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E
Clube completa 45 anos neste

domingo e anuncia a parceria
comAGS Esportes, empresa
de assessoria esportiva de
Curitiba, que comandará o

futebol no time.

Página20
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Prefeita Cecília Konell e secretários
visitaram as 21 obras mais importantes
em execução no município. Uma delas

é o ResidencialAntônio Edmundo

Pacheco, no bairro São Luís, que
destinará 16 apartamentos para

famílias de baixa renda.

Página11

Manobra dos vereadores
tenta criar mais vagas

Depois da pressão popular, parlamentares querem aprovar
15 cadeiras em vez das 19 previstas na primeira votação.

Página 7

FESTA D CORES PE FUME
EDUARDO MONTECINO

Há sete anos, Adriel de Carvalho, 39 anos, dedica parte do seu dia ao cultivo de orquídeas. Apaixonado pela
natureza, o cartorário é um dos participantes da 6a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais, que acontece

em Guaramirim neste sábado e domingo. Expectativa é que cerca de oito mil pessoas visitem o evento.

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

fecha
AG

blush.
A revista da mulher IntaUgentel

Para garantir uma

carreira de sucesso
Especialista Paulo André
Lezvzynski dá dicas para quem
deseja entrar no mercado de
trabalho e fala sobre o apagão
de mão-de-obra enfrentado
na região. Página 12

Show de Dany e Rafa é

hoje, às 23h. Página 13
BEATRIZ SASSE

Interditada área no

Parque de Exposições
Decisão judicial ocorreu ontem
à noite, após denúncia de
vereadores da base de oposição
ao prefeito Nilson Bylaardt, que
investigam sumiço de ônibus do
governo municipal. Polícia Civil
deve realizar escavações no local
para confirmar se há peças de
veículos enterradas. Página 23

"Dia D" da vacinação
é hoje em todo o país
Postos de saúde com salas,
de vacina estarão abertos em

toda a região, das 8h às 17h.
Campanha segue até o dia 13
de maio. Página 19
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Silvia Kita

Igreja e escola
espaço da escola e da Igreja
sempre foi local de destaque
na comunidade. Desde a época

...... da colonização, reservavam-se

bons terrenos para a construção de

Igreja e da escola. Nos primeiros anos

fazia-se uma única construção que ser

via a ambos. Posteriormente havia a

construção de edificações separadas.
No centro de Jaraguá após a chegada
dos padres católicos foi construída
a Capela Santa Emilia (1917) e a Es-

cola Paroquial São Luiz. Alguns anos

depois, em 1926, foi reformada e am

pliada a antiga capela e reinaugurada
com o nome de Igreja São Sebastião.
Na foto temos a Igreja recém inaugu
rada e o antigo Colégio São Luiz.

Serraria e

beneficiamento
de madeiras
Curt Vasel & Cia.

, - anúncio de
.

"julho de 1926·· .....•
o Escótà 'Cristina Marcatto na décadà de 80...

FOTOS PMJS/A�QUIVO HISTÓRICO

Igreja São Sebastião e Colégio São Luiz - final da década de 20
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Férias do Intendente Distrital
o superintendente de Joinville concedeu 12 dias de férias ao In-

o

tendente do Distrito de Iaragua, Artur Müller, sendo que durante sua

ausência seria substituído pelo senhor Francisco Alberto Voigt. Cor
reio do Povo de 8 de janeiro de 1927.

Nomeando autoridades
Nomeação de Augusto Mielke para sub-delegado de polícia de

Jaraguá em breve. Foram nomeados na m-esma ocasião para lo e 20

suplentes os senhores João Baptista Rudolpho e Walter Breithaupt.
Nomeado para o cargo de Juiz de Paz o senhor Frederico Moller. Cor
reio do Povo de 8 de janeiro de 1927.

Vende-se serraria em Retorci'da
A empresa Machado Irmãos estava vendendo uma serraria a va

por, com grande quantidade de madeiras, bois cavalos e terras. 15 de

janeiro de 1927.

ANUNCIANDO•••

Recenseamento d'lf1926
Joinville realizou em 1926 um recenseamento

da população, obtendo o seguinte 'resultado:
• Cidade - Sede com 10.320 hab. e interior com

12989 hab. = 23.309 hab.
• Distrito de Iaraguã - Sede: 1344 hab. e interior

com 12709 hab. = 14.053 hab.
• Distrito de Hansa (Corupá) - Sede: 850 hab. e

interior com 3904 hab. = 4.754 hab.
• Distrito' de Bananal (Guaramirim) - Sede: 208

hab. e interior com 4023 hab. = 4.231 hab.
• No município de Joinville recenseou-se 46.347

habitantes.
A população era em sua grande maioria de

.

agricultores, sendo que somente nas sedes dos
distritos e do centro do município é que se veri
ficavam a diversificação de profissões, tanto co

merciais quanto industriais.

Escola Municipal
Cristina Marcatto

As fotografias mostram dois momentos da Es
cola Municipal Cristina Marcatto: as primeiras
salas de aula da escola e após as últimas amplia
ções. Denominada em 1976, a escola a ser cons

truída no Bairro Iaraguá Esquerdo, teve suas ati
vidades iniciadas somente em 1978.

Cristina Enricone Marcatto, filha de imigran
tes italianos, nasceu na cidade de Bento Gonçal
ves (RS), no dia 16 de julho de 1898. Casou-se

o

com João Marcatto em 10 de maio de 1922. Desta
união nasceram dois filhos Durval e Loreno

,

Criada primeiramente como escola reunida,
aos poucos foi sendo ampliada. Na década de 90
atendia no horário noturno os adultos no progra
ma de educação de jovens e adultos.

Atualmente atende desde a pré-escola ao en

síno fundamental, com biblioteca, quadra cober
ta, informática, atendimento à saúde (dentista).

___
f

... e hoje, após passar por ampliação e reforma em 2004
,
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Lição de casa
Prefeitura começou a colocar em

prática um projeto debatido des
de as enchentes de 2008: o ma

peamento das áreas alagáveis da
cidade. Para realizar este trabalho, técni

cos estão percorrendo os locais atingidos
para conhecer a realidade de cada ponto.
O documento, que abrangerá toda acida
de e irá identificar os lugares passíveis de

alagamentos, ficará pronto em junho.
Este é apenas um dos trabalhos rea

lizados para tentar reduzir a intensidade
das catástrofes naturais. A criação da lei

que proíbe ligações de água e luz em áre

as irregulares, que passou a vigorar em

março deste ano, é mais um passo em

direção à ocupação planejada e segura.
Através dela, os moradores são obriga
dos a obter o habite-se para dispor des-

ses serviços essenciais.
O Ministério Público também está'

fazendo sua parte, orientando a Prefei
tura sobre ações que devem minimizar

os efeitos danosos causados pelas chu

vas, como a substituição de asfalto por

lajotas em projetos de pavimentação de

ruas, além da fiscalização mais rígida na

abertura de loteamentos.
Com todas essas ações, o governo

municipal mostra que está fazendo a

lição de casa em busca de uma cidade
mais segura. Agora, é preciso colocar em

prática tudo o que está sendo aprendido
para recuperar, ao menos, parte do tem
po em que não demos a devida atenção à

ocupação desenfreada de áreas de risco

e ao meio ambiente, que responde a to

dos os atos do ser humano.

PONTO DE VISTA

. Cristiano Mahfud Wa�o,. Durva'Marcatto,
,. estudant�de DireltC!·· '.

. presidente da Acip

Respeito é bom e todo mundo gosta
esta semana, ouvi de muitas

pessoas e li, também, em diver
sos veículos' de imprensa, co

mentários sobre o trabalho que
a Polícia Militar sediada aqui em Jaraguá
do Sul realizou (e que deverá continuar,
espera-se) no último domingo, espe
cialmente na região central da cidade,
mais precisamente na rua Reinoldo Rau,
visando aplicar, na prática, uma lei mu

nicipal que proíbe a comercialização e

consumo de bebidas alcoólicas em áre

as/vias públicas.
Sem embargo da consideração que

podemos fazer no sentido de que cada
um (particularmente) possui o direito
de fazer tudo o que uma lei não proíbe, .

sobretudo quando não se causa prejuí
zo ao próximo, e também à coletividade,
importante se faz registrar que este tra

balho de fiscalização e orientação articu

lado e levado a efeito pela Polícia Militar,
só traz benefícios a todos.

Ganha a sociedade, de modo geral,
que continua a poder dispor dos 'espaços
e vias públicas, de modo ordeiro e com

urbanidade, sem que tenha que desviar

(nas calçadas, por exemplo) daqueles que
insistem em afogar as mágoas, angústias
e frustrações em goles de cerveja e outros

tipos de destilados, como se estes fossem a

solução de todos estes problemas.
Ganham os beberrões de plantão

(não de ocasião, já que bebem de ma

neira rotineira), pois que assim, ficam
ostensivamente impedidos de se auto

flagelarem etilicamente, já que ganham,
ao menos em tese, mais momentos de

-'

lucidez .

.. .Ganham.as.famílias, o Inijp)c.íptQ, e.a

saúde pública, que vê uma lei legalmen
te instituída sendo aplicada, na prática,
com resultados positivos inquestionáveis,
sobretudo pela economia' que suposta
mente se faz, em razão da possibilidade de

que sejam evitados incontáveis acidentes,
muitas vezes fatais,' ocasionando verda
deiras tragédias familiares e sociais.

Ganha também a Polícia Militar, que
com este excelente exemplo de cumpri
mento do dever que se espera seja le
vado a efeito, sempre,' continua a gozar
da confiança e credibilidade que possui
junto à população, fazendo com que,
por óbvio, esta continue a depositar na

força (fiscalizadora e repressora) policial
empregadas, sua crença de que se pode
viver em uma sociedade onde os direi
tos são respeitados e, os abusos, punidos
com a aplicação das leis como devem ser

aplicadas.
Assim, o que se espera, de fato, é que

com estas medidas de fiscalização e re

pressão, às vezes ostensivamente apli
cadas pela Polícia Militar, no intuito de
coibir a bebedeira desenfreada, a socie

dade como um todo se conscientize de

que tudo tem um limite, e que a inobser
vância destes limites, quando verificada,
deve ser reprimida com os rigores legais
que sustentam e dão 'característica ao

nosso Estado Democrático de Direito,
que deixa de ser mera teoria, e passa a

ser vivenciado na prática.
Que continue, pois, o cumprimen

to do dever também neste sentido, pela
respeitável instituição da Polícia Militar
de SC, a quem aqui rendemos nossas ho

menagens e votos de equilíbrio, razoabi

lidade e constância nas snas ações.
lo .. , '

... I .. t t • ;. "" l. , ,,_ .......
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Ajude-nos a buscar
excelência em nosso

serviço de entrega. Por

gentileza, qualquer
anormalidade no

recebimento de seu jornal,
contate: 210G 193G ou

email pcsquisaeo
ocorreiodopovo.corn.br,

A Direção

,
.
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Gonzaguinha
ntem, dia 29 de abril, completa
mos 20 anos sem Gonzaguinha. O

grande compositor e músico, fi-
...... lho do Rei do Baião Luiz Gonzaga,
nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Se um

acidente automobilístico não ceifasse sua

vida há 20 anos, Gonzaguinha hoje esta

ria na terceira idade e, mais maduro, com

certeza continuaria nos surpreendendo
com sua genialidade musical -.

Economista de formação, aprendeu
-violão observando o padrinho, com quem

morou desde os 7sete anos, quando sua

mãe morreu e seu pai, que viajava muito,
não podia cuidá-lo. De si, dizia que não

era músico, e que talvez nunca chegasse a

ser. Era sim, um compositor que também
cantava e tocava violão.

Suas letras sempre banhadas por uma

sensibilidade à flor da pele demonstram

que, embora não se reconhecesse como tal,
. foi um grande poeta. Em seu trabalho há

letras que ressaltam o universo feminino,
as relações amorosas e os laços de família.

Mas, também, há trabalhos que nos mos

tram um profundo conhecimento da socie

dade, do ser humano, da política, nos pre
senteando com letras precisas e. corajosas
com um admirável compromisso social.

Gonzaguinha compôs sua primeira
música com 14 anos. Foi perseguido pela
ditadura chegando, naquela época, a ter

54 de 72 canções vetadas. Suas músicas,'
foram gravadas por diversos intérpretes
como Luiz Gonzaga, MPB-4, Maria Be-

thânia, Marlene, Claudette Soares, Elis

Regina, As Frenéticas, Simone, Nana

Caymmi, Fagner, Agnaldo Timóteo e Io
anna, entre outros. Gravou 23 LPs e par
ticipou de quatro coletâneas. Após sua

morte sua obra foi remasterizada e faz
sucesso até hoje.

Gonzaguinha acreditava que só conse

guiria o respeito do próximo se conseguisse
se respeitar. Em sua vida e em sua carreira

passou por muitas fases de circunspecto a

irreverente, de prolixo a filósofo, e, quatro
meses antes de sua morte declararia" ... eu

acho que estou aprendendo aos poucos...

né? Eu espero que agora eu agrida menos

as pessoas do que há alguns anos, quanto
menos eu agredir as pessoas no futuro, para
mim é melhor! Isso é o que eu acho que eu

devo conseguir, e que aos poucos eu vou

conseguindo, eu ainda tenho muita coisa

pra aprender... devagar... e tal. Mas um dia

quem sabe eu chego lá, quem sabe daqui a
.

b 'l"uns vmte anos... quem sa e ..

Para mim Gonzaguinha está eterni
zado em seu trabalho e em versos como

"deixe a luz do sol brilhar no céu do seu

olhar", "viver e não ter a vergonha de ser

feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de
ser um eterno aprendiz", "o homem se

.

humilha se castra seu sonho, seu sonho
é sua vida e vida é trabalho e sem o seu

trabalho o homem não tem honra...

"

e
"

...

vamos lá fazer o que será".

Nilza Helena da Silva Vilhena, escritora

NOTA DE AGRADECIMENTO

CONVITE' PARA CULTO MEMORIAL

CURT RAHN,
falecido no último dia 22/04, sentem muita dor e sau

dades pelo exemplo maravilhoso de esposo, pai, sogro
e avô que sempre foi e será em nossas lembranças.
Agradecem aos parentes e amigos que enviaram

flores e coroas, e que o acompanharam até sua

última morada. Aqradecinrentos ao pessoal da An

cologia, recepção, enfermeiras (os) e médicos do hospital São José.

Em especial o pastor Elpédio Carlos Hellving e Ademar Durve pelas
palavras de consolo.
Convidamos todos para seu culto memorial dia 15/5, às 1'9 horas, na

Igreja Evangélica Cristo Salvador - Barra do Rio Cerro.

"O senhor é meu pastor, nada me faltará.

E/e me faz repousar em pastos verdejantes...

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não te

merei ma/ nenhum, porque tu estás comigo; a tua vara e o

teu cajado me consolem" SI 23.1-4

A família enlutada de
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ado como ladrão"
Pupo comemora resultado de perícia judicial que o livrou de acusação
de superfaturamento e levanta suspeitas envolvendo Nilson Bylaardt
JARAGUÁ DO SUL

"
Quando fiquei

sabendo, o meu

dinheirinho,
seis mil e poucos
reais, estavam

bloqueados .

"

João Evaldo Junckes, 51 anos, casado,
pai de quatro filhos e avô de cinco
netos. Duas vezes vereador, duas vezes

presidente da Câmara e prefeito de
Guaramirim por sete meses. Acusado

.

de compra superfaturada de um

terreno no bairro Caixa d'Água, está
com os bens bloqueados pela Justiça
M� uma perícia judicial finalizada
na semana passada comprovou que
a negociação aconteceu dentro da
normalidade e legalidade. Aliviado, Pupo,
como é chamado o petista, planeja
vingança contra quem o chamou de
ladrão. Quer ressarcimento por danos
morais e ensaia uma volta ao cenário
polftico em 2012. De temperamento
explosivo, diz que vem aprendendo a

agir com mais cautela. Sobre essas �
. outras questões, Junckes concedeu

uma entrevista exclusiva ao

O Correio do Povo. Confira:

• Patricia Moraes
patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Patricia Moraes: Como o

senhor recebeu o resultado da

perícia que comprovou que
não houve superfaturamento
no terreno comprado pela sua

administração no bairro Caixa

d'Água?
Evaldo João Iunckes: Se eu

disser que não estava preocupa
do, é mentira. Eu estava preocu
pado porque eles conseguiram
reverter a situação politicamente
no TSE (Tribunal Superior Eleito

ral) e no TRE (Tribunal Regional
Eleitoral), que juridicamente a

causa era minha, eu pensei que
eles pudessem ter força para in
terferir no resultado da perícia
também.

Patricia: O senhor se refere
ao caso do julgamento do Nilson

Bylaardt por suspeita de compra
devotos?

.

Junckes: Sim, o julgamento
dele para mim foi político e não

jurídico. Claro que a gente sem

pre fica com um pé atrás por
que a intenção dele é me matar

"
Se sumiram com

um ônibus que
todo mundo vê,

imagina o que são

capazes de fazer.

"

politicamente, então, eu tinha

preocupação com a inverdade.
Com a verdade eu nunca tive

problema. Como a gente sabia

que a compra do terreno foi efe
tuada legalmente, avaliada pelas
.pessoas competentes do municí-

pio, aprovada pela secretária de
Bem Estar Social, teve o aval do

promotor, do conhecimento do
terreno e um pouco a gente tem

uma noção de preço, a gente sa

bia que o terreno estava dentro
do valor de mercado. Mas como a

sacanagem política no Brasil ain
da é muito grande, manda quem
pode, obedece quem tem juízo.
Por isso, eu tive um pouco de re

ceio. Quando o jornal publicou
em primeira página que a Justi
ça tinha bloqueado meus bens,
pronto, eu virei ladrão da noite

para o dia. Mesmo agora, com o

perito afirmando que o terreno

valia mesmo os R$ 380 mil que
eu paguei, amanhã ou depois eu

vou estar no interior em uma fes
ta e sei que vai ter alguém lá no

meio para me chamar de ladrão.

Patricia: E quais serão os

seus alvos nessa ação?
Iunckes: Certamente o pre

feito municipal é um alvo de pri
meira linha, é na cabeça né. O
Osni Bylaardt também, porque
ele foi o autor da ação, e algu
mas pessoas que me rotularam
como ladrão também serão,

Patricia: O senhor planeja não só alvos meus, mas tam-

processar alguém? bém das pessoas que eles rotu-

Junckes: Sem dúvida, toda laram como ladras. Eles vão me

ação tem uma reação, Se eles me
�

ressarcir, com certeza absoluta
rotularam como ladrão, se eles a gente vai ter um ressarcimen
botaram uma ação civil públi- to em dinheiro, só que isso não

ca que não era cabível na época paga o sofrimento meu, as noi
em cima de mim, que botaram tes mal dormidas, o remédio

por cunho político, eles têm que que eu tive que tomar e a vergo
pagar por isso. Tanto para mim, nha que a família passou.
quanto para as quatro pessoas
que foram prejudicadas comigo.
Pessoas concursadas, que não no estava mesmo dentrodo va

tinham nada com isso, fizeram lor de mercado, como a perícia
seu serviço dentro da legalidade judicial apontou, o que originou

Se eles me

rotularam como

ladrão, se eles
botaram uma

ação civil pública
que não era

cabível na época
em cima de mim,
que botaram por
cunho político,
eles têm que

pagar por isso.

senhor se sentiu injustiçado?
Iunckes: Não gosto nem de

lembrar. Passaram mil coisas
na minha cabeça. Minha mãe
é uma senhora que vai à igreja
todo sábado e todo domingo, é
uma mulher religiosa, ela saiu
do município por 30 dias, meus

irmãos se sentiram abalados.
Tive problemas na rua. Então a

gente sabe que para frente ain
da vai dar muita indenização
por danos morais.

Patricia: Mas você se sentiu
aliviado com o resultado?

Iunckes: Sem sombra de dú
vida. Fui à .ígreja sozinho e agra
deci a Deus. Também fiquei ali
viado por saber que ainda dá para
acreditar na Justiça,' pelo menos

quando ela faz um julgamento ju
rídico e não político como aconte

ce muito em Brasília.

Patricia: E na época que a

Justiça bloqueou os seus bens, o

.) ,

e foram acusadas e taxadas de
ladras também, de corruptas. No

mínimo, o que tem que ter é um

ressarcimento do dano.

Patricia: E se o valor do terre-
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essa ação civil pública e por que
a juíza determinou o bloqueio
dos seus bens?

Junckes: Na época eu cobrei,
fui até falar com a juíza e com o

promotor de que nós deveríamos
no mínimo ser citados. No míni

mo, antes deles bloquearem meus

bens, eu tinha que ser ouvido.
.

Patrícia; O senhor não teve

direito de defesa?
Junckes: Não, eu não tive di

reito de defesa. Quando fiquei
sabendo, o meu dinheirinho,
seis mil e poucos reais, estavam

bloqueados, que era dinheiro de

salário, 400 reais na Caixa Econô
mica bloqueados, e 40 reais no

Banco do Brasil bloqueados. E a

minha casa, que é o único bem

que eu possuo, também estava

bloqueada, quer dizer, eu não

tive direito de defesa, certo? Pri

meiro eles bloquearam para de

pois verificar se houve dano para
o município ou não. Agora está

provado que não houve dano e

com essa perícia eu espero que
o desbloqueio seja imediato e o

bom senso da juíza também, de
acabar com esse processo logo

Patricia: E o senhor é autor

de várias denúncias que estão

na Justiça contra o Bylaardt. Que
ações são essas?

Junckes: Eu tenho uma de
núncia na Promotoria Pública, vai

passar de dois anos, mas não foi
tomada nenhuma providência até

agora, uma denúncia envolvendo

o prefeito municipal em desvio
de dinheiro público com mais de
1 milhão de reais sem licitação.
Tudo devidamente comprovado
pela auditoria feita pelo nosso go
verno e denunciado para a douto
ra Maria Cristina. Outra denúncia

é que eles queimaram a cadeira

que eu usava na Prefeitura. Não

é nada? É sim, é um patrimônio
público. Também tem o caso que
eles estavam carregando compu
tadores como se estivessem jogan
do lenha em cima de uma pickup,
eu fui lá e fotografei. E ainda tem

outra denúncia de que ele arran

cou a placa de uma escola que eu

inaugurei no Avaí. Também existe

a denúncia na Promotoria Pública,
feita agora pelos vereadores, que o

Bylaardt enterrou duas ambulân

cias no Pavilhão de Eventos.
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Patricia: Mas e por que ele
enterraria duas ambulâncias no

Pavilhão de Eventos?

Iunckes: Eu também gostaria
que ele viesse para a imprensa
explicar. Ele cometeu .doís cri

mes; um contra o patrimônio pú
blico, não importa se era sucata

ou não, e um crime ambiental.

Patricia: Como avalia o fato
das diferentes instâncias da Jus
tiça terem tido interpretações
divergentes sobre a suspeita de

compra de votos da coligação
de Nilson Bylaardt? Foram três

mudanças na Prefeitura em me

nos de dois anos, isso não trouxe

prejuízos para Guaramirim?

Iunckes: Eu concordo conti

go. O TRE de Santa Catarina jul
gou procedente a minha ação, do
PT e do PR. O TRE me deu de 6 a

O, e eu assumi a Prefeitura. De

pois eles tentaram recorrer para
Brasília e no começo não conse

guiram. Aí buscaram força políti
ca para recorrer no cargo. O juiz
do TSE disse na primeira petição
que as provas eram robustas de
mais e que não havia condições
dele ficar no cargo. Aí ele tentou

mais uma, que também foi der
rubada. Depois foi para o plená
rio, que também avaliou que ele
não deveria voltar, que deveria

aguardar o julgamento final. Aí

entrou a politicagem no meio, a

gente sabe que o PMDB é forte,
no Estado, no Brasil.

Patricia: E falando da CI (Co
missão de Inquérito) que inves

tiga a suposta venda de um ôni
bus do município, os governistas
dizem que a oposição está fazen
do muito barulho por pouco, por
causa de um ônibus velho...

Iunckes: Quem rouba um

tostão, rouba um milhão, não é

assim que se diz? Além do mais,
O ônibus é o cordão inicial do

iceberg da grande falcatrua da

administração pública munici

pal de Guaramirim. Onde estão

os tubos doados para o municí

pio? Onde estão as cadeiras e as

mesas do Pavilhão de Eventos?

Onde estão os materiais da co

zinha, porque o Pavilhão estava

. preparado para qualquer pessoa
ir lá e fazer uma festa, tinha tudo.

Patricia: Não houve um leilão?

Iunckes: Lógico que não, no

leilão não foi vendido mesa e ca

deira, foi vendido só ferro-velho e

sucata. E ainda estavam lá cinco

carros, além do ônibus. E esses

veículos onde estão? Eu sei que
tem dois dentro da Prefeitura, e

o restante? Se sumiram com um

ônibus que todo mundo vê, ima

gina o que são capazes de fazer.

Patricia: E agora; quais são

seus planos para o futuro polí
tico?

Iunckes: Eu tenho um parti
do, mas tenho que repensar mui

to a minha vida política porque
a população também tem que
começar a valorizar, a avaliar as

pessoas pelo o que elas fizeram.

Eu fiquei oito anos ajudando as

pessoas que tinham problemas
com drogas, visitando hospitais
e clínicas de recuperação, bri

gando por aquele que não tinha
atendimento jurídico, ou aquele
que não tinha atendimento clí

nico, eu sempre briguei por isso,
botei a minha cara para bater. E

no governo, em sete meses, fiz

muito mais do que o Bylaardt fez
até agora. Estou um pouco de

sencantado, mas pode ser coisa

de momento.

Patricia: Mas está nos

seus planos concorrer
em2012?

Iunckes: Se o meu

partido achar que

GUM
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eu tenho que ser o candidato,
sem sombra de dúvida. Agora
isso tem que vir do partido, tem

que vir de uma coligação, por
que uma andorinha só não faz
verão. Se esse grupo achar que
eu tenho que ser o candidato,
estou à disposição, mas tam

bém estou à disposição para

apoiar outros nomes, nós temos

bons nomes, como o Paulo Ve

loso, por exemplo.

Patricia: Você fala como

um homem que quer o bem de

Guaramlrím, esse é também o

discurso do Bylaardt, e como

duas lideranças importantes no

município, por que vocês nunca

chegaram a conversar e discutir

projetos pelo desenvolvimento
da cidade?

Iunckes: Ele sempre diz que
as portas da Prefeitura estão

abertas, mas é mentira. Se ele

chegasse para mim e dissesse

"PUpO, tu tens conhecimento de
Brasília?" Eu tenho, sei onde está
o dinheiro, conheço os deputa
dos, eu sei o caminho, poderia
ajudar. Agora pede isso para
ele. Ele é o líder, é ele, ele, ele ...

Como é que eu vou procurar di

álogo com um cara que o tempo
todo fica denegrindo a minha

imagem? As denúncias que eu

fiz contra a administração dele
têm procedência, agora as de
núncias que ele fez contra a

minha pessoa são de cunho po
lítico, então, não dá para ficar

brigando o dia todo e de noite di
zer eu te amo e dormir junto.

Colaborou: Tita Pretti.
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Lauro Zimermann
Os vereadores de.Guaramírim, Jaime de Ávila (PT) e Caubi Pinheiro

(PDT), protocolaram requerimento naAssembleia Legislativa
em Florianópolis durante a semana. Eles querem que o Conselho
Estadual de Educação visite a escola Lauro Zimmermann e cobram

providências imediatas. Professores e representantes da Associação
de Pais e Professores acompanharam os parlamentares até a Capital.

� i'
{

Barulho por nada
Foram quase cinco meses de instabilidade jurídica e política. Mas
nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a posse
dos suplentes da coligação em caso de afastamento do titular. Era -

o sistema adotado há décadas.: Mesmos assim, alguns ministros
tinham decidido isoladamente que deveria assumir o suplente
do partido, alternando o critério e causando confusão. Com o

julgamento final, assumem uma cadeira na Câmara Federal os

suplentes catarinenses Valdir Colato e Gean Lameiro, do PMDB,
•

e Carmem Zanotto, do PPS. Já Gervásio Silva, do PSDB, Romana
Remar e Iovíno Cardoso, do DEM, perdem as cadeiras.

Taxas mClis barata,s
o prefeito de Massaranduba, Mario Fernando Reínke

: (PSJ)B), decidiu ceder aos apelos da população e
"

.

encaminhou um projeto para Câmara revendo os valores
cobrados pela taxa de lixo, alvará e IPTU. Reinke afirrha

que sua equipe errou ao fazer o cálculo da taxa de líxó, o

que provocaria uma distorção em alguns casos, por isso-a
Prefeitura propôs desconto de 30% na cobrança. O alvará
fica 10% mais barato e o IPTU, para quem pagar à vista, terá
desconto de 10% e agora mais 20%, quem quitar a prazo, terá
a fatura 20% mais barata. Segundo estimativas do prefeito,
com as mudanças, a Prefeitura deve arrecadar R$ 1,2 milhão
com o IPTU, ante a previsão ,de R$1,5 milhão. Reínke critica
o que chama de politicagem da oposição no caso.

• Colaborou Daíána Constantino

r

Lei Seca
A chefe de gabinete, Fedra
Konell, reuniu ontem o assessor jurídico
Eduardo Marquardt, o procurador
Mário Sérgio Peixer, Carlos Piske (fiscal' ,

de posturas), e o major do batalhão .'
da PM de Jaraguá, Rogério Vonk, para .,'.

uma conversa sobre a Lei Seca. Um dós

pontos acertados ontem é que a PM
vai fiscalizar também o consumo de '

i"
.

bebida alcoólica no Parque Malwee. ,';':,
No encontro também foi falado sobrea

'

necessidade de padronizar as mesas e,;.' .

cadeiras no Calcadão.

A relorma 1
Os textos relativos a nove temas foram aprovados pela
Comissão de Reforma Política do Senado na última .

quinta-feira. Dois deles, sobre a cláusula de desempenho
e a fidelidade partidária, serão apresentados como

projetos de lei do Senado. Os outros sete - suplência
de senador, data para posse e mandado, reeleição,
coligações, mudança de domicílio dos prefeitos,
candidatura avulsa e referendo - serão apresentados na

forma de proposta de emenda à Constituição. Os textos

que tratam sobrefinancíamento público das campanhas,
o sistema políticoe as cotas para mulheres não foram
votados porque ainda não estavam prontos. A votação
deve ser realizada na próxima quarta-feira, 4 de maio.

., .;;.;

Arelorma2
Entres os temas já aprovados
pela Comissão de Reforma
Política está o fim da reeleição
com mandato de cinco

anos, o fim das coligações
proporcionais, o sistema de
lista fechada, e a criação de
candidaturas avulsas para
cargo de prefeito e vereador..

FRASES DA SEMANA
, )!0

A direita no Brasil tem cQnptação pejorativa,
retrógrada e comprometida com movimentos totalitários.

Não me sinto identificado .como tal.
DO SENADOR AGRIPINO MAIA (RN), PRESIDENTE NACIONAL DO

DEM, EXPLICANDO A CRISE NO PARTIDO.

Tem hora que acho que o Senado busca o suicídio. O Conselho
de Ética ter entre seus integr�ntes parlamentares que

respondem a processo na JusJ.ça ou que já foram alvo de

representações na Casa é' �'� verdadeiro deboche.
DO SENADOR JARBAS VASCONCELOS (P'MDB-PE), O ÚNICO A VOTAR CONTRA

AS INDICAÇÕES DOS PARTIDOS �A;RA O CONSELHO DE ÉTICA.

";i��/�,
,

Meu cido de vereador encer,,,t,m 2012. Tenho intenção
,

de disputar a Prefeitur' ,)/1\\:�its eleições de 2014."
JEAN LEUTPRECHT (PC DO B), AO DEFE ,A PROPOSTA DE AUMENTO'DE

, VEREADORES PARA 19 OU 15, E AFIRMANDQ :NÃO VOTA POR INTERESSE PESSOAL.
,

,':l�;,;r,

��';:>

Pesquisas
Nas últimas semanas, quase
todos os partidos políticos de

Iaraguá receberam pesquisas
sobre intenção de voto. A

, mais de um ano antes da
" eleição, não querem tomar a

decisão errada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 30 de abril e 10 de maio de 2011 Política

NOVA PROPOSTA

Vereadores sugerem agora
15 va J ao invés das 19
Mudança do projeto de lei será votada no mês de junho pela Câmara

JARAGUÁ DO SUL

Emenda ao projeto que prevê o

aumento do número de cadeiras na

Câmara será apresentada na segunda
votação prevista para o dia 14 dejunho.

nova sugestão prevê 15 parlamen
tares na composição do Legislativo
a partir de 2013 e não mais 19 como

era a intenção inicial. Em função
da manifestação popular contrária à cria

ção de oito vagas, os vereadores se articulam
para encontrar um meio termo. A Câmara
está composta hoje por 11 vereadores.

Na visão do vice-presidente da Mesa

Diretora, Jean Leutprecht (PC do B), a mu

dança permitirá uma composição partidária
mais equilibrada no Legislativo. E ele ainda

argumenta que o gasto anual da Casa não so

frerá grande alteração para além dos R$ 6 mi

lhões (média de despesas por ano).
.Atualmente, o orçamento anual da Câ

mara é de R$ 13 milhões, praticamente me

tade do valor volta aos cofres municipais.
"Com aumento para 15 cadeiras, esse valor
sofreria uma pequena alteração e a própria
estrutura da Câmara poderá ser mantida,
recebendo apenas algumas adequações", diz

Jean. O vereador Adernar Wmter (PSDB) tam

bém é a favor do aumento de vereadores inde

pendente do número. Já José de Ávila (DEM),
diz que quer discutir a mudança antes.

Ao contrário de Leutprecht, o presidente
da Câmara, Jaime Negherbon (pMDB), o vere

ador Adernar Possamai (DEM), e Natália Petry
(PSB) defendem a permanência de 11 cadeiras
em virtude, principalmente, da manifestação
popular feita em audiência. "Onze é uma boa
mostra de representantes. Estou convencido

que um número maior de vereadores vai trazer
impacto financeiro para os cofres municipais
em função do aumento de salários, gabinetes e

assessores", diz Possamai.

Já o peemedebista Lorival Demathe, que
se manifestou contra as 19 vagas, afirma que
votará pela criação de mais quatro cadeiras.
"Desde o começo da discussão fui a favor do
aumento para 15 cadeiras, mas sou contra

19. A nova proposta vai agradar os partidos
políticos e de certa forma a população, que
se manifestou contra o aumento para 19 em

audiência pública", defende.
A bancada do PT permanece a favor do

aumento para 19 vagas. "Se houver uma nova

proposta de aumento para 15, será preciso dis
cutir com as lideranças do partido", argumen-

, ta Francisco Alves. Amarildo Sarti (PV) e Afon
so Piazera (PR) não foram encontrados. Eles
votaram a favor do aumento para 19 cadeiras.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"
Estou convencido
que um número

maior de
vereadores vai
trazer impacto

financeiro.
ADEMAR POSSAMAI,
LíDER DE GOVERNO

"
FOTOS ARQUIVO OCP
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Lí�er de governo na Câmara, Possamai defende a permanência de 11 cadeiras na Casa, já Jean Leutprecht é a favor do aumento de vagas

Câmara, pois é possível alterar
o projeto de lei fixando em 2% o

repasse do orçamento do muni

cípio". Hoje o percentual é de 6%.

O presidente da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de Iara -

'

guá, Raphael Rocha Lopes, tem

opinião semelhante a do pre
sidente da Acijs. "Entendo que
nenhum aumento para Iaraguá é

justificado. A representatividade
não vai aumentar com acrésci
mo de vereadores. Iaraguá preci
sa eleger pessoas sérias", declara.

