocional também é fun

damental' pois alia a capaci
dade de se motivar e persistir
diante de frustrações, procu
rando conhecer e lidar-com as

próprias emoções.
Outra competência valoriza

da é o autodesenvolvimento: o

profissional que alia suas ações
de desenvolvimento às deman
das da organização e ao merca

do tem maiores chances de ob-

ter sucesso em sua carreira.
:. É papel de cada profis

sional buscar a consolidação
de conhecimentos, além de
manter-se, eapacitado para
assumir n,ovos desafios -

acrescenta Karín,
Segundo à diretora da Ca

reer Center, o indivíduo tam-

, bém deve exercitar a 'capaci
dade analítica e o raciocínio

lógico e estratégico para con

seguir acompanhar as mu

danças que ocorrem no mer

cado e dentro da organização:
- O indivíduo deve saber a

ler o contexto organizacional
e do mercado, traçar cenários
e se predispor a agir atento

aos resultados com foco na

superação constante.

Já quando se trata de uma

transição de carreira, é funda
mental fazer o levantamento
das atividades desenvolvidas
e resultados alcançados para
valorizar as próprias com

petências, capacidades e ha
bilidades adquiridas. Com o

resultado desse levantamen

to, diz Karin, o profissional

prepara-se e se posiciona cor

retamente no mercado, apre
sentando-se mais maduro e

adaptável aos novos desafios;
- Ele vai saber gerir suas

competências e explorar as

características pessoais e pro
fissionais que lhe trarão mais

. exposição e eficiência.

Independentemente das

competências do profissional,
Iacquelíne Resch acredita que o

principal desafio do profissio
nal do futuro é saber equilibrar
sua vida profissional e pessoal.
Segundo ela, cabe a ele buscar
seu aperfeiçoamento eprocu
rar reciclar-se constantemente,
sem no entanto descuidar-se
de outros aspectos de sua vida.

- Vida familiar, social, cultu
ral são fontes de crescimento e

exposição a novas experiências
que abrem novas perspectivas.
Quando falamos em estar aber- ,

to ao novo, estamos falando de

algo muito maiordo que as no

vidades tecnológicas das áreas

específicas. Pessoas equilibra
das e satisfeitas certamente são

mais criativas - completa. '

Vida familiar,
social, cultural são

fontes de crescimento
e exposição a

novas experiências
que abrem novas

perspectivas.
KARIN PARODI,
CONSULTORA '

Competências que
, devem. ser trabalhadas " �

':' "peJoir'Ofissiori8J:
.

,

'

.,.', ;."
I, ,....

!..

• Sàb.er' fáz�i\uma leitura do .con
,

texto e das téndêncías do mercado;'
• Priorizar os desafios;
,. Saber gerir as mudanças:
• Ter flexibilidade para enfrentar

I
'

novos desafios;
.. Trabalhar em equipe. '
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FIM DE SEMANA
• a Seminário Sagrado Coração

de Jesus programa para domingo o

tradicional Café Colonial, das 14h30
às 18h30, no Restaurante Superior.
a bufê é servido por quilo. Informe
se no 3375-1194 ou agendamento@
seminariodecorupa.com.br.

• Neste fim de semana, na So
ciedade Aliança, ocorre o 50 ani
versário do Moto Amigo Perdidos.
Bailes e shows com bandas locais
e DJs, também área de camping.
Contato: 8831-1106 ou 9161-9054.

PREVIEW
• A Live! Concept Store lança a

Coleção Tropical 2011 nas linhas
fitness e casual. E neste

-

sába
do - recepciona clientes para co

quetel e presenteia com 15% de
desconto à vista quem fizer com

pras. Fica ali na Reinaldo Rau, 67.

• Também na Reinaldo Rau, no

na 165, a Lez a Lez lança coleção
Inverno 2011 neste sábado das 10
às 13 horas com coquetel. a evento

contará com a presença de um per
sonal stylist que dará dicas de estilo.
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O casal Sharlene e Denis Conti foram conferir
as delícias servidas na Cantina Nonna Dica

Beatriz Sasse

Variedades

478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

Também no_IiiõIoiIIIIõi_,

Paladar
A Adega Airoso Menezes/Eno

teca Decanter promovem dia 17 a

Noite de Gastronomia Francesa.

Como entrada: palmito com sal
mão gravlax, harmoniza Cheverny
Le Viex CIos 2008. Prato principal:
Bouef Bourguignon, harmoni
za Chevrey Chambertin 1 er Cru

Fonteny 2002. Sobremesa: sorvete

com caldas de frutas vermelhas,
harmoniza Muscat de Riverssaltes
Les Saintes 2003. Preço somente

dos pratos R$ 60, harmonizado R$
130. Informe-se: 3370-0220.

Bolsas
Estão abertas as inscrições

gratuitas para Bolsa de Talentos.
A iniciativa é da Fundação Cul- '

tural e é destinada a estudantes
com idade entre oito e 25 anos,
residentes em Iaraguá, que pre
tendem se aperfeiçoar na área
de música, artes plásticas e ar

tes cênicas. As inscrições devem
ser realizadas na Fundação, que
atende das 7h30 às 11h30 e das
13 às 17 horas. Informações po
dem ser obtidas pelo telefone
2106-8715 ou 2106-8710.

FOTOS ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Também na na Cantina Nonna Dica, Gilson e

Jacira Oliveira comemorando 11 anos de casados

•

Ia

LONDON PUB

Domingo sertanejo com Ander &

Fael.lngressos somente na hora
masculino RS 15 e feminino RS 10.

ARMAZÉM PUB (Massaranduba)
Hot Sunday a partir das 21 horas
com show de Fernando Lima +

DJ Willian Colle. Os 100 primeiros
ganham uma dose de tequila.
Ingresso para eles RS 10 e elas
entram de graça a noite toda.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055-ü0651 londoniaraquacornbr

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENTUM PUB· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br

MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

KANTAN LOUNGE· 33711584

ZUM SCHLAUCH· 3376-4822

MOVING UP MUSIC CLUB· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MR. BEEF· 3275-2230 1 @mrbeefjar
ESPAÇO DO OCA· 3370-9160

ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

LlCORERIA BAR· 3275-1327

ARMAZÉM PUB· 9214-7449

13
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CLIC DO LEITOR

Um trânsito infernal·

Pior
do que ser vascaíno nos dias de hoje, é

depender do trânsito em Jaraguá do Sul. A
cidade cresceu desordenadamente e se tor

nou um caos para motoristas, pedestres e

ciclistas. E a culpa não é apenas dos orgãos compe
tentes não, mas da população também! (gostaram
do puxão de orelha?). Vamos às queixas! As calça
das das principais ruas da cidade são desniveladas
e arrebentadas, o que impossibilita um cadeirante

ou mesmo um carrinho de bebê trafegar tranquila
mente, sem percalços. Quer se sentir no Afeganistão
ou Faixa de Gaza? Bem-vindos às

calçadas jaraguaenses. Ou vão '

me dizer que- é fácil andar pela
Marechal Deodoro, Reinaldo
Rau, Procópio Gomes ou Getúlio
1T. 'lN'

. . 'T1
vargas. em nem nem... iam-

bém faltam ciclovias na cidade
(as bícicletas, assim como em

Amsterdam e Paris, podem ser

uma solução economicamente
viável para Jaraguá), mas isso não justifica a invasão
de ciclistas nas calçadas. Lugar de bicicleta não é na

calçada! E quandovocê fala isso para um ciclista, ele

simplesmente te olha e diz: @$!@#!$! E tem mais, as

• metamorfoses que as ruas do centro sofreram nos

últimos anos, transformadasem vias de acesso rá

pido, chegaram ao cúmulo: o centro virou o circuito
de Mônaco, sim, o circuito de Mônaco.Você tem que
dar uma volta gigantesca para ir em qualquer lugar! .

Rá! Um exemplo: eu moro no final da Marechal De-f'
odoro, perto do cartório, mas se numa emergência
eu precisar ir ao Hospital São José (que fica pratica
mente na mesma rua, mas uns 500 metros antes) de

carro, é necessárío sair do centro, passar pelo bairro

..
Vila Nova e depois retomar ao centro, percorrendo
um bocado de quilômetros. E definitivamente virou
o circuito de Mônaco, pois estão todos andando a

uma velocidade de Fórmula 1. E a educação? Aqui

impera o "sai-da-frente-senão-eu-te-atropelo"(acho
que. o jaraguaense descarrega sua agressividade no

trânsito) e o "sai-pra-lá".
Se você quer morrer, esta é a maneira mais fácil

e democrática de se morrer na cidade: no trânsito.
Pois você ainda pode escolher como' morrer: a pé ou

dirigindo. No primeiro caso, a cidade oferece duas

opções certeiras. Vejam o caso do cruzamento das
ruas Expedicionário Gumercindo da Silva (da 'Caixa
Econômica e do Hotel Itajara) com a Henrique Piaze-.
ra (da Borrachas Wolff e Moretti Automóveis), onde

diariamente temos um exemplo
clássico de olimpíada urbana: os

100 metros rasos sem barreira,
mas com um agravante, a velha
morte dando ceifadas no lombo
do pedestre.

Ainda a pé, o cruzamento

da Avenida Marechal com a Rua
Guilherme Weege (onde fica o

X-hum) é um passaporte para o

Hospital São José (que ao menos está próximo). Os

pedestres chegam a fazer o sinal da cruz para atra

vessar. Até pensei em montar uma barraquinha com

. aluguel de varas de um lado da rua, e instalar um

colchão do outro. Uma máquina de teletransporte
também ajudaria. Poderia citar ainda todas as faixas
de pedestres defronte as grandes empresas, sempre
uma roleta russa.

Para morrer dirigindo, no conforto de seu auto

móvel e escutando sua música predileta, aconselho
as vias de acesso a Jaraguá do Sul, principalmente
nas sextas-feiras do verão, quando todos resolvem
sair para buscar um lugar ao sol, e o horário de pico,
entre 17hlS e 18h, quando você sempre morre, mas

de raiva! É, a paciência é a única alternativa, por en

quanto, mas o problema é que a "paciência é uma

forma menor de desespero, mascarada de virtude",
como já disse o escritorAmbrose Bierce.

Essas três gatinhas de pouco mais de um mês estão para adoção com a

Cleide, no telefone 3370-8029 ou no e-mail cleidebartel@gmail.com.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Esposa de Mentirinha (I:.eg)
(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Passe Livre (Leg)
(14h10, 16h40, 19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Range (Dub)
(14h30, 16h40, 18h50, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Range (dub)
(13h50, 16h10, 18h50 - todos os dias)
• Rango (Dub) I

(13h50, 16h10, 18h50, 21h10 - dia 12)
• Sexo sem compromisso (teg)
(21h10 - dia 12)

• Cine Breithaupt 3
• Zé Colmeia (Duti)
(14h10, 15h45 - exceto segunda e terça)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(17h20 - todos os dias)
• De Pernas pro Ar (Nac)
(19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
· ° Ritual (Leg)
(14h, 21h30 - todos os dias)
• O Discurso do Rei (Leg)
(16h30, 19h - todos os dias)JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• Sem atividade • Cine Garten 5 .

• Cisne Negro (Leg)
(14h20, 19h10 - todos os dias)
• 127 horas (Leg)
(16h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Esposa de Mentirinha (Leg)
(14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

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

. • Bruna Surfistinha (Nac)
(19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Gnorneu e Julieta (Dub)
(13h40, 15h30, 17h40, 19h30 -r- todos os dias)
• Justin Bieber : Never say Never (dub)
(21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Bruna Surfistinha (Nac)
(14h40, 17h10, 19h40, 22h10 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
LANÇAMENTOS RIBEIRÃO DO TEMPO

Sem Exibição
para pedir perdão, mas ela não o escuta. Ele
avisa que se uniu a Ariclenes. Pedro dá seus

primeiros passos após o acidente e comemo

ra com Teresa. Os convidados chegam para o
.

casamento de Thaísa e se surpreendem com

a cerimônia. Renato conclui seu mural. Thales
encontra Julinho no casamento. Luisa destrói
o muro de Renato. Valquíria conta para Luti

que os dois ganharam uma bolsa de estudos
em Londres. Stéfany conta para Adriano que
Ariclenes é Victor Valentim.

ARAGUAIA
Todos na estância insistem para que Ma

nuela fique para o jantar, deixando Estela con

trariada. Terê discute com Glorinha por causa

de Neca. Sola no exige que Estela não deixe o

Araguaia depois que seu filho nascer. Rudy vai
à delegacia para falar com Geraldo. Janaína
fica curiosa para saber Q que aconteceu entre

Nancy e Pimpinela. Manuela mexe em uma

caixa que Max guarda embaixo do assoalho,
mas não percebe quando um pen drive cai no

chão. sotano' avisa a Manuela que as mulhe
res dos assentados aceitaram trabalhar com

Amélia. Max encontra seu pen drive no chão e

repreende Lurdinha. Janaína fica enciumada
ao ver Fred cercado por suas amigas. Rudy
termina sua entrevista com Geraldo e encon

tra Manuela. Rudy comenta sobre a beleza de
Manuela com Sola no.

INSENSATO CORAÇÃO
Pedro decide ir embora sem falar com

Marina. Milton garante a Fabíola que fará dela -

um sucesso como cantora. Marina diz a Hen

rique que está disposta a tentar ser feliz com

ele. Pedro diz a Raul que vai para Porto Alegre
passar um tempo na casa dos tios. Sueli fica
emocionada ao saber que Eduardo conseguiu
o emprego no Grupo Drumond. Daisy não gos-
ta da ideia de ter que morar com Kléber na

casa de Gabino. Cortez diz aos filhos que vai

viajar a trabalho e Paula percebe que o pai
está mentindo. Raul decide ir ao encontro de
Pedro. Irene diz a Pedro que vai cuidar dele.
Marina decide descobrir onde Pedro está.
Norma vai a julgamento. Cecília chega de

viagem e Eunice se surpreende ao saber que
Leila ficou em Londres. Marina chega à casa

de Wanda em busca de Pedro.

TI-TI-TI
Luisa pede ajuda a Dr. Queiroz. Nicole

pede Chico em casamento. Thaísa convida

Lipe para ser seu padrinho. Ariclenes vai à
Moda Brasil e anuncia que Valentim se asso
ciou a Jacques. O programa de Sueli Pedro
sa vai ao ar. Armandinho vai ao escritório de
Lídia com Madu. Jacques procura Jaqueline

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Estará mais simpático(a) e po

pular, cativando as pessoas
mais facilmente. Sua vida social

ganha novos estímulos dos astros. A dois,
cuidado com surpresas desagradáveis.
Não dê ouvido a fofocas!

Atritos não estão descartados
neste dia, tanto em casa quan

to no ambiente profissional. No

amor, pode ter que lidar com o sentimen
to de perda. Não estimule discussões

que não vão levar a nada.

GÊMEOS
Cuidado com clima de competi
ção no setor profissional. É me-

lhor evitar discussões neste dia. A

dois, dúvidas ou incertezas podem abalar
o astral. Viagens e contatos com pessoas
de fora favorecidos.

Trabalhos autônomos estão fa-
,,,,....,.......NI

vorecidos neste dia. Neste dia,
aproveite sua habilidade ao lidar

com dinheiro. No romance, a instabilidade
toma conta do astral. Cuidado! Não force

situações ou pode atrair ressentimentos.

LEÃO
Poderá ter sucesso em ativida

des com o público neste sába-
do. A dois, momentos de tensão

não estão descartados. Reflita sobre seu

relacionamento afetivo. É bom ter cuida

do com rivais ou concorrentes.

VIRGEM

,
O clima estará mais competitivo

)' no trabalho. A Lua dá uma mão

zinha e aumenta sua disposição
para agir e conquistar bons resultados.

Interesses profissionais e pessoais po
dem se chocar. Nada de pensar pequeno.

LIBRA

� Hoje, conseguirá unir o útil ao

� agradável no setor profissional.
No amor, o astral é de instabili

dade. A distância pode se tornar

um obstáculo em seu relacionamento.

Não apresse os acontecimentos.

ESCORPIÃO
O astral deste dia é favorável

para deixar seu cantinho mais

aconchegante. No campo ,afe
tivo, convém refletir se o romance ainda

tem o que oferecer. Não é hora de fazer

gastos desnecessários.

SAGITÁRIO

9 Seja mais descontraído(a), con

se.g�irá agradar a sua clientela. '

Atividades que envolvam diver

são contam com a ajuda dos as

tros. No amor, é hora de se desligar do

passado. A dois, não alimente mágoas
desnecessárias.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, o período é de re

compensa por todo seu esforço.
Vida amorosa anda meio fragili

zada, cuidado para não sacrificá-Ia sem

necessidade. Não é o momento de forçar
seu ritmo no trabalho.

• Sua criatividade estará a mil e

seu trabalho será recompen
sado por isso neste sábado. O

astral é de muita insegurança no relacio

namento amoroso. Evite cenas de ciúme,
ele pode abalar o romance.

Trabalhos que exijam concentra

ção e análise estão favorecidos
neste dia. Atritos em família não

estão descartados. No romance, a

inconstância pode predominar, cuidado!

Cuidado com o excesso de sensibilidade.
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Rob lowe não vai
substituir Charlie Sheen

Segundo informações do site "X1?", Michael

Schur, produtor da série "Parks and Recreation", reve

lou que Rob Lowe não irá substituir Charlie Sheen em

"Two and a Half Men". Rob começou a participar da sé
rie ainda nesta temporada e, de acordo com Michael,
"seu contrato é ainda de vários anos". Em entrevista ,

Charlie Sheen já tinha dado até "bênção" a Rob Lowe.

Dolabella en1renta novo

processo por agressão
Dado Dolabella será intimado nos próximos dias

para depor no processo movido pela ex-mulher Vi-

.

viane Sarahyba, que acusa o ator de constantes

agressões ffsicas durante o período em que esteve,

casada com ele. A juíza Mirella Letizia Guimarães
Vizzini aceitou o pedido do Ministério Púb1ico no dia
21 de fevereiro e Dado, que ainda não foi citado

pela Justiça, será ouvido com suas testemunhas.

DIVIRTA-SE

leilão de elite
Em um teilão de elite, são pedidos lances para um

vaso chinês.
- Vaso Ming Chang Lung! - grita o leiloeiro

Quem dá mais? Quem dá mais?
Os lances são altíssimos. 150 mil, 200 mil, 500 mil.,

Até que um senhor oferece um milhão de dólares.
- Vendido! - grita o leiloeiro, que imediatamente

começa a embrulhar o vaso.

O autor do lance milionário se dirige ao palco
quando o leiloeiro se atrapalha e deixa o vaso cair no

chão e quebra em mil pedacinhos.
O leiloeiro não perde o rebolado e grita:
- Quebra-cabeça Ming Chang tung: Quem d�

mais? Quem dá mais?

Chapelin pode
deixar de apresentar
De acordo com a coluna "Outro Canal", do jornal

"Folha de São Paulo", há uma corrente dentro da rede
Globo querendo que o jornalista Sérgio Chapelin faça
a mesma transição de Cid Moreira. Para eles, o apre
sentador deve deixar o comando do "Globo Repórter" e

passar para a parte de locução de offs na emissora, no

lugar de Cid Moreira. A Globo nega qualquer mudança.

Paola Oliveira exagera
no "estrelemo'

Segundo a coluna Retratos
da Vida, do jornal Extra, desde

que assumiu o papel de prota
gonista de Insensato Coração,
e passou a receber R$ 70 mil,
a atriz não é mais a mesma.

Funcionários da emissora têm
reclamado do estrelismo da

,

jovem, que exige que apenas
uma cabeleireira da equipe co- '

loque as mãos no seu cabelo.
As manicures também têm se

queixado da falta de humilda
de de Paola e da forma como

ela fala com os demais rnem-
;

bros da equipe.

Daniela Mercury pode
ser multada por bloco

o tradicional bloco carnavalesco de Recife Galo da

Madrugada teve uma baixa em 2011. Estava tudo acer

tado para a apresentação de Daniela Mercury no dia 6
de março, mas a cantora cancelou sua participação na

madrugada do desfile. Segundo a colunista 'Mônica Ber

gamo, da "Folha de S. Paulo", a organização do bloco

cogita multar Daniela pelo "bolo" que recebeu. A cantora

declarou que vai devolver o cachê e assumir os custos do

cancelamento, como, hotel reservado e jatinho.

'SUDOKU'

SOBRE o JOGO
.

É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher lUll quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

"'�;3'
':'AIi$$onWille

,

Daniela A. Lenzi
' . ,

'" Denis M. Fodi
'

� ,:

Erick Micael
Fernando da Coste'
Flávio Deretti I

Geraldo Sardagne
Gisele dos Santos
Graciano De Luca"

Igor Pereira Neves

Iraei Maria da Silva

Isvamin dos Reis

Ivânia W. Gust�ke
Ivo,Kuhér
Jeniter f. Schroeder

�, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

16 Social o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
. Fiquem de olho!

�- ente, antes que as águas de março fechem o verão, é bom que
a Defesa Civil fique de olhos e ouvidos bem atentos ao alerta
emitido pela maioria dos Institutos de Meteorologia: o inverno

.... deste ano virá mais que pesado para alguns estados. Inclusive

para Jaraguá do Sul.

Q
· - :100ue COisa, nao...

Li num jornal Ellen Roche,
loura do samba, olhando a vida

pelo retrovisor do noticiário:
Confesso que passei por uma

pequena crise ao completar 29
anos. Fiquei pensando: Ai, meu

Deus! E agora, o que vai aconte

cer? Vou entrar nos 30? Há con

trovérsias!

Níver da Dani
Na condição de Darling

das Darlings, Dani Lenzi,
esposa do soldado Almeida,
recebe hoje beijos e abraços,
pela estreia de mais um ani
versário. Quem manda ser

id 2 Mil vi ,quen a.... 1 Vivas.

Danlelle da Silva está se

formando no Curso de
Arquitetura e Urbanismo,

pela Unerj

Dica de
sábado

Curtir A choperia Bier Haus.
Onde? Na Rua Epitácio Pessoa.

NAS RODAS "Me mantenho sem nenhum
namorado milionário, político"..

Luiza Brunet, ex- modelo, sobre sua vida amorosa

• Quem foi aquela conhecida

garota de Iaraguã que foi vista
com mais' de 15 colares em

pleno corredor da folia de .

Bombinhas? Sem contar os que
ela beijou lide graça", sem ganhar
o colar em troca do beijo. A
mulher 'pavorou".
• Miro Maba comemora bem
neste sábado a idade nova. A festa
será comemorada na Terra do
Tio Sam, onde o folclórico amigo
curte temporada de férias.

• O bem lançado Kristhian
Kaestner, o popular KDK,
completa bem neste sábado, 26
aninhos. Dá-lhe, festa! .

Níver Sandro Apoio
Você que pintou e bordou

neste Carnaval, já tem como

relaxar o corpo e a mente, pós
agito, além de queimar os exces

sos. A Star Academia está com as

inscrições abertas para próxima.
temporada.

Não ousem esquecê-lo. Hoje
Sandro Wille, a quem admiro

.

muito, troca idade. Parabéns,
amigo! O que desejo pra você e

toda a sua família é a plena fe
licidade. Liguem, ele vai adorar
saber que foi lembrado!

Onde comer
bem em Jaraguá

No Restaurante Madalena. O
melhor Beiruth do Sul do Mundo.

A professora Simone
Ponte Ferraz, do
Estação PersonaJ Fit,
recebe hoje coro de '

parabéns

-

"
Numa viagem,

um homem deve
andar com um

companheiro que
tenha a mente

igualou superior
a sua; é melhor

viajar sozinho do
que em companhia

de um tolo.

SAKYAMUf�1

"

Horizonte
Com certeza não quero fazer

desta coluna um diário sobre a

violência. Por outro lado, con

fesso, porém, que não dá para- fe
char os olhos! Como cidadão que
cumpre com as suas obrigações,

acredito que assuntos como este

precisam estar sempre em pau
ta, infelizmente. Temos que ficar

ligadíssimo. Pois Iaraguá não é
mais aquela cidadezinha pacata
do interior.