Mesmo assim,. Lopes ressalta

que respeita o posicionamento
dos vereadores. ''A decisão da Câ
mara é soberana já que os verea

dores são representantes políticos
do município, embora devessem
escutar o povo - que pediu a per
manência de 11 parlamentares na

audiência pública", alerta.

ENTIDADES DEFENDEM 11 PARLAMENTARES PARA O MUNiCípIO

OAB e Acüs são contra a nova proposta
ARQUIVOOCP

I' •

Marcatto critica manobra dos vereadores, que
tentam aprovar a criação de mais vag�s na Câmara.

• • '""1 f'"
'
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Enquanto alguns vereadores

planejam aumentar o número
de vagas para 19 ou para 15, re

presentantes de entidades jara
guaenses defendem a posição
popular manifestada em audi
ência pública em março. Eles
acreditam que 11 parlamentares
são suficientes para representar
o município.

Conforme o' presidente da

Acijs (Associação Empresarial de

Iaraguá do Sul), Durval Marcat

to, a população já se manifestou
contra o aumento do número de
vereadores para a cidade, inde

pendente da quantidade, de 19

ou 15.' "É inoportuna essa nova

proposta, porque na audiência

pública a sociedade mostrou que
quer a permanência de 11 parla�

mentares", afirma.
Diante desse caso, o presi

dente da associação pede aos

vereadores para repensarem o

orçainento repassado à Câmara

pela Prefeitura. "Se os vereadores

querem insistir e forem contra a

manifestação popular, eles de
veriam analisar o orçamento da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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um hobby, é uma ótima terapia
para aliviar o estresse do dia a dia
e fazer amigos, nos encontros das

agremiações", comenta o secre

tário da Adori. A agremiação tem

reuniões que acontecem no tercei
ro domingo de cada mês, na Cató
lica de Santa Catarina, antiga Unerj.
"Gostaria que mais pessoas pudes
sem ter o prazer de aprender sobre o

cultivo de orquídeas e apreciar essas

plantas de cores e perfumes diferen

tes", comenta. Durante as reuniões
da agremiação, há palestras para
quem deseja aprender sobre o

cultivo de orquídeas, além do in
centivo à participação de cultiva
dores nas competições.

A Adori está organizando a 6a

Exposição Sul-Brasileira de Or

quídeas e Plantas Ornamentais,
que abriu na noite de ontem e fica
aberta à visitação neste sábado e

domingo, em Guaramirim, no Gi
násio de Esportes Rodolfo Iahn.

• Tita Pretti
tita@ocorreiodopovo.com.br

R A N A'
.

Sete anos semeando uma paixão
"Naturais ou exóticas...

todas as flores chamam
a atenção pela perfeição.
São obras de Deus."
/

assim que o secretário
da Adori (Agremiação de

Orquidofilia do Itapocu),
.....Adriel de Carvalho, 39, co

menta sobre sua paixão em culti
var as fiores. Na parede de casa, os

certificados, medalhas e troféus
enfeitando a parede revelam todo
o orgulho que o cartorário tem pela
dedicação às plantas. Tudo come

çou há sete anos, quando numa

edição da Festa das Flores de Ioin
ville, Adriel comprou algumas mu

das de orquídeas apenas como

ornamentação. O interesse pelas
plantas começou a crescer e junto
com a esposa, Ianaína de Carvalho,
38, ele começou a colecionar e cul
tivar as flores. Hoje, mais de 1.500

espécies enfeitam os jardins de sua

casa em Guaramirim e ele possui
até um orquidário. "Além de ser

Beleza, cores e perfumes exóticos inspiram um hobby diferente: o cultivo de orquídeas
FOTOS EDUARDO MONTECINO

,

"Além de ser um hobby, é uma ótima terapia para aliviar o estresse e fazer amigos", garante Carvalho

Guaramirim se enfeita com

plantas no final de semana
A 6a Exposição de Orquídeas

e Plantas Ornamentais vai deixar
Guaramirim mais colorida neste

sábado e domingo. O evento, que
acontece no Ginásio de Esportes
Rodolfo Iahn conta com a exibição
de orquídeas híbridas, naturais,
exóticas, microorquídeas, nacio
nais e estrangeiras. Outras plan
tas ornamentais como bromélias,
cactos e bonsais também estão

expostas. A exposição é uma reali

zação da Adori tem patrocínio da
Prefeitura de Guararnirim. Segun
do o presidente daAdori, Luiz Car
los Schutze, 46, a expectativa é de

que oito mil pessoas visitem a ex

posição até o domingo. Além das

plantas expostas por mais de 20

agremiações que participaram na

sexta-feira de uma competição, há
também estandes com flores para
comprar. Os preços variam de R$
5 até R$ 200. No sábado, o horário
de visitação é das 9h às 22h. Já no

domingo, é das 9h às 18h, quando
ocorre o encerramento do evento,
com a premiação aos vencedores
da competição. O ingresso custa

R$ 2 reais. Crianças, idosos e defi
cientes não pagam entrada.

Além de conhecer as belezas na

turais expostas, a feira também ofe

. recerá, durante todo o evento, servi

ços como feira de artesanato, praça
de alimentação e música ao vivo.

.! I Expectativa é que oito. mil visite,m :ti,feira neste sábado � �ç»:rrltn'tlo
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LINHA

NISSAN FRONTIER
XE 4X2 2012

• AR CONDICIONADO • DIREÇÃO HIORÁUUCA COM AJUSTE DE ALTURA DE VOLANTE

FABRICADO NO BRASIL
"

NISSAN SENTRA MT 2012
2.0 FLEX 6 MARCHAS

A partir de

NISSAN TIIDA HATCH S MT 2012
1.8 FLEX 8 MARCHAS

Apallirde

R$ 54.990,00 à vista R$ 50.9910,00 à vista

• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• PIlOTO AUToMAnco
I RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• FR80S ABS COM E8D
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME
• AlRBAG DUPLO
• VlOROITRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ElÉTRICOS

• AR-coNDICIONAOO
.. .AIRBAG DUPlO
li DIREÇÃO B.ÉTRICA
• RÁDIO COM CD PlAYER E MP3
.. ALARME E IMOBIUlADOR 00 MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
.. RODAS DE LIGA l.fVE
lO BANCO TRASEIRO BlPARnDO

NISSAN LIVINA MT 2012
1.6 FLEX COM 108 CV

A partir de

NISSAM nIDA, SEDAN 2012
1.8 n EX • MARCHAS

Apalllrcle

R$ 51.690,00 ã vista R$ ,44.,5'0'0,00 à vista

• AR CONDICiONADO
ri VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPB.HOS ElÉTRICOS
ri AlRBAG PARA MOTORISTA
• DlREÇAo ElÉTRICA

FABRICADO
NOSRASlL

·'M�
JIl_ali aJPlAYER E lW3

JIl�B.ÉIID

ÚDER DE VENDAS,
DA, CAl'EGOAfA N'OS
ES1'AOOe, UMOOS

NIX
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se

Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

SHIFT_thewayyou move

Condição válida para o veículo Livina 1.6 Sl MT Rex 2011/2012. Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor)através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL, condições válidas até 31/5/2011. Preço à vista R$ 51.690.00, nas seguintes condições: 60,0% de entrada (R$ 31.014,00), mais saldo •
financiado em 12 meses, com parcelas de R$ 1.838,86. Taxa de juros de 0,00% a.m, e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 950,00, mais Impostos (IOF) de R$ 648,78, Custo Efetivo talai de 0,31 (a.m) e 3,74% (a.a). Valor lotai (Entrada + parcelas) de R$ 53.080,32, __

Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição válida para o veiculo TIIDA 1 ,8 S MT Flex 2011/2012. Financiamento pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Inveslimento RCI BRASIL, condições válidas até 31/5/2011. Preço à vista R$ 50.990,00 ,

.' '. ��nas seguintes condições: 60,0% de entrada (R$ 30.594,00), mais saldo financiado ém 1 B meses, com parcelas de R$1 ,209,79, Taxa de juros de 0,00% a.m e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 750.00, mais Despesas de Serviços de Terceiros (Despesas com Gravame) .

PROGRAMA '11ft.
deR$ 97,00, mais Impostos (IOF) de R$ 637,29, Custo Efetivo total de 0,70% (a.m) e 8,71% (a.a). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 52.370,20, Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição válida para o veículo TIIOASEDAN 1.8 S MT Flex 2011/2012. Financiamento pelo CDC direção especíef
(Crédito Diretoao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL, condições válidas até 31/5/2011, Preço à vista R$ 44.500,00, nas seguintes condições. 60,0% de entrada (R$ 26.700,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$I.061 ,95, Taxa de juros Consulte condições especiais.

de O,OO%a.m e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 750,00, mais Despesas de Serviços de Terceiros (Despesas com Gravame) de R$ 97,00, mais Impostos (IOF) de R$ 559,41. Custo Efetivo total de 0,76% (a.m) e 9,53% (a.a), Valor total (Entrada +parcelas) de R�
45.815,04. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condição valida para o veículo SENTRA 2.0 MT Flex 2011/2012. Financiamento pelo COC (Crédito Direlo ao Consumidor) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL, condições válidas até 31/5/2011, Preço á vista R$ 54.990,00, nas

seguintes condições: 60,0% de entrada (R$ 32.994,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$I.300,�I, Taxa de juros de 0,00% am e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de RS 750,00, mais Despesas de Serviços de Terceiros (Despesas com Gravame) de R$ 97,00, mais Impostos (IOF) deR$ 685,29. Custo

Eletivo total de 0,67% (a.m) e 8,31 % (a.a). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 56.41 0,36, Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Condiçãoválida para o veIculo FRONTIERXE 4X2 MTTURBODIESEL2011/2011. Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia, de Crédito, Financiamentoe,lnvestimento RCI BRASIL, condições

válidas até 31/512011. Preço à vista R$ 81.990,00, nas seguintes condições: 60,0% de entrada (R$ 49.194,00), maissaldo financiado em 18 meses, com parcel�s de R$ 1.915,97. Taxa de jurosde 0,00% am e Taxa de Juros de 0,00% a.a. Tarifa de Confecção de Cadastro de R$ 750,00, mais Despesas de Serviçosde Terceiros (Despesas com Gravame) de RS 97,00,

mais Impostos (IOF) de R$I009,29 Custo Efetivo total de 0,53% (a.m) e 6,51% (a.a). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 86.105,54. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
, r '.����__���� ��A_.��� �
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Beatificação do papa
é celebrada na região
Igreja São, Sebastião realiza evento às 14h de domingo
JARAGUÁ DO SUL

Um dia especial' na vida
de todos os católicos
que acompanharam, pelo
menos por algum tempo,
a vida e missão do Papa
João Paulo II.
/

dessa forma que este do

mingo, lo de maio, ficará
marcado. A data esco

...... lhida pelo Vaticano para
a beatificação do predecessor
de Bento 16 é também o dia da
Festa da Divina Misericórdia,
instituída por João Paulo II, que
acontece sempre no primeiro
domingo depois da Páscoa. A

atribuição do título de beato ao

Papa ficará marcada na história
da Igreja ainda por outro mo

tivo - esta é a primeira vez" em

mil anos, que um Papa beatifica
seu predecessor.

Brasileiros também estarão

presentes na cerimônia - e quem
não pôde presenciar pessoal
mente a beatificação também
deve acompanhar o evento, nem

que seja em festas locais. No Va

ticano, o representante oficial
da CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) será o car

deal Dom Odilo Scherer, arcebis

po metropolitano de São Paulo.
Em Iaraguá do Sul, a Páró-' ,

quia São Sebastião reúne os fiéis
na Igreja Matriz a partir das 14h,
com a festa da Divina Misericór
dia e' uma celebração especial,
que inclui a adoração ao Santís-

,

simo Sacramento, o terço da di
vina misericórdia e uma Missa.
Durante todo o dia, os fiéis tam
bém poderão aproveitar para fa-
zer confissões.

'

f;M DE SEMANA

Festa da Padroeira
no Garibaldi

Festa da Padroeira da Comunidade Santa Cruz acontece

hoje e amanhã na localidade Garibaldi, em Jaraguá do Sul.
Nesse sábado as festividades começam a partir das 18h com

jantar. No domingo acontece uma missa às 10h e após almo

ço. O almoço será por porção e os ingressos estadão a venda
no local. A Comunidade Santa Cruz fica I!a Estrada Jaraguazi
nho, informações pelo telefone 3055-8010.

AJUDA
Menina precisa

de doadores
Precisa -se de seis doadores de sangue tipo O negativo

até o dia 3 de maio, próxima terça-feira. A doação é em

nome de Kamille Engelhardt, de quatro anos, que tem uma

cirurgia marcada para o dia 5 de maio de 2011, às 6h30, no

Hospital e Maternidade Iaraguá (hospital do morro). A doa-
"

ção deve ser agendada e feita até terça 3 de maio, o telefone
" do Hemosc é o 3055-0454.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

TRADiÇÃO
Festa de Rei e

Rainha em Schroeder
Hoje a Sociedade Esportiva e Recreativa Bandeirantes, de

Schroeder, promove Festa de Rei e Rainha com Baile. Os feste

jos iniciam às 12h com a concentração na sede e saída do ôni
bus às 13h30, até a rua Ricardo Gõrll, onde será a marcha em

busca das majestades de Tiro, Vilson Lindner e Elvira Krogel.
O baile começa às 22h30 com a Banda Milênio. Informações

'

pelo telefone (47) 3374-0022.
'

Associações elegem hoje
.

nova itireloria da Ujam
JARAGUÁ DO, SUL

Hoje, em eleição com chapa
única, 105 representantes das
35 associações de moradores de

Iaragua do Sul vão votar na elei

ção da União Jaraguaense das

Associações de Moradores, no

Sindicato dos Químicos, às 14h.
O pleito acontece com chapa
única, liderada pela presidente
da Associação do Centenário,
Andrea Regina Terhorst. O atual

,

presidente da Ujam," Agostinho
",Zimmermann, afirmou que par
.ticiparia da eleição se a chapa
,JÓ'sse única e ele estivesse par-�
�'ticipando. Mas o ex-presidente
',' afirma não ter recebido o con-

'yite. Porém, Andréa garante que
Agostinho foi convidado e não
aceitou participar.

Depois de se reunir com ou

Sua experiência foi muito pro- tros presidentes de associações,
funda, assim como sua pregação Andrea resolveu" junto com

do evangelho, e nos aproxima da
I

eles, montar uma chapa, para
Igreja por ser alguém que sempre concorrer à Ujam. Formada em

foi muito próximo dos fiéis", res- assistência social, com foco em

saltao pároco. comunidades, a futura presiden-

Um milhão de pessoas devem presenciar beatificação, que homenageia Karol Wojtyla seis anos após sua morte

'IELE FOI O PEREGRINO DA PAZ", AFIRMA PADRE DONIZETTI

Papa é exemplo para os fiéis
O Padre Donizeti Queiroz, pá-'

roco da São Sebastião, acredita

que esse fato raro - de o Papa ter

sido beatificado apenas seis anos

depois de sua morte, um tempo
, �, � ,H ,. ,l " � .. 1< � "

consideravelmente ,curto - sig-

nifica também um chamado aos

fiéis, mostrando que é possível
ser santificado mesmo em épo
cas tão conturbadas como a atu

al. "Ele foi o peregrino da paz, o

grande apóstolo da misericórdia.
,

te confessa que era um sonho

antigo fazer parte da entidade.
"Pensei em implantar minhas
ideias. Sempre quis trabalhar
com a comunidade", diz. Como

ainda não assumiu o cargo e não
se reuniu com todos os presiden
tes' Andrea prefere não enume

rar as prioridades de sua gestão.
Mas assim que sair o resultado

oficial, a intenção dos integran
tes da nova diretoria é mobilizar
a população, capacitar as dire
torias das associações e tomar

,

conhecimento de que como está
a entidade, para depois fazer as

reivindicações.
Depois de dois anos no man

dato de presidente da Ujam,
Agostinho afirma que sai de ca

beça erguida, com a certeza que
realizou um bom trabalho. Se

gundo ele,' a principal conquista
foi regularizar todas as associa

ções, fortalecer algumas e criar
outras. "Espero que a próxima
diretoria faça um bom trabalho,
melhor que o meu", conclui.
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INFRAESTRUTURA

Prefeita cumpre roteiro de visitas
, ....

Comitiva vistoriou andamento das principais obras do município na manhã de ontem

JARAGUÁ DO SUL

Acompanhada pelo
secretariado e por
representantes da Câmara
de Veréadores, a prefeita
CecOia Konell visitou
uma série de obras em

andamento no dia de ontem.

roteiro da prefeita incluía
um conjunto de 21 obras

por todo o município, des-
...." de projetos de habitação a

ampliações e reformas em esco

las e postos de saúde.
A primeira parada aconteceu

no Centro de Educação Infantil

Carlo Andrei Emmerdoerfer, na

Barra do Rio Molha (ao lado da

Prefeitura), que está no último

estágio de construção e deve ser

entregue no dia 25 de Julho, quan
do se comemora o aniversário de

Jaraguá do Sul. Com capacidade
para atender cerca de 200 crian

ças, esta é a primeira creche com

dois andares na região. "A atual
creche Carlo Andrei Emmendoer
fer vai continuar ativa, atendendo
outras 70 crianças", contou a pre
feita. O investimento no CEI é de
cerca de R$ 1,3 milhão.

Em seguida, a comitiva foi até o

terreno que vai abrigar a ponte que

ligará os bairros Jaraguá Esquerdo
e Rio Molha pelas ruas Walter Mar

quaadt e João Carlos Stein. Segundo
o secretário de Planejamento, Aristi-

des Panstein, o projeto da oQra deve
ser iniciado nos próximos meses.

A terceira obra visitada pela
prefeita foi o edifício residencial
Antônio Edmundo Pacheco, no

bairro São Luís. Fruto de uma par
ceria com o Sesc, que investiu R$ i.
milhão na obra orçada em R$ 1,6
milhão, o conjunto de 16 aparta
mentos de 41 metros quadrados
deve ser inaugurado em julho.
"Os apartamentos são para famí
lias desabrigadas pelas chuvas de
2008, que já estão selecionadas e

.

com toda a documentação prepa
rada", explicou a secretaria de Ha

bitação' Maristela MeneL

"
Esta é a primeira
creche com dois

andares na região e

terá capacidade para
atender cerca de

. ,

200 crianças.
PREFEITA CEcíLIA KONELL

"
A nova estação de tratamen

to de água no Garibaldi, que co

meçou a funcionar esta semana

- conhecida como ETA Sul- tam

bém recebeu a visita da prefeita..

A unidade custou R$ 9 milhões e

vai abastecer cerca de 70 mil mo

radores de 11 bairros,

EDUARDO MONTECINO

• Pedro Leal' -

pedro@ocorreiodopovO.COD1.br Uma das obras visitadas por Cecília foi a ETA Sul, no Garibaldi

ANIVERSÁRIO DE 17 ANOS DA MORTE DO PILOTO SERÁ LEMBRADO NESTE DOMINGO

Ayrton Senna é homenageado por moradores do João Pessoa
Coincidência ou não, entre

tantas ruas, Iaraguã do Sul es

colheu uma em formato de "S"
escondida no bairro João Pes

soa, área rural da cidade, para
homenagear o piloto e ídolo
nacional Ayrton Senna, faleci
do no dia Iode maio de 1994

-, após sofrer um acidente na

famosa curva Tamburello, no

autódromo Enzo e Dino Fer

rari, na Itália. O aniversário de
17 anos da morte de Senna será
lembrado neste domingo.

Sem asfalto, parcialmente
esburacada .e sem nenhuma
mansão compondo o cenário,
talvez as curvas da rua que leva

o nome de Senna não tenham
" t "t iI J I ! � }

o glamour necessário ou não

sejam tão importantes para a

cidade. No entanto, foi a forma

que os moradores encontraram

para homenagear o ídolo que
levou tantas vezes a bandeira
nacional ao topo do mundo do
automobilismo.

Morando há 17 anos na Rua

Ayrton Senna, o autônomo Eli

seu Borba não sabe ao certo os

motivos pelos quais foi dado

esse nome e nem quando isso

aconteceu, mas não reclama e

até se assume fã do piloto. "Eu
assistia as corridas, mas parei
de assistir quando ele morreu,

perdeu a graça", confessa, com

a certeza que de a homenagem
_

r 'f. r tÓs

é justa. A única informação que I

Eliseu tem é a de que uma das
moradoras sugeriu e ninguém
foi contra. "Não é fácil conse

guir esse nome, é só um por cida

de e todo mundo quer", enfatiza

Eliseu, que não gosta de nenhum

outro piloto brasileiro. Na hora
de se cadastrar em alguma loja
ou qualquer outro órgão, Eliseu

garante que não há rejeição e al

gumas pessoas chegam apara -

.

benizar pela iniciativa.

Rua foi "batizada"

por sugestão de
uma moradora

que é fã do piloto
(j L

.

I:, lU, ,1,:
• t
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I DO T BALHO

"Faça o que você gosta, o

dinheiro é consequência"
.

Especialista dá dicas para quem deseja entrar no mercado ou investir na carreira

JARAGUÁ DO SUL

Para muitos é encarado
como um prazer, um hobby
e até mesmo uma paixão.
Para outros não passa de
uma obrigação, ou uma

maneira de garantir o

sustento da famOia.
..... fato é que a maior parte de

nossos dias, e até da nossa

vida, passamos no trabalho.
....",Por isso, o ideal é que a pro
fissão escolhida seja motivadora

e, o 'mais prazerosa possíveL Esta
é' uma das ideias defendidas pelo
psicólogo e professor do Centro
Universitário - Católica de Santa

Catarina, Paulo André Lezvzynski.
Segundo . ele, atualmente o

mercado está em transforma

ções. Mas para os bons profis
sionais, sempre há espaço a ser

conquistado.
Prova disso são os números

das agências de emprego. Dados
do Sine de Iaraguá do Sul revelam

que hoje existem cerca de mil va

gas em aberto na região. As princi
pais carências estão nos setores de
metalmecânica, têxtil, construção
civil e comércio. Por outro lado,
existem milhares de jovens, em

busca de uma colocação no mer

cada e alimentando o sonho do
tão desejado primeiro emprego.

No fim de semana em que se

comemora o Dia do Trabalho,
o especialista dá dicas de como

encarar esta realidade. Ele fala de

mercado, oportunidades e esco

lhas. Acompanhe.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Mercado saturado
Para Lezvzynski, não existem

profissões onde o mercado esteja
completamente saturado. Ele de
fende que para bons profissionais,
existe espaço. "Não importa a satu

ração do mercado. Tem oportunida
des de trabalho para quem é bom.
Os melhores alunos da faculdade
são disputados no mercado, Se eu

pudesse dar uma dica aos jovens
seria: estude, estude e estude. Desta

que-se na faculdade, porque assim,
seu lugar estará garantido", resume.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 30 de abril e 10 de maio de 2011
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Paulo André Lezvzysnski afirma que sempre haverá espaço no mercado para profissionais preparados

Apagão de mão-de-obra
O especialista confirma a au

sência de mão-de-obra qualificado
no mercado. Segundo ele, faltam

profissionais principalmente, para
as vagas de nível técnico. "Técnicos
mecânicos, ferramenteiros, técni
cos têxteis, entre outros. Estas áreas
tiveram uma grande defasagem nos

últimos anos. Os jovens se desin-

teressaram pelos cursos técnicos e

deu-se uma ênfase muito grande
no ensino superior. Criou-se urna
lacuna na formação técnica. Mas

hoje, quem tem um curso técnico se

coloca mais fácil no mercado. Hoje
todas as agências possuem vagas
técnicas em aberto, e não são pre
enchidas", comenta.

Primeiro 'emprego
Para quem está indeciso sobre

qual carreira seguir, o psicólogo é
enfático: opte pela formação téc

nica, primeiro. "No curso técnico
você vai descobrir uma profissão.
Se tiver o perfil mais para a ges
tão, por exemplo, depois pode
fazer um curso superior, ou uma

pós nesta área. Garantindo o cur

,so técnico, você já não .estará de

sempregado, pois terá uma profis
são. Existe muita pressão e muita

exigência em se cobrar que um

jovem, aos 17 anos, escolha que
profissão ele quer seguir no vesti

bular", argumenta.

Para as empresas
Diante da "disputa" por mão

de-obra qualificada, as empresas
também precisam estar abertas

para profissionais mais prepara
dos e exigentes. "As empresas estão

definindo suas políticas de gestão
de pessoas. Elas precisam oferecer

condições de trabalho, estrutura,

um bom clima organizacional, e

espaço para os colaboradores con

tribuírem com ideias. As empresas
estão começando a perceber que a

relação entre empresa e colabora
dor deve ser ganha-ganha. Empre
sas que exploram seus funcioná
rios não sobreviverão" opina.

"
Garantindo o curso

técnico, você já não
estará desempregado,

pois terá uma profissão.
Existe muita pressão e

muita exigência em se
-

cobrar que um jovem, aos

17 anos, escolha

que profissão ele quer
seguir no vestibular.

,,'

Para quemestá em busca
de oportunidades de traba
lho, o especiaJjsta dá, ainda

, algumas diçqs. '�,:a 'primeira
,

delas é: faça algo que lhe dê

prazer. IISe vc)cê é!ôôra fazer
bolo, então seja a melhor
confeiteira da cidade. Paça
o que você gosta) ,o dinheiro
é consequência de trabalhe
bem feito", enfatga,' acres-

1'1 n ''ii'' I

céntando ainda que os jo-
vens devem investir no em

preendedorismo, Lezvzynskí
tambémdiz que é preciso pre
paração. "Estíide, seja bom no

que você faz. Estejadísposto a

aprender ,COli)/prometa-se e

',desprenda�sê. -Bons profis
sionais não ficam de fora do
mercado", conclui.

Principais carências
Além da defasagem de mão

de-obra no que se refere às vagas
de nível técnico, as áreas de enge
nharia e tecnologia também pos
suem carência de profissionais.
"Faltam profissionais em todas as

áreas da engenharia, e em tecno-

lógicas, como TI (Tecnologia da

Informação). O número de acadê
micos que se forma nestas áreas
não atende a demanda. Também
existem deficiências na Saúde,
como por exemplo, em pediatria,
e outras especialidades", destaca.

Comércio está entre setores que concentram carência de mão-de-obra
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Entschev
Lendo e aprendendo

Um
dos vícios de linguagem mais

comuns entre profissionais de
diversos segmentos e níveis

hierárquicos é o gerundismo.
Alguns chegam a dizer que o gerúndio
é o mal do século. Exageros à parte, vim

hoje contar uma história muito baca
na de uma moça que só cresceu por
reconhecer suas falhas. Márcia era re

cepcionista de uma pequena clínica de
estética. Além de atender aos clientes, a

moça é quem cuidava da equipe de es

'tetícístas, orientado-os sobre assuntos

diversos, quando a dona da clínica não

estava. Alice, sua chefe, gostava mui
to da força de vontade da jovem, que
demonstrava sempre ser esforçada em

fazer seu trabalho da melhor forma pos
sível, executando, inclusive, coisas que
não diziam respeito ao escopo de suas

funções.
Mas, Márcia tinha um defeito ir

ritante aos ouvidos de Alice. A moça
usava' o gerundismo em demasia. Ao
atender ao telefone, falava uma en

xurrada de gerúndios, deixando a che
fe agoniada com o palavreado viciado.
O mais curioso é que quanto mais a

moça tentava ser educada ao telefone,
mais errado ela falava. Pior ainda se

alguém muito importante ligava para
marcar um horário... aí sim é que ela
cometia os erros mais absurdos, pois
tentava rebuscar o palavreado, des
truindo qualquer construção gramati
cal que pudesse estar correta.

,

Até que um dia, Alice resolveu fa
zer um teste com a funcionária. Ligou
para a própria clínica, passando-se
por um cliente que queria marcar um

horário. Deu-se o diálogo a seguir:
� Clínica XXX, boa 'tarde. Em que

posso estar te ajudando? - Atendeu
Márcia.

- Boa tarde. Eu gostaria de marcar

um horário com a podóloga. - Iniciou
Alice.

- A senhora pode estar esperando
um momento? Eu vou estar checando
a agenda para estar marcando um ho
rário para a senhora.

Alice, decepcionada não conse

guia acreditar que era assim que seus

clientes eram atendidos. Ao continua
rem a conversa, veio o que fez Alice to

mar uma decisão mais efetiva. Márcia
voltou ao telefone e disse:

- Senhora, estava checando a agen
da e estava percebendo que a podólo-

ga poderá estar te atendendo amanhã,
Mas, para isso, eu vou estar te encai
xando entre um cliente e outro. A se

nhora pode estar chegando às 14h15

para não estar havendo atrasos?
Alice negou e desligou. Ao voltar

para a clínica naquele dia, resolveu
levar à Márcia um presente. Comprou
um romance famoso da época, já que
a moça sonhava em enéontrar seu

príncipe encantado. Nada relacionado
à maneira certa de falar e escrever o

português, mas uma forma de fazê-la
ler um pouco e, quem sabe, começar a

melhorar sua fala. Na dedicatória, es

creveu: "Márcia, sonhar é preciso e a

leitura é uma das ferramentas que nos

levam à realização da maioria deles.
Leia .e perceba as maravilhas que as

palavras, dominadas por nós, podem
fazer por nós mesmos", Dentro do li

vro' "esqueceu sem querer" um texto

que circula pela internet, todo escrito
em gerúndio.

Ao receber o livro, Márcia agra
deceu imensamente pelo presente
inusitado e, ao abri-lo e deixar cair a

folha, correu para devolvê-la à chefe.
'�Nossa, procurei esse texto em todos
cantos da minha casa ... ele é tão bom!
Pode ficar com você, Márcia. Será bom

para você também", disse Alice, sem

saber ao certo como dizer à moça que
ela precisava urgentemente aprender
a usar melhor seu vocabulário.

Ao ler aquele texto, Márcia viu vá
rias de suas manias gramaticais eluci
dadas ali e, ao iniciar a leitura do livro,
foi percebendo que a maneira correta

de se falar era muito diferente da for
ma com que ela falava.

Depois daquele livro, Márcia se

apaixonou pela leitura. Passou a ler
um romance atrás do outro e, com o

tempo, começou a escrever alguns
poemas. Alice percebeu uma melhora

significativa na forma com que Márcia
atendia seus clientes.

Hoje, dois anos depois do dia em

que Alice presenteou à moça com um

livro, a jovem não utiliza mais o gerún
dio em sua fala e cursa o primeiro pe
ríodo do curso de letras. Pela sua força
de vontade é bem possível que ela vá

longe. Os méritos são dela e de Alice,
que depositou um voto de confiança
na moça e a incentiva diariamente a

buscar uma profissão melhor da que
ela própria oferece à jovem. ,

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

CURSO:

•

Faça seu curso Superior na área de TI na Instituição de

Ensi.no com conceito máximo no MEC = 5 !
Palestra OFICIAL UPDADE 1 FURUKAWA

Dia: 16/05/ Horário: 18h30 às 22h30

Faça sua inscrição!

Acesso ao crédito ainda
. é uma dificuldade

mas ele é caro e de difícil
acesso. "Avançamos na

questão macroeconômica,
mas não em reformas mi
croeconômicas que refor

çam o acesso ao crédito",
afirmou o diretor executi
vo do IBQP, Eduardo Righi.
Segundo ele, muitos são
barrados na aprovação de

cadastro, já que não têm
como oferecer garantias
para o empréstimo.

No ano passado, 58,1%
dos empresários iniciantes
brasileiros investiram até R$
10 mil para abrir seu negó
cio e apenas 18,9% gastaram
mais de R$ 30 mil, segundo
pesquisa realizada pelo Ser

viço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empre
sas (Sebrae) e pelo Instituto
Brasileiro de Qualidade e

Produtividade (IBQP).
A maior parte do valor

investido, 36%, é prove-
.

' niente de recursos pró
prios e cerca de 70% pe
dem ajuda a familiares.
Para complementar o capi
tal, os novatos no universo

empresarial enfrentam difi
culdades. Em levantamento
com especialistas de 54 paí
ses, o Brasil ficou na posição
22a em questões relaciona
das ao financiamento.

Os especialistas men

cionam que há uma 'ava
liação positiva sobre a dis

ponibilidade de recursos,

Em outro levantamento,
. com 59 países, o Brasil apa

rece na posição 44 quando
a questão e a efetividade do

apoio de políticas públicas'
em nível municipal, estadu
al e federal. Quanto à capa
citação para empreender, o

PALESTRANTE CONVIDADO

país aparece na penúltima
posição, na, frente apenas
do Egito.

GERAÇÃO DE
EMPREGOS

A pesquisa Global Entre

preneurshíp Monitor (GEM)
mostra ainda que 4,6 mi
lhões de empreendedores
brasileiros esperam gerar
pelo menos seis novos em

pregos nos próximos cinco

anos, o que, para Righi, é
um indicativo da necessida
de de apoiar politicamente
esses empresários.

O presidente do Sebrae,
Luiz Barreto, considera a

necessidade de criar me

canismos de incentivo à
abertura comercial dessas

empresas. "Enquanto 20%
do PIB (Produto Interno

Bruto) estão ligados às mi
cro e pequenas empresas,
somente 12 mil exportam
seus produtos." ,
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_VAGAS, MAS FALTAM PROFISSIONAIS
DIVULGAÇÃO

. Empresas estão contratando, mas mercado exige mais qualificação

A
oferta de vagas
na construção
civil continua a

crescer. Levan
tamento da consultoria
de RH Manpowér mostra

que houve expansão no

número de empregos no

setor de 54% no primeiro
trimestre deste ano. Em

presas como SH Fôrmas,
RJZ/Cyrela e Marko Siste
mas Metálicos estão com

postos de trabalho aber
tos para diversos cargos.
Vão desde analista finan
ceiro e engenheiro calcu
lista a técnico de manu

tenção elétrica e operador'
de máquina. O bom é que,
para se candidatar a uma

dessas oportunidades, o

processo é simples: basta
cadastrar o currículo nos

sites das instituições.
.

O aquecimento do

mercado" porém, passou
a exigir cada vez mais es

pecialização dos profis-
,sionais da área. Estudo

publicado este mês pela
Fundação Getúlio Vargas,
em parceria com o Insti
tuto Votorantim, mostra

que o problema de mão

de obra qualificada no

Brasil vai continuar nos

próximos anos.

MERCADO ABRIU MAIS VAGAS NOS ÚLTIMOS ANOS DEVIDO À ENTRADA DO CAPITAL ESTRANGEIRO

'Sétor desvalorizado devido à baixa remuneração
Isso porque a renda média do

trabalhador da construção civil foi
de R$ 933,24 em 2009 (último dado

disponível), valor 14,7% menor do

que a renda dos empregados em ou

tros setores (R$ 1.094,27). A pesquisa
deixa claro que os jovens têm optado
por outras profissões, com melhores

perspectivas de remuneração.
Diretor comercial da empresa SH

Fôrmas, que atuana área de escoramen

tos metálicos,WolneyAmaral diz que fal
ta mão de obra qualificada em todos os

níveis da construção civil. No momento,
a empresa recruta para seu programa
de trainee, com vagas para engenheiros
civis e técnicos de. construção. Segundo
Amaral, a escassez é fruto da dormência
do setor durante muitos anos:

- Havia um nível de demanda bai
xo e estabilizado. Com a entrada do

\ \ I I

I

\. • _ J j. I � " ..

capital estrangeiros nos últimos anos,
além do crédito facilitado, o mercado
cresceu consideravelmente, abrindo

vagas em diversas áreas. Basicamente,
"

porém, o setor não estava preparado. '

.

presas vencerem o obstáculo da falta de
mão de obra qualificada, a curto prazo, é
o investimento em tecnologia de ponta.

- Com uma boa modernização,
uma obra que precisa de 100 pessoas,
porexemplo, pode precisar de 50. A qua
lificação de mão de obra é muito neces

sária, mas precisa vir paralela ao investi
mento - comenta o empresário.

Diretor de incorporação da cons

trutora RJZ/Cyrela, Marcus Heraldo
diz que o gargalo de profissionais
está em todos os setores da econo

mia. A maior necessidade da empre
sa, hoje, é de engenheiro civil.

- Essa profissão estava desva
lorizada. Não existiam vagas. Com a

expansão do mercado, porém, des
cobriu-se 'que não há profissionais
suficientes. Bons, ainda por cima,
são bem raros -lamenta ele.

"

Escassez de mão de obra no

Nordeste e Centro-Oeste
. Leila Queiroz, responsável pela área de re

crutamento e seleção da Marko, empresa espe
cializada em estruturas e coberturas metálicas,

.

que no momento está com 33 vagas em aberto,
também se ressente da escassez generalizada de

profissionais qualificados no mercado; princi
palmente nas regiões Nordeste e Centro Oeste.

- Estamos buscando profissionais com for

mação em engenharia civil, mecânica ou arqui
tetura' com experiência na venda de produtos,
para trabalhar em Salvador, em Recife é em For

taleza, mas não estamos encontrando candida �

tos com este perfil c--Jamenta.

Com uma boa
modernização, uma

obra que precisa de 100

pessoas, por exemplo,
pode precisar de 50.

WOlNEY AMARAL

"
.

Amaral, que investe R$ 1 milhão to-
dos os anos só no treinamento de seus

funcionários, é cético sobre o futuro da
área. Para ele, a única maneira de as em-
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EXISTE CLIENTE RUIM?

Rsponda:
cliente que não paga ou dá trabalho para

eceber; cliente que usa os seus produtos em desa
ordo com as especificações; cliente que fala mal
e sua empresa o tempo todo; cliente que cria caso

todas as vezes que se relaciona com sua empresa; cliente

que maltrata os funcionários de sua empresa; cliente que
faz escândalos sem razão e exigências absurdas; clienteque
mente.... Você considera um "bom cliente"?

Essa história de que o cliente sempre tem razão, sim

plesmente não é verdade. Há clientes que não têm mesmo
razão alguma! Para esses clientes ruins, meu conselho sem

pre foi o seguinte: faça uma carta de recomendação a seu

maior concorrente e despache esse cliente para ele!

Agora, preste atenção: é claro que a norma geral deve
ser que 110 cliente sempre tem razão". Por quê? Simplesmen
te porque uma empresa não vive sem clientes. Você pode
terceirizar a contabilidade, a segurança, a alimentação, etc.

Mas você não poderá jamais "terceirizar" seus clientes, pois
se você mandar todos os seus clientes para terceiros, com

certeza sua empresa quebrará. É por isso é somente por
isso que a norma continua sempre sendo a de que "o clien
te sempre tem razão".

Mas como toda regra, ela tem exceções. Releia o primei
to parágrafo deste texto. Ora, um cliente que não paga, cria

caso, usa os produtos em desacordo com as especificações
colocando em risco a sua marca e até pessoas, é um cliente
ruim que a empresa tem o direito de não aceitar. Da mes

ma forma como os clientes têm o direito de escolher as em

presas que desejam como suas fornecedoras de produtos
. e serviços, a empresa também tem o direito de não querer
uni mau cliente.

Escrevo isto porque vejo que há muita confusão em em

presas que se submetem e se subjugam a maus clientes sem

necessidade alguma. Essas empresas acabam viciando maus

clientes a serem maus pagadores, descumpridores de palavra,
mal educados e grossos com funcionários. E como diz o di
tado latino que sempre cito: "quem poupa os maus, ofende
os bons". Mantendo os maus clientes conosco e fazendo as

suas vontades absurdas estamos, de fato, punindo os clien
tes bons, pois os maus nos tomam tempo e energia que de
veríamos utilizar para manter e fidelizar nossos bons clientes.

Lembre-se: o cliente sempre tem razão, mas essa regra
também tem exceções.

Pense nisso. Sucesso!

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRAtIVAS
ASSISTENTE DE VENDAS
.� •.• "q �'�'�b�"'''''���'' �". 'p" ��� � .. " �N. "."�," ••• �. � .. , �.� "NU"".� " ••., .Ó •• �� ...

ANALISTA DE FATURAMENTO
Vivência na área de vendas, análise de faturamento e

P.�.9�?�?; '" " " ..

CRONOANALlSTA

����0�j?��,���)�9; ... , " ....... , .... " o" •• , ..... " •• , ... ,"' ..

CORRETOR DE IMÓVEIS
Desejável possuir o CRECI.

ESCRliüRAiiioFISCAL'"''''''
."." " 0" ".

Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências .

Contábeis,

MODELlSTA
Vivência na função.
SECRETARiA'"

" " .

Vivencia na área odontológica
Ou ".Ho " •• ��" .".-�"",,� ", 1.., ••• 10"" •• � "�,,,,�, "� .�" h�"'.��"�""I-��

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
'

Formação em Administração, Ciências Contábeis,
Recursos Humanos. Vivênc\a em gerenciamento e

planejamento financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negociação, compras, investimentos entre outros.

P���j���.' .I!?��?��.� ,���g.�!�.�."��.�::�!�.�� �!���?:.,."
TELEFONISTA

Desejável vivência na função. Para atuar na Ilha da

f.i������;,", , ",."' >o.,."" ""'" ••• , "'"

VENDEDOR INTERNO I EXTERNO.

ESTMIOS
... , ." •. ��� '" �,�"�.,,.� '. � ... b ''''1 �II', �,,�, � � .-I'n. b � •.�"" � .. " ,', ..... Q ... " u*� .'b�" .. � ... , ......

ADMINISTRAÇÃO '

ci�NéiAs'cONTABEis'"''''''
, "

�
..

�� �O.'I'''.i,''"",�",.,� ••,.�. , .• � .�" �"" �,,"'�,. �.�'''�. �"�"'.""�." b""� •• oH. � �

RECURSOS HUMANOS
��"'I ••• �.� .. �.,..� ."." •• "·"." •• 1."� ... � ",," "., •• " ".0 �." ou. � ••,. " ...... ',.,' .....

PSICOLOGIA

�
·APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.br

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

Data: 02 a 05 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Leonir Zacarias de Souza

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Data: 2 a 6 de maio de 2011

Horário: 18h30min às 22h30min

Instrutores: Marideise de Oliveira Gorisch e Leandro Luiz de Oliveira

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
Data: 09 a 13 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Rion Brattig Correia

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

FLUXO DE CAIXA - COMO FAZER E ADMINISTRAR

Data: 16 a 19 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Claudeson Hornburg
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

AS·EMPRESAS E OS IMPOSTOS

Data: 16 a 19 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Paulo Henrique Felicioni

Local: Centro Empresàrial de Jaraguá do Sul

Inscrições no site www.apevi.com.br

t�(NJ(ASI !OORDENAÇAO MECANico·õE·MA·N:üiENçAo···
.. , ..

Desejável vivência em manutenção de máquinas/
��J.�lL .. " , " " .

MONTADOR MECÃNICO
�y�!)Ç!?.rI�J�nç�.<?: ..

OPERADOR E PROGRAMADOR DE CNC
"k ... ".,���� ��. �"1 "�q,,�",, �"., �.� .H� "., ... �.1 •• �, "a� �"� "�.+ •• ",�" ... �." .• ,,� ".��

OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO
Cursando ou completo curso Técnico em Mecãnica,
Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramentaria,
injeção de plásticos ou alumlnio. Conhecimento em

tratamento térmico.
PROFEssÕRDiiNGi�s

.. · "'

".
+� .. " nu. � •. , .�.'�."" t..� .". ��.-f,.", h"+�,,� h •••• " "�.+.II.,��" "Mo �u •••• "' '.u.

PROGRAMADOR OE PCP

�lY�nçj�.r!'!.{�nç�9; , , .

PROJETISTA MECÃNICO
Ç�nb�im�.IW� !i1J).?R!i�Y:{?r.�?\xly.�nçl�.Df! f.�nç?q,." ... ,

SOLDADOR I MONTADOR
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÃO OU
ELETROELETRÔNICO
T�cNico'ElETROME'i:ANíco""

, , , .

T�êNico'M"E'aN'ICO"'"
, , .

Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
!:J!'!.. !T'.��Y!!1ey� , .

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Desejável vivência na função e COREN

OPERAQ'NAtS
1��Y.P..�.NI�.Ç�.�.g�LP'��.Ç.�R�!L ..

ALMOXARIFE I CONFERENTE

�:��I:�j�:����:r.ijº:QMÇ�Q::::�:::::: ::: ::::::::::::::::
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
��!? iI,W.?� m.Vj['!.��I!I.�?m� çJ�Ri.9 .çe.n<?�. 9m'�9; ..... '"

AUXILIAR DE ELETRICISTA
".�+��'I ��" ��� .H�+.ri·' �"1��� "�� �.� �II."' •. " .• Ó�,..,H •• 0 �"�"��'�.H •• ".,." ... a",�

AUXILIAR DE CORTE
AuxiLiA·RMECAN·ICO

.. · ,,· .. · .. · , , ..

Vivência com inspeção veicular, montagem e desmon-

Aliança Educacional

Graduação

si. FiSCALL
PUCPH I4ljl'WlIl1.l'Qli(Uill;l�1l.tlI1 'OLUÇO" "'CAIS

Pós-Graduação

�!".9.e.m çl.�.l?n���"�.W!!�nç��!\1.�nt9: .

AUXILIAR DE TINTURARIA I TINTUREIRO
nU ." •• "U'1l"",.,,� �".+.� .�.".""'."t�.t.�" �.i .�. ".� ."" n". �.t on"+ .1,0 "" ........ "

AUXILIAR DE TECelAGEM .

Irá atuar com entregas de malhas e pesagem de fíos.
��ç�.���r!9.p.9.s.WjLÇ�tl,� " , "." .

AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação para bombea-

m�m9,��SR�.qeç!R· "" " "" .

BOMBISTA
Vivência em montagem e desmontagem de BBA,
j(lj�\9!�.� r�g.l!!�g�m- " .. , ;..... •

CONFERENTE
Vivência na função. CHN AC. Desejável liderança de
�9.l!ip..e.·.. , " " " .

CAMAREIRA
.� ,,� .�".,..",." ".� ""� .oi .�Jo •• '1 .n.' ·.,,� " +.� """""n' """."_'.'�.

COZINHEIRA
"'�"".' ."'."."'."'1 ,�"" • " ,,� '." •. �. i'" H .. ·�."·,. ".,."" "" ." '1-. NO .. " �."" """ ...

�9.�,�rçnt ", "' ,, ..

CORTADOR

���nçj\l.n9X�!!19.Wxti!.�mAg!-!in?�,�\r.ª.f!�� .. ; ..

COSTUREIRA
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DOBRADEIRA I REVISORA I PASSADEIRA
Para atuar na Vila Rau
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EMPREGADA DOMÉSTICA
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LAVADOR DE VEíCULOS
.
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MARCENEIRO
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MOTO-BOY
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OPERADOR DE CALDEIRA
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OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Desejável curso e vivência na função. Irá atuar como

9.p.�r?cJq���tl').9.�!!F:!I�.q1i.�i.çl?9��.cJ�I)!m.cJ?�rnm�.?f!. "

OPERADOR DE MÁQUINA
v'i.��nçj?�m ,,9p.!'!r�g.9r.9� .9Hj!h9�m,.��Q:a. gm�� ,9!-!!�9"� .

OPERADOR DE CORTE LECTRA

OPERA'oo"R'DE'MAoü'iNA'DE'S'ORO'Ã'DO'"
..

... � �.� 'D. ,.�".,,��,oj. •• , "u ... �" .un'.w�,."" �.1.• H. � ••• �u � •• ".� ,.""+."",� " ..

P.�º.�'B.Q.. "H'" , . ., "" .. " " , ,. .. , "

PINTOR PISTOLA I MÁQUINAS

�.���Jg�\'Q.�.�����P.AP."� " , .

Vivência em rotinas da Qualidade, processo da ISO
9001 e outras atividades da área. .

'n�.,..�I.� .... "�,',,,",, ".� ."� �., �.".�.� " •• ·.b. "" "�" .•• " "�"�·" •. ,,"" ... u.+.�,, .0. "II"

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO
'''''''''11" .""'.0. � •• _ •• """ �"� ... � .... "� .• ,,"oj. ..... ",,,� .... ,,�,, ".� ."" ""� .... h." � ••• � ....

ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável vivência em montagem, manutenção mecã-

nlç�.9.Y .f;=J�!!!çgl.·.R.i�l?2rj�Ujçlf:!9.�J?q{?,yj�g�m: ,. ,.

COORDENADOR DE VENDAS

Y�'{�nçJ�"n�.f.l!nç�g: º��j?X�!.DS! mroR.t�jt. .... " ........

CONTADOR

Yt��nç.i?!w.�l!nç�.9; P.92.wLÇ,R.Ç.· " .� " " ,.

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Yl'{�.r.çl�.n�.wnç�g .

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Y.i.Y�nçj�. r.� .�r�.'!, R�wj�x�J hl,R.J Q " ...

ENCARREGADO DE CORTE I REVISÃO
� I,".i •• ',b." •• � ".� .n •.•. �., �.d •• � .". �,,� , ."+ •• .,.� •• �., 01' •• i·""

X[y�nç!? n�.(�!!Ç�� Ji:J§.��r.ç? g�.�g�m��·.:.. " .. , ..

EXPEDIDOR
.,,� .�.'I-�� "H .... ��.·"� .. �.""���·h�1 o"" ,.,," �"" "�" ... "t oH. � .. " ��",.�"-."� .... " .• "�" �.,.

TORNEIRO MECÂNICO
"�I"."�,.B"'�"·,.�" ••••• " ••••• 1 "II .... "" '.n" �".+.� ... �"+"� .. b .... '� .... ". �". "�" h.i"

FRENTISTA
"" •• " 11110 ••• """ .0 ••• � ��" ... � , .• � .... �" •• '-�"4 "�. ""+.�" ."� """ �"""'." "o. ".U,,·h

IMPRESSOR OFF SET
"."" .� •••• ;.""+ •• � ."� M •• "." ••• " •• '"q� ... " """ .... "�.",.�, """,no ••• ,.� ••• o"" ••

INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
�1.e.!�9n!ç9,�,.!�l�f�[.l.��r.jr!.e.tn�t;.", , " , ." ,

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
" ...... H •.. q 1 .,," •• 1 .""'11"""." •• Q ,+. �"""" ." •• """ ..... n"" .. q i • � •• "" ."" """ ""., .• H.

LABORATORISTA
.

.

LiOER 'De'coRTE/'TêxTiL""
, " .

:.1Y�nçj�.!w.tl!nç�.9; ''''''''"' " , "

LíDER DE PRODUÇÃO
Desejável vívência em liderança de pessoas e

m���.I�rg,if.9� " .

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivenda com suspensão, freos, balanceamento e

alinhamento
MECANico·ElETRiC'isTA

.. · .. • .... · .... · ........ ·""· .. · ...

VIVência em sistemas de injeção eletronica diesel fgasolina.

P.B���,�r8 ' .. ., '" , ..

RETIFICADOR CILíNDRICO
Vivência com máquina CNe. leitura e interpretação de

g�.��n�.9 .�.im!f!.!IJ)�I).t9t9�m�.c!!ç�.9, ",

SERRALHEIRO
� C''" �.f ,.". � •• "'"�_, .q,•• �� ,,�., �"� ,.On ""� ��.+.� .".'0 ."� "�� ."� .�# �.� ." '.n

.�8�t!�ººR '" + ..

I�Ç��8.º" " , " " .-", ., .

ZELADOR
•

COORDENADOR DE VENDAS

Desejável vivência no ramo têxtil
� .�. � •• , ... �" ....... "�" �.� ." .... � I,,,U� u .... "u� .. � .,,", .... � " ...... " """" � .... �"'.1."."

PROGRAMADOR OE PCP
� ••••• u r.o �n� "�""'''H' " • .,..�" """ �,,� ��o � ... ��" .... ,," ""., �"i .. �",� •• ",,".� ••. , h.��"

NUTRICIONISTA
- - - �

ATENÇÃO
CONTRATAÇÃO IMEDIATA

A Meta RH em parceria com mercado de
- grande porte dispõe das seguintes vagas

para contratação imediata:

ATENDENTE DE CARNES
AUX.SERV.GERAIS

AUX.PADEIRO .

FISCAL DE LOJA
REPOSITOR LOJA E DEPÓSITO

Ótima remuneração e demais benefícios..

Disponibilidade para atuar aos finais de
semana.
Enviar e-mail para:
drielli.lima@grupometa.com

www.g.ru:pometa.. comi
,
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PRODUÇÃO DE CO TEÚDO GANHA OVO DE AQU
Empresas agora direcionam informações para diferentes plataformas

ma produtora de
vídeos faz... ví
deos. Uma agên

__� cia de fotografias
faz... fotos. E se uma em

presa decidisse produzir
conteúdo para diferentes
meios, não se limitando a

TV; mídia impressa ou in
ternet? Elas já existem. E
em uma era caracterizada

pela integração entre 'di
ferentes plataformas de

veiculação de informações
saem na frente.

Há um ano e cinco me

ses no mercado, a Con
tente Entretenimento é
um exemplo de como a

convergência resulta em

sucesso. A empresa lida
com TV; mídia impressa,
literatura, exposições, in
ternet... Trata-se de um

projeto das sócias Re
nata Boldrini, Fernanda
Cortez e Maíz de Oliveira.
A variedade dos produtos
da empresa é reflexo da

personalidade versátil de
suas criadoras. Renata é

jornalista, apresentadora
e especialista em cinema;
Fernanda presta consulto
ria de planejamento para
a grife Farm e já foi stylist;
Maiz, por sua vez, é cria

dora da marca Amelie e da

agência Espaço /Z Casting.
- Tínhamos a ideia de

produzir conteúdo fora
das áreas onde já atuamos.

Então, pensamos na pro
posta de trabalhar para
diferentes meIOS. Ainda
não há muitas empresas
que funcionam dessa ma

neira. Mesmo assim, nós
não esperávamos tanto

crescimento. Foi uma sur

presa - revela Renata.

O currículo da empresa
já chama a atenção, apesar
do pouco tempo que ela tem

de vida. Só em 2011 o grupo
já foi responsável pelos con

teúdos de portais como o

do Sesc Rio Noites Cariocas
e do Baile Devassa. Tam
bém produziu o programa
"Por um fio", apresentado
no GNT por Juliana Paes.
Os próximos passos são o

portal do hair stylist Thiago
Parente; e conteúdos para o

_

site do GNT, como a seção
"Homens respondem'; e o

"Vestindo o bem", que reúne

peças de celebridades.
Na New Content, em

presa que tem entre os cli
entes marcas como TAM,

.

Bradesco, Fast Shop e TVA/
Telefônica (com apenas
quatro anos de existência),
a ordem é fazer conteúdo

primeiro e depois adaptá
lo ao meio. No caso da

produtora de São Paulo,
trabalha-se em três frentes:
revistas, vídeos e o univer
so digital. O diretor-geral,
Giovanni Rivetti, fala no

termo "transmídia" para
designar o modo como

uma estrutura narrativa,
no caso o que é produz
ido, pode ser adaptada a

qualquer veículo.
- É tudo cenário de

uma mídia fragmentada,
que tem o mundo digital
como denominador co

mum. Ganhamos nos úl
timos anos quatro atores

importantes, que são a in

ternet, o mobile, o tablet
e as revistas. Em cada um

desses ambientes há 'mas

sa crítica - analisa Rivetti,
acrescentando, que, de

qualquer maneira, inicial
mente ainda é o conteúdo

que precisa ser produzido.
- Depois, então, pensa
mos adequá-lo às difer
entes plataformas.

Ao todo, a New Con
tent conta com 189 fun
cionários. Todos, segundo
Giovanni, com repertórios
diversos, tanto na carreira

quanto na vida:
- Para uma empresa

que se propõe multiplata
forma, é fundamental

procurarmos profissionais
de características diversas.
A capacidade de lidar com

as redes sociais e tudo que
esteja ligado ao mundo

digital também é essencial.

Navegar por diferentes
áreas é uma vantagem

Daniel Aisenberg,
sócio-diretor da Palavra

Chave, alega que toda

produtora de conteúdo

multiplataforma pOSSUI,
de fato, urna plataforma
prioritária. NQ seu caso,
o mundo on-line. Criada
há sete. anos, já realizou
trabalhos com sites cor

porativos, intranet (como
na redação deste jornal) e

mídias SOCIaIS. Trabalhos
em papel impresso e até
de vídeos, porém, também
são realizados. Sua base de
funcionárias é formada por
jornalistas e publicitários.

- Aproveitamos as

duas profissões para criar
,

conteúdo. Para nosso tipo
de organização, é ótimo.
Gosto muito, também,
quando o profissional
consegue navegar por dif
erentes disciplinas e tem

jogo de cintura - conclui

Aisenberg.

FOTOS DIVULGAÇÃO

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

- OPERADOR DE PRODUÇÃO (ÁREA METAL-MECÂNICA)
- AUXILIAR PRODUÇÃO (METALÚRGICA E PLÁSTICOS)
- OPERADOR DE MÁQUINAS
- PINTOR INDUSTRIAL (Metálica e Automotiva)
- SOLDADOR (experiência de 6 meses)
- MONTADOR (conhecimento em desenho mecânico)
- OPERADOR DE MÁQUINAS - (indústria metalúrgica)
- OPERADOR DE DOBRADEIRA (com experiência- indo Metalmec.)
- ASSISTENTE TÉCNICO (Téc. mecânico, téc. eletromecânico e afins)
- ZELADOR (ambos os sexos) URGENTE
- ELETRICISTAlAUX. DE ELETRICISTA (instalador industrial e de

manutenção)
- FRENTISTA (1 ° turno, sexo masculino, não precisa ter experiência)
- CONFEITEIRA (2°turno)- URGENT�
- PADEIRO - URGENTE
- OPERADORES DE CAIXA (ambos os sexos, desejável
experiência, vagas para 1 ° e 2° turno)
- AUXILIAR DE DEPÓSITO
- LAVAÇÃO (sexo masculino, horário normal)
- BALCONISTA (ambos os sexos)
..\ .

'

_
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/

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

, ENTREGAR rio CEPPS," -RH. Rua Marina FrutuosQ'" 129, Cent�àJ próx·,
.

Rest. California. Telefone: 3371-2224. .

, .
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Novaordem econômíco-teê1iolól/�/"�
tarefa de CEOs encontrarem seus substitutos

á 36 anos no cargo, o presidente da Co

....
fix Construções e Empreendimentos, João
Fernandes, até pensou em treinar sua filha

para o seu lugar. A jovem, porém, optou
por outra área profissional, a psicologia Fernandes

passou, então, a procurar entre seus funcionários

alguém com perfil que 'se adequasse às necessida
des do cargo. Tarefa árdua Não basta competência
técnica, diz ele, é preciso ter espírito de liderança e

conhecimento dos mais diversos assuntos.
- Tenho feito entrevistas com os diretores e

com outros funcionários. Já temos os perfis de to

dos que trabalham comigo. Há gente muito boa
em muitas áreas. Só que não dá para ser muito

competente em uma área específica e deixar a

desejar em outra - analisa Fernandes,' que, aos

6'6 anos, garante que deixaria o cargo hoje mes

mo, para integrar o conselho de administração da

companhia, se encontrasse seu sucessor.

A questão é que as habilidades necessárias ao

cargo de presidente de uma empresa estão crescen

do no mesmo compasso em que 1) a globalização
derruba fronteiras, 2) a tecnologia da informação

. revoluciona processos de trabalho e 3) o crescimen

to econômico do país estimula a competitividade.
Ninguém, é eterno na cadeira mais cobiçadà de
uma organização, Onde encontrar profissionais que
atendam a todos esses requisitos da nova ordem e

ainda com capacidade de liderar?

Quando se trata de sucessão, geralmente há
duas opções: passar o comando para parentes
próximos, como filhos e sobrinhos - uma so

lução cada vez menos usada - ou buscar per
fis gerenciais, na empresa ou fora dela. Num ou

noutro caso, enfrenta-se o mesmo prpblema.
Ricardo Cipullo, ex-presidente da Brose do Bra

sil, realizou a transição em 2008, após 11 anos

no cargo. Ele faz coro com Fernandes: as fun

ções do CEO hoje são muito diferentes das exer

cidas há poucas décadas.
-A competência é circunstancial. Não adian

ta achar alguém muito b01Jl em determinada

área, mas que não seja eficiente em outra. E de
vído aq aquecimento do mercado de trabalho, os

profissionais' tendem a se especializar -' explica
Cipullo, coordenador do grupo paranaense da

Renaíssance Executive Forums, formado por 79
presidéptes de empresas dfi:país.

NÉKIGONFECCÕES
�

Seleciona:
- COORDENADORES(AS) DE VENDAS

Requisitos:
Experiência na área de vendas;
Facilidade de relacionamento interpessoal;
Carteira nacional de habilitação categoria AB;
Disponibilidade para viagens;
Conhecimento em informática.

OS INTERESSADOS PODERÃO ENVIAR CURRICUlUM PARA
rh@neldconfeccoes.com.br

OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE
(47) 3374-1135, fALAR COM MAYRE.
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Renato Grinberg, especialista em

carreiras, ressalta' que, diante dessas

transformações, o cargo exige um

profissional generalista - aquele que
precisa ter não só visão ampla dos ob

jetivos da organização e pensamento
estratégico, mas também uma visão

global dos acontecimentos.
-E isso vai além do conhecimen

to técnico. Há profissionais que são

ótimos especialistas, mas que, quan
do viram gerentes, simplesmente não

dão certo.

E a sustentabilidade bate à porta
Sócio-presidente da multínacio-

nal de restaurantes corporativos Gran

Sapore, Daniel Mendes afirma que a

complexidade do CEO é proporcional
à do cenário global. Cita a responsa-

.

bilidade social e a sustentabílidade
como preocupações praticamente
inexistentes há pouco tempo.

- São muitas obrigações e deve
res que não podem ser negligencia
dos. Além disso, as empresas brasi
.leiras se tomaram mais profissionais,
até por força da concorrência inter

nacional - diz Mendes que, apesar
de ainda ter 48 anos, já escolheu o

seu sucessor, mas ainda não divulgou

I

o nome nem para o escolhi o. - Para
não chamar a atenção do mercado

para ele. .. .

O empresáriocrê que uma das so

luções para minimizar a tensão e os

riscos da transição de cargo é descen
tralizar o poder:

- O mundo muda constantemen

te, e é preciso estar sempre atualizado e

apto a tomar decisões rápidas. Só que
esta não deve ser uma tarefa exclusiva
do presidente, mas de todos os dire
tores e, consequentemente, de todos
os funcionários de uma· empresa.
(Colaborou Luciana Calaza)

Vendedor para a filial de Guaramirim.
Salário Atrativo + Remuneração

\

por quilometragem +

I Vale refeição + Benefícios de empresa de grande porte.
I Necessário ter veículo próprio.
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CONTRATA-SE

CORRETOR DE

IMÓVEIS
- Com ou sem experiência

- Empresa oferece registro
em carteira + comissão

- Para atual em Jaraguá do

sul e região
Interessados encami

nhar CV para corretor.

de.imoveis@live.com
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ue tipo de característi
cas de urn profissional o

mercado está buscando
......atualmente? Generalis-

,

PERFIL GENERALISTA E
RARIDADE NO MERCADO

Substituição deve ser planejada desde o momento em que o

líder cogita deixar o cargo, dizem empresários
'E se a sobrinha for mais
Competente que o filho?'

tas ou especialistas? Na opinião Ricardo Daudt, presiden- fundada em 1882, sempre tes de empresas (não con-

de consultores de RH, esse per- te do Laboratório Daudt, é teve parentes no comando. correntes) que, divididos em

fi! vai variar de acordo com o claro quanto ao desejo de Mas, frisa o pai, Gustavo ain- seis grupos em todo o país,
cargo a ser ocupado. Mas, para não se aposentar tão cedo do da não está pronto. encontram-se. mensalmente
alguns, ser generalista virou es- cargo que ocupa há 29 anos. - Ele é interessado, tem na sede de urna das organi-
pecialidade. Com 57 anos, só quer parar capacidade de liderança e zações e discutem temas re-

O generalista, diz o dire- aos 65. De qualquer maneira, boa compreensão da empre- lacionados à gestão de seus

tor de Operações da Robert a sucessão é urn tema que já sa. Isso me dá tranquilidade. negócios, além de assistirem
Half no Rio de Janeiro, William vem sendo discutido. Daudt Ainda faltam alguns aspectos a palestras variadas com, por
Monteath, entende todas as diz que, se parasse hoje, não importantes, acho que até exemplo, fonoaudiólogas e

"engrenagens" de urna empre- haveria urn funcionário com devido à idade. Tenho certeza monges budistas. Tudo para
sa, como finanças, recursos hu- o perfil ideal para assumir a que, daqui a sete anos, ele es- que se sintam à vontade ao
manos, operações e TI. De um cadeira: tará preparado para assumir expôr opiniões, anseios e di-
CEO, ressalta ele, é o que se es-

- Não vejo alguém com a presidência- confia o pai. ficuldades.
pera. Segundo o executivo, para os conhecimentos gerais ne- Gustavo é, hoje, diretor - A clareza e a transpa-
alcançar esse nível de conheci- cessários para a importância de Marketing da empresa e já rência diminuem o medo e

mento, um caminho pode ser do cargo. Algumas exigências participa de todas as decisões o receio em relação ao camí-
buscar dentro da empresa a são cinco anos na diretoria, ,relativas à marca. Formado nho que a empresa quer se-

movimentação horizontal. conhecimento do nosso se- em administração e com guir - diz André Kaufrnann,
- Há organizações que tor e um bom currículo. Se MBA em marketing, está há presidente da Renaissance,

estimulam a rotação em dife- possível, ter entre 45 e 55 cinco anos no laboratório e já para quem a escolha de um

rentes áreas como oportuni- anos. Além do mais, é preci- passou pela área financeira: sucessor é dificultada pela
dade de crescimento. Muitas so lidar com uma realidade - Conheci todas as áreas falta de pessoas que tratem
vezes um gerente de finanças, diferente, em que o negócio e tenho contato com todos os o líder de maneira sincera,
antes de assumir um cargo está mais voltado para o ma- diretores. Desde o início meu pois elas costumam termedo
mais elevado, passa pela po-

I rketing, e o trabalho é realiza- pai me preparou para ter um de decepcioná-los. - Nosso
sição de gerente. de RH para do em várias frentes, criando conhecimento geral sobre a grupo de debate tenta ame-

adquirir o conhecimento ne- até a necessidade de delegar empresa, e não apenas sobre nizar isso. E busca respostas
cessário à ascensão. funções. um assunto específico. para questões como: se a

Por sorte, um de seus Problemas relacionados consultoria contratada tem

filhos, Gustavo Daudt, apa- à sucessão estão entre os algum interesse na escolha
renta ter o perfil ideal para temas mais discutidos nos desse ou daquele projeto; se

assumir o cargo. Com isso, encontros realizados pela Re- colocar um parente é a me-

a tradição da família que dá naissance Executive Forums. lhor saída; ou o que fazer se a

nome ao laboratório tende A organização, que existe há sobrinha for mais competen-
a ser mantida. A instituição, dez anos, reúne 70 presiden- te que o próprio filho.

Concurs.o dos Correios tem 1,1
milhão de inscritos para 9.190 vagas

A Empresa Brasileira
dos Correios e Telégrafos
(ECT) divulgou, por meio
de sua assessoria de im

prensa, que um total de
1.120.393 pessoas se ins
creveram para concorrer

Às 9.190 vagas disponibi
lizadas pelo órgão para o

concurso que teve o edital

publicado no fim do mês

passado. O cargo com

maior número de inscritos
foi o de atendente comer

cial, com 667.798 candi

datos, seguido de carteiro,

com 296.719. A concorrên
cia para atendente comer

cial é de 293,93 candidatos

por vaga, enquanto que
para carteiro é de 58,64
candidatos por vaga.

No concurso que aca

bou sendo cancelado no

ano passado por decisão'
dos Correios após disputa
judicial, 1.064.209 pessoas
se inscreveram para 6.565

vagas. .

As oportunidades de
nível médio estão distri
buídas da seguinte forma:

nico e superior dispõem de mentação e refeição, vale

796 vagas para analista de transporte, auxílio creche

correios e 48 para profis- ou babá, assistência médica

5.060 para carteiros, 2.272

para atendentes e 1.014

para operador de triagem e

transbordo. Para essas fun

ções, é oferecida remune

ração de R$ 807,29, além de
benefícios de vale alimenta

ção, vale transporte, auxílio

creche, assistência médica e

odontológica, plano de car

reira e possibilidade de de
senvolvimento profissional.

Candidatos de nível téc-

�

RECRUTA CANDIDATOS • � SESI �
N° de Vagas

MOBILIZADOR

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 20/05 pelo site.

AUXILIAR DE SAUDE

Jaraguá do Sul

01 Até o dia 15/05 pelo site.

sionais de medicina e segu
rança do trabalho. Nestes

casos, os salários variam de
R$ 1.003,57 a R$ 3.211,58, e

os benefícios são: vale ali-

e odontológica e plano de

previdência complementar
(postalprev) .

Os locais e o horário de

realização da prova obje
tiva, marcada para 15 de

maio, estarão disponíveis
no site do Cespe/UnB , or-

ganizadora do concurso, a

partir da data provável de 9

de maio.
Para mais informações,

entre em contato com o

Cespe/UnB pelo telefone

(61) 3448-0100 ou pelo e

mail sac@cespe.unb.br.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ar OS e altes
·trabal

Executivas e profissionais que tenham cargos de chefia devem evitar
cores berrantes. Os tons neutros e quentes são os mais indicados

onde a regra é se vestir de forma discreta,
não há lugar para decotes ou balangan
dãs. E as unhas devem seguir o mesmo

padrão. Não pega bem o uso de cores

berrantes. Imagine, por exemplo, uma

advogada, que precisa passar seriedade,
aparecer com uma unha pintada de rosa

chiclete ou verde limão. Não combina.
Para profissionais como as advogadas,

arquitetas, executivas em geral e médicas,
as melhores opções são as cores neutras

ou mais fechadas, como vinho, chocolate,
rosas, branco e tons de nude, completa
Milla. Cores berrantes só devem ser usa

das por profissionais de áreas mais des
contraídas, como moda e publicidade ou

por artistas, diz:
- Mesmo assim, na minha opinião,

nessas profissões, se quiser usar esmaltes
coloridos, eles devem ser em cores mais
discretas.

E para aquelas que insistem em se

aventurar nos esmaltes chamativos, Pa
trícia dá um conselho importante: te

nham sempre as unhas impecáveis:
.: Qualquer pedacinho descascado dá

,a impressão de desleixo.

DIVULGAÇÃO

• r
>

•
J

_ r l�ij.