Na contranião!
Fala sério, essa ideia não

poderia ter sido mais lumi
nosa: dizem que fazer xixi nas

ruas dá urbe vai ser fiscaliza
do e pode dar cadeia! Agora
uma pergunta que não quer
calar: e as sujeiras deixadas

nas gramas e nas calçadas
pelos totós? Os passeios pela
calçada tem tirado muita gen
te do sério. Menos para seus

proprietários, que acham
tudo uma gracinha. Não vão

querer culpar o cachorro,!?".
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ENCHE TES

Liberado cadastro para FGTS
-

Moradores de Schroeder podem requerer benefício a partir da próxima terça-feira
LISTA DEMoradores de

Massaranduba, Schroeder
e Guaramirim, atingidos
pelas chuvas, poderão
sacar o FGTS

situação de emergencia
dos municípios de Mas

-� saranduba, Schroeder e

uaramirim, por causa

das chuvas de janeiro, foi reconhe
cida pelo Estado e agora a liberação
do FGTS para os moradores dessas
cidades começa a ser encaminhado.

Schroeder será a primeira a en

viar a documentação. Entre os dias
15 a 18 de março, a população pode
enviar os documentos para a Prefei
tura da cidade. O atendimento vai
acontecer das 8h30 às 11h30 e das
14h às 16h, por ordem de chegada.
A lista de ruas e localidades que se

rão beneficiadas está disponível no

site do governo municipal (http:/ /
www.schroeder.sc.gov.brl) ou então
na sede da Prefeitura.

Os moradores de Massarandu
ba também poderão sacar o Fundo
de Garantia, porém, ainda não há
data definida. Os dias para encami-

nhar a solicitação serão anunciados
na próxima semana.

Em Guaramirim, a data também
não foi confirmada. De acordo com

o secretário de Planejamento, Mo

acir Mafra, a cidade ainda precisa
encaminhar alguns documentos

para a Caixa Econômica Federal,
para depois ser feita a liberação. "No

começo da próxima semana isso

vai ser agilizado e em até dez dias
os moradores poderão solicitar o

FGTS", explica.
O secretário também afirmou

que será feito um mutirão na Câ
mara de Vereadores para atender a

população. A ordem de atendimen
to deve ser dividida por bairros, que
serão divulgados em breve. A expec
tativa de Moacir é que no dia 28 de

março comece o mutirão. A Prefei
tura também estima que seis mil

pessoas devem pedir o benefício.
Nas três cidades, as regras e os

documentos (confira o quadro ao

lado) são os mesmos. O valor do

saque é o saldo disponível na con

ta vinculada, na data da solicitação,
limitado à R$5.400 para cada conta.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

IBope
CONFIRMA:

EDUARDO MONTECINO

,i\�
Moradores de casas que foram atingidas pelas enchentes
ou por desabamentos podem solicitar o benefício

DOCUMENTOS
• Identidade - original

e cópia legível;
• CPF - original e cópia legível;
• Carteira de trabalho - original e

cópia legível (páginas da foto, da

identificação, de todos os contratos

de trabalho, de anotações gerais
se tiver algo anotado);

• Cartão do PIS ou NIS - original e

cópia legível;
• Cartão cidadão - original e

cópia legível;
• Comprovante de residência dentro

do prazo máximo de 90 dias que
antecederam ao evento, ou seja,
de 14 de outubro de 2010 a 14 de

janeiro de 2011 (talão de água, luz

ou telefone).
• Declaração da Defesa Civil

atestando o prejuízo na residência,
será fornecida no ato de entrega
dos documentos.

• Quem não tiver Carteira de trabalho

com os contratos, ou está sem foto

na Carteira ou ainda com a foto

mal colada, deve pedir o "CAJED"

no Ministério do Trabalho em

Jaraguá do Sul/SC.

PEtA qa VEZ�
A MAIS OUVIDA.
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Segunda e te -feira com

atividades só para elas
Prefeitura e Postos de Saúde realizam programação especial entre 9h e 17h

I""·/JIJ1l1h

�UlIIII/JlI;

JARAGUÁ DO SUL

o dia 8 de março,'em

que é comemorado o Dia
Internacional da Mulher, já
passou - mas elas ainda
podem aproveitar uma

agenda de atividades
gratuitas preparadas
especialmente para elas.

j1JrogramaçãO
tardia, que acon

ece quase uma semana após
data comemorativa, teve que
car para a segunda semana

do mês por causa do Carnaval, que este '

ano acabou coincidindo com o dia 8 de

março. Assim, a Prefeitura e a Secreta
ria da Saúde prepararam atividades que
acontecem nos dias 14 e 15 deste mês,
além dos eventos do dia 10 promovidos
por alguns postos de saúde.

.
A homenagem do governo muni

cipal é com o Mulheres em Foco, um

evento aberto que acontece entre as 9h
e as 17h do dia 14, nas proximidades da

Fundação Cultural (prédio da antiga
Estação Ferroviária). Segundo Veredia
na Luiza Vasel, integrante da organiza
ção. do Mulheres em Foco, o. objetivo é
enaltecer a voz da mulher na sociedade,
fortalecendo sua representação.

"O evento é focado em ações - não só
de lazer, mastambém orientações jurídi
cas e de saúde da mulher, além de ativi
dades como a exposição de trabalhos do
clube de mães e conscientização sobre o

meio ambiente", resume a organizadora.
O público pode ainda fazer oficinas de

customização de camisetas, participar do
sorteio de brindes e cortes de cabelo, sem

contar' as sessões de massoterapia.
Já a Secretaria de Saúde iniciou a pro

gramação na última quinta-feira, com os

postos de saúdedaVila Lenzi e da Estrada
Nova oferecendo palestras sobre a pre
venção do câncer de mama e de colo de

útero, motivação para a vida e distribui

ção de mudas. No dia 15, é o Pama 2, da
Barra do Rio Cerro, que organiza uma tar

de de homenagem entre as 14h e as 18h.
No salão do Botafogo Futebol Clube, um

desfile será organizado com as roupas
que as mulheres da própria comunida
de confeccionaram, animado por uma

apresentação de dança com o grupo da
terceira idade do Sesc. O Pama 2 estará
distribuindo panfletos educativos, e to

das as atividades são gratuitas.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

"
o evento é focado

em ações - não só de
lazer; mas também

orientações jurídicas
e de saúde da mulher

VEREDIANA LUIZA VASEl,
INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO

DO MULHER EM FOCO

"
ARQUIVO OCP

Corte de cabelo- das 9 às
llh30

Apresentação Coral dos
Idosos - 9h30

�presentação Dança na 3
a Idade - 9h50
Aulão de Ginástica -

10h20
Sorteio de brindes
llhoras

Massoterapia na cadeira -

das 12h30 às 17 horas
Aulão de Ginástica - 13 horas

Apresentação Grupo
Musical -16 horas

Sorteio de brindes - 16h30
Encerramento - 17 horas

• Secretaria da Saúde:
.

• Salão do Botafogo Futebol
.

Clube (Barra do Rio Cerro)
Desfile, apresentação
de dança, verificação da

pressão, orientações
15 de março, terça-feira,
das 14h às 18h

Entre as atrações previstas no evento estão exposição de trabalhos e apresentações de dança

145 PROJETOS DISPUTAM O FUNDO MUNiCIPAl.. DE CULTURA

lista de escolhidos será divulgada em maio
Cento e quarenta e cinco pro

jetos estão na disputa por uma

parcela dos recursos destinados
ao Fundo Municipal de Cultura,
que este ano tem um orçamen
to total de R$ 679 mil. Ao todo,
as inscrições contemplam oito
áreas - como acontece em quase
todos os anos, música e literatura
reúnem a maioria dos projetos,
com 52 e 22 propostas respecti
vamente. Além disso, são 21 pro
jetos de manifestações culturais,
19 em teatro, dez em audiovisual,
nove em artes visuais e artesana

to, seis em dança e seis em patri
mônio histórico.

Segundo a presidente do
Conselho Municipal de Cultu

ra, Silvia Regina Toassi Kita, os

projetos serão analisados pelas
comissões técnicas de cada área
entre os dias 30 e 31, com a di-

. vulgação da lista de pré-selecio
nados nos dias 10 e 2 de abril. Os'

ARQUIVO OCP

resultados poderão ser conferi
dos em veículos de comunicação'
e no site da Fundação Cultural.

A partir da data de divulga
ção' os proponentes têm um

prazo de 15 dias para apresentar
a documentação solicitada. De

pois disso, os projetos passam
pela comissão de análise docu
mental, que apresenta o resul
tado ao Conselho depois de dez
dias. O .Conselho, então, é que
decide quais projetos serão con

templados.

A reunião ocorre em abril, e

a liberação dos recursos ocorre

entre o final de maio e início de

junho. Maioria das propostas são na área de música e literatura
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Empregos
formais

-- evereiro foi um mês muito bom

para o trabalhador com a criação
de 208 mil/novas vagas em empre
gos formais. Por outro lado, cres-

ce, de forma acelerada o volume de de
missões e admissões registradas a cada
mês o que mostra claramente a grande
mobilidade do trabalhador. Nada con

tra a busca de melhores oportunidades
mas, isto é um impacto enorme sobre
a produtividade que, em última análi
se prejudica o próprio trabalhador pois
os ganhos reais de salários precisam ser

atrelados ao aumento na produtivida
de sob pena de perdermos os empregos
para outros países mais eficientes.

Preço da gasolina
Os recentes aumentos nas cotações do pe

tróleo no mercado' internacional produziram
especulações quanto ao aumento nos preços
dos combustíveis. A política da Petrobras -leia
se governo - tem sido ignorar a oscilação dos

preços internacionais, mantendo um preço
sempre alto. O mesmo não ocorre com o quero
sene de aviação, que segue o livre mercado e por
isto tem alterações constantes de preço.

História de esporte
Para quem se interessa pela história

.

do esporte do Vale do Itapocu, o livro

'.'Campeões para sempre" ainda pode ser

adquirido naGrafipel e Livraria do Pedri
nho por R$ 25. Mas é preciso se apressar,
pois a edição está se esgotando.

campeões para sempre

Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19
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DIVULGAÇÃO

Academia do varejo
Hoje, dia 12 de março, a Marisol- gestora de marcas

e canais de distribuição no segmento do vestuário- re

aliza a 8a edição do Prêmio Academia do Varejo Marisol
e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento
nacional deste segmento. O evento, que homenage
ará os melhores de 2010, acontecerá no Auditório da
.Academía do Varejo," na sede da empresa, em Jaraguá
do Sul/SC, e contará com as presenças dos diretores
da empresa, representantes públicos locais, além claro,
dos 25 agraciados vindos de todo o Brasil.

Com a realização de mais esta edição, a Marisol

prossegue com intuito de reconhecer os exemplos de
sucesso entre seu público.

Na solenidade do prêmio a Academia homenagea
rá as seguintes modalidades: Personalidades de Venda
- empresas de representação comercial que comercia

lizam as marcas do grupo; Credenciados do Ano - pro
fissionais de ênfase dentro da Rede de Valor OneStore
Marisol; Lojistas do Ano - que se destacaram por sua

atuação e pela busca do crescimento; Franqueados do
Ano - aqueles que obtiveram melhor desempenho ao

longo de 2010, compartilhando os mesmos objetivos e

ideais da Marisol. Por fim; o Consultor de Campo - que
se destacou em função dos resultados obtidos com os

serviços prestados durante o ano.

Objetivando sempre agregàr conhecimento aos con

vidados presentes, a Marisol convidou a jornalista e con

sultora de moda Érika Palomino para ministrarpalestra.

Ó mars cente, latórió FoJus do Ban�o Cen
tral traz como novidade uma redução na previsão
de inflação - medida pelo IPCA - para 2010. A re-

I dução,-. de 5!8�.para 5,78% - ÍlO entanto foi bem
modesta e ainda continua muito elevada. Por outro

lado, a elevação da Selic em 0,5 ponto percentual a

deixou em 11,75% o que resulta em juros reais de'
5,97% aa. (ffaxa bási0a menos inflação projetada).

Golombiatex
Entre os 410 expositores de

uma das maiores feiras têxteis
da América Latina esteve nova

mente a Zanotti, apresentando
a sua linha de fitas elásticas. A

delegação brasileira foi com

posta por 20 empresas fornece
doras de matérias primas para
a indústria têxtil, com o apoio
do Apex Brasil. A Colombiatex
se caracteriza por, trazer com

pradores de muitos países - 34
.

na edição deste ano - entre os

12 mil compradores. Na Co
lômbia a Zanotti mantém uma

grande parceria com a Fahilos

que, além de produzir alguns
aviamentos, comercializa os

produtos Zanotti nos países
da região.

Tratamento
de esgoto

Embora muito lentamente, o

município avança na expansão
do atendimento à população
com rede de esgoto. A estrutu

ra da estação de Tratamento de

Esgoto do bairro São Luís está

praticamente pronta, mas fal
ta instalar os equipamentos
e principalmente implantar
grande parte da rede coleto
ra que _ terá diversas estações
elevatórias para bombear o

efluente. Ruas importantes
como a Walter Marquardt terão
de ser esburacadas desde as

proximidades da Prefeitura até
seu término assim como toda

. a extensão da Ângelo Rubini
e João Januário Ayroso. Muito
trânsito caótico à vista. Claro

que chegar a 80% de atendimen
to da população com esgoto tra

tado justifica o sacrifício.

(47)3373-8008
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1380

saJa 01 - Centro - Jaraguá do Sul-SC
jaraguadosul@casadonotebook.com.br

Páscoa Babysol
Os coelhinhos são destaque

na coleção especial de Páscoa
da Babysol, entre outros moti

vos alusivos à data. Os produtos
podem ser encontrados na One
Store Marisol e nas lojas franque
adas da grife.

.'

As mulheres
e a bolsa

As bolsas sempre foram

objeto de desejo das mulheres

mas, elas' estão descobrindo, "

um novo tipo de bolsa: a bolsa
de valores. Segundo. a BM&F /

Bovespa, 23,7% das pessoas
físicas que 'aplicam em ações
são mulheres e elas são 40%
dos novos investidores. Na

próxima segunda-feira,.14, a
I (-

_',
'

"

.. ". i: I '.' 'I' j

)Cp Invésümentôs promove
palestra com Leandro Corrêa
com o tema "Bolsa paraElas".

LOTERIA
", ' I ,I "Hi,:,lí'lI.t ,I ,I 'I

"
, " " ,

I :\1,,'111" I I I j

36 - 48 - 52 - 71 - 74 '

" ',LOJOF!Á.QIL '

I ,

01 - 02 - 06 - 09 - 10
12-15-16-17-18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

�,nll�
Wi;XntlJi,çAO ��o OiJ'534

1 ° 27.349 200.000,00
2° 28.765 10.000,00
3° 06.740 8.000,00
4° 38.312 5.280,00
5° 35.614 4.400,00

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA 11.MARÇO.2D11

CÂMBIO CoMPR� VENHA 'lAR." "

, I

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,66�O 1,6660 • '0,3% ,
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Travessia especial
para Maria Helena
Paratleta de Guaramirim competirá no seu local preferido
GUARAMIRIM

Todos têm aquele lugar
especial que adora visitar.
Para Maria Helena Eggert
esse local é Porto Belo.

nesse sábado, a paratleta
se reencontrará com a bela
cidade catarinense para

......participar de sua quarta
travessia do Circuito de Maratonas

Aquáticas. "Estou bem animada e

confiante em fazer uma boa prova.
Com certeza esse é um lugar espe
cial pela beleza da natureza. É um

lugar mágico", relatou.
Maria Helena, que recebe

o apoio do Jornal O Correio do
Povo, compete na categoria PPNE

(Pessoas Portadoras de Necessi
dades Especiais) e um segundo
lugar deixa ela próxima do pódio
no ranking geral. Ela participou
das três etapas do circuito, que é

promovido pela Fesporte (Funda
ção Catarinense de Esportes). Na

Lagoa da Conceição foi desclassi
ficada por questões técnicas, na tra

vessia de Itajaí terminou em terceiro
e na maratona da represa do Rio
Palmeiras ficou em quarto. Além de
Porto Belo, ainda haverá a Travessia
de Itá, no dia 16 de abril, quando sai
rá a campeã do circuito.

A esportista explica que o tra

çado da 19a Travessia de Porto Belo
é um dos mais interessantes do Es

tado. "Eles levam a gente de barco
até a ilha, nadamos de lá para o

continente. Nos outros lugares é
..

um percurso marcado", ilustrou,
informando que o percurso tem

1,5 mil metros. Além disso, a pro
va é uma das mais tradicionais
de Santa Catarina e recebe mais
de 460 nadadores. Já na categoria
de Maria Helena competirão sete

mulheres e oito homens.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br Nadadora competirá neste sábado com outras sete paratletas

Papeuuia; emblÚlllJRM e eMrUóritr

paraotacadoe vareJtt

Rua José Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

conradiembalagens@terra.com.br (47) 3370-14921 (47) 3376-4253

Ex-atleta tinha dificuldades para falar e estava na cadeira de rodas

Esporte jaraguaense enlutado
com falecimento de. Rubão

O esporte de Jaraguá do Sul

perdeu no dia 5 de março mais
uma de suas estrelas. O zaguei
ro Rubens de Carvalho, o Rubão,
que atuou no Iuventus na década
de 70 e comandou a escolinha do
clube na de 90, era conhecido por
sua dedicação ao futebol. Rubão

jogou no Flamengo de Curitiba
nos, União de Timbó, Olímpico
de Blumenau, Guarani e Interna

cional de Lages, Nevada em São

Joaquim, Atlétiéo de Ibirama e

no Moleque Travesso. Mais tarde
fundou uma escolinha própria: a

Rubtar. Seu trabalho ficou mar

cada com a formação de mais de

três mil atletas, entre eles os go
leiros Darci, ex-Juventus, e Julio
Cesar, do Benfica.

Há cinco anos ele já havia so

frido um AVC e a doença voltou
a cometer o ex-atleta que desta
vez não resistiu. A filha do ex-jo
gador, Rubineide Carvalho, defi
ne seu pai como uma "pessoa do
bem". "Ele abdicou de sua vida

para ajudar os outros. A paixão
dele era ver alegria nas crianças",
disse emocionada. Rubão deixou
três filhas um filho, três netas e

uma neta. A missa de sétimo dia
será hoje, às 19h, na Igreja São

Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul.

Academia
Corpo & Mente

Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Brancoi 414

Centro· Jaraguá do sul/se
11 anos com você!

Competições são canceladas
Por causa das fortes chuvas

que assolam a região a primeira
rodada da Copa Norte e a segun
da do Campeonato de Seniores
foram cancelados. A medida visa

preservar os gramados e a integri-
,

dade física dos jogadores. Ambas

competições devem retornar no

fim de semana que vem.

A decisão da 3a Copa Galáctica
de Futebol também foi remarcada

para o dia 19. Já a Copa Flamengo
teve os jogos deste fim de semana

adiados. Neste caso, a organização
divulgará as novas datas. O Cam

peonato Varzeano de Guaramirim
é outro torneio transferido para o

pr�ximo fim de semana.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Barra do Rio Cerro Vila Lenzi
C010 - Apartamento com 01 suíte
+ 0.1 dormitório ou com 02
dormitórios, 01 ou 02 vagas de

garagem. Pronto para morar.
.

l.334 - 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. •

!
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Centro
'L329..Ed. Sohlochet .. 01 sufte�
02 dOI'rt1ltóríos! selá· de
est8riJantaf. cezlnna. 01
banheiro soçlaJ. lavandeira.
btmhélr;o d� -strviço. sacada,
despensa{ piscina eole'tiva!
8al110 de 'festas, quadra d.e
esportest 02 etevaeeres. 01
garagem.

-

\

\

.
Baependl

L58 .. Excelente casa, contendo I

05 dormllÓfi{)s! 02. �alas, copa,
cozmha, 03 Dwcis. lavanderia,
dispensa, 8sorítórto! -ampla ares
de festas� 04 vagas de garagem.
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LEIER
Suaramirim

CQQ4 � AM t:Im A��ta�Q R��
ou {Im .Sitio �OOl HZ,300Jltlm? �t'I��
Gu{\n.\:lniJtm {} Massarlanoo�, V_
espâc�s 00 QflIM}S !íW!�4�, �me -

S�st6fn.a .tnt�v.í\OO 00. ('�l�. ��
ett'ltrofltcQ:, pfllPf�(tad.í} l�<l. 4::�n�a.�a,
pcço, �, pedatiMll, t�açào, ...
galpàQdefes1aS. �oooooo���
estn\daspaFaGami:�,�s.

Penha
L342 ,.. 2Q Piso. - 1 Suite +3quartos
amplos. banheiro Social. sacada.
10 Piso ::. Cozinha, sala de e.star e

jantar, lavanderia, despensa,
dependência de empregada,
deposito, Terraço para varal.
Escriturado. Valor negociâvel
porque falta o acabamento. na

casa.

Rua: Manoel Vicente Cardoso

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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itaivan -

www.itaivan.com.br (47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SCIMOBILIÁRIA

,
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, '

I , •

\
1

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011 Glassimais 7

'õ
�

.üI .

itaivan
IMOBILIÁRIA
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www.itaivan.com.br (47) 305.5,3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

.
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itaivan (47) 3055 3412
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, MÜllER ,& MÀRQUAROT
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Diferente até nos detalhes!
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Rua Guilherme �êinc,ker, 161 - Sala 3

(Esq'uina com Rua Marina 'Frutu'oso)
Centro - Jaraguá do, Sul SC'

(6
c;;
N

s
o:

.
u

Empreendimentos Imobiliários

LIG'UE: 337 .1 1
Plantão: 47910 .1988
atendimento@megaempreendimentos.com '

J
,

MILAN
RESIDENZIALE
• CENTRO (PRÉ
LANÇAM o)
Em área nobre do Centro da

cidade, o empreendimento oferece
2 apartamentos por andar, hall

social, espaço gourmet, piscina,
gazebo, brinquedoteca e fitness.

O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de'
área privativa com Sala de estar

/ home theater, Sala de jantar,
Ampla varanda com churrasqueira,

Cozinha, Home office (opcional), 1
suíte máster + 2 suítes, Lavabo, Área

de serviço, 3 vagas de garagem,
Depósito individual e Preparação

completa para climatização.
Consulte-nos!

Um em�reendimento único e exclusivo como

voce, na melhor localização da cidade!
Aproximadamente 11.000m2 de terreno, em excelente localização e posição solar, extensa área verde,

quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, praças, 2 Piscinas, 2 Torres, 2 Apartamentos

por andar, 2 Bevadores, Salão de Festas, Sauna, Frtness Genter, Brinquedoteca, Sala de jogos e Hall

Social. O apartamento possui 1 Suíte Máster, 3 Suítes (opção de 1 Home office), Estar, jantar, cozinha,

escaco gourmet, Ampla área de serviço e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4 Vagas de

Garagem e Área Rrivativa de 271,41 m2. Consulta·nos!

Edifício com ótima infra estrutura, oferece

piscina, sala de jogos, espaco gourrnet,
fitness e cinema Apartamento rnobãado

sob medida, com área de 112,16m2 de

área privativa, cOntendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar I jantar, ampla sacada com

Churrasqueira, cozinha, bwc social, área de

��ço e 2 vagas de gata�em.
R$ 395.000,00

Edifício conta com elevador, salão de
festas, fitness e ótima localização. Amplos

apartamentos contendo 2 ou 3 dormítórios,
sendo 1 suíte. Apartir de R$165.000,OO -

Entrada e saldo parcelado com a construtora .

CENTRO - Apartamento com 1 suíte e

2 dormitórios, sala de estar�antar, cozinha,
BWC;'área de serviço e garagem.

,

Área privativa de 93,15ifi2.
SEMI·MOBILlADOI R$265.000,OO.

CZERNIEWICZ - Suíte, 2dormitórios, sala

de estarrjantar, cozinha, BWC, sacada com

churrasqueira, área de serviço e garagem.
Área privativa 95m2. Próximo ao Colégio

Alberto Bauer. R$168.000,OO.

CZERNIEWlCZ - Suíte, 2 dormitórios, sala de

estarrjanlar, cOzinha, BWC,.área de serviço,
sacada com-churrasqueir<i e QWclgem.

, Porcelanato, Teto rebaixado em gesso, SOL

DA 1'v1ANHÃ. Área privativa de 126rrJ2.

R$190.000,OO ··FlNANClÁva··

VILA RAU - Apartamento com

2 dormitórios, sala e Cozinha integrada,
BWC, átea de servico, sacada com

churrasqueira e garagem privativa Área
privativa de 69m2. Entrega Jul.!1o de 2012.

ENTRADA + SALDO PARCELADO
COM A CONSTRUTORA.

CZERNIEWICZ - Apartamento com suíte,
,

"

2 dormltóríos, BWC, Sala de estar�antar,
cozinha (mobiliada), áreá de serviço,

sacada e garagem. Área privativa de 98m2.