EXECUTIVAS e profissionais que tenham cargos de chefia devem evita'r
,

cores berrantes, Os tons neutros e quentes são os mais indicados

'r'
'.'

moda dos esmaltes supercolori
dos, definitivamente, pegou nas

-- mãos das mulheres brasileiras.
Inclusive, nas de profissionais

dos mais diversos setores. A indústria de
cosméticos não para de inventar novida
des: são tons cítricos, holográficos, com

efeito craquelado, além de adesivos e

uma espécie de contact com estampas de
'oncinha, listras, bolas. Pega bem no mun

do corporativo? Para consultoras de ima

gem, a regra geral- ou seja, salvo algumas.
exceções de ambientes de trabalho total
mente informais - é manter a sobriedade
na forma de se apresentar, o que inclui
unhas e maquiagem.

- Sendo assim, essa profusão de cores

num ambiente de trabalho mais formal
não é muito bem vista, já que desconcen
tra todo mundo - explica Milla Mathias,
consultora de moda e imagem.

PatríciaVeiga, coordenadora de moda
do Caderno Ela, do Globo, ressalta que,

. assim como na escolha "da roupa a ser

usadano trabalho, é preciso ter bom-sen
so ao eleger a cor das unhas:

- Quem trabalhaem ambientes formais,

AÇOUGUEIRO - Preferencialmente com vivencia na

função.
.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Disponibilidade para
atuar meio período, no bairro Vila Nova.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS - Desejável
vivência na função e conhecimento em informática
(Word e EXCel). _

AUXILIAR DE INSTALAÇAO - Desejável CNH AB e

disponibilidade de horário.
ATENDENTE DE SAC - Para atuar no setor de
atendimento ao cliente.
CONFERENTE - Desejável experiência na função e/ou
no ramo de expedição.
E�ETRICISTA - Desejável vivencia na função.
ESTOQUISTA - Para atuar em Nereu Ramos e Centro
e Jaraguá.
EXPEDIDOR - Para atuar com entrada e saída de
mercadorias e notas fiscais.
IMP�ESSOR OFFSET - üeselável vIvência na função
MECANICO DE MANUTENÇAO TEXTIL - Desejável
experiência na função.

MECÂNICO MONTADOR - Desejável experiência na

função. (URGENTE).
MODELlSTA/ENCAIXADOR - Desejável conhecimento
básicà em modelagem manual, CAD e informática.

.

MONTADOR - Desejável experiência na função e
\ conhecimento em solda e esmerilhadeira.

MOTORISTA - Desejável vivencia na função.
OPERADOR' (A) DE CAIXA - Não é necessário
experiência na função. Disponibilidade para atuar aos

finais de semana.

PADEIRO.:. Não é necessário experiência na função.
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

PROGRAMADOR DE PPCP - Desejável experiência na

função.
PROGRAMADOR DE' SOFTWARE - Desejável
disponibilidade para viagens, carteira de habilitação
(categoria B) e experiência em programação de CLPs,
IHMs, Supervisórios.
PROMOTOR DE VENDAS - Para atuar em horário
comercial.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias

em supermercado.
SERVENTE DE LIMPEZA - Não é necessário experiência.
Vagas para diversos horário.
TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE - Desejável
experiência na função na área têxtil.

\
.

TELEVENDAS - Deselável experiência na função.
TORNEIRO MECANICO - Desejável experiência na

função e conhecimento amplo na área.
VENDEDOR (A) - Desejável experiência em vendas.
VIGILANTE - Curso de vigilante com a reciclagem em

dia.

Vagas disponíveis para ,trabalhar nos final de semana.

Contrataçã� imediata, 40
vagas para a empresa WEG.
Interessados comparecer na

Back RH.

BACK RH em 'parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Minha Casa
Minha Vida

CJ apartamento que vocêsonhava, agora ao seu. alcance .

. Apartamentos com: Vendas Exclusivas

- 2 Dormitórios
- 7 Pavimentos .

� Elevador.
.- Churrasqueira na sacada.

.

- Salão de Festas '. .1

.

- Playground
- Área Total de Apróx. 80m2

LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS .

47 21 07.0500'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEIER
EMPREENDIMENTOS !MOB!L1ÁR!OS

Jaraguá 99

- Guaramirim .. Centro

- Três Rios do Sul

Centro

o CORREIO 00 povo · Fim de semana, 30 de abril1 o de maio de 2011

- Vila Nova

- Amizade

- Ilha da Figueira

Jaraguá Esquerdo

&I Água Verde

- Jaraguá Esquerdo

c
-

--

Centro

- Amizade

Consulte-nos

- João Pessoa

l1li Amizade

Vila Nova

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEIER

Francisco de Paula

Baependi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Comerciallzaçao:

SAI'NT·''. ,.

T··R:!�.\j;nc.Z'..:JI�:��,'

,
.

Comercialização:

'.'
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Comercialização:

LEIER
[-_···_····_·······_··_··_·············"'1
I..

'
»

IF��E�fll1 , ••••••••••••••••

Comercialização:

�;?
>,_

�.}\��

LEIER

Comercialização:

,
'

5
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itaivan
IMOBILIÁRIA

.

.....
, .. �.:.

"��. .
,

.

�.,

.

www.itaivan.com.br (47) '3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jar�gua do Sul - SC

Ref 7115 - Centro - Casa Alv. - suíte
máster cf eloset + 03 dorm - Área
Imóvel: 230m2 - R$420.000,OO

'.'

Ref 7111 .:... Chico de Paula - Casa
alv - 03 dorm - Área Imóvel: 70m2 -

R$145.000,00

'-;
(

Ref 7100 - Amizade - Casa alv - Suite
máster + 02 suites - Área Imóvel:
189,40m<1 - R$490.000,00.

,

�.

"

Ref 2324 - Centro - Terreno de esquina
na R: Marina Frutuoso - Área Terreno:
474,25 - R$350.000,00.

Ref 7114 - Vila Nova - Sobrado Alv.
- 02 suites + 02 dorm - Área Imóvel:
350m2 - R$1.600.000,00

Ref 7106 - Jaraguá Esquerdo - Casa
alv - Suite + 02 dorm - Área Imóvel:
250m2 - R$489.000,00

"

Ref 4932 - Vila Nova - Res. Monise
- 01 suite + 02 dorm - Área Imóvel:
134.52m2 - R$220.000,00

Ref 2329 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com área de 2.500,00m2 -

R$550.000,00.

iI',(",
. lf.\,

liii·

Ref 7096 - Czerniewiez - Casa alv -

suíte máster + 04 dorm - Área Imóvel:
380m2 - R$890.000,00

Ref 7076 - Vila Lenzi - Casa alv - suíte
+ 02 dorm - Área Imóvel: 160m2 -

R$285.000,00.

Ref 7112 - Ribeirão Cavalo - casa

alv - 03 dorm - Área Imóvel: 200m2 -

R$180.000,00

Ref 7104 - Estrada Nova - Casa
alv - 02 dorm - Área Imóvel: 80m2 -

R$140.000,00

Ref 7095 - Barra do Rio Molha -

Sobrado Alv. - suíte com eloset +

02 dorm - Área Imóvel: 193,14m2 -

R$575.000,00.

Ref 4903 - Ed. Lancaster - 02
dorm - Área Imóvel: 115.65m2 -

R$169.000,00.

Ref 4929 - Vila Lalau - Res. Terra Flo
rae - 02 dorm - Área Imóvel: 69,63m2

- R$105.000,00

Ref 7098 - Ilha da Figueira - Casa alv.
.

- suíte máster - 02 dorm - Área Imóvel:
250m2 - R$400.000,00.

Ref 7079 - Amizade - Casa alv - 01
suite + 02 dorm - Área Imóvel: 135m2 -

R$220.000,00.

Ref 4922 - Czerniewicz - Res. Jaeser
II - 01 suite cf eloset - 02 dorm - Área
Imóvel: 110,56m2 - R$225.000,00.

Ref 7090 - Jaraguá Esquerdo
- Sobrado madeira - suíte com

eloset + 03 dorm - Área Imóvel: 310m2-
R$590.000,00.

Ref 4925 - Ed. Quatro Ilhas - suíte
+ 02 dorm - Área Imóvel: 151.61m2 -

R$205.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

IM'OBll IÁR IA
(4'7) 3055' ,3412

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Dolce 'Yitta
• Aptos com

02 dorm.._ Área
Privativa: 54,70

• A partir de

R$117.000,00
• Entrega
Dezembro/2�12

Apto diferenciado I

Área Imóvel: 310m2

• suíte + 02 dorm - A

partir de R$341.000,00.

Cobertura I Área Imóvel:

320m2• suíte máster

cf closet + 02 dorm - A

partir de R$640.000,00

Ultimas dUas unidades

Residencial,
,Amizade

Apto com 02 dorm -

Área Imóvel: 58,35m2

• R$110.000,00.

Ed. Amaranthus

10° Andar - 02 vagas garagem

- 100% novo - totalmente

reformado - R$ A negociar

Ed. Filadelphia
-02dorm

Área Imóvel: 58,94m2 •

R$130.000,O�

Imóveis a venda -: I., :', " "" ',
...

: "r_: '�" ',' .: :" ,<\ ':,' " �.
,

'

, •

, :.,
"

." [ '.' '
�

I
"" ,� , .' '.

Ref 2337 - Água Verde - Ter·
reno 15 x 30 - Área terreno: 450m2
.: R$120.000,00.

Ref 7109 - Vila Rau - Casa alv - 03
dorm - 02 bwc - Área Imóvel: '120m2 -

R$165.000,00.
'

'. '

Ref 7110 - Nova Brasma - Casa alv -

01 suite + 02 dorm - piscina - área
de festas - Área Imóvel: 132m2 -

R$260.000,00.

Ref 7107 -,Guaramirim - Casa alv. -

01 suite + 03 dorm - 02 bwc - área de
festas com fogão a lenha - Área Imóvel:
227m2 - R$240.000,00

Ref 4804 - Czerniewicz - Saint Se
bastian Flat --Área Imóvel: 86,77m2 -

R$115.000,00

Ref 2336 - Água Verde - Ter
reno de 529m2 - Todo murado -

R$160.000,00.
Ref 2331 - Amizade - Terreno com

326m2 - R$90.000,00 .

Ref 2225 - Barra do Rio Cerre :

Terreno Industrial - Área Terreno:
30.700,00m2 - R$1.600.000,00.

Ref 7094 - Barra do RioCerro - Casa'
, alv. - 01 suite + 02 dorm - área de

festas com churrasquetra - Área Imóvel:
150m2 - R$200.000,00.

Ref 6725 - Três Rios dQ.�ul - Casa alv. -

01 suite + 02 dorm - 02 vagas garagem
- Área,lmóvel: 137m2 - R$299.00Ó,00

, \

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilh.rm� Dancker, 161 - Sala 3
.

.'

:(Esquina com Rua Marina Fru�uo$o)
�e . , ·"cel.itro -�-:daraguá'do Sul � se '; *,_

.

•

,.

_. ,;t:� /-
,

-

.

.

:�,t' ,,11i:IG-tJE:'- 337'2.1'616
ã) � � "".; .. '

.
�

�,-- \-- � -}_ Plantão: 47-9107.1988 .

• AI- '�.::. � 1
"

>ir Empreendimentos lmobiliários
c aténdimento@megaempreendimentos.com

TERRENO NO AMIZADE
,

. ,. '

COM 4.200M2,PROl ARSEPUM
POR RS 200.OóO,ooí

CASA
VILARAU

, CÓD.180-
4 dormitório's, 2 salas'

i_',--:; de, T.'J;:Sà1a de estar: i- -'

cozinha mobiliada,
.2BWC,áreade

_
.

servicos e garagem:c• .

para 2 carros:-'PrÓximo �:
a Faculdade. -

'

RS 220.000,00;];;:.",
.. .; , :". ';'�:_-'�;.�-''-'

eASANABARRADORIOCERRO
CÓD.149 - Suite Master, 2 dormitórios, -

escritório, sala, copa, cozinha, área de

-serVico, 3 BWC, garagem,coberta p/2 _

carros. -CasaMOBIlIADA: rea consmada -

:, _.

de 210.w... 380.000,�Ó.
"" ,

. ,.:t. � .
. .i

SOBRADO ALTE)""
-.,

PADRÃO
,

CÓD. 134 - Suíte
com closet, 2

donnitórios, BWC, -

cozinha mobiliada
. (churrasqueira
inlegrada), sala
de jantar, sala
de estar com

_ láreira e garagem
para 4 carros.

.

-

'AqLiecírnentoSolar.: .

'. Ar-COndléionado':: :

.

"

Split eríÚodos os . .
ambientes. Terreno

,

com 2.500m2.

. CONSULTE-NOS!

CÓD. 155 - Suíte master cf sacada,
2 dormitórios cI sacada, escritório, BWC,
sala de estar: sala de jantar, sala de-TV,
cozinha com móveis sob-medida, área

de servíco, área-de festas, depósitô- .

-

. e'garagem. Ãmpia �ea externa
. CONSULTE.;;NOsF'" �-

•
-

.

. �.:-- -.

SOBRADO NO CENTRO
. CÓD.182 - Suíte; 3dór;mitórios, .

. 4_ salas, 3 BWC, cozíohe, área dê
--

_', $enri,c_o,_ã.rea d� fêstas, peppsito
.e garagem para 3:tarrO$�'Jerreno
'{;om 45.Qot:_CONSYI;:"F�NOSI' -

.

',., ••
_ ......�, -

.,

- ,,'
• d_

.• :�",� "t'.,
.

--

TERRENO COMERCIAL
Área de 1.953m2, com galpão
.

misto de 320m2. Próximo a

TERRENO'
INDUSTRIAL
CÓD.108-

Terreno com área
total c:t, 55.000nr
éom frente para ,

a ROd. WOlfgang ,

,

, Weege. PróXimo '.
. à Bell'Artee
Nanete Malhas. '

CONSULTE-NOS!

TERRENO�

NO AMIZADE
.

CÔO.154 - Terreno
." com área de 336m2

c
.'

-

pronto para consmjr
. '. e com calcada

R$105.000,OO
FINANCIÁVEU

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

(Esquina corn Rua Marina Frutuoso)"�
..

Centro - Jaraguá do Sul .; SC

)!.IGUE: 3372.1616
�
iJ
w
a::

".
u

Empreendimentos Imobiliários

Plantão: 47 9107.1988
.-

atendimento@megaempreendimentos.com

Apartamentos com suíte, dormítórlo,
sala de estar/jantar, 8WC,

cozinha, área de servico, garagem;
e com suíte, 2 dormitórios,

sala de estar/jantar, BWC, cozinha,
área de servico e garagem.

CONSULTE-NOS!

CÓD. 159 - Suíte, dormitório, sala de

estar/jantar, cozinha, BWC, área de

serviço, sacada com churrasqueira e

garagem. Consulte-nos!

Edifício conta com .el�vador, hall decorado, .

: rihqJedoteea, fitn!3ss, saíão'de festas mebiliado
.

�iSQlãmento ac4sfico. �W1afneotos com r:,.
dõiTnitóno;;àmbierrt�iinté�tJós, acabamento

,.� eril masSa cbirfdâe gesso, -br�b pára morar,
-

. 'LoéaliiãdO'émárea privilegiada da Barra do Rio
Cerro, A partir.de RS 98.000,00 " FINANCIÁVEU

CÓD. 150 -1 suíte, 2 dormitórios,
sala, copa, cozinha, BWC, área de

servico, sacada com churrasqueira
e 2 vagas de garagem.

R$ 225.000,00' FINANCIÁVEL

MILANO
RESIDENZIALE
-CENmO(PRÉ
LANÇAMENTO)
Em área nobre do Centro da

cidade, o empreendimento oferece
2 apartamentos por andar, hall

social, espaco qourmet, piscina,
gazebo, brinquedoteca e,fitn�ss.

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, Hôrne office (opcional), 1

suíte máster + 2 suítes, Lavabo, Área
de servico, 3 vagas de garagem,
Depósito individual e Preparacão

completa para climatizacão.
Consulte-nos!

Um em{)reendimento único e exclusivo como

vace, na melhor localização da cidade!
Aproximadamente 11.000m2 de terreno, em excelente localização e posicão solar, extensa área verde,

quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, praças, 2 Piscinas, 2 Torres, 2 Apartamentos
por andar, 2 Elevadores, Salão de Festas, Sauna, Fitness Center, Brinquedoteca, Sala de jogos e Hall

Social. O apartamento possui 1 Suite Máster, 3 Suítes (opcâo de 1 Home office), Estar, jantar, cozinha,

espaço gourmet, Ampla área de serviço e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4 Vagas de

Garagem e Área privativa de 271,41 m2, Consulte-nos!
'

9
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,

<

Apartamentos com área total de 217i 17 m2

"

(
,

VENDAS
.�

473372.1616

• FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA, EM ATÉ 80 MESES.
• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.

\ '

).
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·COMPRA

VENDE

AlUGA

ADMINISTRA

3372-1122-
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às·1.2h"l 13hªO àS;�8�3,0: � Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.c·om

TIPOOl TIP002

Suíte + 1 Dorm, 75,38 m2 I 02 Dorrn, 68,:29 m2,
Localizado Barra do Rio Molha - Prox, Prefeitura,

VILA RAU � REF.2939 - casa alv. 150m2,
c/ Suíte, 02 dorm., sala de estar, sala de

jantar, lavabo, coz., bwc, área de festas e

garagem p/02 carros. R$ 330.000,00

VILA LALAU - REF 2915 - casa alv. " .�

, SÃO LUIS - REF 2894 - casa alv. 222m2 � 114m2 e terreno de 273m2 c/ suíte r JARAGuÁ ESQUERDO - REF 2854- casa � ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 - Casa r

I terreno de 490m� .� 'cf s�íte, 02 darmo � 02 dorm. sala estar/jantar, c�z., lavand: � a Iv. 150m2 e terreno de �50m2, c/ Suíte, � alv. 1�lm2 e terren? de 410m2, c/ I
; sala estar/jantar, coz.; lavand., escritório, � bwc., área de festa c/ churrasqueira e r 02 dorm., sala de estar / Jantar, coz., bwc, @ 01 suite, 02 dorm., area de festas c/ i
L�=�:�1;;j�2��L:,w==,�J,.��::�li;:�:�.���-+I=-��::�!E!�12::= .�. ..

.

__"",",:1�2��r�s.,�a;�����2:,�__�= ,
�
�

, �

AM IZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2
e terreno de 450m2, c/ 02 dorm.

sala estar/jantar, coz., bwc.,
lavanderia e garagem.

R$ 187.000,00

� ;c 1
I FIRENZE-REF2906-casaalv. 70m2 e ter- !
l reno de 500m2, c/ 02 dorm. bwc,sala, coz., i

I lavand. R$180.000,00 I
;'

.,"""",("""","%"."",.,,,,m,,�,w,,,_,,,,w'''''*'''�H1;t$'R'"'''''''''"l
!

i;�' �
i

j

ESTRADA NOVA - REF 2929 - casa

mista, 70m2 e terreno de 446m2, c/ 02

dorm., sala, coz., lavanderia e garagem.
R$ 148.000,00

BARRA DO RIO CERRO - REF 2917
Casa gemo 71m2, área total de 175m2,
02 dorm., sala estar/jantar, bwc (c/
box),área -de festas c/ churrasqueira e

garagem. R$ 140.000,00

ESTRADA NOVA - REF 2854- casa alv.
150m2 e terreno de 350m2, c/ Suíte, 02

dorm., sala de estar / jantar, coz., bwc,
lavanderia e garagem.

R$ 140.000,00

.1 • '\:'

'",. .i.r,�..•"
.�

•
\ 1 ..... .".

�

'"

•

e SCHROEDER - REF 2936 - casa alv. 77m2 I SANTO AN�ONIO •. �EF 2908 -

�asa I TfttS RIOS DO NORTE - REF 2907 - casa 1t '

t t I d 350 2 / 02 d I J alv. c/ ?.om e terreno de 340m, c/ .

!
\\ e area o a em, c orm., sa a

íl 02 dorm sala coz., bwc área de fes- lli geminada alv. 71,75m2, c/02 dorm., sala �

� de estar, sala de jantar, coz., bwc, área de � t /"h' .' � de estar/jantar; coz lavanderia bwc e!
�. e as c c urrasquerra e garagem. i: ,., .,.;

t. serviço e garagem. ti R$ 120 000 00 ;,: garagem. R$ 120.000 00 i
t : .. R$13000000 5· • I

. l
'

\

t��"""".'.,*��Vl<">'»'_"_�"" ��_>:<-"""""'>�:�"""'w,,,,,,�,,w,,,,,,, ,,,, ·.·.w w.,·.W ·,·N ·,.v.w.. " .. v. � " ·_ • "' .. '''' Jw_ " w _ w� w..t) �,.w w.w w j
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Sobrado alvenaria com

edícula, sufte+2 dorm. área
181 m2,lavabo, piscina,
garagem - R$220 MIL -

COD700

Casa na rua cabo harry hadlich,
ponto comercial, 179,5 m2

construidos. suíte + 3 dorm,
semi-mobiliada, churrasqueira,

garagem - COO 707

Excelente sobrado geminado,
contendo 1 suíte mais 2 dormitórios,
com 2 vagas de garagem, área com

churrasqueira, lavabo e depósito.
espera para split. - COO 499

Imóvel com condiçoes especiais de
venda na planta, conforto, praticidade,
privacidade e desing arrojado, exce- ,

lente acabamento. ·COO 661

Res. Terra Brasilis, Área de 105m 2,
suíte + 01 dorm, 01 vagas de gara
gem. Pode ser Financiado - R$159

MIL - COO 616

Ed Fragata Apto su�e+ 1 dorm, sala, co

zinha, sacada c/ churrasqueira, garagem
- R$145 MIL - COO 705

Apto com ótima localização,
próximo ao centro, com 1 dorm.,

sala para 2 ambientes com churras
queira, ccpa/coz., área de serviço,
bwc social e 1 vaga de garagem -

R$107.800,OO - COO 710

Ed Sain German - Apto com 2
dorm�órios, sacada com churras

queira e uma vaga de garagem,
localizado na Vila Lalau, proximo

ao centro - R$155 MIL - COO 391

Casa no centro, pré fabricada,
com suíte + 2 dorm., sala,

cozinha, 2 vagas de garagem.
R$159.000,OO, pode ser financia-

do - COO 731
.

Ed Dom Pedro - APto localizado
próximo ao centro, com suíte +
2 dormitórios, sacada com chur
rasqueira e uma vaga de garagem

- R$178 MIL - COO 734

Excelente terreno para ponto comer�
cial ou prédio. Com área de 425m2.

Otima localização. COO 590

Ed Moradas da Serra Cobertura, 2
suães + 1 dorm, cozinha mobiliada,

sacada + terraço supertor, porcelanato,
forro rebaixado - COO 720

CASA RESIDENCIAL com ótima
localização, próxima ao antigo

angeloni,com aquecimento solar,
piscina, 4 dormitórios sendo 2

suítes. Otimo acabamento, mobilia
sob medida, monitoramento de

segurança. R$780 mil- COO 574

Sobrado com área construída de
220m2, su�e + 2 donn�órios,

área cje festas, 2 vagas de gara-
, gemo Otimo acabamento - R$440

MIL - COO 187

. .

Excelente sobrado, novo, com
sala, 3 quartos, banheiro social,

lavabo,jardim de inverno, cozinha,
área de serviço e garagem. COO 190·

Casa c/ 210m2, ótimo ponto comer

ciai, 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
de garagem - R$350 MIL - COO 713

Apto com sune + 02 dorm, 2
vagas de garagem, ótimo ponto

comercial - R$390 MIL - COO 714

�
• CASAS

* VIEIRAS - Casa cercada com sala,
2 dormitórios, banheiro, cozinha,
área de serviço, quintal - R$450,00
* VILA LENZI - casa 1 suite + 3 dor
mitórios, banheiro, cozinha, área de
serviço, garagem. Aluguel R$950,00

• APARTAMENTOS

(decorado por arquiteto), dividida em

recepção + 3 salas, banheiro e copa
mobiliados. Possibilidade de nego
ciar rnobüias. R$1.500,00.
* CENTRO - (próximo a Doce Mel),
sala comercial com 35m2 frente toda
em vidro, banheiro, R$590,OO.

dividida em 5 ambientes, 2 banhei
ros, cozinha e despensa, vaga de
garagem. Aluguel R$3.500,00 + fxs,

* VILA LENZI - Sala comercial 60m2
com banheiro. Aluguel R$450,00+txs.

o TERRENOS
* BARRA do Rio Cerro -"terreno
comercial com área de 1.044,5m2,
próximo ao Supermercado Brasão.
Aluguel R$1.200,00

o GALPÕES

* CENTRO - Galpão com 341 m2
(2 pisos), terreno 693m2, aluguel. i

R$4.500,OO.

* BARRA - apartamento 1 quarto,
sala, cozinha, área de serviços,
garagem. R$500,00. Condomínio
R$60,00 com gás.
* CENTRO - apartamento saia/quar
to/cozinha, banheiro, área servilços,
garagem. Aluguel + condomínio +
txs R$491,00.

o SALAS COMERCIAIS

*BARRA - sala comercial nova,
101 m2 com mezanino, 2 WC, insta
lação pronta para split. R$t 1 OO,OCl ED SANTA CATARINA - Apto

com mobilia, suite + 02
dormitarias , Vila Nova. Duas '

sacadas amplas, 01 c chur
rasqueira e outra na suíte Ar�,a�
.94.. 80 m2, privativa - COO 717

* CZERNIEWICZ - apartamento sala,
2quartos, sacada com churrasquei- MarcaHo Center -,Salas comerciais *CENTRO - Salas dividida em 3 am-

ra, cozinha/área serviços, garagem. 47m2 a 355m2• Consulte-nos! bientes repleta de armários, 2 banhei-

�lug��1 R$.550,QO. ros, hall, recepção, copa. R$850,00
-

: li {J :,' �,CEN;Ta,a., ", (elJ1 frJlflÍEl ao r Cológio. ,�

.

-.'
" � � -

• ., ,d.atagtlá), ""E��etenté" 'sáféf> C0l!l�rcial..l ':" C�N�RO - oS�la go.merci�1 160m2•

Res Vieiras - Apto Novo, sute +
02 dorm�. 98,04 m2 privativo.
Sacada com churrasqueira de

,'8,00 m7.),.oç;aliza. Central;prox: '

a JtlstJÇâ�Feâ.érál�: €V(}r1'6',·..
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ilii Nbva'�Com os qüartós: Sâlii; cô�iinii
.

.'

,

e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc, garagem pra
até 03 carros. R$780,00
L1001 - Pousada - Czemiewisz - Com 23 suftes.
R$6.600,OO
L1002- Casa - Amizade - Com 03 quartos, 01 bwc, sala,
copa e cozinha conjugadas, área de serviço, depostto, toda
murada com grama. Portão eletrônico. R$950,00
L1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's, 02
salas, cozinha, área de serviço, dependência de empre
gada, com jardim. Tem duas entradas sociais .....na frente
muro baixo. R$3:500,OO
L1 018 - Casa - Nova Brasnia - Casa de alvenaria com
sufte, 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc: s. dep. de
empregada, salão de festas, 07 vagas de garagem, portão
eletrônica, alarme. R$4.500,00 .

L1021 - Casa - Vila Nova - Com 4 quartos, sala, copa,
cozinha, área de serviço, bwc, 2 garagem, varanda na
frente' e fundos. R$1.000,00
L1024 - Casa - Rio Molha- Com 3 quarfos, saia, cozinha,
bwc, área de serviço. R$500,00

.

.

L1025 - Casa - Rio Molha - Com 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem R$600,OO .'

L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 sufte, 2 quar
tos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.R$900,00
L2oo2 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.Cond.
Aprox. 100,00 R$450,00
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos, 02
bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.
Cond. Aprox. 100,00 R$700,00
L2017 - Apartamento -Ilha da Rgueira - Com 03 quartos,
sala, cozinha, BWC, área de serviço e 01 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira. Cond. Aprox. 85,00 R$750,00
L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com churrasqueira.
Cond. Aprox. 90,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 sufte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com chur
rasqueira, vaga.garagem. Cond. Aprox. 150,00 R$950,00
L2028 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 01
quarto, sala, cozinha, bwc, vaga garagem Cond. Aprox.
R$90,OO R$450,00
L2029 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc, garagem. Cond. Aprox.
R$90,oo R$650,00
L2031 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,sacada com churrasqueira, vaga de
garagem. Cond. Aprox. R$80,00 R$660,OO
L2032 - Apartamento - Centro - Com 01 sutte + 02
quartos, cozinha mobiliada, sala, bwc. sacada com chur
rasqueira, 02 vaga de garagem. Com. Aprox. R$150,00
R$1.100,00
L2035 - Apartamento - Centio - Com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira,
garagem. Cond. Aprox. R$80,00 R$690,OO
L2037 - Apartamento - Czemiewisz - Com 1 sutte,
1 quarto, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

Churrasqueira, 1 vaga de garagem. Cond. Aprox. 80,00
R$630,OO
L2038 - Apartamento - Vila Rau - Com 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem.R$550,00
L2041 - Aparatamento - Centro - Com 1 sutte + 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, despensa de
empregada, 2 sacadas, 2 vagas de garagem.Cond. Aprox.
R$90,OO R$790,00
L2042 - Apartamento - Czemiewisz - Com 3 quartos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem. R$650,OO
L2044 - Apartarn�nto -Ilha da Rgueira -Com 02 quartos,
sala, cozinha, BWC, área de serviço e 01 vaga de garagem,
sacada com churrasqueira.Cond. Aprox. 85,00 R$600,00
L2045 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavandena e garagem.SEMI
MOBIUADO Cond. Aprox. 100,00 R$570,00
L2046 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto, sala

, com sacada-owc, cozinha, lav<jnderia e garagem.Cond.
Aprox. 100;00 R$520,OO

.

L2047 - Apartamento - Centro - Apto com 1 quarto, sala
, cozinha, bwc, lavanderia, garagem. Cond. Aprox. 80,00
R$420,00 .

L3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com

aproximadamente 40 m2 com bwc. R$500,00
L3003 - Sala Comercial- Vila Nova - Com aproximada
mente 11 0,00m2, 02 bwc's, bicicletário e estacionamento
na frente. R$900,00
L3004 - Sala Comercial- Centro - Com aproXimadamente
104m2 com banheiro. R$1.300,00
L3OO5 - Sala Comercial- Centro - Com 110m2, 02
banheiros. R$650,00
L3oo7 - Sala Comercial- Centro - Área 813m2 tem 09
vagas de garagem.
L3011 - Sala Comercial- çentro - Com 41 m2 com bwc.
R$5oo,OO
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2 com Bwc.
R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$800,OO
L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com 210m2,
estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2• R$400,00
L3022:- Sala Comercial- Centro - Com 100m2, 02 bwc .

. R$3.200,00
L3023 - Sala Comercial- Centro - Com 150m2, 02 bwc,
Sala Nova. R$3.000,00

.

L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2,
R$2.000,00
L3025 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2, bwc .

R$600,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2,
apartir de R$250,00

'

L4003 - Galpão - Rio Molha - Com 520m2 - com

recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem grande 2500m,
murado. R$4.500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasftia - Com 300m2, 'amplo
estacionamento. R$2.200,00 •

L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e privativo
90m2, R$3.800,00
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Unico com vida.

www.villeneuvere .com.br

·02 Torres

·08 últimas unidade

·02 apartamentos p
·6.000m2 de bosque

.

·Condomínio Mensal
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DOA-SE

COMPRA-SE Cabelos qualquer
tamanho, Salão Evidence. TR:
8814-1696 com Carina.

'mnl/�III®II�nl® P R O CURA-S E

verniz, R$300,00 cada. 1 beliche
R$300,00 e 1 cama de solteiro
R$150,00.TR:3371-4377 com

Onório.

VENDE-SE Mesa farmácia com 4
cadeiras R$180,00. TR:3371-4377
ou 9128-1825 com Onório.

VENDE-SE Sapateira de madeira
R$80,00. TR: 3371-4377 ou 9128-

Pintura 1825 com Onório.
contato

TRABALHO com Arte e

interessados, entrar em

com Cesar TR: 9614-2588
DOA-SE Filhotes de cães raça não
definida, 3 fêmeas e 2 machos. TR: PRESTA-SE Serviços para podar
3370-7656. árvores. TR: 9158-0019.

DOA-SE Filhotes de gatos. TR:
9963-5544.

!ll/Iml//�/W.h

D IVE RS O S

VENDE-SE Pneus novos para
caminhonete, par de godyear
wrangler rts 235/75/15 R$390,00
cada par de toyo top de linha
235/70/16 R$450,00 TR: 9233-
8008 ou 9600-1138 com Fabio.

VEN.DE-SE Amplificador de som,
profissional P1600, paumer

. revisado RR$800,00.· TR: 3374-
0927.

VENDE-SE Rack para carro da
marca Eqmax, R$100,00. TR:
3370-0003.

VENDE-SE Levantamento de vidros
frontais (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$50,00
(sem instalação) TR: 9973-9503 ou

3370-1016 com Cristiano

VENDE-SE Par de 6x9 Pioneer 350
Watts PMPO. R$100,00. TR: 9973-
9503 ou 3370-1016 com Cristiano

VENDE-SE KIT GNV injeção e

carburado com cilindro de 15 m2•
TR: 9233-8008 com Fábio

mIUnnl/lmlll.�&m C O M PRA - SE

COMPRA-SE Roupas usadas
em ótimo estado, inverno para
menina tamanho 08 ou 10 Malwee,
Carinhoso ou Marisol. TR:3376-
3541.

VENDE-SE -.Aparelho de ginástica
"remador", com alça e assento
anatômicos, regulador de esforço,
pedal emborrachado. R$250,00.
TR: 9102-1722.

VENDE-SE Duas máquinas de
costura industrial; Uma overlok 6
mil pontos R$500,00 e Uma reta

R$500,00. TR: 3276-1410.

VENDE-SE Mesa para computador
R$40,00. TR: 9168-7441.

VENDE-SE Jogo de jantar estilo
colonial, mesa de oito cadeiras e

oratória, R$890,00 TR: 3371-6021.

VENDE-SE Balcão de cozinha com
PRESTA-SE Serviços de diarista, pia, R$150,00. TR:3371-6021.
para trabalhar mensal de segunda e

sexta. TR:3273-0779 com Marlene.

PRESTA-SE Serviços de lavação a

jato de pressão, lava-se calçadas,
muros,' telhados etc. TR: 3273-
0875 com Luiz.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo. Necessário
celular. Admissão imediata.
Expectativa de ganhos entre

R$1.200,00 e R$2.500,00. TR:
9233-8008/9653-2700 com Fabio.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo, necessano

celular e carro, admissão imediata.
Expectativa de ganhos iniciais
entre R$1.200,00 e R$2.500,00.
Interessados mandar currículo
para oxycomercial@gmail.com ou

com Fábio 9233-8008/9600-1138.

PROCURA-SE Apartamento para
alugar somente no centro com 3
quartos grandes e dependências
de empregada. TR: 9917-3771.

PROCURA-SE Apartamento ou
Kitinet para alugar, centro ou região
Baependi com 1 ou 2 quartos.
TR:9176-2864 ou 9936-8043.

/1/111/1/1/1/1/1/1/1/: VE N D E -SE

VENDE-SE Aquecedor Britania
AB 1800 óleo R$165,00. TR: 47-
99755383 com Silvia.

VENDE-SE Ar condicionado Cônsul
7.500.00btus. Semi novo R$400,00.
TR:9168-7441.

VENDE-SE Geladeira Cônsul 250
I.R$150,00. TR: 3376-4050.

VENDE-SE Geladeira, continental
270 L, cor branca R$250,00 TR:
96257488 com Antônio após ás
14:30 h.

VENDE-SE Geladeira comercial 4

portas. R$600,00.TR:9112-3947.

VENDE-SE Prateleiras e 2 caixas
(FRICAL), 1 guarda volume e

móveis para instalação completa
para loja ou mercado. TR:8464-
1961 com Gilmar.

VENDE-SE Freezer para cerveja.
R$450,00TR:9112-3947.

VENDE-SE Caixa de mercado.
R$500,00. TR: 9112-3947.

VENDE-SE Ar Condicionado. Split
Consul 12.000btus novo.TR:9918-
9996

VENDE-SE 1 Ordenhadeira
canalizada, 1 moedor de milho,
1 moedor de cana, 1 triturador,
1 semeadeira, 1 Tobata. TR:376-
0405.

VENDE-SE Para confecção,
aparelho, banquetas, estante para
fios, relógio ponto, bebedouro e

guarda volumes. TR:3374-0927
com Edson.VENDE-SE Par de ingressos para

o ·rock in rio (card) R$450,00. TR:
9601-1140. VENDE-SE 5 passaportes para Beto

Carreiro Word, valor á combinar.
TR:8431-5135 Viviane.VENDE-SE Conjunto de cozinha

americana com 3 peças e pia de
inox, madeira boa, fogão com 6
bocas. R$800,00.TR:3371-4377 ou

9128-1825.

VENDE-SE Contra baixo importado,
original, marca Warwick Corvete.
R$750,00. TR: 3374-0927.

Uma casa de alvenaria 136 m2,
terreno de 407 m2 com 1 suíte, 2

dormitório, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, dispensa e 2

-..

vagas para garagem. TR: 88715814
VENDE-SE Apartamento 3 quartos ou 3372-2265 com Fabiano. -

em Joinville, bairro Boa Vista.
Troco por apto com 3 quartos no

Centro de Jaraguá do Sul. TR:
9917-3771

VENDE-SE Computador AMD

Sempron 2300 + (1.58GHZ)
memória 512 MB, HD 60 GB,
monitor CRT 15 polegadas +

estabilizado. R$300,00. TR:
9975.5383 com Silvia.

IMOVEIS
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APARTAM [NTOS

Apto no Condomínio Amizade,
3. quartos, banheiro, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço e uma vaga na garagem.
FINANCIÁVEL. R$135.000,00
(negociável) - Tratar com Gabriel
9181-6689

VENDE-SE Apartamento novo

no Champagnat (rua do colégio)
110 mt2 com 1 suíte, 2 quartos,
acabamento em massa corrida
e roda teto em gesso, varanda
com churrasqueira e garagem.
R$168,000.00.. TR: 8401-6404.

BAEPENDI- Aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, TR: 3371-6021

"

APARTAMENTO - Vendo ou troco

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

VENDE-SE Cama de casal com VENDE-SE Bicicleta ergométrica e SCHROEDER - Apartamento 2
COMPRA-SE Maquina de bordar, colchão, R$50,00. TR: 9168-7441. ótimo estado. R$250 000 TR: 8826- quartos - 67 mt2, na planta -

TR: 8817-0595. 2565. R$79.900,00 - TR: 8800-8800
VENDE-SE 2 camas de casal em

PRECISA-SE Revendedores de
VENDE-SE 4 aros de Clio 2006 com produtos de limpeza. TR: 3374-
calota.R$100,00 cada.TR9168- 0927 com Edson.
7441.

VILA NOVA Vende-se apartamento
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

parquinho infantil. R$160.000,00.
TR: 3376-4110 / 9163-7000 em

horário comercial.

JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos c/ 2 quartos
por R$114.900,00 cada. Entrada
R$14.900,00, restante financiado
pela caixa econômica federal.

Entrega em maio deste ano. TR:
9233-8008 com Fábio.

JARAGUÁ 99 Vende-se casa de
madeira com uma de material
nos fundos, loteamento Miranda,
R$80.000,00. TR:3273-6938.

ILHA DA
.

FIGUEIRA - Vende-se
casa de alvenaria 100 m2, terreno
420 m2, 3 quartos, sala, cozinha,
WC, área de serviço, garagem com

churrasqueira, livre de enchente.
Liberada para financiamento.
Estuda se propostas TR:8425-6491
ou 3374-2075.

ILHA . DA FIGUEIRA -Vende
se área de 25.900 m2 na rua

Domingos Rosa 946,com poço
artesiano com nascente de água,
aceita-se veículos no negocio e

parcelamento diretamente com o

dono.R$R$165.000,00 TR:9196-
1000

MASSARAMDUBA- Casa com

suíte, 2 quartos, 101 m2, nova e

pode ser financiada pela caixa.
R$135.000,00

LOTEAMENTO MARAJOARA

FIRENZI - Vende-se casa de
alvenaria pequena com lage e piso.
R$75.000,00TR: 3371-6069 creci
11.831

SCHROEDER - Vende-se imóvel
terreno 2.000 m2, com galpão de
220 m2 com forro térmico e ar

cond. Com casa mista de 3 quartos
e demais dependências, com

piscina e quiosque. TR:3374-0927.

NEREU RAMOS Vende-se Casas

geminadas 2 quartos, em demais
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Imóvel Localizado
.

no Loteamento
Pradi I

Coso com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc,
órea de serviço, garagem

coberto e murado.

!

(47)3370-82
(47)3370-8099

Residencial Jardim
das Bromélias

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

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv

o cabo com caixas individuais
subterrôneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo poro construir.

Imóvel localizado no

loteamento Pradi I
.

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, área de

serviço, garagem coberto e murado.

Glassimais 17

Terreno com área
de 19.357,00m2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Ref 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria

c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +

Edícula corrrárea de
servíço, dispensa, bwc

social, área de festa com

" churrasqueira - Terreno

".� c/334m2 - R$182.000,00
AI

• Ref 086 - Barra do
. Rio Cerro - Terreno com

945m2 - R$77.000,00
• REF 087 - Barra do Rio

Cerro - Terreno cf 334m2 -

R$ 67.000,00
• Ref 092 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com

334m2 R$ 73.000,00

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar/ jantar, cozinha, varanda -

Terreno c!350m2 - R$ 93.000,00

Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de

2.020,75m2, localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117 .475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Pomerode, ou aprox. 80 m2, com

vídeo locadora completa, com

telefone. Venha conferir. TR: (47)
3395-1256, '3387-0042, 9985-
6333.

ALUGA-SE Apartamento no centro,
1 quarto, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. R$500,OO.
TR: 9118-7282.

ALUGA-SE Apartamento novo

com 2 quartos, Ribeirão Cavalo,
R$480,00. TR: 3276-3368 com

João.

ALUGA-SE Sala comercial própria
para mercado ou concessionária,

CASA ALVENARIA Aluga-se Rua com estacionamento, região
Osni Antonio Pradi, n° 52, Jaraguá central de Canoinhas. TR: 8868-
esquerdo. TR:9158-001 9. 5822.

47 3376.1804
41 9904.2076

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50w - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334w - R$265.0oo,00

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

-- SALAS
COMERCIAIS

VENDE-SE Galpão de eucalipto de
192 m2, coberto com eternit, para
retirar do local. Com Paulo: 3273-
2289/8802-4041

com estoque e roupas, calçados e

móveis, com clientela formada,
por apenas R$25.000,00. Motivo

mudança. Aceita carro no negócio,
há possibilidade de negociação.
TR: 3371-9604 ou 9188-3815 com

Elisa.

VENDE-SE Clínica de Estética com

Salão de Beleza, clientela formada.
R$55 OOO,OO{aceito automóvel no

negócio) TR: 9946-349.

VENDE-SE Mini
funcionamento.
TR:9112-3947.

mercado em

R$35.000,00.

CRECI 11.831

JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$65.000,00 TR:
84787790 ou 99644959.

GUARAMIRIM - Vende-se Terreno
loteamento São Francisco,
R$58.000,00 á vista. TR: 3372-
5413 ou 9118-1799.

JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de
325,00 m2 - Residencial Marajoara
11- R$68.000,00 - Somente à vista.
(47) 8825-7730.

dependências, financiável.
TR:3376-0569 ou 9155-0553/9119-
2643.

BARRA- Vende-se casa de 206
m2 na próximo à Construtora
Hane, livre de enchente, terreno
de 1016 m2 plano, porcelanato,
suíte máster com hidro, closet,
móveis sob medida, garagem
para 2 carros, ampla varanda.
R$480.000,00 TR: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por �pto
em Jaraguá e Itapema/Meia Praia
até R$180.000,00.

TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial
Paineiras - Casa geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.
R$128.000,00 - Somente à vista.

(47) 8825-7730.

- CHÁCARAS

elétrica, ribeirão e nascente.

R$65.000,00. Entrada 50% +

parcelamento. TR: 3376-4110 1
9163-7000 em horário comercial.

RIO CERRO II - Vende-se chácara
com 50.000 m2, com 2 lagoas de

peixe, com escritura, 600 metros
da BR 416. R$135.000,00.TR:
3376-0726.

-�, LOCAÇÕES

ALUGA-SE Kitinet no bairro Água
Verde próx. Igreja São Judas,
R$350,00. TR: 9917-5856.

ALUGA-SE 2 quartos, prédio azul
Rua Max Vilhem n° 837 TR: 3371-
6021 Sandra.

ALUGA-SE Kitinet 1 quarto,
BARRA RIO MOLHA - Vende-se cozinha, banheiro, R$370,00. TR:
chácara em condomínio fechado, a 3371-6021.
7 km do centro, com 20.198,54 m2.
Terreno escriturado com energia

VENDE-SE Restaurante com

clientela formada, Rio da Luz. TR: SCHROEDER Vende-se Terreno de

3370-3599. aprox.3000 m2, para residência,
valor a combinar - 9124-7715

.

'11�II�mllm�HII,

TE R R E NOS

ÁGUA VERDE - Vende-se lindo
terreno de 450 m2. R$105.000,00
si troca. TR: (47) 9977-1276.

GUARAMIRIM - Vende-se terreno

prox. Rudinick, BR 280 17.000 M2.
ALUGA-SE Super loj� no centro de

.VENDE-SE Ótima oportunidade, loja R$1.700.000,00 TR: 3371-6069
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ENGETEC
� »CASAS

REF292 • Jaraguá Esquerdo· Casa pré moldada

Mo Padrão cl 1 su�e master + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

Ref: 1116 - SCHROEDER, Rio Hem Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte e/2 sacadas,
2 quartos c/ sacada, bwe. Térreo: e/2

quartos, 2 salas, escrnórío, copa/cozinha, .

lavandena, 2 bwe, despensa e garagem.
Terreno c/ 1.890m2. Rio Hem, Sehroeder.

R$400.000,00.

.�

REF290 - BARRA DO RIO CERRO -

Terreno com edificação própria para
igreja, galpão cf 110m2 de área

construída, 2 bwc lado de fora + 4
salas de 80m2 total. R$150.000,00

REF276 - UBATUBA (São Francisco)
- Casa alv. tom 3 qtos, sala, cozinha,

bwc e gara{}em para 3 carros.

R$106.000,00

REF309 - Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria cf 1 suíte + 2 quartos, sala
estar/ jantar, cozinha, 4 bwc, área de
serviço, área de festas, piso térreo c/
sala comercial, terreno com 860m2.

R$750.000,00·

REF306 - schreeder - Casa de
alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia e

qaraqm, R$138.000,00

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.

REF305 - Vila Rau - Casa de
alvenaria com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia. R$155.000,00

REF1170 - Schroeder
. - 2 salas comercias
+ 3 apartamentos de

R$ 665.000,00 por
R$400.000,00

Ref: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado cl suíte, 4 quartos,. 3
salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.

R$: 1.300.000,00

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

»APTOS

REF299 - Baependi . Apto de 104m2
com 1 suíte + 2 qtos, bwe mobiliados,

sala de jantar, estar e tv, ampla sacada c/
ehurrasq., cozinha e lavanderia "toda sob

medida, com 2 vagas de garagem.
R$210.000,00.

REF286 - VILA LENZI - aptos c/ 2
qtos, sala! cozinha conjugadas, área de
serviço, bwc. A partir de R$115.000,00.

,.�
' ..... ,�- ,_,'_.• ,_ --- - - --, '_.'-, - --, '_"'__ •. _. - - -_'_. -- "_ "_. ,_. , __ . ,_. ·'1 •

I
I

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto com
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar, bwc, cozinha, lavanderia,

sacada com chur. R$180.000,OO
I

I
I
I

, , ..:,#1:::\� 1!1;... , I

\\II! J_ i'\ N 'J :
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MILANO RESIDENZIALE - Sala
de estar f 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

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

REF285 - Vila
Lalau - Aptos

de 02 qtos
ou 1 suíte
+ 2 qtos e

demais dep.
A partir de

R$104.900,00

REF284 - CENTRO
- Schroeder - Aptos
cf 2 qtos, sala de
estar/jantar, área

de serv., COZ.,
bwc, sacada cf
chur. A partir de
R$110.000,00
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HãUS
imóveis

ClICa"'....

Fone/Fax
(47) 3373-2135

Rua 28 11 t1 sto 1 '4 • Ga:'lt11T uím

REF308 - Três Rios do Sul - aptos
com 2 quartos, sala de estar f jantar,

cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cf churrasqueira e sacada na área de

serviço. R$125.000,OO

.1§II!�fi·í'nL.1/I! "'••JJIJI!,;
'�_�fllll'liiI8"�mlI:/ill!ig;uml,il!mlti'iI3l/iJl1l
'i/Ii/U!lum'iI!m W,'/Wliih mm mHHm��

,;p;ÍlJjiPY'�1
wW'llIiimHilrdll�,.",':�)H.Iil!",I'
·/i,/q"llIf1iImm��I;JfHmI W/'wl �ql�lli'lll!"

,!JIJj;;.�IIli_Jr.iI"'�
·id!llifí�!'II:�qlEiiilriffiNifol!ip i!\I'w,1'iflllrml'
'!/JIiI �.� KIi> W,II!/Ii;, l/i/II" "Mm;1ii!J'H.�

\,EMDQ
473055.3009 • 8424.5050

.. ,..,.,..,�:rf·. ,.... <111TRANSATLÂNTICO TORRE NORTE -

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 sacaca.üz
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 TROPEZ - 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.

•

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

Classimais:' 19
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TERRENOS
• REF291 - Amizade - terreno de 422,50m2
com escritura no Loteamento Residencial

Grungarten. R$85.000,OO
• REF271 - Ilha da Figueira - Terreno sem

benfeitorias com 22.774,82m2. Consulte
nos

• 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
• 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
163.000m2, com uma casa de 140m2 e um

galpão de 86m2. Fica no Rio Molha divisa
com Massaranduba. R$650.000,00
• REF263 - Vila Lenzi - 2 Terrenos com

429m2 cada um. Aceita somente permuta.

• REF260 - Três Rios do Norte - terreno

com 4.692m2 contendo uma casa de
220m2 não averbada. R$910.000,00
• REF256 - Nova Brasília - Casa de.
alv. com 3 quartos, bwc, sala de estar,
cozinha, garagem pi 2 carros + edícula.
R$295.000,OO
• REF282 - Czerniewicz - Terreno
com 701,98m2, ótima localização.
R$250.000,OO
• REF311 - Amizade - Terreno ótima

localização com 364m2• R$145.000,OO
.

• REF307 - Tres Rios do Norte -

Terreno com 2.114m2 contendo uma

casa de alvenaria e uma meia-água.
R$325.000,OO
• REF311 -Amizade - Terreno bem
localizado com 364m2. R$145.000,OO

• REF313 - Santo Antonio - Terreno
com 30.551.55m2• R$300.000,OO .

• REF314 - Vila Lenzi - Terreno
com 583m2 com casa de madeira.

R$190.000,OO
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• Rei: 135 - Amizade - Resid. 411has - apto com 01 suite, 02.
donn e 02 vagas de garagem. R$1..1OO,OO.
• Ref: 126 .;., Barra do Rio
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(47) 8808-5378
(47) 8835-6617
(47) 8861-2228
(47) 8861-1753

www.ricardoimoveisjs.com.br

�RICARDO
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I COMPRA - VENDA - ALUGA - ADMINISTRA .. VISITE-NOS E CONFIRA NOSSAS OPÇOES DISPONIVEIS
'"
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Cód. 298 • Aparlamento no bairro São Luiz com 2 �Ód.
357 • Casa no bairro Amizade, 2 quartos, 2

Quatos,1 banheiro, 1 garagem demais dependo Apto tipo 1 banheiros, 1 garagem e demais dependências.
R$110.00,OO tipo 2 R$115.000,OO tipo 3 R$125.000,OO. R$110.000,OO FINANCIA

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

._--�._,-,--._._._._.. _ .._._,-,-,_._,-,-------_.,-._.-!
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LOCAÇA0 ·1
I

• Kitnet Bairro Vila Lalau com peças I
conjugadas e 1 vaga de garagem I

descoberta. R$300,OO + taxas água.j• Apto Francisco de Paula,com 2

quartos,1
banheiro,churrasqueira,1 vaga

garagem e demais depedências
R$575,OO

• Apto Vila Nova, com 2 quartes.t
vaga de garagem, demais

dependências R$550,OO

• Casa Bairro Amizade, cemt

quarto ,1 banheiro e demais I
dependências R$450,OO I

I
• Apto Vila Baependi, com 1 suite + i

I

2 quartos,1 banheiro social,1 vaga I.de garagem e demais dependências, I
I

R$650,OO+Cf)ndomínio. I
I

_.

.

. J

.,
I

I
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3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.corn

ReI. 24161BlZA Residence, no Centro c/1 suíte c/
closet e sacada + 2 demi-suítes, sala de jantar e

estar, sacada c/ churq, lavabo, coz, área de serviço,
garagem. - 2 COBERTURAS DUPLEX. A Partir de

R$345.000,00

Ref. 2384 Resid.
Don Michael, na

Vila Nova c/ 1 suíte
com closet, mais

02 dorm , sala
de jantar/ estar,
bwc social, COl,

área de serviço, e

garagem. A Partir
de R$160.000,OO

ReI. 2339 Resid. Belle Vie no Centro cl
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 .

ReI. 2417
Resid.

Vancouver no
Centro c/01

suite mob ,02
dorm, sala de
jantar,estar,
bwcsocial

mOb,coz mob,
sacada com

churq ,02
vagas para
garagem.

R$370.000,00

Ref. 2437 Resid. Riviera no Centro c/ 01
suíte, 02 quartos, bwc social mobiliado, sala
de estar/jantar, cozinha mobiliada, área de

serviço mobiliada, despensa c/ churrasqueira
+ bwc social, sacada e 02 vagas de garagem.

(com elevador) R$475.000,00

ReI. 1625 Sobrado na Vila Rau, Piso Sup: Suíte
c/ closet, 2 dormitórios, bwc social, sala íntima.

Piso Inferior: sala de jantar/estar, cozinha, lavabo,
área de serviço. R$370.000,00

Ref. 1635 Casa na Ilha da Figueira c/ p1 suíte
mobiliada, 02 quartos, sala, cozinha mobiliada,
bwc social, dispensa, .lavanderia, churrasqueira,

garagem R$235.000,00

ReI. 2436 Resid.
D'Espanha,no

Jguá Esquerdo cl
01 suíte mais 02
dormitórios, sala
de estar�antar,
cozinha, área

de serviço, bwc
social, sacada com

churrasqueria,
.

01 vaga de
estacionamento

coberto.
R$190.000,00

Rei. 1639 Casa na Vila Nova cl 02
Quartosl, Sala, Gozinha toda de granito, 2
Bwc Socla� Despens� 2 �rea de Serviço,

Area de resta com rlscma e Garagem
gara 04 Carros. Edícula com: 02 Quartos
Bwc Social, Sala, Cozinha. R$370.000,OÕ
ACEITA APTO DE MENOR VALOR,

COMO PARTE DE PAGAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 suíte + 2 quartos

BAEPENDI

Ref.:00330.001 8airro:Nereu Ramos
Área:54m2 R$120.000,OO

.' '. .

ef.: 00356.001 Bairro:\Amizade
'I

"

� qua�o.s. Valor: R$120.000��

LOCACAo
,.

Sala Comercial
2 Wc, mezanino,
estacionamento'particular. l.

Tubulação para split,
portão eletrônico, água
no sistema de condomínio.

Residencial Saint Tropez
1 suite, sala de estar, jantar e

. cozinha integradas, lavanderia,
1 vaga de garagem ..

Ref.: 00366.001 Bairro: Vila Lenzi

1suite+2qt<?s Valor: R$190.000,00
Ref.:00258.001 Bairro: Gentro

A.T.:100m2 Valor: R$230.000,00Área construída: 149m2
CENTRO R$600,OO

Ponto,Comercialcwa:' venda.
Rua Reinoldo Rau

Entre em contato com nossos corretores e confira.!
•De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as Informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo.

,

, .

. �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 Classimais- o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 30 de abril1 o de maio de 2011

Apto 2 quartos, cozinha, sala estar e jantar, bwc,
lavanderia, sacada cf churrasqueira, garagem.

Cozinha e banheiro mobiliados.
Próximo à Club Zero, Portaria II da Weg

. ..

f\

L; 19 O ·trll '"ii"'

,

" LOTES
. REStO. V1CENZO

Bairro João Pessoa
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 54.965 .

A partir de R$ 85.000,00

Bairro Três Rios do Sul- íotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

. pronto pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ /80.000,00

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI9.205.

A partir de R$ 55.000,00

" s: �/? :." �;.,,:�,:f t'·}· "�" "\ , .'

�. ·lfáirr(rhrra 'do Rie�.Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

.

l -

"o '." RES. VILLE fRANCHE
• �l,' ,,,,-,,, \ \',� I�'" -" I'} \'�, \

-

\

Lot Árilizade', lote esqUl,,'a com área de 486,1 Om2,
.,.

rua com asfalto - Reg. Imóveis M150.966
A partir de R$ 120.000,00

.' , , RES. VENEZA ,".:
.

.
" .....

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
\ de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

. ., ..

���tWl(J.�&'

CASAS:
H670 Ca&làllVa:í:iaron� lml&ml.ilbrdR54SO,OO
H666 Casaàlà.elmronl !l8'D-�\6til-�,OO

APTOS: .

H569 Apto com 02quartos.Bairro eztÍrniewicz. R$650,OO+
Aguae Luz.
H412 Quitinetecom 1 quarto. Czemiewicz R$350,PO + agua e

luz "

H566 Apto com 2 quartos - Nereu Ramos. R$450,OO + agua e

luz.
H573-Apto 03 quartos RS500,00 + Cond. Bairro AguaVerde.
H656 Apto com 03 quartos - NovaBrasma RS550,OO
H560 Apto com 02quartos. Bairro Czemiewicz. R$600,OO
H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio Cerro R$550.00 + eond.
H553 apto com 1 suite, 2 quartos· Centro· R$700,00 + Cond
�019Je+02q.Rb.cmroR$700,OO+Cmi
H567 Apto com 02quartos + dependencia empregada. Centro.
R$700,OO + Cond.
H572- Apto 01 surre Ic mobilia Dl quarto R$780,OO+ Cond.
Bairro Centro

• Ultimas Unidade .

• Aptos de 03 quartos sendo 01 suite
• Ar split e piso porcelanato retificado

• Entrega Dezembro 2011
• Vila Lalau.

H120D Apto com 02 quartos e demais

dependencias. Próximo a Prefeitura .

ACABAMENTO DIFERENCIADO .

.

AWGUEl COMERCIAl:
H725 Sala comercial com 35,68m2 -cemo, R$350,OO + cond.
H724 Sala comercial com 76m2- Santa Luzia. R$399,OO
H723-Salacorn. com 70m2. Centro. R$490,OO + Cond. + IPTU.
H7l O Sala comercialcom 60m2• Nova Brasüia. R$500,OO
H7l7 Sala comercial com 32m? +.bwc. - Centro. R$67D,00 +

IPTU
H731 Casacom6QU3110s • Centro RS1.20D,OO.
H730 Salacom 100m2• Centro R$1.500.00.
H726 Galpão com 520m2• VilaNovaR$4.500.00
H740 Casa Comercial - 02 quartos 01 Suite Bairro Centro
R$5.000.00

-

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 1 Q6m' no Czerniewicz com 01 quarto mais
surre. Rua Nivaldo Pereira. Valor R$220.000,OO

VENDA DE TERRENOS:
H329Terrenocom 196.913.45m2. Ilhada FlíJlIeira.
H3240IDrnron47.f5C01j.TIaebsMros.R$95.000.00.

VENDA DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.000nil, com casa de 120m2, com rancho
hordenhadeira automálica. 3 Im do centro de massaranduba

R$26<!.OOO,oo.AceilaimóvelcomoparteOOpagamentn

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.

H327 terreno com 1600 m2 na vila
Lenzi, totalmente legalizado!
Estudamos Propostas. Valor:

420.000,00 .

H111 Casa com 02quartos, sala, cozinha,
BWC, 01 vaga de garagem, portão

eletrônico, murada. Bairro Vila lenzi.

R$180.000,OO

H204 Residencial VIVER BEM com

71,00 m2 área total- Bairro Amizade.
Valor: 110.000,00 - Entrada mais

parcelas mensais de R$500,OO Até a

liberação da documentação.
...

····················_ijj���t���tFfj!ilf·········
__ ··_···_·

demais dependências, todo legalizada,
pronta para FINANCIAMENTO - Res. Beira

Rio. Valor 165.000,00

, .... -

H130 Casa com 192 mI. de area cOnstruída,
terreno com 375m?. com 01 suíte mais 02
quartos, e demais dependências, escritório,

garagem, churrasqueira. Casa totalmente
legalizada. Bairro Centro. Valor 380.000,00.

H205 Duplex frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45rn2 área interna.
Prédio comelevador, Piscina, salão de festas
com duas churrasqueiras e forno para Pizza!

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.

Hd209 Apartamento com 2 quartos e

demais dependencias. Entrega final

Março de 2011. Valor 138.000,00.

H328 Chácara com 195.680,OOm2• Em
MASSARANDUBA. R$360.000,00

(aceita imóvel no negócio).

> -

Apartamento com 02 quartos, rebaixo -

em gesso, moveis sob medida, com

70m2,area interna, pronto para
financiamento. Valor: R$130�000,OO

Bairro: Água Verde.;
, I .

('

i
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Ref.0261 )Res. Santa Rita - Aptos no
bairro Barra do Rio Molha - A 1 Km da
prefeitura, sendo suíte+1dorm ou 2

dorm, com sala de estar e jantar, coz,
área de serviço, bwc, 2 sacadas (1 com

Churr), 4 aptos por andar, 1 vaga.

Re1.0226) Res. Alinda -·Apto no Três
Rios do Sul Com 2 dorm, Bwc, Coz, ,

Salã de estar e jantar, Área de serv
cl sacada, Sacada cl churr 1 vaga de
estacionamento coberta. Acabamento

com massa corrida Área útil 69m2•

ReI.0153)Res. Villa Rica - Na planta
na Vila Nova. c/1 suíte+ 1 dorm, "

suíte+2 dormitórios, e demais "

dependências, 1 vaga dupla de
garagem, sacada com Churrasqueira.
com até 98m2 privo Valor a partir de

R$130.000,00.Entrada + parcelas ou
saldo cl financiamento bancário

Ref.0161)Casa em Schroeder
Nova- Com 2 dorm, sala, coz, bwc,

lavanderia, garagem, área priv.70 m2 ,

terreno 360m2 R$135.000,OO aceita
fina�ç. �ancário com FGTS.

,,,.......-,_. ;.�'!;�"

Estàmos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA, MINHA VIDA"

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraquá do S.ul

Ref.0229)Res. Vilage - Aptos no bairro
Ilha da Figueira sendo Suíte+1 dorm, bwc,
sala de estar e jantar, COZ, área de serviço,
sacada com churr, 1 vaga, área de 58m2•

Ref.Ol60)Res. Juliana Chrislina· Amizade - Ed. com 7

pavimentos, elevador, Fllness, brinquedoteca e parquinho.
Infra estrutura para instalação de ar condicionado (Sisl
Split) Tv, telefone, intemet e portões Eletrônicos, Aptos

com 3 Dorm (Suite, e um Lavabo); 2 Dorm (1 suite); Sala
de estar e jantar, coz integrada; Ampla Sacada com Grill
a Carvão; Inst. de gás e água quente na cozinha e bwc;

a partir de R$l65.356,OO. Entrada + pare. ou saldo com

linane. bancário. R.l62.167.

Ref.0262)Res. Piemonte - bairro Chico de
Paula- Novo, pronto pra morar, 2 dorm,
sala, coz, lavanderia, sacada c churr, 1

vaga, R$115.ooo,00, Entrada e saldo cl
fincin. bancário "Minha Casa Minha Vida"

,

Ref.0259)Casa Geminada no Centro de
Schroeder- sendo suíte+2 dorm, sala de
estar e jantar, COt bwc. área de serviço,
1 vaga de garagem, área de festas, área

útil11 Om2 R�175.000�00.

ReI.0116)Res. Gama - Água Verde - Âptos
n� planta c/2 dorm. sacada C/ churrasq.
e demais dep. R$110.000,00 Entrada e

saldO por financ. Minha Casa Minha Vida.

Ref.0168)Res. Malagá - Na planta Bairro Nova
BrasOia com elevador, 7 pav. 2 aptos por andar,

salão de festa cl espaço gourmet, piscina, sendo
1 suite cl sacada +2dorm, demais dependo ampla
sacada c/ churr.lnfraestrutura pI aquecimento de
água a gás e split, hidrômetro individual, 2 vagas

de garagem, área 194,38, Consulte-nos.

Ref.0264) Res. Solar das Orquídeas
- Apto no centro de Corupá com 2

dorm, coz, sala de estar e jantar, área
de serviço, sacada cl churr. Pequena

entrada e saldo com Financ. bancário.

Ref.0186)Casa no Amizade'
'�"c/1 suíte, 2 dorm, cozo
mobiliada, sala de estarl

'jantar, área de serviço,bwc
o/ mobilia, área de lesta,
2,vaga de garage,tQ,/área

_

consto 129m2 áreâ do terr.�
364m� R$255.000,OO.

imobilia
·

a@imobiGô
·

lu -, .com.br
•

Ref.0204)Casa no Amizade • Com 1 suíte
+ 2 dorm, sala de estar e Jantar, coz,

bwc, lavanderia" área de serviço, 2 vaga
de garagem. Area const. 142,67m2•

ReI.0255)R�s. Felicitá - Aptos novos
.

no bairro Agua Verde CI suite+1
dorm ou suíte +2 dorm, bwc, coz,
sala de estar e jantar, lavanderia,
2 sacadas(1 com Churr) , vaga de
garagem, área útil 81 ,87m2 Aceita

finane. com FGTS.
'

Ref. 0221)Res. Novo Ho�izonte - Apto
na Vila Lenzi, cl 1 suíte, 2 dorm, sala' de
estar e jantar, coz, bwc, área de serviço;
sacada pi churr. Ediffcio cl playground,

piscina. Area útil 91,15m2 R$250.000,00.

·'.Ref.0233) Terreno no Amizade,
Otima localização com 403m2.,

-

__
R$87.000,OO

·

- • 'Ref.0237)Terreno no São Luiz -

, ótima locali�ação em ruaprincipal
com 2.280m2 R$750.0�O,�O

" ".,

·

� Ref.0258)TérrtmO em e,orupá -

"EXcelente Loc�lização próximocom
-

; 1.077m R$90.000,OO
• Ref.0257)Terreno no Rio da

_�uz - Loteamento Duwe;'área de
•

495,� Om2 a partir de R$�6.000,OO.
'i#f".. . '>0,,_

.co .br
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO • Fim de semana, 30 de abril1 o de maio de 2011 Classimais ' 71

,

LE

Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Próx. Marcatto Chapéus.
Área total estimada: '69,00m2. Área privativa estimada:

36,90m2.

DIVISÕES INTERNAS
01 suíte ou 1 domitório + bwc, cozinha, lavanderia, sala de

estar/jantar e 01 vaga de garagem no moderno conceito de

Ioft, sem paredes fixas. Demais Informações do Imóvel'
Edifício c/ 12 andares, sendo 06 apartamentos por andar,
salões de festas, elevador, tubulação p/tv a cabo, fio terra

p/ computador, portão e porteiro eletrônico e todos os ambi-

entes c/ iluminação direta. Etapa da Obra: Acabamento.

R$98.000,00 (noventa e oito mil reais).
C/ Acabamentos.

Divisões internas
02 dormitórios, sala, cozinha, bwc social,
área de serviço e 01 vaga de garagem.

Condomínio possui salão de festas,
playgraund, quadra esportiva.

Demais informações': Imóvel devidamente
escríturaco.

Apto com piso cerâmico. Valor do imóvel:
H$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)

Refere'ncia: 1388

AMETISTA LOFT RESIDENCE

Residencial Jardim das Mercedes
'Rua osvaldo Glatz, 40 - BI. 10 Apartamento

102 Centro - Jaraguá do Sul.
área total de 69,00m2.

Rua André Witkowiski, 150 Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul/SC
Área do terreno: 360,OOm2, Área construída: 230,OOm2,

Divisões internas
Pav, Térreo: sala estar cj lareira, sala jantar, cozinha, área de festas, área de serviço,
lavabo e garagem pj 02 carros, Pav. Superior: 01 suíte rnásterc/ closet e sacada, 02

dormitório, bwc e sacada.

Demais informações do imóvel:
Forro em laje, piso cerâmico, fogão a lenha, com sistema de aquecimento de água,

madeira itaúba, portão eletrônico. Imóvel com 05 anos, faltam alguns acabamentos,
Valor do imóvel: R$270.000,OO (duzentos e setenta mil reais), Condições para paga

mento a combinar Referência do Imóvel: 13127

Ref.13136
Rua Walter Marquardt, 2931 fundos.
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

, Área do terreno: 432,13m2. - 'Área construída
aprox.: ,100,00m2. ,

Sendo frente efundosc/Lõ.Oüm. 'lado direito
,c/29,86ni 'e esquerdo c/30�10m:r ,

Divisões Internas 02 dormitórios, bwc, sala,
,

cozinha, área de serviço, :garagem. -

,

Demais informações do ,imóve.l

.Forro em laje, piso' cerâmico, escnturada. ,.
Valor do imóvel':" R$ 160.000,00 (cento e ses� ,

"

:'senta mtt reals):
' ,

, Condições para pagamento a combinar, ,,'.

'Referência .dolmôvel: 13136 '

'

,TERRENO

SR 280,...: Esquína com a Rua 100·Roman Haf-
,femann

.

Ao lado do Hotel Eliane.,
Guaramirim - centro - SC

, ,

Área do Terreno: 2.792,48m2 •
,

,

Sendo: frente c/62,52m, fundos c/ 61�74rn, '

'. ,jado' direito c/ 45,OOm e lado esquerdo cf
45,00ni.

.' APARTAMENTO',
, ,

"
' "Édifiéio Ruth Braun. '

I
"

,

'

Rua Jacob Buck n°,'11 ' Apartamellto ,304
, centro . área p�ivativ� eprox, de 75.00m2.;

.

" área totat.construída de,124.93m2.

,

,,' , ," "

" DiVisÕes internas '. "

'

02suítes; sala estar/ja"tar, rozinÍla;'bwc social. área de serviço, sacada c/ cnur-

,

.

,:' ,fél5quelra e 01 vaga d'e garagem. ,", "

'Demais ,informa�s� Apto com piso cerãrníeo, bwc's com móveiS sob medida. Valor do

.�móVet:,R$255.000;OO {duzento� e cinquenta ,e cinco mil reats) Referencia: 13160

-Dernals informações d()jmóv�I'
, Dócuméntação:' EScritura'�

.:

,

'Matrfcuía nO 19.4�9' .