R$160.000,00

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

(Esqui�a com �ua Marina Frutuoso)'
Centro - Jaraguá do Sul - se

,

..,

�
Ol

N

&i
5

Empreendimentos Imobiliários

LIGUE: 33'72 .. 1616
Plantão: 479107.1988

-atendimento@megaempreendimentos.com
, .

TERRENO PRÓXIMO
A PREFEITURA

Terreno PLANO, pronto para contruir.
Área de 1.233'm2 por RS160.000,00

e 550m2 por RS 60.000,00.

CASA NO CENTRO
- Suíte com closet,

2 donnitórios, BWC,
sala de estar com

lareira, lavabo,sala .

de jantar, cozinhà
mobiliada, área
de festas com

churrasqueira, área
deservíco,

2 vagas de garagem,
depósito e portão

eletrônico.
R$ 380.000,00.

comercial com 894m2•
Próximo a Caraguá Veículos,

CONSULTE-NOS!

BARRA DO RIO MOLHA'
Área com 10.143,nm2, próximo a

BRIMADEC. R$ 750.000,00.

Suite, 2 donnitórios, cozinha
mobiliada, 3 vagas de garagem

e demais dependências.
R$ 249.QOQ,00.

TERRENO DE ESQUINA
RIBEIRÃO CAVALO - Terreno com

361m2• FINANCIÁVEU R$ 75.000,00.

CASA NO AMIZADE
Excelente imóvel contendo

rsuite, 2 dormitórios, sala de

estar/jantar, cozinha, área de
servíco, churrasqueira e 1 vaga

"

de garagem. Terreno com 430m2•
R$ 20.0.000�OO '

SOBRADO-CENTRO
Suite, 2 dormitórios, BWC, sala de

estar;escritório, cozinha, lavabo, área
de servico, churrasqueira e 2 vaga� de

garagem. Ár.ea construída de 220m2.'

RS 530.000,00.

Área de' 1.485m2, 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 serviço, BWC

e garagem para 2 carros.

FINANCIÁVEL .

Consu'

, '

CHÁCARA MASSARANDUBA
CAMPINHA -,Terreno com

. 219.000m2, com eucalipto,
nascente, cachoeira e mata

nativa. A 14Km da Prefeitura de

'Jaraçuá do Sul via Molha.
R$ 200.000,00.

Terreno com 490m2• Casa com

3 quartos, sala, cozinha/copa,
,

área de servico, área externa
coberta com fogão a lenha.

ESCRITURADO! RS 75.000,00 -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Hospital
São JOS�I

SPEDITO
Jf

f' '"

moveis

47 3055-3300

aram ronap I::t �lIA yl pA.

www.pamplonaempreendimentos.éom.br

. "',

Ir II
IMÓVEIS

41 3275 .. 500047 3372-1616
De acordo com a lei n"4.s91!64. InlormanlOs que as imagens contidas nesse matari", possuem caráter de sugestão. n. móve:,s, assim Gome alguns materiais Gl! <icabamento repre:sefltacos nu. il�strações e plantas, não constituem parte iniegr<l<�te do contrato. O ,móvel será entregue conforme indicada no memorial

descritivo, podendo ha"en'lodíficaçóes no prcjeto arquitelô,"cO e p"'ietos can'nlemenlllres semp,é"ioavísQ.
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Excelente sobrado
geminado., contendo 1

surre mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem,

. área com churrasqueira,
lavabo e depósito. áspera

para split- COO 499

�1!l3
�

��

Casa alvenaria com edicula para
03 carros, garagem, playground,
portão eletronico, toda murada,

cozinha sob medida. FIRENZE II -

R$179 MIL - COO 644

Terreno com 2.250 m2. exelente vista Rat no ed san sebastian, mobiliado -

- COO 633 R$139 MIL - COO 656

o CORREIO DO POVO • Fimde semana, 12 e 13 de março de 2011

Ótima topografia, medindo 13m
de frente, loteamento com toda a
infraestrutura como asfalto, rede
de esgoto, água e luz. - COO 353

., ,.

Casa de alvenaria no Jardim das
Rores, c/180 rn2,privatico 63,0 m2,
2 dorm, garagem. RNANCIALVEL

. R$115 MIL - ,COO 634 .

�'.� .

Excelente sobrado na beira da praia, cf
4 dorm, 600 rn2, cf 340 rn2 construi
dos, ampla gara@m. Aceita imóveis .

na troca ou parcelamento - cod 706

Res. Terra brasilis, área de 105m
2, sufte+01 dorm, 01 vagas de
garagem. Pode ser financiado -

R$158 mil- cod 616

• SALAS COMERCIA.S

�
.. CASAS

* VIEIRAS - Casa cercada com sala,
2 dormâõríos, banheiro, cozinha; área

de serviço, quintal - R$450,OO
FIRENZE - casa com sala, 2 quartos,

banheiro, cozinha, quintal grande
(cercada). Aluguel R$6ÓQ,OO.

·APARTAMSNTO$
. * CZERNIEWICZ - apartamento sala, .

2quartos, sacada com churrasqueira,
cozinha/área serviços, garagem.

A:luguel R$590,OO.
* AMIZADE - apartamento com 2

quartos, garagem. R$480,OO. Sacada
com churrasqueira.

* BARRA - apartamento 1 quarto,
sala, cozinha, área de serviços,

garagem:- R$480,OO. Condomínio
R$60,OO com gás.

* BARRA.- apartamento 1 quarto,
sala, cozinha, área de serviços,

garagem. R$400,OO. Condomínio
R$60,OO com água.

._
•. ;,,= 1.,'

* CENTRO • (em frente ao

Colégio Jaraguá), Excelente sala
comercial (decorado por arquiteto),

dividida em recepção + 3
salas, banheiro e copa

mobiliados. Possibilidade de
negociar mobílias. R$1.500,OO.

* CENTRO - Sala comercial nova,
frente da rua marina frutuoso, pé

direito alto, 65m2• R$1.680,OO

* CENTRO - (próximo a Doce Mel),
sala comercial com 35m2 frente toda.

em vidro, banheiro, R$S90,00.

* CENTRO· Sala 80m2 com 2 banhei
ros, (próx.Breithaupt Reínoldo Raü).

Aluguel R$1.380,OO.

*BARRA - sala comercial. nova,
101 m2 com mezanino, 2 WC, insta

lação pronta para split. R$1.1 Oº,OO

*CENTRO - Salas dividida em 3
ambientes repleta de armários, 2
banheiros, hall, recepção, copa.

R$1.050,OO

. r

/

� �" '"�I-
-" .""""

- -

6�(K)6lr

h _
"_·,· _ .. _" _c�.. _ .. " �_ casa

.

. Minha,Vida

RESIDENCIAL
. NEUMANN
Apto com sufte

, + 1 dorm,
sacada com

churrasqueira
:- 'e uma vaga

..

de garagem, .

I· próxjmo
I �!t- ao centro.

. I'li

R$130.000,00.
�

\
..
:''# ENTREGA EM'\h"� y

ABRIL.COD468
:,."....,,�dj'lji;.,%��Wrt.���

CASA RESIDENCIAL com ótima
localiz�ção;.próxim;a ao antigo.

angelonl,com aquecimento solar,.
ptsclna, 4 dormitórios sendo 2

suães. Otimo.acabamento, mobilia
sob medida, monitoramento de

segurança. R$ 780 mil - cod 574

Excelente terreno para ponto comer
ciai ou prédio. Com área de 425m2.

Qtima localização. COO 590

Casa na rua cabo harry hadlich, ótima
localização central, 179,5 rn2 constru�
dos. Suíte + 3 dorm, semi-rlÍobiliada,

churrasqueira, garagem - cod 707

Apto suite + 01 dormitorio. Bem
localizado '. Em otima conservação.
80,90 M2 . R$ 130 mil - pode ser

financiado - cod 675

apto sufte+ 1 dorm, sala, cozinha, .

sacada cl churrasqueira, garagem -

..
R$145 mil- cod 705

Sobrado alvénaria com edícula, suíte+2 dorm. á(ea 181
m2;lavabo, plscna, garagem - R$220 MIL - COO 700

\ \ , \ "

., ,. ...

..
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HãUs
• I' •

irnovers
CIEa"....

,

Fone/Fax

(47) 3373-2135

REF2S9 - CAMPO
ALEGRE - Finalidade

Hotelaria - terreno com
6.815 m2 ( 2 áreas

contíguas), contendo
2 ediJic.ações - casa

principal 200m2 cf 8
peças + 1.195m2 em

alvenaria, tijolos á vista
em arcos, contendo 18

aparetamentose demais
dependencias.

R$ 1.435.000,00

• I

i --:
...

II --�,
I§I "" ..

_.�.""
-- -�

Excelente localização em Piçarras SC
- Salão de festas,Piscina, hall social; 02

Elevadores; Possibilidade de climatização
dos ambientes; Medidores individuais de

água e gás; Aptos com sala de estar, jantar
e cozinha com churrasqueira; 01 suíte e

mais 02 dormitórios; Ampla sacada; 02

Vagas de garagem; Depósito individual;
Acabamentos: massa corrida, gesso
e piso cerâmico; Todos os ambientes

voltados para o mar; Excelente ventilação e

iluminação natural;Finalização em outubro
de 2011. Consulte-nos.

SAINT TROPEl - Excelente

localização central; Ótima
ventilação e iluminação natural;

Prédio moderno e funcional; Com
isolamento acústico; Possibilidade

de climatização dos ambientes;
Medidores individuais de água e

gás; Salão de festas com vista

panorâmica e mobiliado; Fitness;
Brinquedoteca; Hall mobiliado; 02

elevadores; Excelente acabamento;
Pronto para morar: Consulte-nos.

I'NHC!iIIIl"-NU&.
IHIIU/i!!!!jJPiJi1iflW!,IfIJIII'min,,,,"�,�II�lIlI'

li lilUblf!lJlltffll,I!i1!Olf"IP:II"11 �liii�l/Ilil' ih #Ili,,�,qql'!/'
g�·A,'tt:fi�ihf{!jj1Ij._Ii!I,

'_ 'li!Jrk.W�,IJJ!di 'MLi" �.IIM!lIIfIl&"

"!/�IIJ7Illrifrl}i, �"Ürrrp �flll �11171!f11111 �1IlI'#11� 'Imf#�iH1!J}I_q,'n
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RESIDENCIAL DUMKER - 02 apartamentos
por andar, Sala de estar,Home theater,Sala

de jantar, Lavabo,Ampla varanda com

churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada,
Ampla área de serviço mobiliada,

Dependência completa de empregada, Sala
íntima ou home office com ampla sacada,

01 suíte máster mobiliada com closet e

sacada, 02 dormitórios mobiliados, BWC

Social, 02 vagas de garagem individuais,
Área total 286,00m2 ,Área privativa

172,77m2• Consulte-nos

VILLENEUVE - 01 Suíte

Máster; 03 Suítes (opção de
01 Home office);Estar, jantar,
cozinha, espaço gourmet;
Ampla área de serviço e

dependência de empregada;
Despensa e rouparia;04 Vagas
de Garagem; Área privativa:
271,41 m2; Área total:
515,12 m2;Box individual;
Acabamento personalizado e

alto padrão. Consulte-nos

I

TERRENOS
,

REF291 - Amizade - terreno de 422,50m2
com escritura no Loteamento Residencial

Grungarten. R$ 85.000,00
• REF271 - Ilha da Figueira -. Terreno
sem benfeitorias com 22.774,82ÍTl2.
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 toboáqua, 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. .

• REF270 - Ribeirão Grande do Norte
- Terreno com 375m2 sem benfeitorias

(não pode ser financiado). R$35.000,00
• 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$2,95.0_00,00
,

-

, .

• REF282 - Czerniewicz - Terreno
com 701,98m2, ótima localização. R$
250.000,00
• REF287 - Jguá Esquerda - Terreno
todo plano cl 398 m2, aceitamos

propostas. R$ 95.000,00
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Edifício com 7 pavimentos, elevador,
Fitness, brinquedoteca e parquinho.

Infra estrutura para instalação de ar condicionado

(Sistema Split) Tv, telefone, Internet e portões
Eletrônicos;

Apartamentos com 3 Dormitórios

(Suíte, e um Lavabo);
2 Dormitórios, ( 1 suíte ); Sala de estar, sala de jantar e

cozinha integrada;
.

Ampla Sacada com Grill a Carvão;
Instalação de gás e água quente na cozinha e banheiros;

Localização:
Rua Asfaltada

A uma quadra da nova ligação sobre o Rio Itapocu
Garantindo um acesso fácil e tranqüilo.

:J'�' .,
t' �;I."h'�'iIr"�'I 'r

,
I

Ref.0180)Res, Hilamar - Apto c/
elevador na Ilha da Figueira, 1 suíte +

2 dorm, sala, copa, coz, sacada churr,
bwc, área de servo 1 vaga. área 91 m2

R$175.000,00.

ENTREGA SETEMBRO 2011

l"I [�

c.f.[I;-��:r=
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.

Ret. 0227)Res. Novo Horizonte - Apto
na Vila Lenzi, c/ 1 suíte, 2 dorm, sala
de estar e jantar; coz, bwc, área de
serviço, sacada c/ çhurr. Edifício c/

playground, piscina. Area útil91 ,15m2
R$250.000,00.

����--��====�---;��������������====�==============�--------------�

Ref.094)Res. Akira - Apto na Vila Lenzi cf 1 suite+2

dorm,1 suite + 1 dorm, ou cf 2 dorm, demais dep. 1 vaga. prox. Esco

la, creche, mercado. A partir de R$.1 05.900,00 Entrada + parcela e

saldo cf finco Bancário ou ainda parcelas direto cf construtor.

TERRENOS

Ref.0204)Casa no Amizade -

Com 1 suíte + 2 dorm, sala de
estar e jantar, coz, bwc, lavan

deria, área ,de serviço, 2 vaga de
garagem. Area const. 142,67m2

R$255.000,00
.

Ref.0179)Sobrado no Centro - Parte Supe
rior sendo 1 suíte c/ closet + 2dorm, bwc,
sala intima, Parte inferior c/ sala de estar e

jantar, coz, área de serviço, bwc, dispensa,
1 dorm, 2 vagas de garagem, piscina, área
const. 281 m2 R$?OO.OOO,OO aceita imóvel
de menor valor como parte de pagamento,

legalizada para financiamento c/ FGTS.

�ef.005)Terreno No Amizade -

Area Privilegiada, rua astsnaca
aceita carro de menor valor até
R$25.000,00 e saldo cf financ.
cf construção peta plano Minha
Casa Minha Vida.R$75.000,00.

Ref.0205)Terreno com
ótima localização no bairro

Jaraguá Esquerdo, loteamento
Constantino Pradi II, área de
15X30, 450m2 ( Colocar em

cima de R$125.000,00 por
R$110.000,00)

Ref.0189) Terreno no
Loteamento Malibu,

bairro Ilha da Figueira área
424m2R$55.000,00 aceita

financiamento pelo plano Minha
Casa Minha Vida

Ret0235) Terreno no Amizade
- Loteamento Ville D' Lyon com

336m2 R$ 90.000,00 Aceita
financiamento bancária.

Ref.061 )Excelente Casa na Vila Rau - Próximo
ao Sup. Merc. Brasão c/ 1 suíte + 2 dorm,
demais dep, edícula, área const. 155m2,

Temeno de esq. c/ 478,82m2 R$295.000.00,
aceita financ. c/ FGTS, aceita terreno ou

chácara como parte do pagamento.

Ref.0186)Casa no Amizade - c/ 1 suíte, 2
dorm, COZo 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.

, Ref.01 97)Sobrado na Vila Lalau - Parte
superior, com 4 dorm, 1 bwc, 1 COZ, sala
de estar, churrasqueira, área de serviço.
Parte inferior, sala de estar/ jantar, COZo 2

dorm.1 bwc, área privo 324m2 const.. R$
260.000,00 aceita financiamento.

Ref.0162)Casa em Schroeder Nova-- Com 2
dorm, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem,

área util70 m2 terreno 360m2 R$135.000,00
aceita financ. bancário com. FGTS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011 Glassimais

I
�RICARDO

r

rTl e1IIIIJrlilIP COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA - VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS

• Casa no bairro Amizade com 1 quarto, 1

banheiro e demais dependências. R$ 450,00

• Kit no bairro Vila Lalau com peças

conjugadas e 1 vaga de garagem. R$ 300,00

• Casa no bairro São Luíz com 1 suíte + 2

quartos, 1 vaga de garagem e demais

dependências. R$ 900,00 Próx. a estofados

Bellarta

• Apto no bairro Francisco de Paula com 2

quartos, 1 banheiro, churrasqueira, 1 vaga

de garagem e demais dependências. R$

575,00

• Apto no bairro Baependi com 1 suíte +

Cód 323: CASA NO BAIRRO VILA NOVA, PRONTA
PARA FINANCIAMENTO .

2 quartos, 1 banheiro social, 1 vaga de

garagem e demais dependências. R$ 770,00

1 suíte + 2 quartos, 1 vaga de garagem
e demais dependências.

De: R$ 280.QOO,00 Para: R$ 250.000,00

• Apto no bairro Vila Nova com 2 quartos,

I
1 banheiro, 1 vaga de garagem e demais

.

dependências. R$ 530,00 Próx. Auto Peças I

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

L
Residencial Jardim

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

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv .

a cabo com caixas individuais
subterrôneas. Tratamento de esgoto e

todo infra-estruturo poro construir.

�f�

I
� no "Loteamento

I Pradi I lotenmentc Prodi I
Casa com 2 quartos, sala e "
cozinho integrado, um bwc, Apartamento com 2 quartos, solo e

I óre�od:e�::��=�em �::!�ç�� �����:!O�OUb�::�' !���::.
L"'il"!d1lII'�jJIIjj_'I1IiI"/IIf'ID/III1IiI"I11/IIIIIi�ll",_IiIiIHiIlIn_J1II__il8JllliJlmlm"II!I/IIIIIJIJ \,m/llfI�W_1iiI/I1nY1/1iillli!i!_®i"I/I",mrl'II!II/IIiII/llldnm_,'um"m'R1/IIJI1n__di!_,mPlimm_rd/II1d1!1'I1IiIIIIIlII_IW"/�

Papagaio.

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

Grubba 3.097.

Terreno com área de 612,376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.Rua Adelina Klein
Ehlert 538 Firenzi - Tifa
martin - área terreno:

350,OOm2 - área
construída: 50,OOm2

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro.

Chácara com área
de 117.475m2
localizada no

Garibaldi a 20km
de Jaraguá do Sul.

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. SR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Terreno com área de

6.487,23m2-loealizado a Rua
Waldemar Grubba 3.161

Condomínio residenciallocafizado no bairro Ribeirão Cavalo

Aptos de 55,21 m� 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)
·"'.d" "

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Classimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

.. ---......__

Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
·�WWw.atlantaimoveis.com

Ref. 2416
• Aptos c/1
suíte com

closet + 2
Dorms.
• 2 Coberturas
Duplex.
Apenas
2 aptos
por andar.
A partir de
R$ 345.000,00

ReI. 2425
Resid. Alécio
Berri c/ 1 suíte
master, 2 dorm
com sacada,
bwc social,
sala de estar/
jantar, sala de

L:.U�- TV, sacada,
� coz, área de

serviço com

bwc, 2 vagas de
garagem.(Ficam
todos os móveis
sob medida).
Área de festas
com piscina.
R$ 430.000,00

Ref. 2339 Resid. Belle Vie no Centro c/ 3
suítes (1 master com closet e sacada, 2

demi-suítes), Ampla sala de jantar e estar
com sacada e churrq, COZ, área de serviço

com estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE
02 APTOS POR ANDAR) A Partir de R$

345.000,00 Obra Incorporada nO 60.398

Ref. 2384 Resid. Don Michael na Vila Nova cl 1 suite cl
closet, 2 dorm, bwc social, sala de estar e jantar, sacada
com churrq, área de serviços,garagem. R$ 155.000,00 á

R$ 215.000,00 Obra Incorporada n° 60.863

•

ReI. 2381 Resid. Saint Germain na Vila Nova cf 1 suíte, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área de serviço,
garagem. Acabamento: rebaixamento em gesso nas salas, piso laminado em

madeira nos dormitórios, porcelanato nas salas, preparaçâo para ar split,
hidrometro individual. Apartir de R$ 165.000,00

Ref. Resid Nostra no Água Verde
c/ 2 dorm, bwc, sala de jantar/ .

estar, sacada com churrq, cOI,
área de serviço, garagem.

Obra Incorporada n° ?
R$ 130.000,00

ReI. 2417 Resid. Vancoiver no

centro c/ 01 suite mob,02 dormi sala
de jantar,estar, bwc social rnoh.coz
mob, sacada com churr4l:02 vagas

para garagem. R$370.000,00

ReI. 1634 no centro cl
02 quartos mobiliado,

mais 02 quartos
bwc social, sala,

cozinha mobiliada
com sala de jantar,

bwc social, depósito,
lavanderia, dispensa,
churrasqueira. ACEITA

FINANCIAMENTO
BANCÁRIOR$

550.000,00

ReI. 2433 Resid. ASPEN na Vila Nova
c/ com 01 suíte, 02 quartos, bwc social
mobiliado, sala de estar e jantar, cozinha
mobiliada, lavanderia mobiliada,sacada
com churrasqueira + área externa, 02

vagas de garagem. R$ 250.000,00

, Ref. 1633 Casa 02 quartos,'
sendo um deles c/ close

mobiliado, bwc social
mobiliado, escritório

mobiliado, sala de estar/
jantar, cozinha mobiliada,

lavanderia, área de
festas, garagem fechada
para 02 carros. ACEITA

FINANCIAMENTO BANCÁRIO
R$ 310.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Wm pli0jetá, fas€i.mamte, que QfiQ�Õ'e o perfeita eqli-lilílrlria
emt..rre a valorização e flexibilidade dos espaços,

iluminação "natural e vista prlvllegtadá.

* 06 Opções de plantas a sua escolha;
* Otimização dos espaços;
* Planta versátil e funcional;
* Iluminação natural eprlvlleglada:
* Perfeita orientação solar;
* Preparação para climatização;
* Medidores individuais de água e gás;
* 02 Elevadores;
* 02 Apartamentos por andar;
* 22 apartamentos.

Porque é perfeito para morar?

Tomar café da manhã ou desfrutar o churrasco com os amigos
numa varanda ampla e ensolarada, observando a exuberante

vista da cidade ..

Ver sua família se divertindo na piscina, na brinquedoteca ou

no salão de festas, com conforto e segurança.

Receber seus amigos e sentir-se orgulhoso por morar num

prédio tão bonito e confortável.

Morar bem. Sentir-se bem. Desfrutar suas conquistas e viver

intensamente a sua felicidade. Aproximar-se do equilíbrio.

A Proma dedica-se a você.

Porque é um ótimo investimento?

Adquirir o Milano Residenziale lhe permite direcionar seus

recursos auma construtora sólida e confiável, contar com a

qualidade em 'cada detalhe e' usufruir da moderna tecnologia
com sustentabilidade.

Ver seu patrimônio valorizado e reconhecido pela marca

Proma.

WWW.MILANORESIDENZIALE.COM.B·R

NDIMENTO QNLINE LIGAMOS PA RECEBA NOVIDADES NO E�'

�

1
I
I
I

I
!
I

I. I· <,,\\
/
I
I

!
I
I

!
!
I

I
I
I

!
I
!
!
!
/
I

! '<,

!
I
I

!
!
!
I

!
I
I

!
I
I
/
/

I
I
I
I
/
I
I

I
I

! .

I
I
/
I
I

I
I
I
/
I
I

!
I
I
I
I
I
I

I
/

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

!
I
I
I
I
I
I

!
!
/
I

!
I
!
I

I
I

!
I
I
1
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!
I
I

I
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

l
I

1
. I

Glassimais o CORREIO DO povo· Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

!l1I1/l11I/l11I1111111/11U/llllllll/iJilI/WU/lUlJlhU/I/IUII/lIOn/lllnUlllnmlll/lllilflIImIIUlllllmlIIJlJIJlIl/llil/l/II//llli//U/IIIUIIIIIUfll!/DJIUOIIHI/OIIU/1I111111I/bill/HIWIIIIIIIOU/iíi/llIJi/i//i'lUJJIIIIIIO/ll/i/I///I/UO/III//UflIU//JfIJII/1IH1II/lIiUOO/IIO/WU/il/l/ull/II/UU/I!Jm/ll/lIiIIIUI/i/lUIIII/I!IIUII/JJiI/I/lIl/l/lli/IIllfllilUOi/WOIII!/lilu/mlft;//illí/JlJl//IIiOI/'IIDI//I/U/I/ll
1II1I//I/lIIII////"UtiJ!/I,W//UIIU/I/lIIí/JlJ/W./UIIflIUII/lIIH/mO/I//mOIll!f.llllllU,)IlíO//lliIUIDiDllllJJU/I/IIHPfJ!I/I/II/I//IIH/I//um/lJII/I/lUIIIIII dJm/lllrl! .

I ... nl II.
,p' Um

IIIIIIII/II/00'IJlDnlll/llnm/IIHIIIUU/mlRl/I�)/1I0/I/I//UJJ/unlll/lO/lIU/III1HI//P/UII/IIUllmIUllfPWIIIIII/II/IlI//IWllilIUII/II/i/W/I/IIII/mIlHIIIIIIUIIMIII mli .111' �r�f\ IfI� q�r' Ifi;Wli lI. ,/' Ifl/lIJ�h f"fi'Itf,�m, "��; �UII/{I I,f�W�1 I/lllHINi/dl!WII. �t%, !I%rI�fdm;:u,'i �ffi �,�;,
'IIHJm/W/lI/PII/lDID�mmmlffn/lm/mUIIIIí/JlJ/Ul/m/ldJIUilll/umil/lllllml/llin/III/lImIII1/mnhldJI/lil/l/m/III/MII/lnDrlWlIII/II/Ií/W/i/IlI1/U/I//I/liI/f,I//I/I '!II/I/PIV �,;/iP 'Ui! �! qq',JI;' Ih, 1/'111111 Y!/ml/I' '!I!",tpl' lillP' 1111#11111 /111. 11/n 1110 i�IJ/,111 1.% i/�"IW' 1UI. 'lIIJ,l/11

VILA RAU
Residencial

I Atlantis - apto
201 Com suíte +

/
dois dormitórios,

I safa estar/jantar,
I cozinha,
;

.

lavanderia,
J banheiro social,

i!,q sacada com

churrasqueira e i

vaga de garagem.
R$ 160,000,00,

NOVA BRASíLlA
"RESIDENCIAL
MATER DEI"

- Apartamentos
com suíte' + 02
dormitórios, 1 owc,
sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
RS 175.000,00. -

Apartamentos com

02 dormitórios, 1

bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
RS 145.000,00.

WW1Nmmscllellercorretordeimoveis.com.br
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III

AMIZADE· I 11LOTEAMENTO
MUNIQUE -

I I

I "RESIDENCIAL I IIII FLOR DO CAMPO" I
Apartamentos com I I

! 02 dormitórios, 1 I i
I bwc, sala, cozinha, I i

II lavanderia, sacada I

I
com churrasqueira, I

I 1 vaga de garagem, I I
I R$ 130.000,00. II I
I . ·i
I i

f---.-------.----.--.-----.-----.---� II VILA NOVA -

III Residencial Grand I
Ufe ,

Prédio com elevador I. JARAGUÁ ESQUERDO· , Casa com suíte mais 03 dormitórios, bwc
- Apto nO 503 - Sala I social, sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia .:

estar/jantar, cozinha, i, Churrasqueira, lavabo e garagem nos fundos. Metragem da casa:
lavanderia, suite + 2

quartos, banheiro l_ .. _�9_���?_�:�����gem do terreno: 409,50m2 - R$450.000,OO.
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

• ÁGUA VERDE. R$11 O.OOO,OO.AMIZADE.
" LOTEAMENTO VILLE DE LYON. R$95.000,OO.

TERRENOS

l'[EBRENtig'J1Wú;, ,,,L· h ",;,N., ,: -,;;., .. �I '�J

002 - Nereu Ramos, com , .. , , , R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 � , R$800.000,00
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
045 - Santo Antônio, terreno com 92.230,00m2, constituído com 02 geminados de mais ou menos 139,00m2 R$650,000,00
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
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 , R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pf indústria) R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 " , , , "" ,R$500,000,0O
156 - Chico de Paulo, terreno com 1.141 ,34m2 �

·

R$15Ô.000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2 , R$200,000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
236 - Amizade terreno com 375,00m2.(Residencial Munique), " .. , , , R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364 ,00m2. (Residencial Munique)., , .. R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

,
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009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00
025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,00m2,terreno com 504,00m2 R$190.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2. (aceita fin. bane.) R$126.000,OO
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
150- João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 , R$ 178.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00

SíriOS " !/J!i,,,.. ·'''�I'lr1fllll.!!!f.úi!mHJlI,',liiflfif!l;:;;;

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m2 , R$550.000,00
038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 , R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.00(},,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
061 - João Pessoa, casa de alv, cf 327,23m2, edícúla, cachoeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2 R$795.000,00
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas cf área de 126.600,00m2 R$640.000,00

I

I
I
\

I

I
I
1

I
I

I 9102-52993370-6624

029 - Nereu Ramos - terreno com

4.317,70m2 R$1.000,000,OO

030 - Santo Antonio, cf casa

de alv., rancho, lagoa, cf área de

175.000,OOm2, aceita imóvel de
menor valor R$450,OOO,00

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

www.deocarimoveis.com.br

091 - Czerniewicz - casa de alve
naria com 182,OOm2 e terreno com

600,OOm2, R$125.000,00

�PAR:rAMENTO
.

. , I : 'i
•

, ' . ,li/r ' ,.� o'" ' .11.. ,
1 ! J

.

lJ n.l,.. .!I
" r

063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2, R$175.000,00
070- Três Rios do Sul, apartamentos com área de 61 ,36m2 " R$11 0.000,00
106 - Centro, apartsrnerto com área total de 120,86m2 " " R$230.000,00

LOCAÇÃO ii .
! 1" "I'·, I.. ,'.

. I,.,. ",
'

•. , '/� .. I, m., .fl/l P. •.• ,. ,. ,. "i.' '. ; I, " ].,. 'i' I ..

Apartamento Centrp , , , , ,., :, , , , , , " " .. :., .. " R$ 650,00
Apartamento Vila Lenzi , , , , , , ".,." , R$550,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit. + sacada c/ chur. + demais

dependencias. R$164.000,00

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 10/03/2011

---:>
I

m
L!)
L!)
N

U
UJ
o:::
u

-

I M O B· I L I A R I' A

MANN
COMPRA • VENDE

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

REF: 3091 - AGUA VERDE - 3 dormitórios,
,

2 bwc, garagem p/2 carros.

OFERTA DA SEMANA
DE R$ 262.000,00 POR R$ 239.000,00!

REF: 3991 -

CENTENARIO
- 2 dormit.,bwc
social,sala de jantar/
estar, cozinha, area

de serviço, sacada

c/cnurrasq., 1 vaga.
apto.102,202,302
- ENTREGA JULHO
DE 2011. VALOR
R$120.000,00

REF: 1676 - VILA
LALAU - suite
c/ sacada + 1
dormitarias + bwc
social + sacada c/
churrasqueira, demais
dependencias. apto
201 - entr 06/2011.
n° incorporaçao:
61.526

R$140.000,00

REF: 3635 - CZERNIEWCZ
,

-: apartamentos 2 e

3 dormitarias, sendo

com suite + sacada cf
churrasqueira. "O,TIMO
PADRAO"
Á PARTIR DE

R$ 189.280,00

Ref: 4411 - Chico
de Paula - 1 suite +

, 6 quartos, 4 bwc, 4

vagas dê garagem,
sala jantar estar, sala I,de tv, area de festa I
com piscina, portoes
eletronicos!
R$ 760.000,00
Aceita permuta!

REF: 3651 - VILA LENZI - 1 suíte .

+' 2 dormit. + sala + cozinha + area de serviço.
R$160.000,00

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3
dorm. com suite, Brinquedoteca, salao de testas

com terraço condominial.
"OTIMO PADRAO ". Á CONSULTAR.

REF: 3925 - AMIZADE - Vila de Leon - Á
PARTIR DE 92.000,00

REF: 3923 - MOLHA - 2 ou 3 dormitorio

(cf suite), proporcionará opções de lazer
como: brinquedoteca e salao de festas.

Á CONSULTAR. FAÇA A SUA PROPOSTA

C?-':"

REF: 39215 - JOAO PESSOA - 02 dorm ou

suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite + 02
dorm. ENTRADA Á PARTIR DE R$ 2.000,00 +

PARCELAS DE R$ 300,00 POR MES.

REF: 39213 - CZERNIEWICZ - 1 suite (com bwc

mobiliado) + 2 dorm. cozinha mobiliada sala, bwc
social mobiliado. A CONSULTAR

REF: 120 - RAU - 2 dormitorios, bwc social,
cozinha/a. serviço, sala jantar/estar. R$120.000,00.

Aceita financiamento

REF: 3874 - AMIZADE - 2 dorm, sacada
c/ churrasqueira, gas individual, e outras

dependencias. R$ Á CONSULTAR

OPORTUNIDADE:
• TERRENOS COM ENTRADA

DE R$5.000,00 E SALDO
FINANCIAMENTO BANCARIO, I

POSSIBILlADADE DO PLANO
MINHA CASA MINHA VIDA!

.. TERRENOS Á PARTIR DE

R$50.000,00

CONSULTE-NOS REF: 4331 - TRES RIOS 00 SUL - 2 dorrn, 1 bwc, 1 vaga de

garagem. r$125.000,OO. ENTREGA: JULHO DE 2.011

.imoveisemiaragua.com.br
,"'I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ETE

REF276 - UBATUBA (São Francisco)
- Casa alv. com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc e garagem para 3 carros.

R$106.000,00

:,'>C SAS

',iltt .�I'

, '. ,,IiIII'"
Ref: 1165 - CORUPA - Casa c/

2 qtos, copa/cozinha, sala, bwc e

garagem, terreno com 450,OOm2.
R$: 75.000,00.

REF268 - STO ANTÔNIO - Casa
alv. com 2 qtos, bwc, sala, coz.,

lavand., gar., + 1 casa de madeira
nos fundos, terreno com 967m2.

R$200.000,00

REF290 - BARRA DO RIO CERRO
- Terreno com galpão, galpão c/

110m2 de área construída, 2 bwc
lado de fora + 4 salas de 80m2

total. R$ 150.000,00

REF286 - VILA LENZI - aptos c/ 2
qtos, sala! cozinha conjugadas, área de

serviço, bwc. A partir de R$ 115.000,00.

REF251 - ESTRADA NOVA - Casa
Alvenaria com 3 quartos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia e varanda.
R$80.000,00

"jLr'i' -,.!�/.I;;iE ,'!i.�

Ref: 1166 - SANTA LUZIA - Sobrado terreo:
c/2 salas com., cozinha, chur, lavand.,

deposito, bwc masculino e feminino. 10
piso: apto c/2 qtos, bwc, sala e cozinha,
terreno c/ 388,72m2. R$: 230.000,00.

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto com
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar, bwc, cozinha, lavanderia,

sacada com chur. R$180.000,00

'------------------------------,

I

I

I

I

.,:j._.�4 ..........
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I
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-------------------------------

MILANO RESIDENZIALE - Sala
de estar / home theater; sala de

jantar; 01 suíte máster + 02 Suítes;
Ampla varanda com churrasqueira;

Cozinha (opção integração com

o jantar); Home office (opcional);
Lavabo social; Lavanderia; Lavabo

de serviço; Sacada técnica para
climatização; 03 vagas de garagem;

Depósito individual. Consulte-nos

Ref: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado c/ suíte, 4 quartos, 3
salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.

R$: 1.300.000,00

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto c/
1 suíte + 2 qtos, cozinha, área de
serviço, sala de jantar e estar, bwc,
sacada c/ churrasqueira, 1 vaga de
garagem, 2° andar. R$ 180.000,00

REF289 - CAMPO ALEGRE -

Finalidade Hotelaria - terreno com
6.815 m2 ( 2 áreas contíguas),
contendo 2 edificações - casa

principal 200m2 c/ 8 peças +
1.195m2 em alvenaria, tijolos
á vista em arcos, contendo
18 aparetamentose demais
dependencias. R$ 1.435.000,00

REF285 - Vila Lalau - Aptos de 02
qtos ou 1 suíte + 2 qtos e demais

dep. A partir de R$ 95.9000,00

VERNON RESIDENCE - 03 Suítes,
01 Home office, Estar, jantar e

espaço gourmet integrados, Ampla
sacada, 03 Vagas de Garagem,

Área privativa: 241,01 m2, Área total:

408,65m2, Estrutura, completa
para climatização, Box individual,

Acabamento alto padrão.
Consulte-nos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 Suíte + 2Qtos, AI.: 110m2
1 Suíte + 1 Qto, 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,

Centro

Terrenos
e Galpões

para sua empresa
\

Ref.:00344.001 Bairro: Amizade

1suite+1qto OU 1suite+2qtos Marque um horário e

venha conversar com
.

nossos corretores.!

LOCACAo
•

Sala Comercial
.

2 Wc, mezanino,
estacionamento particular.
Tubulação para split,
portão eletrônico, água
no sistema de condomínio.

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

Resldencial 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, lavanderia,
1 vaga de gara em.

Ref.:00330.001 Bairro:Nereu Ramos
Área:54m2 R$120.000,OO

Localização:
[..&d��4'

Loteamento Res. Viena
R$ 370.000,00

Localização:
'Bairro BaepeoQf
�'R$ 550.00Q,OeY

- Casa cf 1 su ite cf closet +

2 quártos, Wc social,
Ampla sala de estar e jantar ��

Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem cobertas.

Piso porcelanato. Área contruída: 211,91 m2 Área terreno: 540m2
Frente: 30,70m, Lateral: 17m

1 suite com closet + preparação para hidra,
2 quartos,piso superior todo em laminado,
piso inferior todo em porcelanato,
fino acabamento.

Área terreno:

277,50m2
Frente: 15m

Lateral: 18,50m

De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo. •
- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio.

j

I
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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% gesso, mas
sa corrida com pintura premium, porcelanato na área social,
ponto de ln nos dormitórios e sal Qe alum(nium

IM863 - Apartamento na

Planta - Barra do Rio

Cerro - Com área util de

70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/2012.
R$115.000,OO

E aptos com 87,54-1 suite

+ 2 quartos, e demais

dependencias Apartir de

R$ 125.000,00

www.imoveisca ital.net

REF. 219 - 8. Jaraguá Esquerdo: Residencial Camposanpiero - Casa
alto padrão: 01 suíte, 02 Quartos, bwc social, cozinha com churrasque
ira, sala sala jantar, lavabo, área de testas com churrasqueira, deck

lavand�rial ara 5, (scfna e campinho

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

churrasqueira. Residencial com 02. elevaQores, salão de tes-
, .,

vista pra

Ref. 148 - Czerniewicz, Jaraguá qo Sul - Linda casa em alvenaria!
Próximo a garagem da Canarinho.Area.construída de 140.00m2Jer
reno de 401 ,00m2. 04 dormitórips, sendo 1 suite; sala de estar; sala de
jantar; 02 banheiros; Cozinha; Area de serviço;. Garagem para 02 car

ros; Janelas em blindex; Acabamentos com detalhes em gesso e grani-
. adeiras em itaúfi '. sc'

3376·5050 Plantão: Marcia 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 . Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobili·ariareal.net
IM870 - Galpão

Comercial no Rio
Cerro" - Rua

Alberto Utpadel,
contendo 200m2•

R$1.600,00

IM844-

'Apartamento novo

na Barra, com área
de 72.90 m2,
sacada com

churrasqueira, 2
dormitorios. R$

120.000,00 entrada
de R$20.000.00 e

saldo- em 48 vezes.

IM873-

Apartamento no

Amizade -RUA
ARTHUR GUNTHER

- 695, com 1
suite + 2 quartos,
área de 89 m2• R$

190.000,00

CASAS IMB34 - Casa no

Amizade - RUA
EMILlA HORNBURG -

110- Contendo 1
suíte+ 2 quartos,
Closet,Sala Jantar,
Lavabo.Biblioteca,

Piso em porcelanato
em todos os

ambíentes. Área de
232 m2 construída. R$

650.000,00

IM838 Casa no Bairro Jaraguá 99 -

Rua Arduino Períni . Contendo 1 suite
+ 2 quartos, sala, cozinha, BWC,

lavanderia, garagem, churrasqueira.
Área de 95 m2. R$128,000,00

PRONTA PARA FINANCIAR

IM878 - Casa na Barra Rua Marisa

Regina Langa - 114, com 3 quartos,
sala, cozinha, BWC e demais depend ..

Terreno com 450 m2 e área construlda
de 140 m2. R$195.000,00

REF IM821 - Casa na Barra do
Rio Cerro- Contendo 1 s�íte + 2
quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros, lavanderia,
churrasqueira. R$245.000,00

IMB13 - Casa no Nova Brasília RUA
JOSE MENEGOTTI - 201- Com área

construlda de 270 m2, semi-mobiliada, 1
suite + 2 quartos .R$480.000,00

REF 0143-
Terreno no

Bairro Agua
Verde- Rua

Bertoldo
EnkeTerreno

15x28, �rea total
de 420 m2.

R$110,000,00

IM880 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
- 488, Contendo

1209,00 m2 - com

24 m frete e 22,50
fundos. R$
630.000,00 REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasllia- Rua José

Emmendoerier n01571.Contendo 17,50 x 40 - área total de
700m2, e* casa com 60 m2 em média. R$380.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDE:SE Tapetes e Capachos per
sonalizados, represento direto de

fabrica, com garantia e sem custo
de frete. Atendo toda a região. TR:
3376-4035 com Viviane.

VENDE-SE balcão de cozinha com

cuba de' marmorite R$ 180,00 TR:
3371-6021

VENDE-SE Jogo de jantar estilo colo

nial, mesa de oito cadeiras e "oratória,
R$ 890,00 TR: 3371-6021

VENDE-SE Uma corrente e uma pul
seira de prata grossa, valor á com

binar TR: 3055-0695 ou 9184-5739
com Luiz.

GELADEIRA - Vende-se, continen
tal 270 L, cor branca R$250,00 TR:
96257488 com Antônio após ás
14:30 h.

VENDE-SE varias peças para cons

VENDE-SE Levantamento de vidros trução Hidráulica, valor á combinar

(não a maquina) para carros Citroen. TR: 3055-0695 ou 9184-5739 com

R$50,00(sem instalação) TR: 9973- Luiz

9503 ou 3370-1016 com Cristiano
VENDE-SE Maquina Feeza, TR:

VENDE-SE Par de 69 Pioneer 350 9918-6757 com Cristiano.
watts PMPO. R$100,00 TR: 9973-
9503 OU 3370-1016 com Cristiano

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 2 maquinas. de costura,
1 reta e 1 overloque R$ 1.100,00
as duas máquinas. TR: 9203-3197
Valdecir.

IlfllIllllI/l/lllllllllllllllh PRO CURA-SE

VENDE-SE Aparelho de som Phili

phs, caixas grandes R$300,00 TR:
3371-5942.

VENDE-SE Tv CCE nova "14" com

controle R$150,OOTR: 3273-7946
ou 9994-6637.

VENDE-SE TV 20" CCE cl controle
R$220,OO 8443-3633

/WIIIIII/lIIU/lIIIUIIII,

APARTAM �NTOS
VILA NOVA Vende-se apartamen
to no Edifício Marangoni, com 2

quartos, banheiro social, lavabo,
garagem e sacada. Ficam móveis
sob medida no banheiro e cozinha.
Prédio com salão de festas e par
quinho infantil. R$ 160.000,00. TR:
3376-4110 I 9163-7000 em horário
comercial.

,
,

111/11111/;: CASAS
VILA LENZI- Vende-se, uma casa

mista próx. Ao colégio Albano Kansl
ler, com 3 quartos, escriturada ex

celente terreno livre de enchente e

morro. Com piso e forro em PVC.
R$90.000.00. TR: 3371-6069. Greci
11.831.

JARAGUA 99 Vende-se casa de

VENDE-SE Monitor 14" LG R$220,00
madeira com uma de material

8443-3633
nos fundos, loteamento Miranda,
R$80.000,QO. TR:3273-6938.

VENDE-SE Play Station 2 Slim cl Jo-
. ILHA DA FIGUEIRA _ vende-se casa

gos R$260,00 8443-3633

VENDE-SE Maquina marcenaria TR:
8844-5501.

PROCURA-SE de diarista que reside Vende-se - Caixa para moto, gran

próximo as propriedades da prefei- de, H$80,00. TR: ,3373-0489 com

tura TR: 3370-7857 ou 3275-6129 Robson.
Marlene

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 Moça para dividir

apartamento na vila lalau, Próx. A
FATEJ R$320,00 com aguá e luz. TR:
8827-6139 ou 9628-3467.

P�ESTA-SE Serviços para podar ár
vores. TR: 9158-0019.

PROCURA-SE Empresa que dispo
nibilize máquina TEAR CIRCULAR,
para tecelão que já possui o galpão.
TR: 3374-0927 com Edson.

fll/lIIIII/lIIII/lII/lIIIIIM

VE N O E-SE

VENDE-SE Uma piscina 2.0001itros
R$50,00. TR: 3371-5942.

VENDE-SE Para confecção, apare
lho, banquetas, estante para fios, re

lógio ponto, bebedouro e guarda vo

lumes. TR:3374-0927 com Edson .:

VENDE-SE Fábrica de produtos de

limpeza em funcionamento. TR:
3374-0927 com Edson.

VENDE-SE Máquinas usadas pi fabri
car Velas modelo Sete Dias, Comuns,
Lamparinas, Artísticas e tanque pi
derreter parafina cl capacidade 200
litros. Inclui Baldes, 2 caixas d'água,
moto bomba e canos para instala

ção. Ao comprar informaremos como

produzir, fornecedores e clientes para
continuar o trabalho, não temos mais

condições devido a motivos de saúde
familiar.TR:9219-2201.

de alvenaria, Rua Antônio B. Sch
midt, próximo ao mercado Fontana.
Livre de enchente. Liberada para fi

nanciamento.R$145.000,00.Estuda
se propostas TR:8425-6491/8453-
4717 ou 3374-2075.

área de 25.900 m2 na Rua Domin

gos Rosa 946,com poço artesiano
com nascente de água, aceita-se
veículos no negocio e parcela
mento diretamente com o dono.R$
R$165.000,00 TR:9196-1 000

MASSARANDUBA- 'Casa com suíte,
2 quartos, 101 m2, nova e pode ser

financiada pela caixa. R$135.000,00

RAU - Vende - se, casa de alvenaria,
próximo ao brasão, com lage, três

quartos, garagem, para dois carros

e churrasqueira, R$ 88.000,00, não
aceito financiamento TR: 3371-6009

RS130,OO
(somente na cota)

Guia acompanhando o

grupo, ônibus executivo

(47) 3437-7919
(47) 9635-2688

LOTEAMENTO MARAJOARA - Uma na troca TR: 8429-5903 I 3370-

casa de alvenaria 136 m2, terreno de 3414'/8465-6251
407 m2 com 1 suíte, 2 dormitório,
sala de estar e jantar, cozinha, lavan- BARRA RIO MOLHA - Vende-se

deria, dispensa e 2 vagas para gara- em condomínio fechado, a 7 km do

gemo TR: 88715814 ou 3372-2265 centro, com 20.198,54 rnz. Terreno

com Fabiano. escriturado com energia elétrica,
ribeirão e nascente. R$ 65.000,00.
Entrada 50% + parcelamento .. TR:
3376-4110 I 9163-7000 em horário
comercial.

.

= LOCAÇÕES
ALUGA-SE - Terreno plano próximo
a Weg, livre de enchente TR: 9997-
5027.

SALA COMERCIAL- Aluga-se 100
.m2, na Rua Vitor Rosenberguer n040,
preferência para igreja' TR: 3371-
6968.

/lInlf/DUIIWI�: TE R R E NOS
AGUA VERDE - Vende-se lindo ter

SÃO FRANCISCO - Vende -se uma rena de 450 m2. R$ 105.000,00 si
ILHA DA FIGUEIRA -Vende-se chácara com 1.700m2. Aceito carro troca. TR: (47) 9977-1276.

11/I1/11I/lIUIHUllllfIII, 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 Jara

guá do Sul. TR. 9148-26771 9116-
9841

RIO CERRO 11- Vende -se 50 mil m2,
dois lagoas de peixe, duas nascente,
R$ 120.000,00 TR: 3376-0726

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imobiliariamg:comEdson Müller (47) 9112-1700

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

www.mul1ercorretor.com.br

Av. Marechal Castelo Branco, 1412

Centro· Schroeder/SC - 89275-000

O. '. acara- = a

km de Jgs - Com 172 mil m2, com

casa mis, rancho, palmitos, aipim,
milho,frutas, com 5.000 p. eucaliptos,

etc., Valor R$ 250.000,00

. Cód 4005 io Cerro II
22000m2, casa c\200m2 semi

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut etc.