",

" .Valor do imóvel,':' ;R$1.2dO'.ooo�OO (Hu� Milhão
,

'

e duzentos milreais),

'>«,

, Referência do tmõvel; 13140

• •
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3370·1122
91'17·1122

J'
:

•
Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05 - Centro

Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 • Jaraguá do sul-se

.www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br

< .,»
J

:- ,.
.'

.

�

r',' • fJ '!"
l

;, " '.; r::}'l

Ofertas v6lidas até: 3 de maio de 2011
- ,

... : � ,.w:� ;._.�' ·., ••.. , _-.-:",...• " .', ,', ':' " ·;..•·::x-:,....• !>;.·.
• ••• ·��.v.'.·w,.,._�·.·.·.":· :.,,.::.·.:.,:::·.:.:.· .. .;.

':..o:'

APARTAMENTOS

r'; 'J

�.�
.,

Ref: 2073 - Apto no Centro, Res. Karine com, 2
Dormitórios, 1 BWC,Cozinha, Solo Estar/ Jantar, Área de

Servi�o, Sa(ada,l Vogo de Garagem. Pre�o R$133.000,OO

f
� .. i
-j,

Ref: 2091 - Apto no Bairro Águo Verde, Res. ÁJlua Verde (om,2
Dormitórios, Sola de Estar/Jantar, Cozinho, Area de Servi�o,

BWC; Sa(ada rem Churrasqueira. Pre�o RS139.000,OO

Ref: 2074 - Apto no Centro, Res. Novo York com,Suíle,2 Dormnóri
os, BWC Soàal,Cozinha,Sala Estar/Jantar,Áreo de Serv�,Samda

. com.Churrasqueira,l Vogo de Garagem. Pr�. R$l90.000,OO

"

Ref: 2099 - Apto no Bairro Água Verde,Res. Noslra (om,2
quartos, bw(, (ozinha, órea de serviço, sola estar/jantar,
socadas (om (hurrasqueira, 1 vaga de garagem. Pre�o

RS140.000,OO

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dono Verginio
com, 1 Suite, 2 Dormitó[!os, BWC, Cozinho, Solo

Estar Jantar, ChurrosquelliltAreo de.servi�o, 1 Vogo
Garagem. VolotR$190.000; 00

" : ,.1" .-;"_ �
.

'\�i" :.i.- �+::, ...

t
I
í

Rol, 3045 - Jerrene ne So", Amim"',L"".... (bom" I
Elysses Área: 373,95m2 RS130.000,OO

Ref: 1112 - Cosa no Bairro Nova Brosilia (om,l°p.Sala
Estar,Sala Jantar,Cozinha,Dispensa,Banheiro,Garag

em para 2 rerres, Área de Festa, Escritório. 2°p.1 Suíte
tom banheira,3 Dormitórios,Sala de TV. Sacada nos

Dormitórios e Sala. Preço R$370.000,OO

Ref: 1111 - Sobrado no Bairro Rau (om,l°p. Sala fstar, Sala
Jantar, Solo TV,BWC Sodal,Cozinha,Área Servi�o, Área de

Festa, Dispensa, 02 Vagas Garagem. 2°p. 03 Dormitórios tom

sa(ada,BWC Social. Área Cosa: 240m2• Pre�o RS350.000,OO

Ref: 1114" Casa.no Bairro Jaraguó Esquerdo (om,03
Dormotórios,02 BWC Mobiliados,Salo Estar/ Jantar,Cozinha

Mobiliada,Área de Servi�o, Área de Festa (/ Churrasqueira,02
Vogas garagem. Preço RS330.000,OO

Ref: 3052 - Sitio no Bairro Barra do Rio Cerro (om,l Suíte,2
Dormitórios,2 Salas,Cozinha,Despensa,BWC social,Área de

Serviço,Área de Festa,2 vagas de garagem.Fi(a todos os

móveis. Área 6.000m2 Preço RS1.350.009,OO �

{ .

"

Ae�B..:rAMm:m§ .
.

��-,.�\ (J�€%�{ _ ,

.,:' �>;:

3"QQ'lMITORIOS, sendo 01
'. ·suft�·;tth 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

,,::f�:::�;lJ(a para
. ":lf':<"iristala'ção de ��:'; .' �t.>;,f�":�.

arcondicionado (sistema .. ,'.,,�,
split), TV, telefone, internet
e portões eletrõnicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

I'

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 01 veículo com

opção.de vaga extra; '

• \$plão de festas com
.

-

� ':espaço gourmet e terraço:
'. �

.• Fitness:
-Brmquedoteca e

parquinho;
.• 04 Apartamentos por

andar.

����í�t.A�. AnW}llt:l1��
Eng". Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto \i:{l�.r.Af.�.f..Y.���rf#.
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

�:fi.\�W'�'f:f��I·M��,-·tr\1, 'f �!({tt,í���1,lH��t�·q,
Solon Carlos Schrauth

.>,
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Rua: Norberto Silveira Junior 23a�� Centro .. Guaramirim

t· ,,'

Ref 001 Lançamenlo: Ap� esta oporluni�ad� _m
.

Guaramirim no Bainu Amizade, Casas,Geminadas em
.

consbução a part'�i�,:� �A:$94.000,OO ..

t",

(47) 3373·3404
(47) 3373·0066·

� '.

WS Imóveis agora com consultoria
Habitacional! Facilitamos seu

processo de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

No Centro em Guaramlrlm - .COndomínio Fechado, áreã de
festas, áreaJitness. playground. Aptos Com: 03 dormitórios

com suíte, 02 dormitórios com suíte.

00217 Escolínhai GuaraminITÍ casa

em alvenaria, com,4 quêlflos, sala,
.

copa, cozinha. 2 banhe'íros: área de
serviços. garagem para 2 carros e

área de festas. casa toda murada
com portao eletrõnico.·

R$2�.OOO,OO

Ref 264.EscolinhatGuaramirlm - Casa nova em

alvenaria. com 1 sutte + 2 quartos, sala,
copaicozinha, banheiro social e área. de serviços.

75;00m' de área construída e terreno com 364,50m2•
R$150.000,OO

Ref 263 Escolinha/Guaramirim - Càsa nova em "

alvenàfia, com 1 su�e cíoset + 2 quartos. sala,
copaicozinha, banheiro social e área de serviços.

75,00ml de área construída e terreno com

364,50m', RS160.000,OO

Ref 93984 Caixa
(lfàguatGuaramirim Casa em

alvenaria com 02 quartos. sala,
cozínha. banheiro, lavanderia e

garagem com churrasqueira,
, tOda murada R$110.000,OO

Ref 6670 Casa em alvenaria com 4 quartos,
sala, cozinha, área de serviços, 2 banheiros,

2 vagas de garagem com entradas

independentes R$140.000,OO

.

, .: Rtf: _.�ÇJlanlmirim: casa '

-; em alvenaria com 2 quartos + 1 suite,
c� sala de. estar e jantar, �ozinha, área,qa
;' serviços, banheiro. churrasqueira e
,

garagem. casa toda murada com porta0
.

- eletrônico. R$270.000:00 .•

Ref: 223---AmizadeJGu,ramirimr�.sobradO-geI!Iin�do
com 2 Quartos, 2 banhefros, sala, cbZínhil,iavandetia e

garagem. Área construída de 65m2• toda murada.
R$110.000.oo

Ref 88077 Avaí/Guaramlrim Casa Pré Moldada
com 01 suite + 2 quartos, sala de estar/jantar,
cozinha, �rea de serviços, banheiro, 02 vagas
de garagem e piscina. Terreno com 876,70m2
eJ50,OOm2 de área'conslruida R$190.000,OO

. Ref 243 Bananal do'SUV Guaramirim
Casa com 02 quartos, sala, cOzinha,

banheiro; lavanderia e garagem pata 02
carros. R$160.000,OO

Financiamentos

l
.

CAIXA ECONÓMICA fEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

.casas� .,.

* Lotes' a v�nda em
. diversos pontos da cidade.
* Lote.amentos'

,

.. '._.'

Anúncios éom'vàÚdade de 5 dias

Ref 242 Escollnha/ Guaramiri.m
Casa NOVA com 02 Quartos, sala,

çozinha, banheiro, lavanderia e

garagem R$145.000,00

Ref 241 Vila 'Freitas! Guaramirím Sobrado, térreo:
com uma sala comercial. piso superior: 03 Quartos,

sala, cozinha, banheíro, lavanderia e varanda
R$250.000,00.

Ref 261 Corliceira/Guara.mirim Casa com 03

quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem e sala deJacçâo R$175.000,OO

ReI: 00231 Amlzadeí Guaramirlm Terreno
com área de 6075m2, contendo 01 casa em

alvenaria com aproximadamente 309rrlz, com

02 cozinhas, 02 salas, mesanne, piscina,
área de festas, deck de frente.para o

Rio(represa). Valor sob consulta.

Rei 265 Escolinha/Guaramírim • Casa nova em

alvenaria, com 1 sulle + 2 quartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de

serviços. 75,OOm2 de área construída e

terreno com 364,50m2, R$160.000,OO .

terrenos
�

Ret· 4375 Amizade/Guaramirim
,

Terreno ·�60,OOm2. R$75.000,OO .'

� Rllf 266 �jzàêle/G.ua(ainiti.m"Sobrado Geminado,
-

'. con� 02 quartdS, salâ, coiinha. banheíro.
-

lavanderia; lavábo e.garagem. R$100.000,00
-

, Ref 258 Ponta Ç9�prida/
Guaramirim Terreno de arrozeirá

20.000m2 R$16a.OOO,oO

Ref 23311tri/GuaramiIm Casa em aMmia com 03
quartos, sala. cozinha. bameiro. garagem e edicuIa nos'fundos

da casa coin área de festas e escIitóóo. R$150.000,00

.

Ref 262 Amjzade/Guaramirim Casa com 03'
quartos, sàla, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem R$135.000,OO

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE

Ref 227 Corticeira! Guaramlrim: Sobrado
contendo 4 apartamentos: 02 quartos, sala,

cozinha, banheiro e lavanderia. Valor totat do
Imóvel R$170.000,!IO

ReI 259 Amizade/Guaramirim
Terreno contendo 02(duas) casas

de madeira em ótima tocalização.
lO R$150.000,00

Ref: 00234 Aval! Guaramirlm Casa com 03

.quartos, sala de estar, cozinha, 02 banheiros,
lavanderia, 02 garagens, casa toda murada.

R$145.000,OO

Ref 220 GuamiralÍga/ Guaramlrlm 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,OO

Réf 230 Ainizade/ Guaramrrim
1 ;cTerreno com área de 48à8,OOmz

.

:
.

-, : ; :,_�$65.000,OO
':' ""(

",..-
.. ,.� _y

�

.
' .

I
r

_ 'Rel: 199 �uari'llranga/.Gúaraniirim
.

Ref,26'lllha da Flguelra/Jaragua doSul- casa
'

"Terreno com 189.780 OOm2
�

mista, com �.liuartos. sala. COZinha, banheíro. .

contendo arroizeira ierras
lavandena e garagem. 65,OOm2 de area •

'
•

construida e terreno com 374,OOm2. produtIvas. Terreno escnturado,
R$110.000,OO R$800.000,00

Ref 39819
Amizade/Guara .

.

mirim Sobrada "

,
. Geminado. com

-

02 qu�rtos; .

sala, cozinha, ,

,

lavabo,
banheiro, área

de serviço e

garagem,
92,00m2 de

área construída.
R$130.000,00

Ref 229 Corticelra/Guaramirim Casa de
alvenaria, aorox. 200m?, 03 quartos, 01 suíte,

. sala de estar, 02 cozinhas, banheiro, lavanderia.
e garagem R$150.000,OO

-, 8el:325 Amizade/
Guaramirlm Lote cot:n _área ',.......
de 445,04m2 R$70.000,O�

-

Ref 175 Amizade/Guaramirim
Terreno com área d'e 1054.00m%

R$160.oo0,OO

Ref 214 : Avaí / Guaramlrim . Terreno
oà'Rua principal.l.ocal privilegiado e

ótimo. para comercio ou residência
.' -"� -:', ,'R$120:000;0,"

'.

�
_ •

"
r

. '. "".,.

--;...

Ref: 196 Centfo/Guaramirim·
terreno com 364m2 ótima
localização. R$67.000,00

Ref: 238 - Aval/Guaramirim - 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro e

lavanderia. 70m2 de área construída (cada) e terreno
com 366m2 todo murado, R$145.000.00

. "

,

r'

(

'::;'�
<

• !"

,
,
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Ref. 506.1 - Apartamento no Ba pendi
com I Suíte + 2 quartos� sal, c:oxinha_ b e;
área de serviço. sacada com hurrasquei·

e garagem. R.$190.000,OO.

I

,
.

R f. 3.1 - Apartamento no

C ntro cem I Suíte + I quarto,
s Ia de estar; sala de jantar;
ozinha, bwe, área de serviço,
sa da com churrasqueira e

.. garagem. R$230.000.00.

Ref. 460.1 ." Casa noAmi;a e com J Suité com

closet + 2 quartos, sala, co 'nha, 2 b .
área de

serviço e garagem para 2 carros. R 25.000,00.

Re • S 14. - Excelente Terreno no

centro me in o .1 9,06m:t com duas
casas em alvenaria.V. lor sob consulta.

partarnento no Centro com I Suíte
+ uarte, saf, copa, cozinha, bwc, área de

servi� terraço, �hurrasqueira e I vaga de garagem.
�S.OOO� • Entrega prevista para junho/20 12.

.

.f;" .

�....... _. �-�-�� ... , � ..... - ...
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3376·5050
R. Feliciano 'Bortolini, 1081 .. Barra do Rio Cerro

Locação .. contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal.net

REF IMB2l • Casa na Barra do
Rio Cerro· Contendo 1 suite + 2

quartos, sala, cozinha. garagem
para 2 carros, lavanderia.

churrasqueira. R$245.000,OO

IMB70 • Galpão
Comercial no Rio

Cerro 11- Rua
Alberto Utpadel.
contendo 200m2.

R$1.600.00

APARTAMENTOS IM844-

Apartamento novo

na Barra, com área
de 72,90 m�,
sacada com

churrasqueira. 2
dormitarias. RS

120.000,00 entrada
de R$20.000,00 e

saldo em 48 vezes.

.�
�
�
:., '_

IMB34 - Casa no

Amizade· RUA
EMILlA HORNBURG -

110- Contendo 1
suíte+ 2 quartos,
Closet,Sala Jantar,
Lavabo ,Biblioteca,

Piso em porcelanato
em todos os

ambientes. Àrea de
232 m? construída. R$

650.000,00

IMB63 - Apartamento na

Planta - Barra do Rio

Cerro - Com área util de

70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/2012.
R$115.000,00

E aptos com 87,54- 1 suite

+ 2 quartos, e demais

dependencias Apartir de

R$ 125.000,00

IMB80 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
- 488. Contendo

1209.00 m2 - com

24 rn frete e 22,50
fundos. RS
630.000,00

- .� ....

f;!,�}!}lf�"�';·í

\

\
� ...

" ..

::. 'j: ) � !, � I 'o;. } }..� h �
:.

.

� 1-' � � � �. � .1 }. 9. 'i 'J. �

Plantão: Marcia 8826.5263 - Geovane 8827.2396

IMB73 -

Apartamento no

Amizade -RUA
ARTHUR GUNTHER

··695, com 1
suíte + 2 quartos, ,

área de 89 m? R$
190.000.00

IMB38 Casa no Bairro Jaraguá 99 -

Rua Arduíno Petini . Contendo 1 suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, BWC.

lavanderia, garagem, churrasqueira.
Área de 95 m�. R$128.000,OO

PRONTA PARA FINANCIAR

(MB78 - Casa na Barra Rua Marisa

Regina Langa - 114, com 3 quartos,
sala, cozíma, BWC e demais depeno ..

Terreno com 450 m� e área construída
de 140 m'. R$ 195.000,00

IMB13 - Casa no Nova Brasilia RUA
JOSE MENEGOTTI- 201- Com área

construida de 270 m2, serni-mobãaoa. 1

suite + 2 quartos .RM80.000,00

'REF 0143-
Terreno no

Bairro Agua
verde- Rua

Bertoldo
EnkeTerreno

15x28, área total
de 420 m2.

R$110.000,00
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José

Emmendoerfer n01571.Contendo 17.50 x 40 - área total de
700m;!, e* casa com 60 m? em média. RS380.000,OO

� � tJM O B I L I Á R I A

��J _'v PRESE ÇA
COIIESPClIDE!NTe

CAIO

•
(47)3375-0i�
9153--1112 ! 9135-4917

I

Area na Rua Ano Bom.1.200rn2•

24n1 de frente. Corupá/SC .

R$ 45.000,00.

centro de Corupá. Ideal pará Ind.�.
chácara ou lotes.

. ""

asa ,·m'. 2 quartos, sala, co a, b(N.
festa e piscina. Corupá. RS '140.000,00. íavand. e garragem. Ter BOOm' R$ 110.000,00.

Aceita terreno e negocia a diferença. Corupá. Aceita financ, bancaria. CorupálSO.

,
Terreno 35.209,55m2,

UI Nereu Ramos. Jguá do

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Anuncie aqui!
(47) 2106-1919
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Edson Müller (47) 9112-1700

Corretor de Imóveis (1r�Q��.;9e207
CRECIISC N°. 8530 JaraguãooSul-SCCep:89251-500

www.mullercorretor.com.br

Cód 4005 Rio Cerro II

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores fruto etc.

R$230 mil

ód. 1094 Ilha da Figueira, com

2 quarto, sala. cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2•

R$200 mil

2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv,
estar, churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem.
Financiável CEF

R$ 400 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquna- com 4

quartos, sala, sala Iv, copa. cozinha,
lavanderia e garagem. terrreno 530

m2. Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2017 - Centro "Apartamento 3

quartos, salal copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$150.000,00 .

Barra do Rio Cerro- Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. (escr. terreno) ,/

Valor R$ 160 mil

Cód. 2019 -Sehoreder • Edil.

Gneipel • Apartamento 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$ 130.000,00
BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,

COM LOTES A PARTIR DE 6 MIL M2 • VALOR· R$50,OO 1M2
Casas Bairro Área/Terreno' Construção' Valor
1002 Baependí 300m' 350m2 50Qmil
1046 SFSiltaguaçú 600m2 600m23pav. 550mil
1048 Centro 532m' 150m2 800mil

Vila Rau com 1 quarto sala Cód.1049- Nova Brasílía -2 1065 Vila Nova (2casas) 1500m2 350mil
. h' b I d' ia

I

suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa. 1066 Praia BarradoSul aprox.90m' 135mil
cozm a, wc, avan er ,

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar, 1075 Chico de Paulo 430m2 120mz 15Smil

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

R$ 88 mil consulta. 2002 SFS!Ubatuba 1 quadrado mar 70m2/Suíte+2q 95mili

________!!'!'!!��'!"!!"''''''''!''�!''''-------t12020 Schroeder Centro 2qurtos 130rnill

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos 125mil

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2018 Centro Próx. R. Proc.Gomes2!3quartos 160rnil

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os ferran Area
3040 Centro(prox.Kohlbach)

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3051 GuararnirimBR280 2.450 m2
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' Chácara

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 4041 SFS/Ribáira m.OOOm'

(S..f.Hlm!n.b.ª.kAS.AmioJ!ª.Y.!.o.AJ 4003 Pedra Branca 90.000m2
4005 RíoCerroll 22.000m2

",Projetos Estruturais e Arquitetônicos 4006 MassJRib Gustavo 201.000m�
4007 São Bonifácio' 242.oo0m2 • (ProxPalhoça)
Aluguel. Centro· Casa 3 quartos +cama emb.+armário

3.000m2+f· 650mil
500mil3aluguéis

250mil
300mil
220.mil
180mil
150mil
R$750,OOOU\AGIUS'rtN.A

... ..;."., ...
_

Ç. "

�
.

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

,.www.imobiliariamg.com
�, 3374·0096
.'DV'E,IS

IM,·" mJ?'ARAJ..,Q.CA·

CENTRO
�jjrt. !/'f.ft'Ó) 1 dóllb!., �âU,. clll., áil1l1 �ilt't, tf.�t, $iít&:ía ,,;}

6hwl'; e o/Jffágillll. R;Mkifrf1díll dtr� 1'ultP\ii:RAL��� R1: '&4'itJ)O

25'.
. anos de bons negócios!INTERM:EOIÁRIA DE tMÓ;VEIS LTOA.

-,

CR€C1 IH4- J

FONE: ,(47) 3371·:2117
PLANTÃO VENDAS: 8404,,8498l9183,.2333

Rua João Picom� 104 .. C@ntro .. Jaragua do SultSC

VBm'E:: AMIZADE .i\.plt;. aro !taoI5:!. ,;J2 i.hUfdL
{%J!1iáll 1 ��l.li!ei t1j& � e�K�1!!iH';"1l&tiha.jtfru de,,�

.

��t\'�'{.U::�i�M.NJ, .Sá{>ld� ·ú
..

i

C:IM':a�qUi'fl'.a;'ff l
,

..Ii.vW k:l Üt '�lf�ft ,44,. tl miwêi � f:!b1'l �dK2.. •
.

• .'

Vi1«)'1(t�t R$ 240:01)0;00
....

",�'

"'�lIfll !'li!;'mit \�efl;:ki 01 :idil!i, S318, OOlíM!i. uiit. WnlHéi.:fit
e �:(:ifgf!.m.
R Ci!tI'J HíWy HatH(;1i ' Ré1id. Sah n!)pà:::. AJ'i.lfP�t R$ 850.;00

"ApatL 2Ifctm,t, '�ab, {'tp&., {Ui';:" l1�t, b'itiijl!mÚt e �tlgem.
R.we José-J\lIlllS, 95. . Erl. MJíúl') T&�wé�. !;JJ'�uét R$ SflfUJIl

..Apl1rt 1. uCf:triit.". Sala t"i$hitlál, hWit, k',land�é li!' (fi..'fá{lWl'i,
R C�OO H. Hadhff'lJl41. 31::4 • E.d. Pe:rtl Rum. !iJ\.l-�acl; R$ 150,00

�3tt;J. di.o'itilt (i5e:'�\ O� �;tH�;�. :sílb, !titifÚ!11. !&�.l!1dtfà te."fflló

!;Uôílt �injl} t41m tfuillt&'!l<;ueir.t I!' é.m \,1)9il� de >:;mliigel'lt
R. E:Màó d!) RiO Blái\tó, 4an "Rt<shl. PhIlénk }\�ç4.�; R$.1 .. 11M1.(í3

ILHA DA fIGUE1.RA
�att J !fr)tir),t ��±í 1 :::�úte.!, {�ü; C(liihhil. L"'Nt; li1v>Wk.í!."t1\j,

d!!Jtl'M!t;!ft.!ili'.e!, ,�eild!l!! �i!t,�tl1.
R .Jl'it* Plft'i1#iSu" Ed.. Hhilliái .M!.lgliei: R$ 76G,.1MI

....Apart.. J Jit.'#'I\ff..e I.IlHi!, t:tfl., 13r'i!i'if.;C tt.'t,t,. óiàtáiia ii !lai��írt
R� Da!n�� da �tL Clt Belit '.liMit. t\hlgueL RS 600,00

VilA NOVA
...-Aj:t1rt.. ffit.,ú .J .Ú:;ffrlÍ� i �ét6j (lli!à $l.illt't i, �:;ii'i.i;.. ':blÍflhít,

atIM de �i1ráif.í< 11",,'(, Satíli:ht C.trtl #'tJlf:a%'4ú{i!r<1i ê qftl'<íiqeHt
Rí.."S T�Ht) Rüttit Reá! Pàr,:pe R"tidefá.::é- AI��I:. R$ 95é,tlfl

VlLALALAU
VENDE: T.RÊs RIOS DO SUl, Cases C-à9minadss com area dê 76-J1O m?, contendo. 2

oorrr1i!ooDS. líaía li! catirhili iuoograwtis., n\'Kt; $.'{lda!, MElá n� llêréqa é garngetn.
Apartlr 00 Ri '117ilWIMllZi,

.•" ."-,� �\, ��

Ajürt:. ;1 d{!i\t'iL &i1á, 1x,i!!ill\�, 1atiNl d6 $i!i\ll$). trl!lit, �íit;&dii �

9l'if,,�.;jfm\ Rua. p�!}.iV�1:!iír)Ú F1!H!.l�K
PJ. Vík!i.í� Regi$. AJ)Jf:t\llúl R$ '651),00

VWIE: Cf:NtãO. Casa gj,€fliH1n, :i;.ff.�.n!i:.,

114, '�kwntórba< !l2 bwt, i.\da ÚI'! es.t&.iJ8rf.i!t,
ctllírií'la iOO m�di1a e @&IageiYl par8 01: tano�

VENOE:: BARRA 00 !RIO :MOUiA:
Casa de ailO pajjlálO., t.;"MttNtdo, ü'l: fiult�

mast&:, 1J3.l10i0nitofios.,. bwú S,ôCiiiH. S$lM

di> �I, ��SCina e garagem pata ü2: t;9nj)�t

i
VENDE: '&1hrad(�aA�mi!lru-:IDs, alto padrªo, iXH1bmtiü 03 ()Jjlrrii��llc,:� II'{I""''''&' f!'1 �'�'l·t.", ,..,.1 ."""-,,·,,... ,:,'1 ,",�J.:, "''' "';;l:"'r ""','....éA.. "', n"i"". NJ7. I.m�.·.);;(�;..n. .... "", l,:i :;S��' .. � ...''l....u.......'-'yQ}: ::f�M- s� r.;.:;w:�" �·�!..(�''''_UH;.'''' ��:f,l�- ., ,.".,_... � u-:s ......,...:

social, I;watoJ, ares ds t�ffit�;j), varanda r:J ctHirra,,��uEjr,a B ';p.lrag!?!ll. I
Cnoo:)ff:ú',(O .uroiECB 9uadtlt �l%áQ de wslas, pjEcba8 !llaygrourd. 1
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VILA RAU
RESIDENCIAL
ATLANTIS - apto
201 Com suíte +

dois dormitórios,
sala estar/jantar,
cozinha,
lavanderia,
banheiro social,
sacada com

churrasqueira e 1

vaga de garagem.
R$ 165.000,00.

NOVA BRASíLIA
• "RESIDENCIAL
MATER DEI"

- Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
RS 180.000,00.

3370-6624 I 9102-5299

www.schellercorretordeimoveis.com.br

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

www.deocarimoveis.com.br
.1;. _

070- Três Rios do Sul, aparta
mentos com área de 61 ,36m2
R$110.000,00

026 - Santo Antonio, com'área de
475.650,00m2• R$550.000,00

136· Rau, geminado em alvenar
ia com 199,00m2 R$250.000,00

150- João Pessoa - casa de a1v. cl
aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr.

c/ 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor

valor) R$430.000,OO

, 234 - Am' ade terreno com

350,00m2.(Residencial Munique)
R$98.000,00

.

061 - João Pessoa, casa de alv.
c/327,23m2, edícula, cach

oeira, lagoa, e terr. c/190.600,OOm2
R$795.000,00

009 - Centro, casa de alveparia c/
317,OOm2 e terreno com 9uO,00m2

R$583.000,00

AMIZADE -

LOTEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apàrtaméntos com

02 dormitórios, 1
bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
RS 130.000,00.

Residencial
Juliana -

Apartamento nn
303 - 3° andar
MOBILIADO -

R$160.000,OO
Com 1 suíte + 2

dorm. sala,
cozinha

lavanderia, bwc
social, sacada c!
churrasqueira e 1

vaga de tlaragem.

VILA NOVA
Residencial Grand
Life
Prédio com elevador

- Apto nO 503 - Sala

estar/jantar, cozinha,
lavanderia. suíte + 2

quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira.
porcelato e rebaixado
em gesso.
RS255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

JARAGUÁ ESQUERDO« Casa
com suíte mais 03 dormitórios,

bWG saciar, sala de jantar e

estar. cozinha fechada,
lavanderia. Churrasqueira,

lavabo e garagem nos fundos,

f\i1etragern da casa: 193,00m2
Metragem do terreno:

409,50rn2 - R$450.000,OO.

• Atrás da Igreja São Judas Tadeu, R$11 0.000,00 - ÁGUA VERDE
• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. R$95.000,00 - AMIZADE
• Loteamento Dona Marta - R$ 60.000 - NEREU RAMOS

;}B�R�l�i�t
.

�\. ,/, , 'H � ", '" :.' •.•.•.•.. �.

'002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003.- Santo Antonio, terreno com área de 89.268,O'Om2 R$800.000,00
010 - Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Rnanciamento CEF) R$56.000,00
'019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 : R$280.000,00
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
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$56.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 � R$128.600,00
093 - Schroeder, terreno cóm 62.1 00,00m2 : : R$1.550.000,00
099 -. Corupá",terreno com �200:00m R$300.000,00
107 .�. BR2'80, Nereu Ramos�terfeno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 � Nereu Ramos, área dà'11.470,00m2 (ótimo p/ indúsbia) R$400,000,00
130- Amiiade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
165 .. Vila Rau, terreno com 585,00m2 R$200.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,00

il;iisAS,",.úl!';!�t.i\·<, _

. 028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,00m2 e terreno c/329,00m2 aceta sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alvo de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$126.000,00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr. 307,51 m2• (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 R$75.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 1 00,00m2, e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. c/1 02,00m2 e terreno c/475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria c/126,00m2 e terreno c/ 324,00m2(aceita financ. banc.) R$1 00.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$178.000,'OO
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$200.000,00
1-88 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 � Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00.000,00

..

"Sf;rros .".".:,à""'''' .'
.

.

" ',. . .

038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 72.000,00m2, Cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, c/ área de 175.000,00m2. aceta imóvel de menor valor R$450.000,00

•.. :APARTAMENTO······.·Y;.·r 1'···.'···
.'

060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 R$175.000,00
106 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 R$230.000,OO

·.iJ)CAÇÃO
.'

"
,

N.

Apartamento Amizade R$700,00
Apartamento Vila Lalau ,

: R$600,00
.Apartamento Centro : R$700,00
Apartamento Centro R$850,00
Casa Nereu Ramos ,

: R$550,00
Casa Estrada Nova : R$700,00

35

�
(

�
?

)
(

1
, ).-'

$
<

�
(

I
)

��-
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· .:

?6 Classimais o CORREIO DO PO,vo • Fim de semana, 30 de abril 1° de maio de 2011

.1

""r

í
.�'

�, ��
-----Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 Classimais o CORREIO 00 povo · Fim de semana, 30 de abril1 o de maio de 2011

....,

LO
C")
N

()
W
a::
o

Berta
,;

m o v e 5

Casa na frente em alvenana e 102,OOJn2
com 2 quartos e demais dependências,

churrasqueira, garagem, murada + Casa
atrás mista com 9O,OOJn2. Terreno com

760,OOJn2livre de enchentes.

Terreno no bairro João Pessoa com

306,00nJ2, 100% plano, pronto pra'
construir. Última unidade! R$69.000,00

à vista ou 50% de entrada e o saldo

parcelado em até 60 vezes.

_

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais
dependências, 1 vaga de garagem, à partir de

R$129.000,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até 60

meses., Próximo ao Colégio Jonas Alves.

Sobrado geminado no Residencial Boulevard com 1 suíte com

hidro e sacada, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
lavabo, área de festas com churrasqueira, garagem, ótimo

acabamento com porcelanato na sala, massa corrida, gesso, vidros
tem erados. Valor: R$270.000,OO ne ociáveis.

. .

, lIiio ...oJI h 'mmUIilllHiI/ll1/lllI11111I1"Ili/IilIlIflI1llI/lJlllfIlflIlIIlIlllll/1JtlJJllU/lRJli1itllIJl/lf1Ii/l1UlJ!/lllJiJlmlllill/lJfillIUIJJ/fIIJJllIIIIDnnlllllllJ/lJl/IIII/IIIJiI1i/I/iIIlIIJJl.trllIU/.

Sobrado com 170,00m2, suíte + 3 quartos e demais

dependências + edícula de madeira com 50,00m2• Terreno
com 360,00m2 todo murado em rua asfaHada. Livre de

enchentes. Próximo da nova lecimar. Valor R$210.000,00.

,.

Jaraguá Esquerdo - Terreno no
'

Condomínio Azaléias com 721,57m2
. (27,OOm x 27,00m) R$210.000,00

Casa de 11 0,00m2 em alvenaria com 3 quartos e demais

dependências. Terreno com 525,00m2, livre de enchentes.
Próximo ao mercado Alexandre. Valor R$250.000,00.

Casa de 60,00m2 em madeira com 3 quartos e demais

dependências. Terreno com 504,00m2, livre de enchentes.
Próximo à Malwee Malhas. Valor R$169.000,00.

'__'It!IlIItllllllIIIllJfltflIfIJt�1

Residencial Adelaide no bairro
Amizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 82,00m2, 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

corrida, gessõ, piso cerâmico,
vidros temperados. Ótima

localização residencial em rua sem

saída asfaltada.

Preço à partir: R$145.000,00 ou

Entrada + Saldo Parcelado direto
com a imobiliária em até 60 vezes!

Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1% ao mês.

Casà em alvenaria, com 03 quartos,
terreno com 686,00m2 (14x49m).

Valor R$119.000,00
______________________________________,IIIIlUWlJJlI!IllililillllUJlIliIJJlimliJiiil/lJll/lll111llllJIIflJIiII/I/IlJ1IIII1ff1lIlllJlItIi1/WlJl1/III1N1lIiflR1IiIHlI/JlllIItiIlIJI/JI/I11JJ1//lUi/JllJil/IllIlili1lWiIIlWI/IWI//JI1IJ1/JJ11U

. LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662

Cod 11000 Apartamento 02 dormitórios
.

Valor R$630,00

Cod 11005 Apartamento 01 suíte
+ 03 dormitórios S�mi mobiliado

, Vàlor R$1.000,00

, Cod 12010 Sala Comercial Centro
com 62 m2 a roxo Valor R$900,00

Cod. 10003 Centro - Casa alvenaria
02 dorm. demais dep. com garagem

- R$500,00

Cod 10005 Casa 04
dormitórios Valor R$500,00

Cod 11003 Apartamento 01
dormitório Valor R$380,00

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
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www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imo�eis@imobiliariamenegotti.com.br
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

6.193 � VILA NOVA - Paradise Resi
dence. Com uma suíte, 1 dormitório,

sala de estar c/ sacada e churrasqueira,
sala de jantar, cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem. com área

total de 100,57m2. R$185.000,00

6.108 - 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

6.226- Centro- casa em alvenaria.
com uma suíte, 2 dormitórios, sala,

cozinha mobiliada, área de festa
com churrasqueira, área de serviço.

terreno com 277,15 ( 11,5 x 24,10 ).
R$372.000,00

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

6228 - Vila Nova - Residencial dona
wal . 01 suíte mais 01 quarto bwc sala
de estar, sala de jantar integrada com

a cozinha,sacada com churrasqueira
integrada com as demais áreas, piso

nivelado e fechamento externo em

vidro, área de serviço e garagem
rivativa. R$265.000,00

-

6.086 - VILA NOVA - Residencial bertha
klann. apto com uma suíte, 2 dorm., bwc
social, sala de estar com sacada e chur
rasqueira, sala de jantar, cozinha, área de
serviço, 2 vagas de garagem + terraço.

com área ÍI:>tal de 214,03m2• R$266.988,00

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. c/1
suíte com closet + 2 quartos + dependências

de empregada completa, sacada, ampla sala

conjugada, escritório, 2 bwc, cozinha, móveis
sob medida, piso porcelanato e laminado oe

madeira e garagem. R$300.000,00

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$190.000,00

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, !? 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 c/
churrasq., quadra de basquete, móveis

projetados, mata atlântica preservada
dentro da propriedade, brinquedoteca,
escritório, dependências de empre
gada, lavanderia, 5 vagas de garagem
para visitantes. R$620.000,00

"" -

. ...,.,
'/I"

6.224- Barra- loteamento
reichow. casa em alvenaria
com 2 dormitórios, sala,

cozinha com copa, 2 banheiros,
garagem. terreno com 324,00

(13,50 x 24,00). R$160.000,00

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

6.142- CENTRO - apto c/1 suíte
c/ closet e hidro, 1 dormitório/

escritório, bwc, sala de jantar, sala
de t.v c/ sacada e churrasq., cozinha,

área serviço e sacada, 2 vagas
de garagem. apto todo mobiliado.