R$ 220 mil

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

-

Financiável CEF

R$165 mil

(Próx. gruta) -suites)+3 qtos,
.

sala, copa, cozinha, fog lenh.
garagem, bwc

R$140 mil

o " Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv. copa. cozinha,
lavanderia e garagem. terrreno 530

012, Valor do imóvel R$ 650 mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha, '

lavanderia. bwc, churrasqueira
sacaca garagem - Valor

R$ 150,000,00

- ia Camarada, 4 km
centro Chácara com +/, 11.000.00

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

R$ 110mil

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

,

BREVE EM ARAQUARll lOTEAMEN�O INDUSTRIAll
COM LOTES A PARTIR DE 6 Mil M2 • VALOR· R$50,OO 1M2
Casas Bairro ÂreaITerreno� Construção· Valor
1002 �-Baependi . 300m' 350m' 500mil
1046 SFS/ltagliaçú 60001' 600m'.3pav. 550 mil

. Hl48' çentro ,; 532m2 150m' 800mil
Vila Rau, 'com 1 quarto, sala, C?d.1 �49 - Nova Brasília - 2 1065 Vila Nova (2casas) 1500111' 350mil

cozinha bwc lavanderia sUltes(hldr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia Barra do Sul aprox.90m� 135mB

Isrrer 37
'

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar, ApartamelJ!0s Local

garagem: terreno c?m 4m.'
garagem 4 carros.preço sob 2002 SfS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'fSuite+2q 95mili

R$ 85 mil' consulta. 12020 Scl1roeder Centro 2qurlos ·130mill

_______!!"!"!�"'!"!!!'�����---_-f2017 Amizade Cond. 3quartos 125mB

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2018 Centro' Próx. R. Procópi03quartos 150miJ

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande Terren Área

experiência no mercado de construções/Deixe todas as preocupações e os 13040 Centro(prox.Kohlbach)
. Chácara .

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 4041 SFS/Ribeira 172.000m1
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' 4003 Pedra Branca 90.000 m'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 4005 Rio Cerro II' 22,OOOm2

��:�to,m�n.��."·tç.;�Stu
..

·A;:.::ª�q.P�'!t,ü�nlcos'�.'�.-." .... :6�� �:��:ii�á�i�:tavo;��.���� • (Prox,Palhoça)
1 vw � Aluguei- Centro- Casa 3quartos+camaemb.+armárío

ottt.4GIQ$f'HA
'it: {;I >;}:'( "'!-'i" '(/'o 1 ..'"

3000m�+i- 650mil

250mil
300miJ
220,mH
180mil
150mif
R$750,OO

�� -� - -" - � ,

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS contato@imobiliariamg.com

,.."

IMOBILIÁRIA
®

IMOVEIS PARA LOCAÇA0
CENTRO

-- Apart. (novo) 1 dormi!., sala.eoz., área serv., bwc, sacada cl
churr. e garagem. Residencial das Tulipas. Aluguel: R$ 540,00INTERIMÓVEIS

nos de bons negócios! -- Apart.3 dormi!., sala, coz. área serviço., bwc, e garagem.
Av. Mal Deodoro da Fonseca - Ed. Picolli. Aluguel: R$ 750,00

FONE: (47) 337

Apart. 1 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R. Mal. Deodoro da Fonseca - Ed. Florença. Aluguel: R$ 600,00

-- Apart. 2 dormit., sala, copa, COZ., bwc, lavanderia e qaraqem.
Rua José Albus, 95 - Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00

Casa, 04 dormit., sendo 01 suíte cl hidra, sala, 2 bwc, sacada,
cozo cl móveis sob medida, sala estar/jantar, lavabo, despensa,
área de serv., áreas de festas cl churr., garagem pI 02 carros.

Casa murada. R. Eugênio Lessmann, 301. Aluguel: R$ 2.000,00

Apart. 2 dormit., sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R. Ca?o H . .f1àdlich, Ap. 304 - Ed. pedra Rubi. Aluguel: R$ 750,00

Apart. 03 dormi!. (sendo 01 suite), sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada cfchurrasqueira-e 02 vagas de garagem.
R. José Maraogoni, 510 - Res. O' AngeUs, Aluguel: R$ 750,00

Sala Comercial Market Place, 60 - Sala 604 - R. Reinoldo Rau,
Aluguel: R$ 560,00.

ILHA DA FIGUEIRA ,.�,:. "'.. »»:

Apart. 3 eormít. (sendo 1 suíte), sala" cbiirítía�bwc, lavanderia,
churr., sacada e garagem. R. José.Payan}3Iõ. Aluguel: R$ 700,00.

Apart. 2 dormit., sala, cOZ., lavand., bwc.-.sacada e garagem.
Rua Domingos da Rosa. Ed. Bela Vlstã. ��Iuguel: R$ 600,00

'; ... "t. _
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Ret:2111 - Apto no Bairro Vila Novo, Res. Monise
com,1 Suíte com armórios sob medido, estante com

vidros;; 2 quortos;Bwcs com balcão e pio, torneiro e

box; Socado com churrosqueiro;Cozinho com ormórios
sob medida,bolcão, pio, torneiro; Solo de estor/joRtor,

garagem poro 3 cotros. Preço: 229.000,00

Ref: 20'99 - Apto. no Bairro Águo Verde, Res. Nostro,
com 2 dormitórios, bwc, solo de estar, solo de jantar com

socado; cOlinho, óreo de.serviço, 1 vogo estoáonomento,

aJ Preço RS13O'.OOO,OO'

RfI. 207(}'� 00 ooino VOO NIMI, Res.1bn
fMhoeI, (0011 sú1e, 2 quartos, � de estor, solo de jonfllr,
rozinOO, iKDdo (001,�ueilO, ároo de mgl, 1 ou 2
\UjOS de golOJellS. � de 89, 00m2 o 110, (X)m2: Preço

de R$155JXXl, 00,0 R$215.000, 00.

3370·1122
9117·1122

RUI Guilherme Dlncklr, 181 i laia OI i Centro
i Esquina com I RUI Marina Frutuoso CIP

81211460 i Jarlluá do lulile"

wwwilvanalmovels.com.br
lva na@lv!nalmovels.comibr

Ret: 2073 - Apto no Centro, Res. Korine
com,2 dormitórios, bwc, cozinho, solo estor/ jantar,

•

óreo de selViço, socado.1 vogo de Q0tagem"_'- '.� .

" 'Preço R,$ .133.0'0'0,0'0', "C.
";'tf,'

.k:!t,!j

Ret. 21 O'1- Apto no Bairro Amizade, R�. ,1tacolOllJi
com, 2 quartos, bwc soàu!, cozinho, sido jantar/estar, .

";.. � óreo de servigl, socada cam murrosqueiro, órea de festti.
Preço RS 130.000,00 á 137.000,00.

'

Ret. 209,8 - apartamento - Res. Maktub - Bairro
.

Novo Brasília - 02 dorm, 01 bwc, solo estar, socado,
cozinho, lavanderia, garagem - Valor RS139.000,O'O'

Ref: 110'7 - Coso no Bairro úemiewia com,l cp:
garogem 2 carros alinhados, óreo de selViço, cozinho,

bwc,chu.rrosqueiro. 2°p: solo de estar com s(Jcodo, 1 suíte
.

com s��o, 2 dormitórios; bwc soclol.Terreno 308m2
i,l\{11x28) . Preço R$425.O'O'O,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;
• tnfraestruturapara

instalação de
arcondlclonado (sistema
spllt), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.
M;

•• _M_�W ::,, � _

• Hall de entrada com

elevador;
.

if
• Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

Ref: 1108 - Geminado no Bairro Rou com, suíte com

hidro, 2 dormitórios, bwc social, solo estor/jonotor,
cozinho, lavabo, órea de selViço, churrasqueira. Obs:
Fico moveis dos bwcs e lavabo. Preço R$230.000,OO

Ref. 1 ffo - Coso no bairro Borro do Rio Cerro com,1
Suíte máster mobiliado, escritório mobiliado, 02 bwcs

mobiliados, solo de estar com home, cozinho mobiliado,
ár�a ,de selViço com armários e 02 vogas de garagem:

Areo do coso:201Om2• Preço RS 360.000,00.

�����������,
Eng", Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto �'f".Ê'.'êmm\
cõilna--írrlobTlfáiia e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-j

��fiR��r��WJ�'���
Solon Carlos Schrauth
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(47) 3371-6600
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outros NEGÓCIOS acesse:
,r

Para ver este

I-

Y _l�
X.
(,

CORRESPONDENTE

(47) 3375-0505
9153-1112 i 9135·4977

MOBILIÁRIA

ESENÇ�
Terreno 10.000m2, BR-
280. Jguá do Sul - SC.

R$ 57.000,00.

Terreno 35.209,55m2,
Nereu Ramos. Jguá do

Sul- SC. R$ 275.000�...

!
�

,CC
:c
CJ., I

. CMcaracl85.000m'+ casadealv. 90m'. Chácara c/70.200m2, com casa alv. Chácara 37.000m2, 90% desmatada;
localização excelente, a 4km da lunellí e nascente na Estrada Caminho com casa, a 4 Km do centro. Corupá-
TêxlilemCorupá/SC.R$130.000,OO. M C á/SC R$100 000 00orro.. orup . .,. se. R$125.000,OO.'

mm
Casa 200m', 2 quartos, 1 suíte, sala. copa,
COZ., área de festa, lavand., bw e garragem.
Ter ..605m'. Aceita casa Corupà ou Enseada.

Casa 60m', 2 quartos, sala, copa, COZ., Terreno 24mx29m'+ Casa 49m', 2

lavand., bw e garragem. Terr. de 360m2• quart.�s e demais dependências. Corupá.
Ano. Bom - Corupá. R$ 60.000,00. R$ 88.000,00.

-,
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•
Casa 3 Quartos - Centro

3 quartos sendo 1 suíte, 2 BWC·s. garagem.
R$ 320.000,00. Aceita proposta.

"""",*,-*iI4

I

,

Casa 3 Quartos - Nereu Ramos
.3 quartos, banheiro, lavabo, sala, cozinha, lavanderia, garagem, despensa

Terreno com 525m2• A casa não tem problema com enchente.
Próximo a BR. R$ 170.000;00. Aceita proposta.

5
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CREC! m 1959mJ

-

'I s.

, .
LOTES

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2, - Reg. Imóveis
MI9.205.

, Bãirtti. joão�'.P-��soa - lotes
com' aprox. 350m2, ruas

asfaltadas, Em. fase de
aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 54.965.'.

.

r/>"� ,�� ;;:\..
.

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox. 350m2, rua q,sfal-.
tada, totalmente. legalizado, pronto pra consfruir, financiávêl

pela Caixa. - Reg:'-lmóyej�,MI mãe 59.123

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2, rua cqm
asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

)

.;

-

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase de
conclusão - Reg. Imóveis MI24.783.

Correspondente

Bairro Barra do Rio Cerro
- lotes com aprox. 350m2

".

ruas asfaltadas, Em fase de

aprovação no Registro de
Imóveis. MI mãe 31.497

)
)
)

/

i
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lY.�\�A·�D �,..1�fH·(sR DA.-Ví()A,;

CASAS:
H669 Casa com 2 quartos - Bairro Chie.o de
Paula. RS 350,00.
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto - Bairro
Água Verde - R$460,00
H67QCasa com 2 quartos - Bairro Estrada
Nova. R$ 450,00.
H671 Casa de madeira com 03quartos. Bairro
Agua Verde. R$750,00.

,.

APTOS:
H554 Apto com 2 quartos - Bairro Vila laIau •

R$440,00 + cond
H557 Apto com 02quartos. Bairro Amizade
RS430;OO + cone,
H565 Apto com 02quartos� Bairro Vila Rau
RS500,OO + cond.

.

H412 Ouitinéte com 1 quarto. Bairro
CzemiewieiR$350,00 + água e luz
H553 apto com 1 suíte, 2 'Wartos • Bairro
Centro - R$ 700,00 + Cond
H563 Apto 2 quartos. Bairro Barra R$ 705,00
+ cond.

.

H560 Apto com 2 quartos. Bairro Czerniewicz
RS670,00
H566 Apto com 2. quartos- Bairro Nereu
Ramos. RS 450,00 ;t- água e luz.

H327 terreno com 1600 m2 na vila lenzi - Rua
João And(�dos Reis, tótalmente legalizado!
Estudamos Propostas. Valor: 420.000,00.

Rua Domingos
Rodrigues da Nova·

Centro
Suite + 1 quarto,

bwc social, sala em

2 ambientes com

sacada e

churrasqueira -

terraço Area
privativa 86.00 m'
Predio com piscina

e 2 elevadores.

T"). "f-). ("�
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ALUGUEL COMERCIAL:

H724 Sala comercial com 76 m2 - Bairro
Santa luzia. RS399,OO

_.

H725 Sala comercial com 3S,68m2 - Bairro
Centro. R$350,DO + cond.
H723 Sala com. com 70m2. Bairro Centro.
RS490,OO + COnd. + IPTU.
H710 Sala comercial com 60m2 - Bairro Nova
Brasília. R�500,DD
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. �

Bairro Centro. R$670,OO + IPTU
H707 Sala comercial com 8Dm2 - Bairro Nova
Brasílía R$6DO.OO
H73D Sala com 1 ODm2• Bairro Centro
R$1.50D,OO.:
H729 Galpão com 200m2 " Bairro Ilha da

Figueira-· R$3.DOD.OO,
.

H726 Galpão com 520m2• Bairro Vila Nova
R$4.5DO,OD
H731 Casa com 6 quartos - Bairro Centro BS
1.200,0.0 .

H2D4 Residencial VIVER BEM com 71,.0.0 m2
área total - 2 quartos, banheiro socla; sala de
estar, jantar, cozinha. lavanderia, sacada com

churrasqueira e garagem. Rua Ewaldo Schwarz -

Bairro Amizade. Valor: 110.000,00 - ENTRADA
MAIS PARCELAS MENSAIS DE R$50D,OO ATÉ A

LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO.

i-HAIJ11'�T ,�l
.

i """",,,�_._í..li,�'I./'..õ DIA
I "HU,tQl9 4tii!i'tUlf

��.ll\\\�\\1\\\W.1WI'\\\iW\\I1\\\\\\\í\\l\��",""'_"""""

.

Aptos com 01suite + 01qu,arto com 75,OOm2 e
. .

aptos comütsulte + 02quartos com 89m2•
Rua Dom Bosco, 111- entre a Marisol e a

-

Weg 2 • Bairro Vila Lalau. .. VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2• Bairro Ilha
da Fiqueira.
H324 Chácara com 47.500m2• Tifa dos
Monos. Valor R$95.000,OO.

'VENDA DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.0DOm2, com casa de
120m2,. com rancho hordenhadeira
alJtomátiêa. 3 km do centro de massaranduba.

R�260�DOD,DO. Aceita imóvel como parte de

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2 no Bairro Czemiewicz
com 01 quarto mais suite. Rua Nivaldo'
Pereira. Valor R$22D.OOO,OO

�......_----------"------...--_.""",,

.I_'
..

H205 Duplex frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área interna .

Pi'édio com elevador, Piscina, 'sàlão d,e festas
com duas churrasqueiras e fomo para Pizza! . !

Valor 420.0.00,00 Pode ser financiado.

H203 Villeneuve Residence aptos com área total
de 51S,12m2• Para quem gosta de viver com

.

requinle e segurança.
---_"'--

HD209 Apartamento com 2 quartos li
demais dependencia�: Entrega final Março

de 2011. valor.138.000,OO.

J f ( I' ; ! 1 , I,
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(47) 3373·3404
(47) 3373· 066

www.imobiliariaws.com.br l[e�das@imobiliariaws.com.br· vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro

Ref:325 Amizáde/'
Glfar�mirim Lote com área de

,

445,04m2 R$70;OOO,OO .:;

Rei: 208" Cenlro/Guaramirlm: casa
em .alve�anacOm 2 quartos + 1 suite,
sala de estar e jantar, cozinha, área de

serviços; banheiro, churrasqueira e

garagem,casa toda murada com portão
eletJ:ônlco, R$2.70.000,OO

.

Rei 002&c1ilinhal Guaranllrim Casa

Geminada com 03 quartos. sala de estar;
cozinha; banheiro, área de serViço e garagem
.

R$125.000.00 Financiável pela Caixa.

Ref 2�7 Corticeira! Guarami.rlm: Sobrado
contendo 4 apartamentos: O� quartos, sála,

.

cozinha, banheiro e lavalíderla. Valor total do
imóvel R$170.000,OO

,Re1218 : Bananal do Sull Guaramirim Casa em,
alvenaria com 03 quartos, sendo 01 suite, sala de

,estar/jantar, banheiro social, cozinha e lavanderia,
.•.. Jll1agem métam�ritfn��trativa, .Em c.onst��ç,ãoJ!
< : i R$150.00Q,OO Financláve! pela Caixa> •.

Ref: 223· Amlzade/Guaramlrim • Sobrado"geminadO
com 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavandería e

garagem. Área construída de 65m2, toda rilurada.
R$110.000,00

",' ;;.
.

Rel233 AvaV Guaramirim Casa em a1venana com 03
.

quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem e edícula nos fundos
da casa com área de festas e eScritóno. R$150.000,OO

. .

Rei 230 Amizade/
.

Guaramirim
Terreno com área

de 4888,OQm2
R$65..000,0,O

Guaramirim

.
WS Imóveis agora com consultoria

Habitacional! Facilitamos seu

processo de financiamento pela
C�ixa Econêmica Federal.

Rel241l. CentlWJaraguâ do SUl.
ApartamentonoVo contendo.Q 1 suite '

com banheira de hídrumassagem, 02
quartos, sala âe eStar! íantar. cozlnha,

i\ área de SêfvjÇQstr�4rrasqu�ir� e.:...

sàcada;'Prédiõ cçm área de (estas.':.'
piscina e elevador. RS 320.000;00/

.

• Ref: 199' �uamiranga/Gllara.nlrim Terreno com
.•. i>

.189.780,OOrp� éqnt�nd? arr.oizerf3, t�r(as proÁutiva§ _; ; ....

Terr�QO escritUrado; 8$800,900,00
..... .,

Ref: 226 • Amizade/Guaramirint� .

Jerrenocom 420m2 pronto parâ'
construic 8$75.090;00

..... ,

Rel207 CentrO! GUaramlrim êasa em alvenaria com 02
....

quartos, sala, copa, COZinha, banheiro, area de �ço,
.: chonas.queira, garagem e uma edicula oos fundos com

01 quartos. Casa' toda mu�da com portão c

.

,./êletrónico, R$220.000,OO

.. . :;,:,..,_ : ..
'

-

�

• Ref: 197 Cenlro/Guarãmirlm Casa em alvenaria'
com'3 quartos, sala, cozinha, 1 banheirô,

lavanderia e garagem:65m�, R$65.000,oo
--; .

Re1216:AvalfGuaramltlm Casa mista com 02
quartos, saia, cozinha, banheiro '6 lavanderia

;. .

,"' RS6IÍ.OOU;oo, '

Ref 220 Guamiranglll Guarâmirim Casa em

alvenaria com 03 quartos, sala de estar e jantar,
cozinha, 02 banheiros, área de serviços,
garagem e área de festas. R$160.000,00

ReI 214: AvalJ Guar.amirlm . Terreno na RUa

pnncipal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,00

Classimais' 33r:- I)

Financiamentos

C�I_l.!i(i(:A�'
.

'.'r'
,

,l:ii&:
_ i�,_ ..

CAIXA ECONÔMICA 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.

Ret 242 Escolinha/ Guaramirim
Casa,NOVA com 02 quartos, sala;

cozinha, banheíro, lavanderia e

''''garagem ,R,�145.090,0Q:, "

/

I

I

: Ref 205 Amizade! Guaramírim casa

geminada com 02 quartos sendo g1
"sufte, sala,cozinha, banheira $o.cial,:

lavan(jéría e garâ;gern..'Cas,i-
'

..,

murada. R$127Ü100,

ReI: ÔÍl2.31 AmizadelGuar�mirlm Terreno com área de 6075m2, çoritendG Dl casa em '

alyen
.

� aproximadainent� 309m2,' com 02 coZiflhas. 02 salas; m�sapino, piscina, ��a:de.

:
'

� 'festas, deck de frénie para o Rio(r,epresa). Valor sob �onsLÍlta. ". . c" ) n;
" ".' " "

-.

I
'

.

';. ..
. :.� ..

'�!í;;,; ·6:<..... t.; .

Ref: 0237 : caixa li' agualGuaramirim • Gasa
msta com? quartos, sala, COíjnha, 1 banheiro e

I<\vanderia, 8$65.000;00 !

Ref 221 A�aJ Guaramirlm Casa em alvenaria,
com 02 quartos, banheiro, sala, coZinha,'
lavanderia e garagem: R$t25.000,00

Ref 229 éorticeira/Guaramirim Casa d�
alvenaria, aprox .. 200m2, 03 quartôs, 01 suite,
salà de estar. 02 cozInhas, banheiro, lavanderia
e garagem RS150.000,00

'é'Ref:00234 Aval! Guatamlrilll Ca�á'cpl1J
." Quartos, sala de estan cozinha, 02 bánheiros,

, lavanderia', 02 garagens, casa toda múrada.
R$145.00IJ,OO

Rei: 238· AvailGuaramirim ·,2 casas mistas, cada
.. uma com 3 quartos, sala, cozínha. 1 banheiro e

lavanderia. 70m2 de áiea,construida {cada) e terreno
com 366m2 todo murado. R$145�OOO,OO

5
)

)
)
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Ref 085 - Barra do Rio
Cerror Casa de Alvenaria

. c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +
.

Edícula com área de
serViço, dispensa, bwc

social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
.� c/334m2 - R$182.000,OO
I

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

ReI 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, áfea de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.IID!"OO

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com

.

945m2 - R$n.ooO,oo
• 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

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

NÃO PERCA!! Ótima opcriunidade

de investir em SCHROEDER.

APTO. com 2'dOl'm., na planta,

somente hoje -por apenás

�S 79.900,00 à vista,
,í

ILigue agora 47- 8800.8800

47.3055 0073 �-' www.�passos.com.br
Mórina frutuoso" 180 - &.010 4D - Centro - Jaro'guó-do Sul -se

",. • II>

, '

. " , . , .
� _ .1 -

... _ .,.
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i. C H A l E 3m-1500· 3215-1500
� �1500·9639-1500

3312-0651
9913-5304Imobiliária APA"RTAMENTOS

vendas@chaleimobiliaria.'com.br
Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul

� ,www.chaleimobiliaria.com..br· www.futuroa
..

artamentos.com.br .

)

RESIDENCIAL
�

RICHARD STRAUSS
Rua Arthur Gumz, esquina com Rua José Marangon� Vila Nova,

quase defronte ao Círculo Italiano.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e dois
/

dormitórios., bwc social, sala de estar/ian-
/

-__' )
.)

tar, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira e vaga dupla de garagem, /

com áreas estimadas de 153,63 m2 total e
J

98,50 m2 privativo .

Rua Marina Frutuoso ao lado do n° 111, Centro,
próximo ao Beira Rio Clube de Campo..

'
.

. Apartamentos TIPO 01 �om 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 87,6·6' rÍ12 privativo

Apartamentos TIPO 02 com dois

dormitórios, bwc social, sala de es-

, tarjjantar,cozinh8', área de serviço,
.sacada com churrasqueira e vaga de

.

garagem, com áreas estimadas de

119,29m2 total e 76,06m2 privativo

.
.

)
41 )

,)
)
)

.)
)

')
. (

I
(

.I

)

Apartamentos'TIPO 02 com dois dormi-
.

�'t

tórios, 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

��1��t;�_.ereçosj�, Custo Estimados pelos Condomínios sªm""âCãbãmentos;váiidos-ãié'3P03Hi ]ÃpÓsreaTu�e_peíâ"vàriaçãodõ"CÜBf9�nstrução"pêTõ�fstemalde"iC(indõ.tTIínlo Fechado a Preço de CUS!? (Preço Ábertôj' - Não é Incorporação! . �;' �:':':, :�':',:" '. �!
�_'I,i!��j_'a"��, " t 7 " ; "

,.,,'

, , , : - D.vulgaçao para rcrmacão de Grupo de Condommo conforme LeI4.581i641" !, ii �"'�, �,� li'-% -ti, � ,t;- 4. r. �, '" , .. t o:'; f �, h ",�. :' �-�'" t;d. 'lo ""'A -'t ,'!l.,� '" ,,, ) •.., J;.o,� ",.;"lí 'ii
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EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS -,

47 2107-0500
Av. Marechal Deodoro da Fonseca� 1698

www.leier.imb.br
r

'

Localização: ,Ilha da Figueira Localização: Joio Pessoa Localização: Czerniewiez

Localllaçlo� Vila Bltpendf locaUzaçio: Uha da Figueira

" '. Lo�allz�çao: B�.I.rro A�iza�e_........