R$350.000,00

6.222- Centro
terreno central.

com 360m2 (15 x

24). R$185.000,00

6.199 - CHICO DE PAULA
- Terreno com área de

1.320,48m2. R$150.000,00

6.223- Centro- res. pauletto.
com1 suite, 1 quarto, bwc.

sala de estar/jantar conjugada,
sacada com churrasqueira,
cozinha e área de serviço.

R$135.000,00

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 300,00m2. 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.

6.218- Ilha da Figueira- casa
com 2 dormitórios, sala,
cozinha, área de serviço,
banheiro, churrasqueira e

garagem. R$200.000,00

6.190- ESTRADA NOVA- Terreno
com área de 322,50m2 (15,00M

X 21 ,5M).R$66.000,00

. Classimais 3

3371'·0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Casas:

Bairro estrada nova - rua João Miguel da silva, 514 - 02 qtos, si,
coz, lav., bwc, gar. R$ 300,00

Bairro: Chico de Paula -Rua RI-112 s/n° -02 qtos, si, COZ, bwc,
lave gar. R$ 475,00

Bairro: Rio Molha-Rua André Wítkowski, n° 78 -03 qtos, si, coz,
bwc, lave gar. R$ 890,00.

Bairro: Barra do rio Cerro - Rua Hannover, LT 25 -03 qtos, 51, coz,
bwc, lav. R$ 400,00

Bairro: Jguá Esquerdo - Rua Acre, n° 369 - 04 qtos, si, coz, 02
bwc, lave gar. R$ 650,00.

Bairro: Ilha da Figueira - Rua Bertholdo Bruns, s/n° -02 qtos, 51,
coz, bwc, lav, área de festa e gar. R$ 835,00.

Bairro: Ilha da Figueira-Rua Edmundo Georg, Servidão 143, n° 40
-'Ü2 qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$ 700,00

Bairro: Vila Nova -Rua Frederico C. Alberto Vasel,n° 122 - 04

qtos, si, coz, bwc, lave 02gar. R$ 1.000,00.

Apartamentos:

Bairro: Centro - Roa Expe. C.abo Harry Hadlic, 01 qto, si, coz,
bwc, lave gar. R$ 500,00 EdIT. Saint Tropez

Bairro:Centro -Rua Fritz Hasse,n° 35 -02 qtos, si, coz, bwc, lav,
sacada c/ churrasqueira {lar. R$ 700,00 -EdIT. A I tlanta

Bairro:Centro -Rua Pª,ulo SChiochet,n° 110 -01 suíte, 02 qtos,
si, COZ, bwc, la� .sacaca cf churrasqueira gar. R$ 950,00 EdIT.
Nova Vork

Bairro Centro � Rua Oscar mohr.n° 77 -1 qto, si, C('lZ,
gar.R$400,OO -Edif:: Natalia Schiochet.

Bairro Centro: Rua Nelson Nasato, n° 46 - 02 qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$ 600,00 -Edif. Ferretti:
Bairro:Czerniewiez - Rua Paulo Becendorf,230 -01 suite, 02

qtos, si, COZ, bwc, lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$ 1.000,00
EdIT. 04 Ilhas

Bairro:Czerniewicz -Rua Francisco Todt, n0960-2qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$650,QO -edít Guilherme.

Bairro Vila lenzi -Rua Victor Rozemberg,n° 384 -01 sufte,2qtos,
si, coz, bwc, lave ga[R$700,00.
Bairro Víla Lenzi, Rua Maria Umbelina da Silva, n° 500 -:1 qto, si,
coz, bwc, lav. R$450,00
Bairro Tifa Martins-Rua 766, Adelaide toffol-lot.Corupa -2qtos,

.

si, coz, bwc, lave gar.R$380,00
Bairro:São Luis -Rua canos Tribbes, n0141 -02qtos, sI, coz,
bwc, lav, sac e gar_ 8$580,00

.

Bairro:llha da Figueira -Rua Servidão Rosa machado
01qto, si, coz, bwc, .B$445;00

.

Bairro:llha da Figu Rua Servidão Rosa macnad'

.

01qto, si, COZ, bWé, lav.R$556,OO
Bairro:João Pessoa -Rua Manoel Francisco da Costa, nQ 250
-02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$ 580,00.

Bairro:Jgua Esquerdo - Rua Clemente Schiochett,n° 223
-02qtos, si, coz, owc, lave gar.R$ 620,00

Bairro:Amizade -Rua Arthur Enke,n° 231 - 02qtos, si, coz, bwc,
lave gar.R$ 420,00 -EdIT. Parisi

Bairro: Vila Nova -Rua Oswaldo Glatz, n° 40 • -02Qtos, -sI, coz,
bwc, lave gar.R$ 600,00. EdIT. Jardim das Mercedes

•

Kitinete

Bairro -São luis -Rua francisco hruschka, lote 148 -são luiz - 01
qto e coz junto, bwc. R$ 250,00

Bairro -Estrada Nova -Rua Jose Picoli, 510-01 qto e coz junto,
bwc. R$ 250,00

Bairro -Centro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n° 88 -01 qto e

coz junto, bwc. R$ 350,00

Terreno:

Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira - 30x60 m2 R$
1.000,00
Sala Comercial19 Centro - Rua Guilherme Dancker, n° 161 -

39m2 - R$380,00
Sala Comercial Água Verde -Bua Wally Emitia Mohr,n° 60 -36m2
-R$ 650,00

Galpão: Massaranduba-Rua Luis Kreis, n° 116 ...centro -

600m2- R$2.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

,--.----.--:.--------------.---.--.---.------.------------;---."7---.-.--.----.-----------.-----------.--.--------.---.--.-------------------.------------

I CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

I
I
I

I

!
!

reais

o Apartamento
Brinquedoteca

Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

_ 2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
8wc social

Área de serviço

Vaga de estacionamento

RESIDENCIAL
59m2

Área Privativa

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

..-....,,;

ESTACOES
.»

§!b�D.. ��
.. '.�

� .��.,

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
.::>

Faça já sua reserva

. LOCA AO RESIDENCIAL . , - Apto São Luis, próx. Arroz- Urbano

R$450,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada cf

fogão + Split R$11 00,00

. LOCA ÃO COMERCIAL

01 QUARTO:
- Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,00
� Ed. Saint Iropez, Centro R$550,00
- Ed. Hibiseus, Barra, cf mobilia R$550,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx.

Lojão da Vila) R$470,00 c/ condominio

incluso.
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$ 520,00
- Ed. Manaeá, Nova Brasilia R$ 430,00

03 i,QUARTOS:
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$ 680,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira, 680,00
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir

de R$1.100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueira R$850,00
- Ed. Dom torenzo, Centro R$800,00

SALAS COMERCIAIS
""

..

. -"', .. _.

- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,00
- Sala Tower Center, Centro R$1300,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Sala cml Centro, cf 55m2 R$850,00
- Sala Ed. Tulipa, cf 97m2, Centro R$1.200,OO

02 QUARTOS:
:.

- Ed. Lancaster, Nova Brasilia, R$ 730,00
- Apto Czerniewicz, R$ 580,00
- Ed. Centenário, Centenário R$ 550,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 850,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$ 900,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$ 700,00
- Ed. Londres, Baependi, MOBILIADO

R$850,00
- Apto Nova Brasília R$380,00
- Apto Tifa Martins R$650,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Denis, Nova Brasilia R$600,00

CASAS:
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,OO
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtos

50m2R$500,00
� Casa madeira, Barra Rio Molha, 3qrtos

50m2 R$600,OO
- Casa mista Rio Molha, 4 qrtos R$1.000,00
- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$1000,00
- Casa alv Nova Brasília, semi mobiliada

R$2500,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Casa emlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

R$1800,OO
- Galpâo Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Barra Rio Molha, cf 4 bwc +

escritório, 520m2 R$4.500,00
- Galpão Três Rios do Sul cf 698m2

R$4.200,00

,
t

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil
.

metros R$1.000,00
- Terreno Amizade, C/800m2 R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

CASAS--I-IIIII1-------
..

., •
r

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
Aceita

financiamento
bancário.

Rei. 007 - Amizade - Casa c/ suite master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia - Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$115.000,00. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 015 - Rau - Casa e/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens,

R$233.000,OO, Aceit.a financiamento bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cl
1199,60m2, Ideal para construção de

Ret. 012 - Tifa Martins - casa c/4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas.
R$120.000,OO.

ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.
quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.000,OO.

- Ret. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada, R$95.000,00.

- ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

R$98.000,OO.

- Ref, 2006 - Barra do Rio Cerro - terreno 650, 15m2. R$93.000,OO.

- Ref. 2001 -Jaraguã Esquerdo - Terreno com 375,OOm2. R$1 08.000,00.

- Ref. 2003-Barra do Rio Molha- Terreno com 348,24m2, R$110,OOO,OO.

Ref. 036 - Centenário - Casa cf surte +

2 Quartos, 2 banheiros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,OO. Aceita

financiamento bancário. TEMOS TERRENOS PRONTOS PJ CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Rei. 034 - Schroeder - Casa c/ suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas.

lareira, piscina, sauna. Terreno com a.212m?,
-

R$53D.OOO,OO.

ReI. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2

vagas garagem. R$490.000,00.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h'às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRA'SSOL ;-

IMOVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Cód.: 3126-
3194 - Bom
investimento.

R$450.000,OO
Com

926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

Apto no bairro Amizade na

R: Guanabara, próx .

./

Escola Alberto Rauer.
2 quartos e demais

dependencias, 1 vaga na
.

garagem. R$500,OO +

R$30,O'O de taxa de água.
TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat

- Lote cf 3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao

Champagnat. Lotes cf 248,75m2• A partir
de R$125.000,OO

Cód. 3503 - Praia
da Enseada - Apto

com 150,OOm2
privativos, sendo

01 suíte, 02 dorm.,
demais

dependências e 02
vagas de garagem,

apto lodo
mobiliado.

Distante 150,00
metros do mar.

R$380.000,00
aceita apto em

Jguá ou Curitiba.

Cód. 1855 - Vila
Nova - Apartamento
com 03 quartos,sala
em dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha,
lavanderia e bwc.
estuda propostas
R$168.000,00 com

02 vagas

Cód. 2307 - Vila Baependi - Apto de frente,
quarto andar sol nascente, com 74,50m2

prlvativos.sendo, 01 suíte, 02 dorm., sala de
Jantar e TV, cozinha, lavanderia, sacada, bwc

social, 01 vaga. Acabamento de primeira linha,
entrega em Junho, prédio com elevador, salão oe

festa e hall mobiliados e decorados.

� R$.1.8.5_.0�-.e.s.tu.d.a.p.ro.p.os.t.as ��..mnY� mnmn..mn..��� .

Cód. 1753 - Centro

Apto novo com

98,00m2 privativos,
sendo 01 suíte, 02

dormitórios, sala de

jantar e TV, sacada
com churrasqueira,

01 vaga de garagem.
Acabamento de

primeira linha,
móveis sob medida

na cozinha e

banheiros.
R$300.000,OO -

estuda própostas

Vila Baependi - Res.

,Ipanema - Apto em

construção, entrega
- f prevista para maio de

" 2011, com 73,50m2 de
área privativa, sendo 01

l suíte, 02 dormit., sala de

jantar e tv, cozinha,
lavanderia, bwc social,
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com

elevador. A partir de

R$163.000,OO -

financ.próprio em até
36 meses.

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela - Apto
com 83,OOm2
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorm., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob
medida na coz., suite
e quarto.
R$210.000,OO -

estuda propostas,
aceita apto' até
R$125.000,OO

Cód. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com

152,00m2 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,OO

aceita financiamento bancário.

Cód. 2455 - Vila Lenzi - Terreno medindo
576,00m2 sendo 17m x 32,50m, possue
duas casas. Ótimo lugar para comércio e

moradia, próx. Superm.Lenzí.
R$230.000,00 - estuda propostas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE lM0VEIS

Plantão: 9135·8601

Classimais 7

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

r---------------------------------------------------------n--------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------li II Cód: 500 .. I
--------

I

I 1 APARTAMENTO,
-

I

! I Amizade, Res.

i I, Amizade, com

I 52m2 com 2
1- ,

I dormitorios e

! demais

I Cód:162 .. CASA GEMINADA, Bairro Três Rios do _
dependencias, 1

I Sul com 76m2 2 dormitorios 1 vaga de vaga de garagem. Cód:176· CASA ALVENARIA, Bairro Rau com 115m2,

I gar�gem R$117 000 00
'

R$95.000,OO. Terreno com �OOm2, 2 dormitorios e garagem. Prox.

i
. .,. Igreja Santa Clara. R$190.000,oo.

r---�------_.---.-'---
..--'--._-----_.-'----.--.�.-- o --.-.--.-.-.------,----•• --- ••-,---�--.----.- ••

--.,--,'-'-'_._.-:-
•• _. __•• _ •• _-,._.�-'_.

__••••---.---.._,----.-.-,--�-_.�.--.-----,-,----.- •• -._'_'__'_'_'_'__M_"_'

s:
__'

I
•

I I I
I

I

I
i

I
I CÓd:-175 - CASA ALVENARIA, Barra do Rio
I

- Cód:512 - APARTAMENTO, Bairro Ilha da Figueira, com
Cerro, com 73m2, Terreno com 204m2, 3 t Cód: 177 - CASA ALVENARIA, Amizade, com 158m2, 71m2 de área Util, 2 dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga

I dormitorios e demais dependencias, 1 vaga de I Terreno com 385m2, 3 dormitorios sendo uma suíte e de garagem. Prox. Posto Pérola. R$153.000,OO. 08S: I

I garagem. R$125.000,OO 1 garagem. Prox. Salão Amizade R$295.000,OO 40% de Entrada e o Saldo parcelado I
, " "____________ _

- L__________________ _ _ . . " . . . " . . . ._______ __ __ _ _ __
_ ,_ _ __ J

·3371·2357
R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

Ref. - 400 - RtO CERRO 1- chácara c/165.000m2(236x565),
edifieado cl uma casa em: alvenaria de 1 e1,13m2, 3 qtos, se.ndo
um suíte c/elosel, sala, copa, cozJareira, 3bwc,fogào à lenha,

churrasqueira c/área de festas, 2 garagens, cancha de

basquete, árvores frutlteras, 2 nascentes, três ribeirões

peqUenos, lagoa, lugar maravilhoso, �rea plana de mais, pu
menos 12.000m2, distante uns lOkm do Centro': localizada na

Tita Río Alma - R$365.000,OO, aceita ap c/suíte + dois qlos,
como parte de pagamento e parcela em até 12 meses.

Ref. - 426 - BARRA DO RIO CfRRO � Casa em alv. c/laje c/156,1 4ml"
terreno c/795,60m�,3 qtos,. 2 bwe, 2salas, copa, cppa, cozí,nº�j

lavanderia, garagem. área de festa, tnLJrada, Rua Bér!ha Weege, 1102-
R$300.001J,OO - aceita terreno afé R$150.000,OO. Excelente ponto -

comercial.

Ref. 4151- SÃO l.UIS -casa alv.c/lale 229,77m2 sendo 69,98
ayerbad�, terreno smt(15x27) mwadQ, Inslalação pronta .

pjpqrtetro eletrônico,. S.$Q\Né,2 �alas12 oQz.copa,làvaMerfa, 4
gatagens,área de 1estas c/66m2, churrasqueira, fogão a lenha;

despensa, R$ 225.250,60 -aceita terreno no negdela.

,.
t

,

·lIICI(ÃQ:. .. ; ... ;

603 Sala Comercial Nova com 200 mts ou 400 Mts
Rua Feliciano Borlolini Barra do Rio Cerro

, ,

REF 60B· Sala Comecial com 150 mts Em frente

Supermercado Breithaupt· Bairro Barr-a do Rio Cerro
--

" t".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveís sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

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.

Apto com suíte + 1 quarto,' moveis

sob medida na cozinha e banheiros,
exceiente tocallzação. R$230.000,OO.

quartos, sendo 3 suítes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$116.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ret. 022 - São Luís - Casa Nova com suite
+ 2 Quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. R$305.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suite + 2 quartos, banheiro, sala de

.

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO.

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto c/2
quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$127.000,OO Aceita

financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
.

Comodidade de um horário diferenciado
\

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20hli&UIUIWU.·I�............." ._ .._,�.... ,," \l!.,�.�... . •._ .....�_.. ,
.. ::::;;;....' W

Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5

Fone: 47 3371.8818
47 9'658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� ASSISTANCE

Faça revisões em seu veículo regularmente .

Strasbourg
.

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

R. Reinoldo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 PEUGEC>T
Sábado dos 9h às 13h. MOTION & EMOTION
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CHEGOU O TIIDA HATCH 2012.
E PARA ·FICAR MELHOR, COM TAXA DE OO/c,.

FUsion 2.5

2010' - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodqs de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro,
Cd Player, Freios Abs, Air Bag' s. Piloto Automático, Controle de

Tração, Teto Solar, Bancos com Regulagem Elétrica, Acendimento
Automático dos Faróis, Sensor de Estacionamento.

1
Gol City 1.0

�O()O,O()
Sem Troca

Acabamento superior, tecnologia japonesa e

a qualidade Nissan, assim é o novo Tiida Hatch

que chega ao seu modelo 2012 com mudanças.
que trazem ainda mais conforto e estilo.

O novo Tiida Hatch chama atenção por

agregar uma ótima relação custo benefício
para quem busca um preço competitivo por
potência, espaço, qualidade e conforto.

O Nissan Tiida 1.8 S MT ganhou novas

rodas de liga leve aro 16'''. Já as versões

1.8 SL (manual e automático), novos para-
,

choques e saias laterais com design esportivo,
robusto e na cor do carro, além de um

aerofólio na traseira. Ganha ainda o sistema

i-Key, a chave inteligente: que até então era

oferecida apenas na versão topo de linha

(SL automática). Traz ainda porta-malas com

capacidade de 289 litros podendo chegar a

463 litros nas versões SL, devido ao sistema
de banco traseiro reclinável e deslizante ..

É por isso que, segundo a montadora,' a

farnflla Tiida bateu seu recorde de vendas
e participação de mercado em seus

respectivos segmentos. A Nissan informa que
o Tiida fechou o mês de março com 8% de

participação entre os hatches médios.
Outras vantagens são os 3 anos de

garantia, o Nissan Way Assistance,· com
atendimento 24 horas, onde pode ser

solicitado conserto no local, reboque, ou, de
acordo com o caso, carro reserva por 4 dias.
E o melhor de tudo isso são as condições. A
Nissan é a única marca a oferecer taxa de 0%

para toda a linha 2012.

Agora se você quer mais facilidade, é só,

ligar 47 3032-4300 e marcar seu Test Drive.

I
I

,I
,

I
j

j
J

f

2003 - Vermelho - Gasolina - Ar-quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas. -

, Fiesta Halch
Personalite 1.0

.90000, ,

2005 - Bordo - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétdcas, limpador e Desembaçador Traseiro.

C4 Palias' 2.0 Exclusive

.500,00
, .

2009 - Prato - Gasolina - Ar-condicionado Digitai, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, üesemoaçacor Traseiro, Rodas de liga-leve, Faróis de
Neblina, Sensor de Estacionamento Dianteiro e Traseiro, Acendimento Automático
dos Faróis, Cd Player Freios Abs, .Air Bag II, Bancos em Couro, Piloto Automático,
Computador de Bordo.

Cerato Gls 2.0

3
.�
H

.000,00 !
Sem Troca iS

li!

t
15
,'II

�
2006 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Sensor de Estacionamento, Faróis de Neblina, Cd Player, Freios Abs,
AirBagl1.

'

Astra Hatch Gsi 2.0

3·00000"
'

2005 - Vermelho - Ar-condicionado 'Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Bag II, Rodas de Liga-leve.

\
Courier L 1.6

.000,00
Sem Troca

2011 - Prata - Flex - Protetor de Caçamba, IPVA 2011 Pago.
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Celta 1.0 Ufe 2006 R$19.800,OO

PEUGEOT 206 1.6 SOLEll 16V
GASOLINA 2P MANUAL 2003 .

R$15.800,OO

VOLKSWAGEN POlO SEDAN 1.6 MI
COMFORTLlNE 8V TOTAL FlEX 4P

MANUAL 2005 R$27.800,00

VOlKSWAGEN FO� 1.0 MI GITY 8V
GASOLINA 2P MANUAL 2006

R$22.800,00

CHEVROlET ASTRA 2.0 MPFI
AoVANTAGE 8V FlEXPOWER 4P

MANUAL 2008 R$32.800,00

AUDI TT 2.0 FSI COUPÉ 16V TURBO
GASOLINA 2P S-TRONIC 2008

R$145.800,OO

I
�I I

FIAT SIENA 1.4 MPI ELX 8V VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V TOTAL !
TETRAFUEL 4P MANUAL 2008 FLEX 4P MANUAL G.lV 2008

R$34.800,00 R$22.800,OO

KIA CERATO 1.6 EX SEoAN 16V
GASOÜNA 4P AUTOMÁTICO 2008

R$34.800,00

FORO ECOSPORT 1.6 XlT FREESTYLE
8V FLEX 4P MANUAL 2008

R$43.80Q_ 00
,...�============�.....

HONoA CIVIC 2.0 SI SEoAN 16V
GASOLINA 4P MANUAL 2008

R$64.800,00

I
I

I I II I

i Palio ELX 1 O Cetebration I MITSUBISHI L200 3.5 TRITON 4X4 j_ VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI CITY 8V
! FORO FUSION 3.0 SEL �WD V6 24V FORO FIESTA 1.0 MP! TRAIL 8V FLEX RENAULT SANoERO 1.0 EXPRESSION

I
2008 R$21 80000 I CO y6 24V GASOLINA 4P TOTAL FlEX 2P MANUAL G.IV 2008 I GASOLINA 4P AUTOMATICO 2010 4P MANUAL 2008 R$28.800,00 16V HI-FLEX 4P MANUAL 2010! .,

I AUTOMATICO 2008 R$79.800,OO R$19.800,00 I R$85.800,OO R$35.800,OOL .... � � . ._________ _ J ...
....__ " .. _ ... _._._._.__ ._._._._. ._.__ .. _ .. __.. _._.__ ._._.__._._......'-._ .. _._._ .. _. __ .__ .__ .. _ ....._ .. _._.__._ .. _. ... ... �

'.

, .
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o

�
GI
c:

..

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

A partir de R$

56.9902
à vista

Entrada de R$ 31.344,50

36 parcelas fixas
de R$ 758,19

'

•

cn
CO
-c
.-

>

�
'-

CITROEN C4 ApartirdeR$

GLX 1.6 FLEX 2011 54.990�
Entrada de R$ 30.244,50 à vista

36 parcelas fixas
deR$ 732,42

•

_g
C
.-

Ü
GLX 2.0 FLEX 2011

A partir de R$

59.9902
à vista

CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2.0 16V 151CV

Entrada de R$ 32,994,50

36 parcelas fixas
de R$ 796,85 .

CITROEN C3
GLX 1.4 FLEX 2011
SÉRIE ESPECIAL SONORA
A partir de R$

37.9902
à vista

NOVO CITROEN
C4PICASSO
2.0 16V 2011
ApartirdeR$

78�990
• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR'E FAZER DOWNLOADS NO SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD
• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS. DIREÇÃO ELÉTRICA
CONHEÇA fAMBÉM A VÉRSÂO COM CÂMBiO AUTOMÁTICO DO t3 SONOAA

" NOVAS RODAS DE LIGA LEVE 17" .. FREIOS ABS+ESP+AFU
• NOVA LANTERNA TRASEIRA CRYSTAL BLACK " AR-CONDICIONADO

DIGITAL QUADRI-ZONE .. CÃMBIO AUTOMÁTICO COM TROCA NO VOLANTE

CRÊATIVE TECHNOLOGIE ClT oe:n

1-Promoção Citroên C3 Sonora com 1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte regulamento nas concessiónárias). 2- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, seguro e

opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial
negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Cltroén C4 Palias GLX 2.0 10/11 com valor de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada
de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 11/11 com valor

à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36 meses com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição
financeira específica) + IOF. Cltroén C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 45% e saldo em 24 meses com taxa

0,99% a.m + IOF. Citroên C4 Picasso 2.0 16v 10/11 com valor à vista de R$ 78.990,00. 3- TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a
aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 4-0fertas válidas até 28/04/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

<,
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CAMINHÃO WV 790- Ano 91,
Baú, 'aceita-se carro até 20 mil.

R$40.000,OO. TR:88695915 com

João.

CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú,
ano 95, aceito carro menor valor
até R$20, 000.00. R$45.000,OO TR:
9163-8894.

CAMINHÃO SCANIA T112H-

Ano 83, pintura e, pneus novos,
mecânica revisada. TR:3370-7144.

CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se
ano 2008, 2.5 Turbo Diesel, com

baú A por R$50.000,OO sem troca.
Estuda-se propostas. TR: 47 9187-

7222 com César.

rz CHEVROlET
CHEVETIE - Vende-se Ano 87,
prata, todo reformado, 4 pneus
semi-novos. Aceito propostas.

, ·R$4.500,OO. TR: 8817-0595.

CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos,
película. TR: 0474101-9902.

CORSA HATCH- Vende-se ano 2001,
completo, sem direção Hidráulica
R$15.000,OO. TR: 3376-2776.

CORSA SEDAN- Vende-se ano

2007, R$21.000,00. TR: 8477-7353
comWiliam.

VECTRA ELEGANCE-Vende�se Ano

2009/2010, completo 29.000 km,
R$52.000,OO TR: ,3376-2776

VECTRA CD Vende-se completo ano

98, cor prata, 98.000 km original.
R$16.000,OO. TR: 9141-6810.

VECTRA Vende-se ano 99,
completo, pneus novos.

R$18.000,OO.TR:3273-0992.

"MONTANA Vende-se 1.8
MPFI SPORT 8V FLEX POWER
2007- - PRETO KM 58.000, Ar
Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos,
Rodas de liga 15", Único DONO -

Manuais. Valor R$30.990,OO.TR:
Diógenes - 8855-�800

ZAFIRA Vende-se ano 2001, cor

branca em ótimo estado. TR: 9912-
3500.

S10 Vende-se ano 97, a gás, direção
hidráulica, aro "21", protetor
de caçamba, bancos em couro,
documentos pago. TR: 8479-4383.

UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE

ANO 96, 2 PORTAS, COR PRATA,
R$7.000,00. TR:3370-1161.

UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96,
cor prata, duas portas, R$7.500,00.
TR: 3370-1161.

PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano

98, Completo. TR: 9918-9996

PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor
/

prata, com vidros, travas, alarme,
limpador e desembaçador, 4 pneus
novos. R$18.000,OO.TR:3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

STRADA ADVENTURE 1.8 Vende
se ano 2005, cabine estendida.

R$26.000,00. TR: 327?-0633 ou

9106-2263 com Wesley.

PALIO CELEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. TR: 9978-9452.

ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se
ano 2006, fiex, cor champanhe,
completa. R$29.500,00. TR: 9952-
7337.

FORD FIE5TA1. O Vende-se ou troca

por carro de menor valor. Ano 2008
4 portas, cor preto, direção, vidro,
trava e alarme. TR: 3373-0190.

FORD KA - Vende-se GL, ano 2003,
Prata, Motor 1.0 trava elétrica,
alarme, ar quente, desembaçador
e limpador trazeiro, IPVA 2011

pago, 4 pneus novos, revisado, em

excelente estado de conservação.
R$15.000,00 TR: 9617-2252. '

FORD KA- vende -se modelo 2009
com ar, direção, trava e alarme,
branco R$: 24.500. TR 9135-8601.

PAMPA - Vende-se 1.8 GL - Motor

AP, Cor azul, ano 94, Banco 3

passageiros 96.000 Km Capota de
fibra Único Dono. TR: 84'04-8886
com Jürgen

FIESTA HATCH - Vende-se 1.0, ano
1'007, Completo, Cor preto, Valor:

R$25.000,00. TR: 3376-2974 ou

8478-7790.

ESCORT PERUA ZETEC-Vende-se
GL 1.8 16 v, Ano 1998 Azul, com

direção hldráullca, alarme, ar
.

quente e" limpador traseiro. Valor

$10.000.00. Contato Moacir 3372
3465.

ESCORT EUROPEU vende-se cor
azul metálico, motor AP 1.8, 8
válvulas ano 96 R$9, 300,00.
TR:3276-1410

BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
reformada, TR: 3370-5034

;mllmllnmll�l� MOTOCICLETAS

CG 125 FAN - Vende-se ano 2008,
cor preta, pneus novos, KM 12.800

R$3.500,00' Tratar 9620-8384 com

Élsio.

CG 125 TITAN - Vende-se Ano

2002, toda revisada com placa final
9 R$2.700,00, aceito propostas.'
TR: 8817-0595.

DAFRA LASER 150cc-Vende-se
ano 2009, R$5.000,00. TR: 9172-
1527.

HONDA FAN 125 - Vende-se ano

2006, cor preta, R$3.000,00. TR:

479938-5431 Ueslei.

CG 125 FAN Vende-se ano 2008,
Preta, R$3.500,00. TR: (47) 3371-

8153/9186-7223.

TWISTER- Vende-se ano 2003, cor

vermelha, aceita-se carro mil de
menor valor. R$5.500,00.TR: 3370-
1161.

HONDA CBX TWISTER Vende-se
ano 2002, Vermelha, R$5.500,OO.
TR: (47) 3371-8153/9186-7223.

.

FALCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500,OO + 22 parcelas
de R$-298,00. TR: 3273-6708 com

Antônio.

-HORNET Vende-se ano 2008,
preta, com 8.000 km, único dono.
TR: 3273-0633 ou 9106-2263 com

Wesley.

TWISTER Vende-se ano 2003,
cor vermelha, troco por carro,

R$5.300,00. TR:3370-1161.

CG TITAN 125 Vende-se 2 motos

ano 2002, pintura nova, R$2.500,
negociável. TR:8817-0595.

BROS 150 ES Vende-se ano 2008,
preta, 18.000 km. Único dono.
Partida Elétrica. IPVA 2011 pago,
R$6.200,00. TR: 9196 4595 com

Ivan.

HONDA CBR 1000F Vende-se Ano

1995, Preta,· R$18.000,00aceita
troca TR: (47) 3371-8:J.53/9186-

'7223

;1I11�lIlllmIJIIIPftn O UTRO S
COMPRA-SE Carro, Moto, e,.

Utilitários financiados mesmo com

parcelas e documentos em atraso,
pago á vista. TR: 9660-2989.

HILLUZ - Troca -se Ano 2006,
modelo SR 3.0. Por Hilluz SW 4,
ano 2008. ou 2009 TR: 3372-0665
ou 3372-0028.

TUCSON 2007 GL 2.0, Prata,
Completa / Couro / Automática,
garantia de fábrica até fim de

2012, veículo sem detalhes,
R$58.000,00estuda troca: Tratar.

(47) 3371-8153/9186-7223

JIPE Vende-se valor á combinar TR:
3371-8437. alarme, capota marítima, farol de

neblina, Rebaixada legalizada pelo
Inmetro, documentação em dia.

, R$25.000.000. TR: 47 8431 0316,
com Rudi Gartner.

BUG Vende-se valor á combinar
TR: 3371-8437.

FIORINO FURGÃO - Vende-se
motor 1.5, cor branca, ano 89 valor
á combinar TR: 9997-4003 Dário. FUSCA Vende-se ano 79, motor.

1300, documentos em dia, em

ótima conservação, rnecaruca,
estofamento e funilaria em ótimo
estado. Valor á combinar TR: 9997-
400JDário.

TRATOR NEW RÇ)LAND - Vende-se
ano 95, 2.500 horas trabalhadas,
todo reformado, revisado, 4 pneus
novos. TR:8452-0178,com Marco.

CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se
ano 2008, 2.5 Turbo Diesel, com

baú Argi por R$50.000,00 sem

troca. Estuda-se propostas. TR: 47

9187-7222 com César. ,

PAJERO FULL Vende-se motor

3.5 V6, ano 2003, cor preto,
automático. TR: 3370-7144

FUSCA Vende-se cor bege, ano 83,
fusca com mecânica toda revisada,
com jogo de rodas esportivas "14".

, Necessário .apenas alguns reparos
na lataria.R$3.000,00. TR: 9935-
9299 com Diogo.

GOL Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas Quitado.
R$14.500,00.TR:3371-8009

GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6

gasolina, ótimo estado, único
dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370-

0935/8807-4490 com Renato.

PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack
Flex 2009, preto, ar-condicionando,
direção, ABS, Air bag duplo,
computador de bordo, retrovisores
vidros e travas elétricas, chave

canivete, alarme original de

fabrica, limpador, Desb. Traseiro,
TR: 8823-8479 após 18:00h.

GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor,

branco, motor novo na garantia.
R$7.900,00.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

SAVEIRO FLEX Vende-se ano 2004,
completa sem ar cond. Com capota
marítima e protetor de caçamba,
roda de liga leve, aro 15, rebaixada

legalizada. R$25.000,00.TR: 8431-
0316 ou 8852-0400 com Rudi.III::� RENAULT
SAVEIRO Vendo Troco ano 95, cor

._) prata, motor AP 1.6, VE, TR, AL,
FURGÃO MASTER lONGO Vende- RLL, LM, excelente estado. Valor a

combinar. TR: 9172-9175 ou 9175-
9174.

se ano 2005. TR: 9653-9936.

SANDERO EXPRESSION 1.0 Vende-
se ano 2011, prata, direção, travas

e vidros elétricos. R$31.900,00. TR:

9167-2437.

,I'I>J:� VOlKSWAGEN
, \
GOLF GLX 2.0 Vende-se ano 97, cor

verde, rebaixado e legalizado. TR:

3376-2782.

-

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/modelo
2004, cor, grafite, com Direção
Hidráulica, Roda de liga leve 15",
Trava elétrica, Vidro elétrico,

, ,
..

�
I I

............................. � ... oI�� .. " .... #-_ .... Jo
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1 O mandamentos ,para
cuidar do seu carro:

10 mandamentos: defeituosas podem permitir
infiltração de água e umidade

no interior do veículo.
1.

Mantenha os carpetes e

ta petes I i m poso

2.

Limpe os bancos do carro,

aspirando-os periodicamente.
Prefira os bancos de couro ou

de material plastificado.

3.
Não fume dentro do carro e

não permitam que-fume, em

especial quando transporta
uma pessoa alérgica.

7.

Evite uso de' produtos
desodorizantes, pois podem
irritar o aparelho respiratório.

8.
Se o carro for zero quilômetro,
rode com as janelas abertas

por alguns dias. O cheiro

do estofamento, carpetes e

plásticos pode atuar como

um fator irritante das vias.

respiratórias e piorar sua

alergia

9.