. ,
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RESIDENCIAL ADELAIDE

I
I

Residencial Adelaide no bairro
Amizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 77,00m2, com 1 suíte + 1

quarto, banheiro, sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 apartamentos por

andar. Acabamento em massa

curtida, gesso, piso cerâmico,
vidros temperados. Ótima

localização residencial em rua sem

saída asfaltada.

Preço à partir: R$135.000,00 ou

Entrada + SaldO Parcelado direto
com a imobiliária em até 60 vezes!

Berta
".

m ó v e
.

s

f"I·'''I/JJ,m''''/li'''",'''''''''""''/liIDJ'iBflll�III''"'."Il!I,"I''''.'''''''''''''''''ffiI''''""""""".""m"'"""._/lim/li",,,,w.�,,,.,,,,,,,,",mmlll""""""l
�

m

�

I

r"/U""m'''""/IIIIIII,"""m",,m''''ffNlllflII''ilOlII'''''''''III1ff''/I""''''''''''''''Iff''III''''''''''''''''.",,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,
••,,,,,,,,,,,mO""'""""'III"III''''''''''''''.''''"''''''IIIIIil1''"""'/U••

I
�

{
I

1
I

I
I
(
1
1
"
)
)

(

Cod 13000 Galpão com 730,00 m2 aproximadamente
( consulte-nos)

Cod 10006 Casa 02 suítes + 01 dormitório
Valor R$ 2.000,00

Cod 11004 Apartamento 01 suite + 01 dormitório
Valor R$ 550 00

I" '","::�' ,

'::,
"

-- ,- e -', Àtendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às' 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
t "

, ,
- -'
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6.193 - Vila Nova - Paradise Residence.
Com uma suíte, 1 dormitório, sala de

estar cf sacada e churrasqueira, sala de
jantar, cozinha, área de serviço, banheiro

social e garagem. com área total de
100,57m2. R$185.000,00

6.030 - Baependi - Residencial Neumann.
Apto com área útil 66,05m2• com uma
suíte + 1 dormitório, sala de estar com
sacada e churrasqueira, copa, cozinha,

banheiro, área de serviço e garagem para
um carro. R$130.000,OO

6.155 - BARRA - Res. Cezzane. Apto
com uma suíte, 1 dormitório, coz

inha mobiliada, sala de estar, dormitório,
banheiro, garagem. área útil de 66,11 m2.

R$140.000,00

6.108 - CENTRO- Apartamento com área
de 148,00m2• com 1 suite, 2 quartos,
bwc, sala de tv, copa/cozinha, área de

.

serviço, sacada, garagem dupla. salão de
festas no condominio. R$185.000,00

6.086 - VILA NOVA - Residencial bertha
klann. apto com uma suíte, 2 dorm., bwc
social, sala de estar com sacada e ctur
rasqueira, sala de jantar, cozinha, área de
serviço, 2 vagas de garagem + terraço.

com-área total de 214,03m2. R$266.988,00

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. c! 1
suite com cioset + 2 quartos + dependências

de empregada completa, sacada, ampla sala
conjugada, escritório, 2 bwc, cozinha, móveis
sob medida, piso porcelanato e laminado de

madeira e garagem. R$300.000,00

Bairro:Czemiewicz '� Rua 13 de MaiO,n" 590 -01 sUíte,O'l qto, si, GOz,
bwc, lav ê,02 gát. R$,850,DD-Edif. MontVermont

, ,',

, Baírrb Água Verd� � Rua Jorge Buh� n° 336 -2qtos, si, CO!, owq: laVe
gar.R$ 500,00
Bairro Vila Lenzl -Rua Marcelo Sarni,q 31 4 -�qtQs, si, COl, "OWQ, lave
gar.R$400,OO.

'.' .

Bairro Vila Lenzi ,_Rua Victor Rozen1berg,nP 384 rOl suíte, 2qtos, s� coz,
bwe, tave gar-R$700,OD.

.

,6.163 - SCHROEDER - Casa de alvenaria
com 01 suíte + 02 quartos, sala, coz,
bwc, lav, + edícula com garagem ter
reno com 450,00M2 (15,00 X 30,00),

R$190.000,OO

6.094 - VILA NOVA - Sobrado com área de
526,57m2. terreno com área de 384,25m2
sala de visitas, sala de jantar, 2 suites, 1

quarto, 5 bwc, churrasqueira, jardim de
inverno, 2 garagens, sala tv. R$490.000,00

6.043- CZERNIEWICZ - sobrado c/t
suíte master + 3 quartos, piscina, 3
salas, copa, cozinha, área de festas cf
churrasq., quadra de basquete, móveis
projetados, mata atlântica preservada
dentro da propriedade, brínquedoteca,
escritório, dependências de empre
gada, lavanderia, 5 vagas de garagem
para visitantes. R$620.000,OO

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria
com 01 suíte com banheira de hidro

+ 02 quartos, sala, copa, coz,
área de festas com churrasque

ira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00

6.201- RIO CERRO- Terreno
cf área de 11.784,50m2. cf

1 sobrado de 475,00m2+ 1
edicula de 81 ,00m2. localizado

na sc-416. R$1.300.000,OO

6.142- CENTRO - apto cf 1 suíte
cf closet e hidro, 1 dormitório/

escritório, bwc, sala de jantar, sala
de t. v cf sacada e churrasq., cozinha,

área serviço e sacada, 2 vagas
de garagem. apto todo mobiliado.

R$350.000,OO

6.066- ILHA DA FIGUEIRA -

apto cf 1 suíte + 1 quarto, sala,
coz, bwc, lavand. e garagem.
R$145.000,00. entrada e +

parcelas.

6.217- CENTRO - terreno comercial
com 1.275,00m2 (25,50 x 50,00) O
terreno possui 2 edificações de alve-

naria, a primeira com 3QO,OOm2. Sendo
restaurante na parte inferior e 02 aptos
na parte superior. A 2° edificação tem

200,00m2, sendo um escritório na parte
inferior e um apto na parte superior.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

Brinquedoteca
Playground

4 apartamentos por andar Piscina

Estacionamento privativo Espaço Htness

Portão e porteiro eletrônico

Central de gás

o Apartamento
2 quartos
Sala de estar e jantar

. Cozjnha

Sacada com churrasqueira
Bwc socialAcessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva Área de serviço
Salão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL

�í]��
-��

� ID�WfD D-miftl

�tJdí1�

Sensores de presença

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

PRÉ .. lANCAMENTO DE VENDAS
.::>

Faça já sua reserva

01 QUARTO:
- Ed. Manacá, Centro R$_450,00
- Quitinete Centro R$380, 00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia

R$550,OO
- Casa alv Santo Antonio R$300,OO
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx.

Lojão da Vila) R$470,00 cf condomínio
incluso.

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília, R$500,OO
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasília R$500,00
'- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$500',00

,

02 QUARTOS:
- Ed. Ferreti, Centro, R$ 580,00
- Ed. Platanus R$ 650,00, Centro
- Apto Nova Brasília R$ 380,00
- Apto Tifa Martins R$ 650,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira

R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$600,00
- Apto São Luis, próx. Arroz Urbano

R$450,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00
- Apto Czerniewicz, R$ 390,00
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha

I mobiliada
ct fogão + Split R$ 1400,00

03 QUARTOS:
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, 680,00
- Ed. Walter Bartel, Baependi R$ 780,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 730,00
- Ed. Amaryllis, cozinha mobiliada R$ 850,00
- Ed. Real Parque, NOVO, Vila Nova

R$980,00
- Ed, Chiodini, em frente colégio São Luis
- Ed. Novo Horizonte ct 02 garagens A

partir de R$1.1 00,00
- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueira R$800,00
- Ed. Procópio, Centro R$ 770,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$ 870,00

CASAS:
- Casa Barra Rio Molha 95m2

R$1000,00
,- Sobrado geminada Barra R$830,OO
- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada

R$ 2500,00
- Sobrado geminado NOVO Ilha da

Figueira R$1.200,00
- Casa alv Nova Brasilia R$ 630;'00
- Casa alv Centro, alto padrão

R$4.300,00
- Casa comercial alv ampla, Centro

R$4.000,00
- Casa cm! Ilha da Figueira 220m2

R$2000,00
- Casa madeira Vila Nova, R$ 550,00
- Casa madeira Vila Nova, R$ 650,00

Vaga de estacionamento

Área Privatíva

- Casa alv Nova Brasília R$ 630,00
.

LOCA AO COMERCIAL
,"�SAlAS COMERC:IAIS

- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2

R$50Q,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2

R$5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2

R$6.000,00
- Casa alv Centro 240m2 R$2500,OO
- Sala cml em cima VIACRED, Centro

R$450,00 .

- Sala Tower Center, Centro R$ 1300,00

GALPÕES
- Galpão Alv. Centro c/300 m2

R$4.000,00
- Galp_ão Alv. Centro cl 300 m2 +

estacionam. R$5.500,00

TERRENOS PARA lOCAÇAo
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao

lado da prefeitura. R$300,00 cada.
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração

3000) cl aprox. 350m2, R$380,00
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3

,mi! metros R$1.000,00
- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

-

o
w

reendimentos Imobiliários Ltda. 5

Pôrt'imóveis
www.parcimoveis.com.br

APARTAMENTOS ---,--

Ret. 1010 - Centro - Ed.
Amaranthus - Apto amplo si suíte

Ref. 1004 - Vila Nova - Resid Real máster + 2 quartos, 4 banheiros,
Parque - Apto cf suite + 2 quartos, sala, ampla sacada com churrasqueira.
cOZ., sacada c/ cnurrasq., área oe'serviço Completa área social e de lazer :

cl sacada e garagem. Localização I no predio. R$540.000,OO. Aceita I

_____ 2�Yl!��!_aº� ��20_!l:ºº-0��0. _ J ! '-iE��c_i���n_t�_ba�cá!i�_:_ __I

Ref.1035-Centro-Edif. SaintTropez
Cobertura com suite + 2 quartos, 4 banheiros,
com ambientes amplos e interligados (cozinha,

sala de estar I copa), telTaço cf deck com

banheira Spa, ampla área de festas, Box pi
depóstto na garagem, 3 vagas garagem.

___________B$5�8J.9Q,Q_O-,-_ __ _ __

Moradas da Serra - Apto cf suite + 2

quartos, 2 banheiros, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$192.000,00.

Aceita linanciamento bancário.

ReI. 1006 - Vila Lenzi - Aptos C/suíte + 2 qtos,
sala para dois ambientes, cozinha integrada, área
de serviço, bwc social, sacada e/chulTasqueira e

2 garagens Prédio c/ piscina, sala de ginástica e

espaço gourmet. R$ 235.000,00 Aceita

_ Ji!l.!!oç,_6_anL _

--·--·-·--·---- .. --- .. - ..

----·-·--i

I
I
I
/

II
II
ii
II

II
I{
II

'.. /

ii
I
I
I
I I
I I
I I
I I
I I

R f 1045.- C
.

_ S
. i : ReI. 1040 - Vila Nova - Torre di Luna-

e.
.

zerme�cz amt
: / Apto cl 2 quartos, banneíro, sacada com

Sebastlan - F!at mobiliado cf suíte, I : churrasqueira, acabamento diferenciado,
Hidromassagem, 2 banheiros, : garagem. R$155.000,OO. Aceita

Garagem. R$i40.000,OO. I : financiamento bancário.

I

Ref. 1056 - 8aependi - Ed.lpanerna - : I Apto semi-mobiliado cf suite + 2 quartos, I

apto c/ suíte + 2 quartos, 2 banheiros, 1 :: 2 banheiros, 1 garagem. R$250.000,OO :
garagem. R$175.000,OO. : : Aceita financiamento bancário. :

_.______ .,_, .. _._._, . __
' '-. ....... _ ....__ .. _.w ._ ... _. _ .... _. _ .. .,1

I

I
!

I,
II

Ref 1042 - Baependi - Apto cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros, garagem. 1R$130_000,oo. I
'-"-'-"--"-'-'-�"- ._'._._ ,,_ ,_ ._.'_ '_'_"_ '_'_ '_"_'_"__ '_ '_-"_'- - - ._._,__ '-- -_ .. _ .. _- --"-,- ._ .. _---_.__._ .. -

ReI. 1022 :- Vila Lalau - Edif Lilium

Apto cl 2 quartos, banheiro, garagem.
R$115.000,00. Aceita financiamento

bancário.

.. ..

�CASAS------ MI

!
.

r'":" ,4
-'"

"" ",'.,_" �"." .. 'H '
_ ,-. -_.� _." ,""

I
Ref 024 - Amizade -

Sobrado c/ suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
AceitaRei. 007 - Amizade - Casa cl suíte master + 2

quartos, 3 banheíros, Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito, despensa, escritório.
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

Ref. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00
quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.000,OO.
Rei. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$139.000,OO.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa cf 4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas.
R$120.000,OO.

ReI. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,OO. Aceita financiamento bancário.

ReI: 2007 - Centro - Terreno cf 1199,60m2,
Ideal para construção de prédio.

R$700.000,OO

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO:

Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno c/350m2 de frente para Rua José Narloch.

R$120.000,OO.

Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,OO.

ReI: 029 - São Luís - Casa c/ suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, cozinha

mobiliada, churrasqueira, 2 vagas
garagem. R$298.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 011 - Baependi - Sobrado
com suíte + 2 quartos, 3

banheiros, 2 vagas garagem,
R$490.000,OO.

ReI. 036 - Centenário - Casa cj suíte +

2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,OO. Aceita

financiamento bancádo.

Ref. 2029 -Amizade- Terreno com 337,50m2_ R$84.000,OO.
ReI. 034 - Schroeder - Casa cl suite rnaster

+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,
lareira, piscina, sauna. Terreno com a.212m2.

RS530.000,OO. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE·NOS.

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

I'
II
I/
II
II
II
,/
I/
II
{
�
U
II
II
11. __�_ ..... _ .....� .. " .• , Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3371-7931GIRASSOL ,

IMOVEIS

Cód.: 3126- côd.: 2108-
3194 - Bom Casa no bairro
investimento. Ilha da Figueira

R$450.000,OO com 3 dorm.,
!. Com demais

I 926,OOm2 dependências.
R$150.000,OO

I
r

Centro. Otimo acena casa em
)

para prédio. Tubarão!

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento:Bhs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/ 3.060m2, R$100.000,OO - 50% de entrada e.

saldo parcelado

Apto no bairro Amizade na

R: Guanabara, próx.
Escola Alberto Bauer.

2 quartos e demais
dependencias, 1 vaga na

garagem. R$500,OO +

R$30,OO de taxa de água.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

CÓd. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao

Champagnat. Lotes cf 248, 75m2. A partir
de R$125.000,OO

1000 .- Casa de alvenaria - Barra do Rio Cerro ._ suite, OZ Q,lartos e
demais dep. R$ !iOO,OO
IOQ2 ,- Sobrado �, Centro ._ suite, 02 quartos, sflmHnol:,illladl), 1'1$
UOO,OO

'

2000 -Apartamentos Novos - Barra do Rio Cerro- 01 quarto, bânhelro,
sala, cozinha, lavanderia e garagem. RS 500,00
2001 - Apartamento - Vila Nova . Res. Bel!a Vista. 03 quartos, sala com

sacada, bwc, cozinha mobiliad�, área de serviço e gal1lgem, R$ 680,00
2002 - Apartamento - Centro - Ed. Phoenix - suíte: 02 quartos. sala com

sacada com churrasqueira, bwc social. cozinha mobiliada, área de
serviço mobiliada com sacada e garagem. R$1.500,00
2003 - Apartamento - Baependi - Bes, Baependi· 02 quartos, sala,
!YNC, cozinha, sacada, lavanderia e garagem. R$ 580,00

f1P----IIIDI1/IIIl-IiCiIJIIJJIl---------I!IIIiI-------IJIJIIIIJJII--------�B_--------IIIIIIIIIl-------.-__IJIJIIIIIJIIIJIJIIIIIJIIIJIJIIIIIJII IJIJIIIIIJII IJIJIIIIIJII!I!DHHII 2004 - Apartamento Novo - Vila Nova·- Res Saint Moritz - sUlte,02
quartos, sala com sacada com churrasqueira, bwc social, cí)zintla,
lavanderlt;t e garagem. R$1.200,OO ,

2005 - Apartamento Novo �. Vila Nova - Ras. Granada • suite, 02
quartos, sala com sacada com ohurrasQueira, bwc soolal, coznha,
lavanderia e garagem. R$1.300,00
2007 - Apartamento - Centro -. Ed, Mônaco - 02 quartos, sala, banheiro,
cozinha, lavanderia e garagem. R$ 750,00
20,0 - Apartamento - Nova Brasllia - Bes, Mathedi - 03 quartos. sala,
bwc, cozinha, lavanderia e garagem-Semi mobiliado. R$ 620,00
Z017 - Qultinetes - Centro - Eel. Marechal Center - 01 quarto. owc, sala e

coznha coe]. RS 350,00
2022 - Qultlneles - Barra do Rio Cerro - 01 quarto, sala, bwc, cClzihl1a e

1ltea da servIço conjugarJas e garagem. RS 420,00
2024 - Apartamento - Vila Rau . 02. q\larlos, sala, bvrCi cozinha,
la\iM(jeria e garaQem. R$ 430,00. ti •• •.

•

2025 - Apartarriêntos - Centto _. Res, SaintTrope7.> 01 quartó, silla !l
cozinha conjugada, !avander'la e garagem. R$ 550,00

.

1611111B�lIIJIIIIíIillllllllillilJll1llj"------1IIIIII 2030 - Apartamente - C�ntro - Res, JK· sufte, 02 quartos, l:iwc social,
Cód.1756 _ Centro- saía ampla, cozinha mobiliada, lavanderia, sacada com churrasqueira e
Ed.lsabela • Apto garagem. R$ 1.300,00
com 83,00m2 Z037 - Apartamento -!lha da Fígueira- Ed. Dom Giovaní· 02 quartos,
privativos, sendo 01 sala. bwc social, cozinha, lavanderla e garagem, R$ 550,00
suíte, 02 dorm., bwc 2041 � Apartamento - Centro - Ed. Aléssio Berri· suíte, 02 Quartos com

social e de serviço, sacada. sala ampla, bWG social, cozinha, la�anderia, bwc serviço, 01
demais dependências, garagem, R$1.300,OO
02 vagas de garagem. 2043 - Apartamento - Dentro - Res, Sebastião Kamer suíte + 02

Ficam móveis sob q\)artos. bWG socíal, sala, co�,nha, área de !;erviço. sacada com,
churrasqueira, 02 vagas oe garagem. R$1,300,OO .

"

medida na coz., suite
Z0.45 � l\partaltlll:l\t9 .•• Centro. f::l:I, Vaila-, J.o2 quartos, bWG , Saia,'!

e quarto. cozínhailaval1detraegaragem.R$600.00.·'
'

R$210,000,00 -

estuda propostas, TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE SALAS COMERCIAS!!
aceita apto até CONSULTE-NOS!!!
R$125.000,00

Nova· Apartamento
com 03 quartos,sala
em dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha,
lavanderia e bwc.
RS 158,000,00 com

01 vaga - estuda

propostas R$
168.000,00 com

02 vagas

Cód. 1753 - Centro-.

Apto novo com

98,OOm2 privativos,
sendo 01 suíte, 02

dormitórios, sala de
jantar e TV, sacada
com churrasqueira,

01 vaga de garagem.
Acabamento de

primeira linha,
móveis sob medida

na cozinha e

banheiros.
R$300,000,00 -

estuda propostas

152,OOm2 de área construída. sendo 04 quartos, sala
de jantar e estar, sala de TV, cozinha mobiliada,

lavanderia. 02 bwc
'

s, despensa, garagem para 02
carros. Próximo da Casa Geraldo. R$ 310.000,00

aceita financiamento bancário.

Cód. 2803 • Amizade - Terreno com 450,OOm1 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.

Cód. 1759 - Czerniewicz • Loft dl.!plex mobiliado,
alugado para hóspedes do hotel. R$140,OOO,OO
estuda propostas

,I Vila Baependi - Res.

,��/'iIi!Jllpanema - Apto em
"

,.! construção, entrega

�i prevista para maio de
p011, com 73,50m2 de

� área privativa, sendo 01

I suíte, 02 dormlt., sala de
, jantar e tv. cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com

elevador. A partir de
R$161.000,OO •

fínanc.própno em até
36 meses,

ALUGUEL

Cód. 2453 - Vila
Lenzi - Apartamento
novo com 93,301112
de área privativa,
sendo 01 suíte, 02
dorrnit., sala de
jantar e tv, demais

dependo 02 vagas
, conjugadas de

garagem. Prédio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·2357
CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135·8601

R. CeI.ProcópioGomesdeOliveira, 1207

www.parcimoveis.com.br.
vilson@parcimoveis.com.br

�\t\�<"c)��"'�

BarraSul
A imobiliária da Barra

REF. 1030 -APARTAMENTOS NOVOS, -

PRÓX. A TRITEC E SALAS COMERCIAIS.

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mts
R'ua Feliciano Bortolini Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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reendimentos lmobtliárlos Ltda, 5 Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

quartos, sendo 3 suites, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ref. 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.

ReI. 019 - Centenário - Casa c/ suíte + 2

quartos, 2 banheiros, 2 garagens.
churrasqueira, R$220,OOO,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens.
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cj suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sõb
medida na cozinha. churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem, R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Rsf. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suíte + 2 quartos, banheiro, sala de

eStar/jantar. área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO.

Ref. 022 - São luis - Casa Nova com suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. R$305.000,OO. Aceita

financiamento bancário .

.. , "'_ _ , _ _ _ _ .. _., ,._ __ ._ _. '_o _. ,_ "'" ." .. ,,_ .. _""'__'_'"'_'''_.''_ .. '_''' 'M ,'........ _'H_. _., , , '.... '. _.,,_.,_ .. ,h_. ",, __�•• ,_.,"." , , .• _ .. '_ """,_ ••.. _ _._. ·_H ' " ,'._ •• ' , __ ..,. __ , _ ._ _ '"_.,._ "._. _.,_ _. _.,'_ _,._.,...... • ' ••• _,_ •.• � .. _ _ •.. '.M �� _ .. ,.M ·_ .. ,._ M , • __ •. • .. " ,'" ,._ _ �M" __ ,_ .. , .. _ '_ .. _

'_'''/

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt Fone: 47 337. '1.8"818 j
Comodidade de um horário diferenciado

47 9658.6785 I

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL 10 ANOS
FABRICANDO NO BRASIL.
UMA HISTÓRIA QUE COMEÇOU NO RIO E CONQUISTOU O PAís INTEIRO.

COMPLETO
A'R 8.AG DUPl.O
A8S • TETO So._��
CD Pl.AYE.R ....

AR- DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS
CO PlAYER MP

,

• CONCORRA A'

PEUGEOT
SÉRIE ESPECIAL

-c_
ABRil NOS CINEMAS

-EUM-

___
o _-
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AR- D'RECÃOVIDROS E TRÃVASCD PlAYER MA!
1!-"-'�--PEUGEOT SÉRIE ESPECIAL

COM VERSÕES A PARTIR DE

R$33.990,
À VISTA

Rio TM & © 2011 Twentieth Century Fox Fílm Corporation. All Rights Reserved.

� I f3êYêe�T
� ASSISTANCE

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoção Peugeot 10 Anos Fabricando no Brasil. Fazendo um test drive você concorre a 25 pacotes de viagens para os Estúdios da Fax Film,
em Los Angeles, e.comprando qualquer veículo Peugeot você concorre a 1 Peugeot 307 Hatchback, O Km, Série EspeciaL 10 Anos. Participação
de 9/3/2011 a 2/5/2011. Sorteio: 25/5/2011. CA. CAIXA N° 6-0096/2011. ConsuLte o regulamento no site www.peugeot.com.br. Imagens
meramente iLustrativas. Peugeot 207 H B l.4L Flex - Série Especial 10 Anos, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/11. Preço público sugerido

para venda à vista a partir de R$ 33.990,00. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: 10 unidades. Prazo de vigência da

oferta para pedidos firmes fechados: entre 9/3/2011 e 1/4/2011 ou enquanto durarem os estoques. Não cumuLativa para outras promoções.
Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 703

2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

EU OT
MOTION & EMOTION
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issen,
o Tiida 2011 traz como .

diferencial a ótima relação
custo-benefício do modelo,
pois já vem completo desde
a versão de entrada e com

3 anos de garantia, além da .

chave presenciall-Key na

versão SL e o &juste de altura
do banco do motorista na

versão de entrada. ..
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.Seu visual é moderno,
reunindo design elegante
e desempenho esportivo.
Destaca-se também por
oferecer uma excelente

dirigibilidade para o motorista
e muito conforto para os

passageiros. Seu teto alto,
com de 1,55 metros de altura,
da a sensação de amplitude.

Outro diferencial é que na

versão SL o banco traseiro
. pode ser deslizado 24
centímetros para frente,
elevando a capacidade do
porta-malas para 463 litros.
O motor 1.8, com bloco
e cabeçote de alumínio,
tem 124 cv e comando de
válvulas variável, o que
permite responder com

vigor na aceleração e nas

retomadas, com segurança
mesmo na quinta marcha. O

torque de 17,5 kgfm a 4.800
rpm é o mesmo para etanol e,

gasolina, e a potência fica em

126/125 cavalos a 5.200 rpm,
porém tem como seu "melhor
momento" aos 5.000-,giros,

. quando cruzam as, curvas de
torque e potência.
Silencioso e macio graças à

suspensão que acompanha o

ritmo do terreno, neutralizando
as irregularidades, sem perder
a firmeza para garantir a

estabilidade mesmo em curvas

mais acentuadas.
Um carro que com certeza
merece um test drive,
facilmente agendável pelo
telefone 47 3032-4300.
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CHEVROLET CORSA 1.0
MPFI MlLENIUM II SEDAN

8V GASOLINA 4P MANUAL
1 200115.800,00

-r'--'---'-
---"--,-,,--,-'---

1
1
1
1

CITROEN XSARA PICASSO
2.0 GLX 16V GASOLINA 4P
MANUAL 2003 23,800,00

FIAT SIENA 1.0 MPl FIRE 8V
FLEX 4P'MANUAL 2007

23.800,.00

ClTROEN C3 1.4 1 GlX 8V
GASOLINA 4P MANUAL

____�0_Q_6_ ?8:?99!.QQ_ . _

FORD FIESTA 1.0 MPl
SEOAN 8V FLEX 4P

MANUAL 2009 32.800,00

1
1
I
1
I
I
I
I
1
1
T

1
I

---I
II!III"'.------- i

1-
,"

FIAT STILO 1.8 MPI
SPORTING 8V FLEX 4P

MANUAl200739.800,OO

lER 1.6 MPll
'A 2P MANUAL

.

18.800,00

1
I
1
I

1
1
1
1
I
I

-I
I
I
1
1
1
1 _.'

I

I

1
1
1
I

'1
I
I

FORD FOCUS 1.8 GlX 16V
GASOLINA 4P MANUAL

2001 23.800,00

FORD FOCUS 2.0 GLX SEDAN
16V GASOLINA 4P MANUAL

2001 23.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Glassimais o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. )

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 12 e 13 de março de 2011
�'.

Glassimais, 5;
J,.

. "Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I 1 �

o nome W.Breitkopf é sinôhimo de tradição e qUalidade em J
Blumenau, Guaramirim, Ri6 do Sul e região. Uma marca que se

I
I ;.'

, j
, I

tornou referência qu�ndo o assunto é caminhões e ônibus. Tama�ha I
credibilidade foi firmada através de 50 anos de uma tr&jetória

'

:'
vitoriosa, que resultou em inúmeras oarcerías conquistadas e em I

,
,

milhares de clientes satisfeitos. O segredo de tamanho sucesso:
.

;"

está numa simples fórmula: a renovação diária do compromiss� qu�
a W.Breitkopftem em oferecer os, melhores produtos e serviços /
do mercado. E para reafirmá-lo mais uma vez, a W.Breitkopf
investiu em evolução, trazendo a Blumenau, o mais novo conceito I
em concessionária do mercado. Um centro logístico diferenciado;
amplo e moderno, com excelência em vendas e serviços, feito pr� i

atender aos clientes com maior agilidade e qualidade. Localizadij
estrategicamente às margens da BR 470 para facilitar o acesso'de

, caminhões e ônibus, a nova sede da W.Breitkopf é completa. Urha
I concessionária que segue padrões e tendências internacionais, onde

os clientes encontrarão os últimos lançamentes, todas as linhas de
caminhões Volkswagen e, brevemente, os robustos extra-pesados /
da MAN, além da alta qualidade no atendimento, no,pós-vendas, t

em peças e assistênoia técnica. Neste novo empreendimentü foram jinvestidos mais de 10 milhõe� de reais, compreendend,o instalaçõesl
com mais de 5.000 me de área construída, equipamentos e' ,

principalmente, a criação de 20 neves postos de trabalho para
profissionais espeelaâzadoa nü ramo automübilístico. A inauguração
da W. Breitkopf acontece dia 17 de março, às 19:30 heras, com

a presença de Banco Volkswagen e de executivos da MAN Latin

América, a maior fabricante de veículos comerciais do Brasil e ,líder
, de mercado de caminhões pelo 8º ano consecutivo. Para conhecer
mais sobre a nova W. Breitkopf, aguarde o dia da inauguração.

!

,
'

"

....
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Meriva Maxx 1.8
Courier L 1.6

34.900,00 .000,002 Sem Troca!2007 - Branca - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos" limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player.

I
"

, 2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba, IPVA 2011 Pago,
Na Garantia de F,ábrica!

207 SW Escapade 1.6

39.900,00
Corsa Hatch Maxx 1.4

29.200,00

27.900,00

2009 - Cinza - Fiel< - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

Q009'- Prata - Flex - Ar-quente, Limpador e DesembaçadorTraseiro,
Jravas Elétricas; Alarme.

C3 Exclusive 1.6

f I
I

' 28.800,00
Prisma Joy 1.4I e

: 200� - Cinza. - Flex - Ar�CO�dici�nado, �ireção Elétrica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, CO

Player com controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Air Bag II,
FreiosABS,

Saveiro 1.6

26.500,00
•

, i'

1
2009 - Preto - Flex - Ar-quente, Desembaçador Traseiro,

I

2009 - Branca • Flex� Prot�tor de caçamba.
I

'

I
•

UMA CONCESSIONÁRIA DIFERENTE DE TUDO QUE BLUMENAU JÁ VIU.
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

I
I

I

- SAVEIRO SUPER
SURF 1.6 FLEX 2004,
COMPL. C/RLL 17".

- CORSA SEDAN 2000,
COM TE,AL,AQ.

- CLlO HATCH 4P 2009
EXP 1.0 COMPLETO.

- FOX SPORTLlNE 1.6
4P 2007 COMPLETO.

J
I
,

I

!
I

I

f
f
,
I

I
I

- CHEVETTE 1.4 1978
COM TE,AE,CD.

- ASTRA ELEGANCE
2005 COMPLETO +

- CORSA HATCH 2P
1995 COM

- CLlO HATCH 4P RUN
TECH 2002, COMPL.

- FOX CITY 4P 2006
COM VE,TE,AL,DT,LT.

- PALIO FIRE FLEX 2P
2006 VE,TE,AL,DT,LT

- SIENA HLX 2006
COMPLETO.

- FIORINO FURGÃO
2004.

Glassimais 7

OPCIONAIS:

COMPlfTO+Al+ABS+ABG +CD+RODA+LDT+W

STlLO SPORTING 1.8 FlEX COMPlETO+ABS+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+LDT+mo 2009 51.990 47.990 BRU

307 PACK 1.6 FlEX AR+DH+VTE+ABS+ABt+rElO-l-COMP+RODA+LDT+W 2010 49.500 45.600 INO

.207 SW XRS 1.4 FlEX AR+OH+VTE+AQ+ROOA+LDT+W 2011 45.100 41.100 JON

MAfiENTfS EX 2.0 AUTO COMPlfTO+AL+ABS+AIJIO+(OURO+ABG+CD+ROOA+DT 2008 42.900 39.400 ITA

AR+DH+VTE+AQ+ROOA+lDT+W 2007 38.900 35.500 RIS '"

SIENA FlRE FlEX AR+OH+VTE+AQ+W 2009 31.900 29.900 JON

FOX 1.6PlUS OH+TE+Al+AQ+01+W 2008 29.900 29.000 BRU

LOGAN EX? 1.6 VTE+Al+AQ+DT 20Q8 29.450 26.450 "JAR
GOlG51.0 TE+Al+LOf. 2009 27.990 25.990 BRU

KA 1.0flEX VTE+Al+AO+LOT+W 2010 27.500 25.500 RIS

ASTRA SEDAN 2.0 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+W 2003 26.500 24.500 JON

FlfiSTA TRAlt1.6 ,fI, AR+DH-JiVfE+AQ+ROOA+lDT+W 2005 25.990 "23.990 JON

CORSASEDAN DH+VTE+Al+AQ+W+Of 2004 23.500 21.600 BRU

SAVE!R01.6 W 2002 21.400 19.600 RIS

TIGRA 1.616V AR+DH+VTE+Al+AO+ABG+ROOA+LT+W 1998 17.990 15.990 BRU

UNO MILLE FIRE lDT 2004 16.90Ó 15.400 ITA

cuo RL 1.0 TE+AQ+Of 2003 16.500 14.500 JAR

,sCENlC �T1 ,6 1 py q .,,! ... ;:,. ·AR+Dli±VliE+COURO+AO+LDT . ZQQO 14.990 �13.990 " mN

PARAT! 1.0 16V W 1999 12.990 11.990 ITA

PALIO EL 1.5 MPI VTE+IDT ;;;; 1991 12.50QJ 10.500 BRU

1997 4.500 4.000 RIS - �

C5 EXCLUSIVE TOURER

AR+DH+VTE+ABS+AUTO

+COURO+TETO+AQ+ABG+COMP
+CD+RODA+VV - 2009 -JONI

TUCSONGLB 307 COUPE (ABRIO
(Conversível)

AR+DHV+TE+Al+AB5+ASG

AlSPORTBACK2.0TURBOFSIST

AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTO AR+DH+VTE+Al+ABS
+COURO+TETO+ABG+COMP+CD

+COURO+AQ+ABG+CD+RODA
+RODA+LDT+W - 2008 -ITAJAr +lDT+VV _ 2011 -ITAJAr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I/OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/, CAM I N H O ES
CORSA SEDAN - Vende-se, ano

20.0.5, life valor a combinar. TR:

9953-9966

S-10- Vende-se, 2.4 5, Dl, 2 de fabrica) 2010, cor I prata 16

portas, completa, R$24.DDD,DD. mil km rodados, completíssimo.
TR: 33723951 ou 47 84223148. TR: 3376-1496 OU 9975-6'766

-Vende- S10 - Vende-se, 0.5, a diesel, 4x4, STILO - vende -se ano 2003, na

completo duas portas. TR: 3275-0.697. cor branca, completo sem teto

52.0.0.0.,0.0. TR: 9181-6689
ZAFIRA - Vende-se ano 20.0.2

completo c/ GNV/DVD R$: STILO- vende -se ano 2007,
25.90.0..0.0.. TR: 9616-1850. completo TR: 3371-7090 ou

9647-2320 na parte da manha

VECTRA ELEGANCE

se Ano 20.0.9/20.10.,CAMINHÃO VW, baú, ano 91,
29.0.0.0. km, R$modelo 790., R$ 40..0.0.0., aceita
TR:3376-2776

-se carro no negocio.TR: 8869-

5915
_ VECTRA- Vende-se, 2.0., GLS, ano

95, cinza, R$ 12.50.0..0.0. TR: 3371- ,

CAMINHÃO 608 vende-se, com
9157 VECTRA - Vende-se ano 20.0.0.,

baú de alumínio, pneus novos, motor 2.2, na cor cinza cirus. TR:
sofá-cama todo reformado, VECTRA - Ano 98 TR: 8820.-0.0.52 9158-0.0.19
valor a combinar. TR: 9213-250.2

/ 8826-250.2 / 9636-5176 com

FIORINO - vende-se, ano -91,
valor a combinar. TR: 9111-4353..

Pedroso

VECTRA - Vende - GLS, 97, prata, OPALA - Ano 794 pneus novos,
banco de couro, R$ 17.0.0.0.,0.0. Bateria nova. R$ 5.50.0.. TR:

TR: 9973-9669 30.55-8262. z: FORD estado, R$ 13.50.0.,0.0. TR: 30.55-

3756 ou 840.8-9110.
ano 75 com direção hidráulica VECTRA- Vende-se GLS 95 com OMEGA- Vende- se ano 79, com

ótimo estado, fone; 3370.-2757 GNV, R$: 12.50.0.. TR: 3371-9157 bateria e pneus novos TR: 30.55-
ESCORT ROBY- Vende-se ou troca

ou 9953-9966. 8262 Sandro
ano 96, cor azul R$6.8DD,DD. TR:D40-Vende-se, 90., c/ baú,
3370.-1161.direção hidráulica, alarme, KADET- Vende-se 1.8 SL Ano

travas ótimo estado R$32.Do.D,DD
TR:337D1478/99D3D877

CAMINHÃO MB 608 Vende-se

MERCEDES BENZ L1214- Vende

se, 94, c/ baú, branco. TR. 9979-

6850. /3371-6368

92, gasolina, impecável, Carro

todo.original. R$ 6.990.,0.0. à vista

ou Entrada R$ 2.80.0.,0.0. + 48 X

R$ 213,0.0.. Tratar: (47).3371-
8153/9620.-8384 com Elsio

MONTANA Vende-se 1.8
SCANIA- vende- se T 112 H ano MPFI SPORT 8V FLEXPOWER
83 toda revisada com pneus 20.0.7 PRETAKM 58.0.0.0.,.
novos Tr: 337-0-7144 Ar Condicionado, Direção

CAMINHÃO WV 790, Ano 91,
Baú, aceita-se carro até 20. mil.

R$4D.DDD,DD. TR: 88695915 com

João.

Hidráulica, Alarme, Travas,
Vidros elétricos,· Rodas de liga
&5, Único DONO - Manuais.
Valor R$ 30..990.,0.0.. TR: Diógenes
- 8855-380.0.

II/I/Iml/llmlll/�I, C H EVRO LET
MONTANA - Vende -se cor

branca, ano 20.0.6, completa com

ar e direção, TR: 9621-8645 ou

3370.-7242

OMEGA - Vende-se Completo
3.0, teto solar, painel digital, ano

. 94. R$ 11.0.0.0,0.0. reais, em ótimo

estado. TR (47) 9212-7253 com

Ricardo.

F250- Vende -se XLL, ano 20.0.2,
completa .em ótimo estado,
segundo dono TR: 3371-4998

l/IImlWllllfllOlIlLI FIAT FIESTA HATCH 2009 -- 1.6,

ESCORT ZETEC SW Vende-se Ano completo, quatro portas, TR:

3370- 6829 ou 8474-6881
98, rebaixado legalizado, GNV,
rodas do Mondeo Aro 15. Carro

FIESTA _ Vende -se sedan 1.6,
relíquia R$6.5DO,DD +30. x 390.,0.0. flex completo, ano 06, vermelho.
TR: 8827-6165. R$ 25.0.00.,0.0 TR: 9934-3444

ESCORT - Vende-se, GL, 89, 1.6, FIESTA _ Vende-se, Hath, branco,
gasolina, R$ 4.60.0.,0.0.. TR: 3273-

08. TR: 9143-0.574 Josi
0216/9177-2300.

PALlO- vende-se Palio fire ano

20.0.4 Prata 4 portas, vidro e

trava elétrica, alarme. limpador
e desembaçador. R$18.5DD.DD
ou troca-se por menor valor.
TR: com Célia: 3275-3538 e/ou
9931-9410. FIESTA - Vende-se, 1.6, sedan,

I

0.6, completo, 2° dono, 32 mil.

km, impecável, R$ 27.0.0.0,00. TR:

9186-7223

ESCORT - Vende-se, GL, ano 89,
PALIO - Vende - se, branco, 1.6, com som, R$ 4.90.0.,0.0.. TR:

completo, ano 99, R$ 11.0.00.,0.0.. 9177-230.0.

TR: 8826-6122
FORD FOCUS Hatch 20.0.5 1.6 4p, KA' _ Vende-se, 20.0.2, GL,

PALIO - vende - se ano 96, R$ Dourado metálico, Completo: ar
ar quente, .Iimpador e

4.0.0.0.,0.0. de entrada, e assumir condicionado, direção hidráulica
desembaçador traseiro, TR:

financiamento TR: 9941-5854 e vidros 9931-6391/9945-5881/3273-
Fabio

ano 89,4portas, 4 cilindros, á

álcool, vidros e travas elétricas,
com direção hidráulica. R$11
00.0..0.0. TR: 3376-0.50.8 ou

OPALA COMODORO-Vende-se, PUNTO - vende - se, ELX 1.4

completo, com 26 km, ano 20.0.8,
R$ 36.50.0.,0.0. TR: 9616-9188 ou

9975-5575

Elétricos. Carro em perfeito 6572

estado de conservação, KA _ Vende-se, 97, em perfeito
impecável. R$ 26.50.0.,0.0. TR:

estado, R$ 8.50.0.,00.. TR: 3276-
(47)9655-620.3. 0.850

- Vende-se ano 90, cor ouro, 1.6

a álcool. em perfeito estado �$ UNO-vende - se Mile Fire, 20.0.5,

4.80.0.,0.0. TR: 3276-0.850 2 portas, com ar-condicionado.

R$ 17.0.0.0.,0.0.. TR: 9979-8040.

99219257.
CORSA HATCH- Vende-se ano

2001, completo, sem direção ASTRA - Vende-se, ano 0.5,
Hidráulica R$15.0DD,DD. TR: Hatch Elegance, quatro portas,
3376-2776. 2.0. flex, preto, AR, DH, VE, TE,.

AL. TR: 8823-8479.
CORSA - Vende -se seda n classic,
ano 200.4, R$18.DDD,DDTR: 3371- ASTRA - Vende-se, ano 0.8,
6968. preto, roda 16", IPVA pago,

único dono. TR. 9929480.0.
CORSA SEDAN- Vende-se ano

20.07, R$21.0DD,DD. TR: 8477-
. 7353 com Wiliam.

CHEVETTE

CORSA - vende -se sedan

milenium 20.01, cor prata, com

GNV, desembaçador traseiro, ar

quente, abertura elétrica do porta
malas, insulfim, trava e alarme,
som, pneus novos, engate, R$
14.80.0,00.. TR: 9979-0.527

TIPO - Vende - se, ano 95,
vermelho, quatro portas', aceito

moto na negociação. TR: 8807-

3457

FORD FOCUS Hatch 20.0.5 1.6 4p, KA _. Vende-se, ano 20.0.7,
Dourado metálico, Completo: ar,

480.0.0. DO. keletrico, .. m,
condicionado, direção hidráulica

9934 262818.00.0.. TR: -

.

e vidros elétricos. Carro em

trio

R$

perfeito estado de conservação,
impecável. R$ 26.50.0.,0.0.. TR:

UNO - vende - se, ano 96, na cor' (47)9655-620.3
bordo, quatro portas, completo,
TR: 337D-7442/Lauro

KA GL LO, ano 20.0.0., cor

BESTA PERSONNALlTE-

branco, ar quente, limpador e

desembaçador traseiro, 2° dono.

R$ 11.0.0.0.,0.0.. TR: 9619- 5885
Vende-

UNO - Vende - se, quatro portas,
completo. R$ 4 0.0.0,0.0. entrada.

E mais parcelas. TR: 9618-7945.

se ano 200.3, LO. 4 portas, cor

preto, completo, AC, DH, VE, TE,
SOM, rodas de liga 14, 4 pneus
Michelin novos, R$ 20..90.0..0.0

TR: 8822-2556

condicionado, vidro e trava

limpador e desembaçador
traseiro, interior higienizado
(Dez 2010.). R$11.5DD,DD TR:

3376-40.35 ou 9656-1353 com

Ford Ano 1997, . c/arKa

FI ESTA HATH - Vende-se ou troca Paulo.

diesel interculer, cabine Simples,
AC/DH/VE/TE e sistema de

rastreamento. R$ 39.0.00,00.. TR:

910.7-6932.

S-10- Vende-se, 0.4/04, turbo
UNO - vende' -se LO. fire

flex, quatro portas com ar, R$
9716.

19.0.0.0..0.0. TR: 9989-8099

por materiais de construção, ano

20.0.9. TR: 3273-2347 / 8853- FORD kA- vende -se modelo

20.0.9 com ar, direção, trava e

alarme, branco R$: 24.50.0.. TR
FIESTA - Vende-se gl 1.0.,0.1, com

9135-8601.
ar e trava vermelha em ótimo

SIENA - vende- se tetrafuel (GNV

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CB500 - Vende-se, ano 2000, VENDE-SE 1 JIPE e 1 BUG valor á

alarme, luz branca, pneus novos. combinar TR: 3371-8437.

TR: 3370-0479

PAMPA - Vende-se 1.8 GL -

Motor AP, Cor azul, ano 94,
Banco 3 passageiros 96.000 Km

Capota de fibra Único Dono. TR:

8404-8886 com Jürgen
,

1111111111111111111111111111, P EU G EOTTWISTER - Vende-se, ano 2003,
vermelha, R$ 5.500,000, se

aceita carro em troca. TR: 9648-

0904

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

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.

PEUGEOT 206 CC(conversível),
ano 2003, valor R$ 45.000,00, se

aceita carro na troca no valor de

até R$15.000,OO IR: 8820-0052

XR 250 - Vende-se, 04, tornado,
equipada para trilha, R$
3.500,00. TR. 92140486

VERSALHES- Vende- se Royale
ano 96, completo com GNV, R$
12.000,00 TR: 3371-8111 ou

9918-9808/ Rafael

Gol G4 - 4 portas, ano 2006

R$18.000,OOTR: 9203:-31�7

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

com Everaldo.VBR - vende -se 2007 cor prata,
placa vermelha, troco por carro

PEUGEOT 206 _ Conversível,
TR:8473-9240

ano 2003, R$ 35.000,00 +

financiamento TR. 3372-1371SAHARA - vende -se ano 97,
impecável TR: 3370-1141 ou

9113-7522z: MOTOCICLETAS PEUGEOT 206 Vende-se,
ano 2001, 16 VV, completo
menos direção, cor vermelho,
LO, R$ 16.500,000. TR: 9975-

3940/9902-6717.

PÓLO HAT - Vende - se 1.6,
2002/2003, gasolina com kit

gás, ar/ direção/ trio elétrico,
/

R$ 23.0ÓO,OO TR: Daniela 9992-

6524 Eduardo 9992-6475

CROSSFOX - Vende-se ano 08/08
prata 1.6flex, completo, único

dono, baixo km, impecável.
R$38.900,OO. TR: (47) 9909-

0949-3371-6890

NX 200 - vende-se com partida,
freio a disco. R$ 3.500. TR: 3376-

TWISTER VENDE-SE ou troco por 4050 GOL G4 - 4 portas, ano 2006

R$18.000,OOTR: 9203-3197.carro mil, volto até 3.500 ano

2003,' cor vermelha R$5.500,OO.
TR: 3370-1161

PEUGEOT 206 - vende-se CC

ano 03, R$ 45.000,00 avista TR:

3371-739� ou 9922-8300

SUNDOWN HUNTER 90 cc -

ano 2007 -vermelha, 24 mil km,
único dono, em perfeito estado,
R$ 1.800,00. TR: 3370-8910 /
3371-5453 ou 8428-5203

GOL - Vende- se ano 94, AP 1.8,
ALC R$ 7.500.00 TR: 8873-1006

Moto Suzuki GSX 750 F Ano/
Modelo - 2005/2006, cor cinza,
único dono - 8.000 km. TR: 9929-

6201

GOL-Vende-se ano 97, 2 portas,
cor banco, 1.6 AP. 8 válvulas,

.

Vidros e Travas Elétricas. Valor a

Combinar. TR: 9997-4003 Dárto
:""1'"1"111"111'1'"'1 RENAUTKASINSKI 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

PARATI - Vende - se, ano 06,
completo, R$ 33, 000,00 na cor

preta TR: 8405-9689

SANTANA - Vende - se, ano ·95

completo, branco, TR: 3275-

6730

Sundown web, ano 2007 2°

dono$2.000 aceita-se propostas.
TR: 9124-1617 ou 3370-7806.

GOL - Vende -se 1.0 na cor

prata, ano 2002, ótimo estado

10.000.00 de entrada e mais 12

x de 421,00 TR: 9954-8466

CLlO - Vende - se, ano 03, RL, 1.0,
preto, completo, air bag duplo,
ótimo estado, R$ 17.500,00. TR.

9978 6795 Raquel
Suzuki Boulervard - vende -se

M 800, ano 2008 c/ 4.300 km

Impecável R$: 25.500. TR: 9116-

1850.

HONDA SHADOW, ano 99, cor

preta, R$13.500,OO. TR: 9103-

5855
GOL - Vende - se bola, ano

95, 1.8, em perfeito estado R$ FUSCA - Vendo 2 fuscas, modelo

9.000,00 TR: 3276-0850 Itamar ano 1995 série ouro com

motor O km com nota fiscal de
GOL - Vende - se, 1000 CHT, fabrica TR: 9183-5214.
branco, com trava, alarme e

bancos em curvin, R$ 6.900.00

TR: 8855-9931 ou 3372-0900

CLlO - vende - se hatch

autentique 2005, cor beje,
quatro portas, trava alarme,
desembaçador traseira,
limpador traseira, quatro pneus
novo. R$ 18.000,00 TR: 8451-

5887

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

DAFRA LASER 150cc - 'vende-se
ano 2009, R$5.000,OO. TR: 9172-

1527.

Biz 2003, cor azul, com partida,
valor á combinar TR: 3378-1180

ou 9937-1980 com Nádia.
FUSCA - Cor bege, ano 79,
motor 1300, caixa de marcha.

nova, bateria nova. R$2.100,OO.
TR:91950851

BIZ - vende -se 125, ano 09,
com partida elétrica, preço a

combinar TR: 3370-1064
CLlO - Vende - se, ano 06, 2 GOL- Vende -se quadrado,
portas, preto, R$ 17.500,00. TR: ano 92, 1.6, original, motor na

9186-1357. garantia. R$ 7.900. TR: 3275- FUSCA - vende- se ano 74 TR:

3538 ou 9931-9410 3372-3910
MEGANE RETH - Vende - se, ano

CG TITAN 125 - Vende-se ano 96,
estádio impecável R$1.500,OO
TR: 8817-0595

11111111/1111111111111111111, O UTROS
01, 2° dono, completo, pneus
novos.TR:99479765

PÓLO- vende-se, 1.6 mi flex,
2006, prata, 4 portas completo.
Único dono. R$27.000.00. TR:

8804-9154 com Emilio

Fox Vende-se ano 20051.6, duas

portas com direção hidráulica.

Licenciamento 2011 pago. Bom

estado de conservação$22.500.
TR: (47) 8405-7785 ou 3275-

3790

CG 150 - vende-se, ano 2007,
cor prata, c/partida. R$ 4.000,00.
TR: 3275-3538 ou 9931-9410.

MEGANE - Vende - se, ano 07,
único dono, R$ 36.500,00. TR:

8402-5923CG TITAN- vende-se 150
. KS,

2007, vermelha, R$ 3.800,00 TR:

9143-4283 ou 3372-2539

HILLUZ - Troca -se Ano 2006,
modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4,
ano 2008 ou 2009 TR: 3372-0665

ou 3372-0028.

ml��wa! CITROENSCENIC - vende - se, 2003, PÓLO _ Vende _ se 1.6, preto,
completa, ótimo estado,

ano 2005. Completo, 55.000km,
23.500.00, TR: 9993-1598 ou

revisado. R$ 28.000,00. Único
TUCSON GL 2.0 - Vende-se ano 3055-0075

dono. TR: 9608-5655 ou 3372-

2007, Bege, completa, couro +
SCENIC _ vende _ se, ano 03, 2° 1098.

automática, impecável, Garantia
00 TR 3275 2421dona, 25.000. : -

PÓLO _ Vende-se ano 2005,HONDA FAN 125- Vende-se ano de fábrica até '2012, manual,
ou 9148-5790

d 55000 k TR2006, R$3.000,OO TR: 8817-0595 chave reserva, interface, carro UnlCO ano, . m, :.
sem detalhes. Valor e troca a RENAULT MASTER EXECUTIVA 3372-1098

HONDA FAN 125 vende-se ano
consultar. TR: (47) 9620-,8384 _ Vende-se. 2.5, ano i007, 16

08, na cor cinza, R$ 3.800,00 TR:
com Elsio. lugar..es/com serviço. TR: 3372-3371-8208 ou 9176-4929

2105 ou 9934-7517.

Dafra Laser 150cc, vende

se 1500 km, prata, 2009. R$
3.800,00 TR: 8408-9110

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 05/05PÓLO - Vende-se ano 94, AP 1.8,
completo, R$ 24.500,00 TR: (48)

ALC R$ 6.600 TR: 8873-1006
96137335
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IX
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032. 4300 - www.nissannix.com.br

HIFT_the way you move:

'-
1 - Preço à vista a partir de R$ 47.990,00 válido enquanto durarem os estoques, ou até 15/3/2011, para o Nissan Tiida 1.8 S Flex: 6 marchas, com câmbio mahual e pintura sólida, ano/modelo 2010/2011. 2 - Financiamento pelo CDC (Crédito

PROGRAMA. bDireto ao Consumidor). através da Cia. de Credito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, válido até 15/3/2011. Preço à vista de R$ 47.990,00,nas seguintes condições: 60% de entrada R$ 28.794,00 + saldo financiado em 18 meses, com
dl/feçã,<i> f)SR��al, �",

parcelas de R$ 1.138,41. TaJ<a de 'uros de 0% am, (0% a.a ,l. T�rifa de. confecção de cadastro de R�, 550,00 t de�pesas COm serViços de terceir9s (d�s esas �om gravame e comis;:;ãoi d 437,8� + Impostos (IOF) de R�'2i719$, e��to efelivo C<>"sulttl c elafs,

t6 ,69{tl a.m, (8"58%�,, oifada, � gar�ela� 70,913· Crédito $UJ�i�o a análise �� ,9� �adastro,.r 31"" 4�lr ,de, ,s"O!OOvª1I ã�rareO) o!?estp�ues, 0/�,,�. 11-para � ,
"

,

"
N', san: entra 240Aut()m�licõ

..

'
,

r'ásólidá. 4- �it\ancr
.'

....
�!ob'at'1Cd Credl N!ssan Inodatji:!ad� a 0%, 001'l160%

.

" .. '. �§�',OO .
fihfu'Iclado

....' .
7.343,1 ínc!l.lsot�xa$ei()KGf �IiJJ it,p aailâlis.h alilw

de trêsanos., sen:llimite oe qüllomettagem para tJ$0 Icular, 100 Inil km para uso comerCla!., ôtJ o que vencer primeiro; com revisões e manutenções �feltladas nas cgrce��íot'láriàS Nissan, IirnítadaS a d�feltos de�bricâçâ0 ou montagem de peças: Para, obterma'is informaçÕes, c
.' ."

e o m ai de

garantia. Frete incluso, Imagens mera'mente ilustrativas. A?esSórios não Inclusos. $ - Nissan Frontier XE 4x2 Motor TUrbodiesellntercooler, câmbio mecânico. ano 201012011 na cor sólida , com preço a vista, a parlir de 79.990.00. ou financiada, consultar tax:a vigente na.conce�slQnaria.6 - Preço à

vista a partir de R$ 42 ,990,00 válido enquanto durarem os estoques, ou até 15/3/2011, para o Nlssan livina 1.6 Flex, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2010/2011.7 - Financiamento pelo coe (Crédito Direto ao Consumidor), através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento

RCI Brasil, válido até 15/3/2011. Financiamento com 6U% de entrada R$ 25.794,00 +saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 818,22. Taxa dejuros de 0,49% am, (6,04% a.a.). Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550,00 + despesas com serviços de terceiros (despesas com gravame e

comissão) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$ 302,91. Custo efetivo total de 1 ,08% a.m. (13,81 % a.a.). Valor total (entrada + parcelas) de R$ 45.415,07. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. 8 - Preço à vista válido enquanto durarem os estoques, ou até 15f3/2011 .para o Nlssan livina

Night & Day 1.6 Flex, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2010/2011. Fínanci�mento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor), através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, válido até 15/3/2011. Preço à vista de R$ 46.990,00, nas seguintes condições: 60% de

entrada (R� 28,194,00) + saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 889,48. T8Xf.!de juros de 0,49,% am, (6,04% a.a . .). Tarifa de confecção de cadastro de R$ 550,O() + despesas c�m serviços de terceiros (despesas com gravame e comissão) de R$ 437,82 + impostos (IOF) de R$331 ,09.
Custo efetívo'lotal de 1 ,ü4% am, (13,28% a.a.). Va!pr I �ntrada \I- parcelas] de R$ 49.541 ,53, Válido até 15/3/2011. Todos os Il1Ode1os. com pintura eyólida. CréditCí sujeito a análise e aprovação decadastro,.

.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

Avaí recebe o Criciúma
Para fechar a rodada, en

tram em campo Avaí e Críci

úma, às 18h30, na Ressacada.

Apesar da recente derrota para
a Chapecoense por 3x2, o téc-

'" nico Guilherme l\1acuglia tem,
o que comemorar.

pára o auelo, o' Tigré terá o

retorno de quatro importantes
jogadores: os laterais Pirão e

Fábio Santana, o zagúeiro To

ninha e @ atacante. Scwhenok

voltam de suspensão. Apesar
disso, Mineiro, comdores no

púbis, está fora.
Já 6 Âvaí terá desfalques im�

portantes contra o Cricíúma, Os .

atacantes, William. e Mautíc�Q
Alves, além do volante Fabia-

. h.(!), seguem no departamento"
médico e não ,P�'{er;n enfr�ptar
o Tigre. Para piorar, o também
volante I, Batista ·está' suspensa
pelo terceiro cartão amarelo.

Figueirense enfrenta o Brusque tentando reencontrar o bom futebol da primen do Catarinense

C I I E

Terceira rodada
do returno será
nesse domingo
Na degola, Galo trocou o técnico

'

Jorge Anadon por Amauri Knevitz
Giba, a equipe que atuou os dois úl
timos jogos está completa somente

há 15 dias e o returno dará mais en

trosamento ao time.
Outra partida é entre Chapeco

ense e Imbituba na Arena Condá.

O Verdão do Oeste, líder do retur

no, terá o retorno do meia Everton

Cezar e do volante Everton Gar

roni, que cumpriram suspensão
contra o Criciúma. Já no Imbituba

uatro jogos abrem a rodada
_

o técnico Müller pede cautela. "Te-

DA REDAÇÃO

o Campeonato Catarinense
entra na terceira rodada
do segundo turno com

todas as cinco partidas da

competição acontecendo
nesse domingo.

amanhã, às I6h. O Figuei
rense visita o Brusque, no

...",estádio Augusto Bauer, bus

cando o mesmo futebol que apre
sentou no primeiro turno, já que
na segunda rodada apenas empa
tou em IxI com o Joinville e ocupa
a vice-liderança. Para a partida, o

time da Capital terá o retorno do

atacante Reinaldo, que se recu

perou de uma lesão no tornozelo.

Já o Brusque tenta se reabilitar da
derrota diante do Avaí, por 4x2.

MarcíLio Dias e Joinville jogam
no HercíLio Luz. O Marinheiro, de

pois de perder para o Metrô, tenta a

recuperação diante do Iec, Já o time

da maior cidade do Estado espera
uma evolução. Segundo o treinador

Temos muito a

melhorar, a crescer

e a aprender.
MÜLLER, TÉCNICO

DOIMBITUBA

Tigre, campeão do primeiro turno, terá retorno de quatro jogadores

mos muito a melhorar, a crescer e

a aprender. Conseguimos sair na

frente e suportamos a pressão",
disse.

No estádio Domingos Ma

chado Lima, o desesperado
Concórdia enfrenta o Metropo
litano. Para dar um jeito na má
fase (na lanterna do Catarinen

se), o Galo trocou de técnico.

Jorge Anadon foi demitido após
sete jogos sem vencer e quem as

sume é Amauri Knevitz, ex-joga
dor do Concórdia na década de 90.

Já o Metropolitano vai jogar um

pouco mais aliviado, a crise que se.

instaurou na semana passada foi
amenizada com a vitória por 3xl

sobre o Marinheiro.

11. " cio Mil". I Ar n. J r lui
,.11 do '§
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Colo, no Chile, pela Libertadores.
Entretanto,

.

o jogador mostrou
bom desempenho em um coleti
vo e provou ao treinador que está

preparado para retornar aos gra
mados. Ganso rompeu o ligamen
to cruzado anterior do joelho es

querdo em jogo contra o Grêmio,
pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda pelo Paulistão, o Pal
meiras recebe o São Bernardo, no

Canindé, às 18h30, desse sábado.
Apesar de ter conquistado no meio
de semana a primeira vitória após
três empates seguidos, o Verdão
terá mudanças. Durante a semana

Felipão treinou o time inclusive
com três zagueiros. Tinga, sacado
no intervalo em Bauru, foi o sa

crificado para o teste com os três
defensores - Leandro Amaro, Da
nilo e Thiago Helena. O treinador,
porém, não garante a mudança no

esquema tático já para o jogo des
se sábado. No gol, Marcos segue
de fora. Lincoln e Maurício Ra
mos, liberados por Felipão. Kleber,
contundido, também não foi rela-

.

cionado para a partida.

I'''''' e» 4i,11 (1 I·.rm",'11ti)1111' ,�
U/lJilUIJ'

Futebol arte volta à Vila

Paulo Henrique Ganso deve
voltar a mostrar sua arte
no jogo do Santos contra o

Botafogo-SP, neste sábado,
às 18h30, na Vila Belmiro.

...... ecuperado de cirurgia no

__ joelho esquerdo, que o

deixou mais de seis meses

astado dos gramados, o

meio-campista iniciará o confron
to entre os reservas. "O Ganso está
relacionado para o jogo. Acompa
nhamos bem o trabalho dele du
rante a semana e, dentro de nosso

planejamento, está pronto. Mas a

participação dele não é obrigató
ria e dependerá das circunstân
cias'" revelou o treinador interino,
Marcelo Martelotte.

Ganso foi liberado pelo depar
tamento médico do Santos há dez
dias e a previsão inicial era a de

que ele só voltasse a atuar na pró
xima quarta-feira, contra o Colo-

Após seis meses longe, Ganso estará no banco de reservas contra o Botafogo-SP
DIVULGAÇÃO

Ganso voltou a treinar há dez dias e já está pronto para entrar em campo

Fogão quer
vencer e

convencer
o Botafogo

.

é o único clube

grande do Rio que joga nesse sá
bado. O time de Ioel Santana vol
ta a campo às 18h30 para enfren
tar o Americano, no Engenhão,
pela terceira rodada da Taça Rio.
O Fogão não poderá contar com

o zagueiro Antônio Carlos e o

meia Bruno Tiago. O goleiro Je
fferson afirmou que o Botafogo
precisa começar a mostrar um

futebol mais convincente, tendo
em vista o fato de que a equipe
vive uma fase de instabilidade.
"Para quem muito é dado, muito
será cobrado. Sabemos da nossa

responsabilidade. Não estamos
.: fazendo bons jogos, mas estamos

vencendo. Todos estão esperando
que o Botafogo vença por placar
elástico e tranquilo. Precisamos de
um jogo bem feito para conven

cer", afirmou o goleiro.

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE
• 38 RODADA - RETURNO

REDAÇÃO

AMANHÃ
16h - Brusque x Figueirense
16h - Marcílio Dias-SC x Joinville
16h - Concórdia x Metropolitano-SC
16h - Chapecoense x Imbituba
18h30 - Avaí x Criciúma

CLASSIFICAÇÃO: Chapecoense
6, Figueirense 4, Imbituba 3,
Avaí 3, Criciúma 3, Marcílio Dias

3, Metropolitano 3, Joinville 2,
Brusque 1 e Concórdia O.

• CAMPEONATO CARIOCA
• 38 RODADA - RETURNO
HOJE

16h - Boavista-RJ x Cabofriense
16h - Resende x Olaria
18h30 - Botafogo x Americano-RJ
AMANHÃ
16h - América-RJ x Bangu
16h - Madureira x Vasco
16h - Duque de Caxias x Volta
Redonda
17h - Macaé x Nova Iguaçu
18h30 - Flamengo x Fluminense

CLASSIFICAÇÃO: GRUPO A:

Flamengo 6, Americano-RJ 4,
Vasco 3, América-RJ 3, Boavista-RJ

3, Volta Redonda 3, Resende O e

Nova Iguaçu O. GRUPO B: Botafogo
.

6, Fluminense 6, Madureira 3,
Macaé 3, Olaria 3, Cabofriense 3,
Duque de Caxias 1 e Bangu O.

• CAMPEONATO' GAÚCHO
• 18 RODADA - RETURNO
AMANHÃ
16h - Caxias x Internacional
16h - Ypiranga-RS x São Luiz

18t) - São José-RS x Novo

Hamburgo
TERÇA-FEIRA (15/3)
20h - Universidade x Lajeadense

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 38 RODADA - RETURNO
AMANHÃ
15h30 - Rio Branco-PR x

Cascavel
15h30 - Corinthians-PR x

Cianorte
15h30 - Roma-PR x Paranavaí
15h30 - Arapongas x Operário
15h30 - Iraty x Atlético-PR
18h30 - Coritiba x Paraná Clube

CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 6, Paraná
Clube 6, Atlético-PR 4, Roma-PR 4,
Cianorte 4, Operário 3, Paranavaí 3,
Rio Branco-PR 1, Corinthians-PR 1,
Arapongas 1, Iraty O e Cascavel O.

• CAMPEONATO PAULISTA
• 138 RODADA
HOJE
16h - Ponte Preta x Grêmio
Prudente
18h30 - Santos x Botafogo-SP
18h30 - Palmeiras x São
Bernardo
18h30 - Mogi Mirim x São Caetano
18h30 - Linense x Noroeste
AMANHÃ
16h - São Paulo x Santo André
16h - Mirassol x Corinthians
18h30 - Americana x Paulista
18h30 - Ituano x Portuguesa
18h30 - Oeste x Bragantino

CLASSIFICAÇÃO: São Paulo

25, Corinthians 25, Santos

25, Palmeiras 25, Ponte Preta

24, Mirassol 23, Paulista

18, Oeste 17, Americana 16,
Bragantino 16, Mogi Mirim 15,
Portuguesa 14, São Caetano

13, São Bernardo 12, Ituano 11,
Botafogo-SP 11, Noroeste 10,
Linense 9 e Grêmio Prudente 8 ..
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Laudo fica pronto em 30 dias
Resultado vai confirmar se moradora de Massaranduba morreu após comer mortadela contaminada

A morte da dona de
casa Terezinha Alves da
Gosta Hack, de 56 anos,
na quarta-feira, fez

levantar suspeita de mais
um caso de botulismo
em Santa Catarina.

moradora de Massaran
duba faleceu na quarta

----- feira, no hospital São José,
m Joinville. A mulher so

fria de leucemia há mais de 20 anos,

mas ao ser internada, ela afirmou
ter consumido mortadela, assim
como outras quatro pessoas que
adoeceram na mesma semana, sen

do que uma delas chegou a morrer.

Por isso, a hipótese de ela ter contra

ído botulismo não está descartada.
De acordo com a Secretaria de

Saúde de Joinville, durante a ne

cropsia do corpo de Terezinha, foi
recolhido também um material bio

lógico do estômago, para saber amor

tadela ingerida estava contaminada
O laudo do exame deve demorar
cerca de 30 dias para ficar pronto.

Após a morte de Terezinha, a

Vigilância Sanitária de Massaran

duba fez uma inspeção em todos os

supermercados do município, atrás

de irregularidades, mas nada foi
encontrado. A secretaria de Saúde,
Suzane Reinke, acredita que a mor

te da dona de casa não tem relação
alguma com botulismo. "Há muito

tempo ela sofria do câncer e passou
por várias fases ruins. Acreditamos

que esse tenha sido o motivo. Mas

não cabe a nós essa resposta e sim

ao resultado dos exames", afirmou.
A primeira suspeita de botulis

mo aconteceu com uma moradora
de Araquari, após consumir � mor

tadela com toucinho da marca Pena

Branca. Ela morreu domingo, no

Hospital Regional Hans Dieter Sch
midt. Benta Lamego ficou três dias
internada e a doença não foi desco
berta. A mortadela que Terezinha
comeu não é da mesma marca.

O botulismo é uma intoxicação
alimentar causada por bactéria alo

jada em alimentos mal conservados.

PIERO RAGAZZI

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br Secretaria de Saúde de Massaranduba, Suzane Reinke, não acredita que a morte foi causada pela doença

PREVISÃO DO TEMPO

CONTINUA A
CHOVER
O Litoral e áreas

próximas permanecem
com tempo instável com

muitas nuvens e condição
de chuva. Nas demais
regiões, sol entre nuvens ..�

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 20°C

MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 19°C

MÁX: 31°C

SEGUNDA

MíN: 19°C

MÁX: 25°C

TERÇA
MíN: 17°C

MÁX: 23°C

Ensolarado Ilhl!VOSIlPal'aialmllllte Null!ac!ll
NlLbla�'lJ

CHUVA

Zona de instabilidade
mantém-se sobre se

A zona de baixa pressão atmos

férica que provocou as fortes chu
vas dessa quinta-feira não deve se

mover durante este fim de semana,
mantendo o quadro de fortes chu
vas com chances de alagamentos.

/
/

I

�;

fiM OE SEMANA

Condições persistem
até segunda-feira

Persiste a condição de mais nu

vens e chuva pela manhã e à noite, no

Litoral e áreas próximas. Nas demais

regiões, sol entre nuvens. A tempera
tura diminui na segunda com achega
da de uma massa de ar mais frio.
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I Bom negócio é na Caraguá,

1.6

IPVA 2011
total GRATlS

Fox 1.0 2011
'f@'fj'�IbFrn,,1IDX{

• Direção hidráulica
• Limpador, lavador

e desembaçador
do vidro traseiro

• Farol máscara negra
" Rodas aro 15

Taxa

R

• Para ..choque na cor do veículo
• Banco do motorista com regulagem de altura
• Poria-mofos revestido de carpete

A partir de

R$29.290
O 99 Taxa

,
.

%a.m.
CrossFox 1.

11 O 99 Taxa

,
. O,{,o.m.

Novo Goll.0
2011 4 portos
'jJf@lf�[1[}i'!1�

'j]'@í:f�E6rP!1.�
• r-e ndi ion do
• i ã hidr utica
• Vidros, travas

.reviso s I trico

e sàlvar vidas.d ur nça po
Promoções válidas até 1210312011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4" portas, ano modelo 10/11, cód. 5U11C4, com preço promocional ii vísta a partir de RS29.290,OO. Direção hidrállllca. Pacote Trend
e Módulo Comfort por RS990,00 (pacote referência W421W43+P09) válidos somente para compra de Novo Go11.0 e 1.6. Taxa de 0,99% am. somente com entrada de 50% + parcelamento em até 24x. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano
modelo 10/11, cód. 5Z31 R4, com preço promocional a vista a partir de RS31.100,00. Taxa de Juros: 0,99% a.rn. e 12,55% a.a. Total da operação: R$36.388,48. CET para esta operação: 18,48% a.a. Taxa de 0,99% amo somente com entrada
de 50% + parcelamento em até 24x. Novo SpaceFox 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, c6d. 5Z.72E4, com preço promocional à vista a partir de R$49.390,00. Taxa de juros: 0,99% a.rn, e 12,55% a.a. CET para esta operação: 15,97%
a.a.IPVA 2011 grélis, válido somente para Novo SpaceFox 1,6, cód. 5Z72E4. CrossFox 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z34E4+P33, com preço promocional à vista a partir de R$50.690,00. Taxa de juros: 0,99% a.m. e

12,55% a.a. CET para esta operação: 16,60% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cáiculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Re9istro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do
CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2010/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabrlcação e montagem em componentes Internos de motor e transmissão (excelo Kombi, limitada a 80,000 km). E necessárlo
para a sua ulilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SACo 08007.701926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Fotos meramenle ilustrativas. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Procoflve.

.com.b 4732746000

Caraguá Auto Elite
.

A escolha perfeito
d c:NdibilidaGrupo u Eli 40 Qn BANCO VOlKSWAGEN
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