Se você transporta animais

de estimação, procure levá
los em caixas específicas,

assegurando proteção,
ao animal e diminuindo

-

a quantidade de pelos e

descamação.
10.

Evite comer no carro ou

acumular papéis e objetos
desnecessá rios.

4.

Troque o filtro do ar do sistema

de-ventilação a cada ano ou

·15.000Km;

5.

Limpe o sistema de

refrigeração anualmente.

6.

Verifique se as borrachas
de vedação estão intactas
e se as portas se fecham
corretamente. Borrachas

,

3370-7500
Rua Walter Marquardt. 2�70

PICASSO GMS 2003
COMPLETA R$24,,835.00

PEUGEOUT 307 SENSATION
.2002 QOMPLr:TO /lR\DIGITAL .

R$24.900iOO
.

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço
'

Gfassimais 7

STRASBOURG

AR+AQ+W

CIVICSI

AR+OH+VTE+ABS
+AQ+ABG+CD+RODA+VV

2007 -JONI

KIA SOUL EX 1.6L

AR+DH+VTE+ABS+ABG
COMP+CO+ROOA+AUTO

lDT+VV - 2010 - JONI

PARTNER ESCAPI\DE 1.

AR+DH+VTE+ABS
+AQ+ABG+ROOA

:rLT+VV - 2011 - JONI

307C(

AR+DH+VTE+Al+ABS

+ABG+AUTO+{OURO+TETO

+AQ+RODA - 2005 -ITAJAí

AR+DH+VTE+AL

+AQ+ABG+CD+LDT+VV

2010 - JONI

AR+OH+VTE+Al+ABS
+TETO+ABG+CD+RODA+LDT

+AQ+VV - 2008 - ITAJAí

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD AR+DH+VTE+ABG+COMP

+CD+ROOA+OT+VV
2010 -ITAJAí

AR+DH+VTE+ABS+ABG
+Al+AQ+COMP+RODA
+lDT+VV - 2009 -ITAJAr

AR+DH+VTE+AUTO+COMP

+AQ+RODA+LDT+VV
2009-ITAJAf

AR+DH+VTE+AQ
+RODA+LDT+VV
2007 - RIO 00 SUL

DH+VV
2002 -ITAJAí
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�Rua Walter Marquardt, n
o 1850

Bairro Barra 'do Río Molha, Jaraguá do Sul .

.

206 SW ESCAPADE 207 XS 1.6 FLEX
1.6 FLEX 07 16V AUT. 09

FOCUS 1,608
COMPLETO

FOX CITY 1.0 MI
TOTAL FLEX 4P 06

CLlO RN 01 EXP'1,0 CLlO SED,RN EXP.
HI-POWER 1.0 HI-POW. 03

GOL CITY (TREND) 1,0 LOGAN EXPRES. HI-
MI TOTAL FLEX 09 . FLEX 1.0 4P 08

PALIO ELX 1,0 MPI
FIRE FLEX 08

PALIO ELX 1.0 FIRE
FLEX 08

PALIO CELEBRATION CELTA SPIRIT 1,0 VHC
1.0 FIR.E FLEX 07- 8V 05

V·EíCULOS
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Beatriz Sasse
DIVULGAÇÃO

Vem aí muita risada...

• A Cia. Barbixas apresenta
"Improvável- um espetáculo pro
vavelmentebom'; dia 14 de maio;
às 19 horas, na Scar. A produção é
de Diane Rauber e Monique Persi
ke. Contatos: 9915-5884.

• Dia 22 é a vez de Fábio Por
chat levar humor ao palco da
Scar. O stand-up "Para do Nor
mal" ocorre às 19h30. Produção
de Amira Hijaz e Fuel Eventos.

Informações 9973-0805.

• E no dia 29 de maio, às
19h30, no Grande Teatro da Scar

quem se apresentaé Oscar Filho

(repórter CQC), com o stand-up
"Putz Grill". Mais informações:
3275-2477 ou www.scar.art.br.

FOTOS LEANDRO SOARES/DIVULGAÇÃO

Gabrielle Wedderhoff, no summer club
Banana Joe, em Ubatuba, no dia 23

A estudante Milene Guimarães curtiu a

balada de Páscoa do Banana Joe
, '

Variedades 13

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

Twitteiros
O Sacramentum Pub (@
sacramentumpub) recebe

hoje, a partir das 15 horas, a

quarta edição do Encontro
Twitter de Jaraguá e Região.
O evento busca a integração
dos adeptos da rede social e

promete reunir mais de 150

pessoas. Haverá sorteio de
brindes e som da dupla de
DJs Ana e João (@cubomagi
cop). O local é climatizado e

conta com wi-fi.

10 ANOS
A Cedro Móveis comemorou

no dia 6 de abril, 10 anos de
"

atuação em Jaraguá. Hoje
possui duas lojas e trabalha
com móveis para todos os

ambientes da casa. Do sofá
à sala de jantar, do banheiro
ao quarto e da cozinha ao

escritório. Sempre focada
no bom atendimento e

na satisfação do cliente,
a empresa familiar busca
novidades em feiras de todo o

Brasil, trazendo para a região .

as tendências do mercado
mobiliário. A Cedro também
trabalha com móveis

planejados em parceria com

a Simonetto Desígn. Você
encontra a Cedro Móveis
na Rua Prefeito Waldemar
Gruba e na CeI. Procóprio
Gomes de Oliveira.

Promecões
�

• A Live! Concept Store con-

vida para "doces momentos" Fa
zendo suas compras na loja hoje
até às 12h30, você receberá uma

doce surpresa. Fica ali na Reinal
do Rau, com estacionamento nos

fundos da loja.

• A Arezzo está com promo
ção especial para o Dia das Mães,
também para hoje. As compras
poderão ser parceladas em até
6x com parcelas mínimas de R$
50. E para os pagamentos à vista
o desconto é de lu%. E mais, na

compra de um produto Arezzo
você ganha um delicioso mimo.

Sobre rodas
o Clube de Carros Antigos

de Jaraguá do Sul promove neste

domingo, exposição no Parque
Malwee, entre às 9 e 12 horas. Se
rão apresentados carros, motoci
cletas e bicicletas com fabricação
anterior ao ano de 1981. Caso
chova o evento será 'adiado. . .

dial
uco BAR

Domingo eletrônico com DJ
Eduardo'Moretti tocando house
music.lnício às 19 horas. Cinco

mulheres entrando juntas
ganham um espumante.

LONDON PUB

Sertanejo universitário com
Nadinho Santoro. Ingressos na

hora a RS 15 eles e RS 10 elas.

"
,1

CONTj\T9S e OUTRAS opçõEs
LONDON � 3055:;QOô51Iondon)atqgwa.com.br ;"

BIER HAUS • 327548661919&0515
.

' R

SACRAMENIUM PUS· 3370-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 33Z1�1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA. 3055-3058

.

MOVING UP MUSIG CLUS· 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951 M97 ou 9106-9982
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o senhor Robert Walser

H
obert Walser morreu quando dava um

dos seus passeios solítãrios, no dia de
Natal de 1956, perto d.o manícômio de

Herisau, na Suíça (onde passouos seus

últimos anos). Walser foi um d.os maiores es

critores em língua alemã de todos os tempos,
e mesmo com toda a .onda de imigração alemã,
sempre foi um desconhecido no Brasil. Para se

ter uma ideia da ímportâncía do autor, Robert

Musil, Franz Kafka, Walter Benjamin, Herman

Hesse e W. G. Sebald foram alguns dos escrito
res que se declararam fãs dele.
Outros doís fãs ardorosos são

o luso-angolano Gonçalo M.

Tavares e o catalão Enrique
Vila-Matas, dois dos escríto

res mais celebrados da atuali
dade. O primeiro rendeu-lhe
duas homenagens explícitas,
na novela "O Senhor Walser"
e n.o romance "A Máquina de

Ioseph Walser". Já Vila-Matas orbita em torno

da vida e da obra de Walser em seu seminal
"Doutor Pasavento", onde parte da ação trans

corre no hospício em que Walser pass.ou seus

últimos anos.

Robert Otto Walser nasceu em Biel, Suíça, em

1878. Aos quatro anos de idade, seu pai morre

e ele se vê diante da esquízofrenia da mãe que,
mais tarde, suicida-se. Entre 1894 e 1904, Walser
muda-se diversas vezes de cidade, trabalha em

bancos, seguradoras, ajuda nos serviços domés
ticos na casa de uma senh.ora judia e secretaríeo

engenheiro Dubler, que serviria de modelo para
Tobler, de seu livro "O ajudante". Foi um dos pri
melros escritores de língua alemã a introduzir

na literatura a descrição da vida de um assalaria

do, Meu prímeiro contato com sua obra foi em

2003, quando a ARX lançou "O ajudante", com

esmerada tradução de Zé Pedro Antunes. E foi
amor à primeira vista.

O livro foi escrito em 1908, quando o autor

morava em Berlim com o irmão, um obscuro ar

tista plástico. A obra conta a trajetória de Joseph,
um empregado que vai trabalhar num escritório

técnico, e aos poucos torna-se não só confiden

te, mas parte da família, e aí a decadência se ins
taura. O livro foi um fracasso de vendas no Bra

sil, e parte da tiragem foi parar em lojas de ponta
de estoque. Para ajudar, a crí
tica deixou passar em branco
o lançamento. Mas Walser foi

vingado, pois o lançamento
de "Iakob von Gunten - Um

diário", no início deste mês de

abril, recebeu toda a pompa e

honra que merece.

O romance acompanha
a cinzenta estadia do jovem

protagonista no Instituto Benjamenta. Abrigan
do exclusivamente jovens rapazes, a instituição
é gerida por um casal de irmãos que professam
uma pobreza espiritual aos seus pupilos. Ali, ja
mais se almeja ser protagonista. Formam-se pa
cíficos e passivos servos, dedicados a tornar me

lhor a vida de pessoas mais brilhantes. Através

de seu diário, Iakob começa por tornar-se um

enigma para ele próprio, levando-nos através de

medos, dramas e também mistérios, a um des
file de personagens e situações, contribuindo

para que Susan Sontag considerasse RobertWal
ser um "escritor verdadeiramente magnífico que
nos parte o coração". Walser não queria muito,
queria apenas um canto para escrever, e sua li

teratura lhe bastava. Um escritor de verdade,
corno poucos.

LIVRO

I

1

-�-'--�---- -

CLIC DO LEITOR

Esse é o Pudim, se protegendo do friozinho que vem

chegando. Foto da leitora Janaina Guis da_F�nseca •

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Thor (Leg) (14h40, 17h, 19h10, 2lh20 �

todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (dub) (15h, 17h, 19h, 2lh - todos os dias)

.

• Cine Breithaupt 3
• Hop - Rebelde sem Páscoa (dub)

(14h30 - todos 'os dias)
• Pânico 4 (leg) (17h, 19h10, 21h20 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Rio (Dub) (14h, l6h30, 19h15 - todos os dias)
• Pânico 4 (íeg) (2lh15 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Água 'para elefantes (Leg) (13h45, l6h15,

19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Thor (dub) (14h20, 17h, 19h30, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 1
• Thor (Leg) (14h, l6h40, 19h30, 22h -

todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h20, l5h30, l7MO,

19h40 - todos os dias)
• A garota da capa vermelha (Ieg)

(22hl0 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Hop - rebeldes sem páscoa (dub)

(14h45, l7hl0 - todos os dias)
• Eu sou o número quatro (leg)

(19hl0, 2lh30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

• Cine Garten 4-
• Como você sabe (Leg) (14h20,

l6h50, 19h20, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Sobrenatural (teg) (13h40, l6h20,

l8h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Dub) (13h30 - todos os dias)
• Thor (teg) (16hl0, 19h, 2lh40- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt
• Fechado para reformas

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO

Sem exibição aos sábados

CORDEL ENCANTADO

Açucena quer se jogar no buraco para salvar

Jesuíno, mas Quiquiqui, Galego e Setembrino a

impedem. Quiquiqui, Galego e Setembrino con

seguem tirar Dora e Jesuíno do buraco com uma

corda. Benvinda acusa Timóteo pelo sumiço de
seu filho. Baldini informa Batoré, Ternurinha e

Patácio que o dinheiro da fiança deve ser devolvi

do. Farid tenta se esconder de Salim. Herculano

se enfurece com Timóteo. Açucena deixa esca

par que Timóteo a procurou e Jesuíno tenta se le
vantar para ir atrás dele. Dora chora nos braços
de Felipe por causa de Jesuíno. Lilica fala para
Antônia que Januário está querendo reatar seu

noivado com Batoré. Carl�a pede para Timóteo
se casar com ela. Herculano aparece .no quarto
do coronel e diz que veio acertar suas contas

com Timóteo.

MORDE E ASSOPRA

ícaro expulsa Leandro de sua casa. Hortên
da diz a Abner que não se conforma com seu

noivado com Celeste. Bira diz a Márcia que pode
espionar Guilherme. Celeste reclama de sua par
te na herança e Salomé diz que emprestará o di

nheiro para ela pagar a dívida do noivo. Minerva

paga Josué por ter queimado a colheita de Abner.
Pimentel deixa Xavier tomando conta da delega
cia e ele convoca Maria João para acompanhá-lo.
Naomi se despede de Leandro e insiste que ícaro
a desligue. Nivaldo é atropelado e Maria João vê
o acidente. Um raio atinge a rede elétrica da casa

de ícaro e ele se desespera. Um carro com uma

mulher e uma criança segue pela estrada chuvo
sa. Naomi atropela Nivaldo e tenta buscar ajuda.
Naomi chega à casa de ícaro com Rafael.

INSENSATO CORAÇÃO
Isidoro comenta com Rafa que Cortez man

dou Wagner ameaçar Clarice para impedir o

� divórcio. Cortez insinua para Rafa que Clarice
tenha se suicidado. Eunice pensa em tirar pro
veito do namoro de Cecília e Rafa. Cecilia acon

selha Leila a esquecer André. Kléber ouve Olívia
dizer que Daisy está trabalhando na Barão da
Gamboa. Fabíola chama Milton para morar em

sua casa. Henrique coloca uma microcâmera
no carro de Cortez. Cortez entrega dinheiro para
o senador e a microcâmera grava a cena. Klé
ber faz um escândalo na recepção da Barão da
Gamboa. Leila descobre que André vai almoçar
no shopping. Uma mulher telefona para a casa

de Oscar procurando por ele. Leila chega ao res

taurante onde André está. Raul se apresenta a

Carol, que reage com hostilidade ao conhecê-lo.

·

Milhares estão mortos ou morrendo - mas o pior está apenas come-
.

. çando. Entre os destroços, algo Ihimaginável estáacontebendo: um vírus'

mortal foi solto, fazendo com que os mortos voltem à vida - famintos por
carne humana. Não há para onde correr. Nenhum lugar para se escon

der. O número de zumbis cresce a medida que vírus se espalha rapida:::'
·

mente. Eddie sabe que precisa encontrar uma maneira de acabar com

esses horrores'ambulantes... mas não sabe o preço que terá de pagar.

13 -"O Jógador
AsSymir a identidade de. outra pessoa nem. s�ruw� é ur)1a bOé».

ideia, como filmes do calibre de "O Talentoso Mr. Ripley" e "O""Passa�
geiro -Profíssão Repórter" já demonstraram. Agora, este longa segue

.

. o mesmo caminho ao narrar o drama de um jovem lngênue que, ao
·

começar a se passar por outra pessoa, entra em contato com um gru7
po dehomens poderosos qu�tém um'únlco h..obby: �postar a vida de

outros seres humanos em mesas de jogo.
(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

I " I I .. I I t" I -, I t " � (. .1 �

, \: I .• \ -r- r" . .. .. t
�,� r "1' ,
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No trabalho, fuja de conflitos
com pessoas mais influentes ou

poderá se ver em apuros. No cam

po afetivo, não insista em uma relação
que não tem mais o que oferecer. Defen

da sua liberdade com garra.

TOURO

Contratempos não estão des
cartados neste sábado, então,

tenha mais cautela. Dê mais

atenção à sua saúde. Mantenha discrição
sobre a sua vida amorosa. Evite a impulsi
vidade, pense mais antes de falar.

GÊMEOS
Fique mais atento(a), às vezes,
as pessoas não são o que pare-

cem. No trabalho, atividades com

o público estão favorecidas. O namoro

conta com um maior comprometimento.
Selecione melhor seus amigos.

CÂNCER
Hoje, você não terá muita dis

posição para trabalhar em

equipe. Não deixe que o comodis
mo tome conta de sua vida profissional.
A dois, o clima é de entusiasmo. Evite

ser muito individualista.

LEÃO
Não tente apressar o rumo dos

acontecimentos, demonstre
sua maturidade. No romance, o

bom humor e o entusiasmo estão em

alta! Não adianta fugir dos problemas
nem se deixar abater por eles.

VIRGEM

, Você estará com um ótimo sen-
,

so nos negócios, siga seus ins

tintos. Aproveite a influencia de
Vênus para cortar tudo o que não serve

mais para sua vida. Evite as promessas
de dinheiro fácil neste dia.

LIBRA

� Hoje, pode sentir um conflito

� entre o que você quer e o que
os outros esperam de você,

mas o desejo de agradar deve dar as

cartas. É hora de pensar mais no bem

estar das pessoas que ama.

ESCORPIÃO
Cuidado com conflitos no setor

profissional nesta manhã. A

intensidade do relacionamento
afetivo vai aumentar seu interesse pelo
par. Atividades individuais estão mais

favorecidas neste período.

9SAGITÁRIONo período da manhã, tenha

mais atenção ao lidar com di
nheiro ou poderá ter prejuízos. À

tarde, o astral está tudo de bom, suces

so nos negócios e no relacionamento a

dois. Aposte na sua felicidade.

CAPRICÓRNIO
Use mais sua diplomacia neste

dia ou poderá ser muito radical
em suas decisões. Hoje, convém

lutar com mais garra por sua autonomia.
Evitar conflitos desnecessários será
uma ótima opção.

•

Cada coisa tem seu tempo,
não tente apressar o ruino dos

acontecimentos ou poderá se

arrepender.. Se está só, uma nova con

quista pode surgir, aproveite! Evite to

mar decisões no período da manhã.

PEIXES

Fique atento(a), podem surgir
conflitos por causa de dinheiro.

No trabalho, o período da tarde

promete render. No romance, o otimis
mo deve tomar conta do astral. Evitar

brigas é uma ótima pedida:
... , . , . -
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Jô Soares voltará
a atuar, diz jornal·

o apresentador Jô Soares voltará a mostrar seu ta

lento como ator, no longa-metragem "Giovanni lrnprotta",
dirigidó e protagonízado por José Wilker. O humorista

começará a filmar ainda essa semana, em locações no

Rio de Janeiro, segundo informações de coluna do jornal
"Diário de São Paulo". Escrita por Aguinaldo Silva, a obra
é baseada em personagens de "Senhora do Destino".

Marlene Mattos
admite ser durona

Marlene Mattos comentou a declaração que Ser

gio Mallandro deu falando que "o capitão Nascimen
to é pinto" perto dela, em um programa de TV. À co

luna Olá, dojornal "Agora", a empresária desdenhou
da comparação."Se o capitão Nascimento for tudo
isso ... sou durona, mas meu treinamento é mais an

tigo e sem tolerância. Nunca tive tempo para perder
na vida", declarou.

DIVIRTA-SE

O mecânico e o cirurgião
Um mecânico está desmontando o cabeçote de

um carro quando vê na oficina um cirurgião cardio

logista muito conhecido e diz:
- Ô, dotô! Posso te fazer uma pergunta?

- Claro ... Pode falar...
- Dotô ... Dá uma olhada nesse motor. Eu abro

o coração, tiro válvulas, conserto, ponho de volta e

.
fecho novamente ... Quando eu termino, ele volta a

trabalhar como se fosse novo! .

Por que eu ganho tão pouco e o senhor tanto, se o

nosso trabalho é quase o mesmo?
O cirurgião dá um sorriso, se inclina e fala baixi

nho ao mecânico:
-Tente fazer isso com o motor funcionando!

< •

Miley Cyrus
exige água

especial
Miley Cyrus, que fará show

no Rio de Janeiro no dia 13 de

maio, exige que a água de seu ca

marim seja produzida nos Estados
Unidos. Segundo a coluna "Gente

Boa", publicada no jornal "O Globo"
desta sexta-feira, 29, uma filtragem
especial faz com que a tal água te

nha moléculas mais fáceis de se

rem absorvidas e hidrata até onze

vezes mais que as águas normais.

Two and a Half Men vai
terminar sem Charlie

Chuck Lorre, produtor de "Two and a Half

Men", está trabalhando para reformular o seriado,
que poderá se concentrar mais no personagem de Jon

Cryer, Alan, e não será renovado. Osite "Hollywood Re

porter" afirma que os atores Woody Harrelson, Jeremy
Piven e Bob Saget são algumas opções para substituir
Charlie Sheen nos episódios finais da série, mas ain
da nada foi confirmado. De acordo com o site "TMZ",
tudo será decidido até o dia 18 de maio.

Mirella Santos nega
namoro com Ceará

Solteira, Mirella Santos não planeja um novo envol
vimento amoroso, pelo menos por enquanto. Na noite
desta quinta-feira, 27, durante a festa de aniversário
da Mangueira, a apresentadora falou ao site EGO sobre
os boatos que dão como certo o seu namoro com o hu
morista Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará.
"Não estou namorando com o Ceará, participamos das
mesmas rodas de amigos e logo temos muitos assuntos

em comum, mas não passa disso" declarou.

SUOQKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti-
.

vo é preencher um 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.

..
-- �

JanayÕa �reci€la
Jéari C. Noemberg
Jonathan M. Ruediger
José DalsóqlJio
JurasSi V. Virenzi

YunGallina

jJ5
, Adelar Bigator

Ademar Possamai
A1ex Spieckest
alidor lueders
Ana Julia Aroski
Arlete Franzner
Betina Ehlert
ChriStian Krawulski
Mareio R. Rocha
Edinte Marconciui
Guilherme Venturi

Odair J. Torizani
Ozório Kanzler

Regina Steinert
Rosane Schiwr

RoseJli S. Molar
Rubens W. de Freitas
Silvio A. Ponstein

ValdirKopp
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Nunca está sozinho o que
está acempanhade de
pensamentos nobres.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Buxixo
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,Ginástica é moda I

I Av. Mal. Deodoro da Fonseca :
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Pelo
meu fio vermelho fiquei sabendo que há uma morena,

estilo arrasa quarteirões, fazendo o maior sucesso nos cor-

redores do Calçadão da Marechal. Linda e muito elegante,
desfila, quase que todos os dias, num salto quinze e de saias

justíssimas, deixando, claro, os marmanjos que fazem ponto perto da

loja que a moça trabalha, de queixo caído. Não há mais espaço pra
"tantos" cuecas! Pode? Por favor, minha espumante Rondinée!

30° Rodeio Crioulo
Pra agendar! Nos dias 13 a 15

de maio, acontece em Jaraguá do
Sul, no CTG Laço Jaraguaense,
o 30° Rodeio Crioulo Nacional.
Além das tradicionais atrações
que movimentam uma grande fes
ta campeira, terá a presença de vá
rias bandas de renome nacional.
Entre elas: Chiquito Bordoneio,
Coração Gaúcho e Gaitaço Fan

dangueiro. Volto ao assunto.

Stammtisch
A 9a Stammtisch, Festa dos

Amigos de Iaraguá do Sul, será
realizada no Calçadão da Ma
rechal dia 24 de julho. As inscri

ções começam dia 24 de junho.
Lembrando que a preferência e:

-

é para os grupos que participa
ram o ano passado. Só entrarão

outras turmas se alguma equipe
desistir. Mais informações no

(47)3370-2900.

Homem.com
Ontem o casal Débora e Flávio Laube inaugurou, com um coque

tel supimpa e com toda a pompa que tem direito, a nova loja em Iara
guá do Sul, Homem.Com. Espaço destinado para a ala masculina de

.,

bom gosto e que gosta de qualidade.

NAS RODAS
• Marlize Guenther, da Apae de

Guaramirim, está a mil com os

preparativos da 1 a Macarronada
da entidade.

• Hoje à noite riaTheyWay tem

festa das boas com a presença
da dupla sertaneja Dany Rafa,
estreando o novo show Imperdivel!

• O casal de amigos Adauto e

Soninha Schollemberg está que
só sorriso. Não é por menos!
Acabam de ser avós. Nasceu dia
20 de abril, cheio de vida Arthur,
o primeiro neto e por imposição
do avó, fluminense. Parabéns à
toda família.

Novo gestor
ARevista Nossa, como estratégia

de crescimento e expansão, contra

tou para gerir suas operações o ex

. periente consultor Daniel Fonseca,
da Hands On. Vem novidades por ai!

. Onde comer bem
Na Confraria do Churrasco.

Um dos melhores e mais acon

chegantes da região. _

o advogado
Vitório Lazzaris
com a filha
Débora Gunz e

o genro André
Pinto, recebeu
quarta, no

-Baependí,
o prêmio
de melhor
escritório de
advogada
Destaque,
2010

Dica
do dia
Curtir o Es

paço do Oca.

Hoje tem a

ótima banda
AUSTINE,

de Joinville.
Vai perder?
Ingressos
femininos
aR$ 5,00.

�_::1', .iamos
� 11-2 2

.

"

__,_;'_'

2 Anos sonhando com você.
Feliz Dia das Mães!

Pilamos Moda Gestante, Infantil,
Masculino e Feminino

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41 (ANEXO A SPEED PRESS)

A executiva de contas do
O Correio do Povo, Fernanda
Monte�ino, com o troféu
Podhium.de destaque em jornal
local. A premiação aconteceu

no Clube Atlético Baependi,
na noite de quinta�feira

Camjleonato
de Pênaltis

Já começaram as inscrições para
o 2° Campeonato de Pênaltis Mas
culino e Feminino, que acontece dia
cinco de junho, no Society Jaraguá.
O prêmio para os primeiros lugares
será de 2 mil reais. Na ocasião terá

serviço completo de bar e cozinha.
Mais informações no (47)3370-
2900. O evento tem a assinatura da
'Revista Nossa e o apoio de O Correio
do Povo e Studio FM.

Festa das boas
De 6 a 8 de maio, acontece em

Iaraguã do Sul a tradicional Festa
da Comunidade da Paz de Rio da
Luz Vitória. O evento contará com

serviço completo de bar e cozinha,
o tradicional churrasco e muitos
shows. Entre eles o do humorista
Welmut Tas Torres Tos Praceres.

• Dia quatro de junho,.na Igreja
Matriz São Sebastião, acontece

a 4a Macarronada Beneficente
do Lions Clube Cidade
Industrial Jaraguá do Sul e a 25a

Campanha daVisão Escolar.

• Celio Lange estampa a capa
da revista Nossa Weekend que

5a Festa do
Champanhe

Com a assinatura da Revista

Nossa, no próximo dia 31 de maio
acontece aSa Festa do Champanhe,
na Adega Airoso Menezes. Evento
só para elas. Na ocasião, além da
boa gastronomia, champanhe e

alto astral, acontecerá um desfile
de moda da loja Fine Fiore. Tudo
embalado pela boa música da DJ
Paty Lemz. O evento tem o

.

apoio
da Domini Pizza, Studio FM e O
Correio do Povo. Volto ao assunto.

• Quem. é aquela moça
vendedora de tinta que deixou

.

um vereador todo faceiro?

. �

".·,Muitoboa'a quálidâde
.

dosprodutos do Império
do Queijo. Além, é claro, do • Quarta-feira, no dia

ex�elent� atendimento do
.

__ -,
q�atro de maio, aço1,ltece na

senhor Geraldo, dono da casa.' Arweg a lançamento da
7a Noite da Ilha.

• Breve estarei de volta com

um programa de rádio.

• Com essa, fui!

IINão tinha
fidelidade" .

Fernanda
Lima, atriz e

. apresentadora,
falando sobre

o início do
namoro com

Rodrigo
Hilbert,

na revista
"TPM".
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Carlos Hugo Dequêch
"Somente juntos seremos fortes e, sendo

fortes, seremos ouvidos." Esta é a linha de

pensamento' expressa pelo novo presidente

Cheques mais seguros
Este é o objetivo das medidas anuncia

das pelo Conselho Monetário Nacional. No

"pacote" vem urna determinação pelo menos

polêmica pois com a exigência - dentro de urn

ano - de os bancos prestarem informações so

bre cancelamento, extravio ou bloqueio de al

gum cheque abre caminho para a constitui

ção de uma nova empresa para prestar estes

serviços. Lembrando que recentemente os

bancos venderam a Serasa para a Experian.

Lunender
Já está circulando a quarta edição da

"Você na moda com Lunender".

da Aciag (foto) por ocasião da posse.diferen
ciação da marca e engajamento dos públicos
com os quais a empresa se relaciona.

Tarifas da Celesc
Em reunião na Fiesc, o diretor

técnico da Ceiesc Distribuição, in

formou que em 2012 haverá revisão

tarifária e que isso "deve significar"
aumento da tarifa de energia elétri

ca para os consumidores. Em sua

apresentação, ele destacou que a ta

rifa brasileira é a terceira mais cara

do mundo e que 80% do valor não

é gerencíável pela distribuidora, já
que as regras são estabelecidas pelo
governo federal. O Brasil está per
dendo sistematicamente investi

mentos de empresas intensivas em

consumo de energia elétrica e SC
r' não é exceção.

..----------------------�

Professor em

conferência
O Professor Doutor Wilmar Mattes,

do Senai de Jaraguá do Sul, viaja para a

cidade norte-americana de San Diego
no próximo sábado, dia 30. Mattes foi
convidado para apresentar um traba
lho sobre novas técnicas de usinagem,
na 38a Conferencia Internacional sobre
Revestimentos e Deposição de Filmes

Metalúrgicos, a ICMCTE O trabalho,
que também será publicado na revista

oficial do evento, consiste no desenvol
vimento de técnicas de usinagem em

materiais inovadores, no caso o Alu

mold, promovendo uma maior produ
tividade na injeção de plásticos.

Emme.
Uma das empresas mais tradicionais do

segmento de pré-moldados, está completan
do 25 anos de atividade. Este segmento tem

experimentado urn crescimento contínuo e

desta forma a Emme - que nasceu em Iaraguã
do Sul mas hoje está instalada em Schroeder -

garante urn crescimento de 15% ao ano.

DIVULGAÇÃO

Luiz Carlos Buzzarello
"É um trabalho contínuo que vem sendo feito,

mas precisamos trabalhar cada vez mais para po
tencializar os resultados para as empresas." Esta é

a posição do vice-presidente da Acijs em relação ao

seu trabalho frente aos Núcleos Setoriais.

Durval Marcatlo Junior
"Sem urna representação política efetivamente

comprometida com o desenvolvimento econômico e

social, veremos adiado novamente o sonho de termos

a infraestrutura que merecemos e pela qual já paga
mos." Em defesa de urna maior atenção dos dirigen
tes em relação aos pleitos da região que estão sendo
constantemente postergados 'como, por exemplo, a

duplicação da BR-280 .

Ferrovia

LOTERIA
I' I QUINA I

SORTEIO N° 2582
15 - .29 - 58 - 67 - 70

LOTOfÁClt '

SORTEIO N° 630
01 - 02 - 04 - 06 - 07
12-13-14-17-18
20 - 22 - 23 - 24 - 25'

LOTERIA fEDERAL

EX,TRAÇio w 04548
68.077 250.000,00
32.687 22.000,00
55.790 12.000,00
22.563 11.000,00
52.177 10.320,00

Vestuário
A Federação das Indústrias

(Fiesc) está com inscrições aber
tas para missão empresarial com

foco em prospecção de moda,
que ocorrerá de 4 a 12 de julho
na Alemanha e na França. A de

legação participará da Bread &

Butter, em Berlim, e da Mode

City, em Paris. Os eventos são

referência internacional e fazem

parte do calendário das grandes
feiras do segmento.

Prêmio CNI/Fiesc
-

Este importante prêmio con-

ferido nacionalmente para as ini
! ciativas de inovação das empresas

brasileiras deixa de existir e foi ab
sorvido pelo Prêmio Nacional de

Inovação - PNI - organizado pela
Confederação Nacional da Indús
tria. As fichas de inscrição e o re

gulamento estão disponíveis em

www.cni.org.br . Esperamos que
nas empresas locais continuem

brilhando no novo evento.

INDICADORES
A grande quantidade de grãos encaminhada para os

portos está produzindo seus efeitos na região, pois são co

muns os trens'com mais de 80 vagões, tracionados por três

locomotivas - o que significa composições com quase urn

quilômetro de comprimento que paralisam o trânsito em

diversos pontos. Enquanto isto, o desvio ferroviário avança

apenas em São Francisco do Sul e Joinville. Por aqui, nada.

Fórum mundial

I BOVESPA

POUPANÇA

Ana Roeder será a representante da região na reunião pre

paratóriaparao 2° Fórum Mundialde Educação Profissional e

Tecnológica, que acontece no próximo dia 11 de maio em São

José (SC). Trata-se de um evento de peso e para o qual estão

sendo buscadas contribuições de toda a sociedade brasileira
.

. .
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Hoje é o "Dia D" contra a gripe
Todos os postos de saúde com sala de vacina da região estarão abertos, das 8h às 1 7h
Para não ficarem de fora
da campanha nacional de
vacinação contra a gripe,
promovida pelo Ministério
da Saúde, as Prefeituras
da região também vão
aderir ao "Dia D" de
vacinação.

oje, todos· os postos de

.....
saúde com salas de va

cinação ficarão abertos

para atender a popula
ção. O objetivo do governo fede
ral é vacinar 80% da população
acima dos 60 anos, gestantes,
crianças de seis meses a meno

res de dois anos e trabalhadores
da saúde. A campanha come

çou no dia 25 de abril e vai até o

dia 13 de maio.
Em Iaraguá do Sul, o objetivo

é vacinar 16 mil pessoas. Até a

última quarta-feira, foram vaci
nadas cerca de duas mil pessoas,
que representa 13% da meta es

tipulada pelo Governo Federal.

A Secretaria de Saúde do muni -
.

cípio pede para que a população
procure 15 postos de saúde com

salas de vacinação e aproveitem
o sábado para se imunizarem. Os
únicos postos que não possuem
sala de vacina são os do bairro

Amizade, Rio da Luz, Tifa Mar

tins, Vieira e o Pama 1.

ESCLARECIMENTO

Radares começam
a funcionar domingo

A partir de amanhã, os motoristas que circu
lam pelas ruas de Jaraguá do Sul terão que ficar
mais atentos. Neste domingo, os equipamentos
de trânsito -lombadas eletrônicas e semáforos
- instalados em 17 pontos da cidade começam
á gerar notificações para quem não respeitar o

limite de velocidade. Em 16 vias a velocidade
máxima permitida será de 60 km/h, com exce
ção da rua Manoel Francisco da Costa, na Vila

Lessmann, onde o limite ficará em 40 km/h. A

segunda etapa, com a implantação de outros 10
radares em semáforos e lombadas eletrônicas,
deve ser concluída no dia 15 de maio.

Em Guaramirim, a Secreta
ria da Saúde alerta que a sala
no Morro do' Satuca, utilizado
na última campanha, não será
utilizado comp posto de vaci -

.

nação este ano, pois o imóvel
está sendo ocupado. No en

tanto, todos os postos e saú
de ficarão abertos. O mesmo

acontece nos outros municí

pios da região (Corupá, Schro
eder e Massaranduba), que vão

destinar seus postos de saúde I

para a vacinação.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO·

CHUVA E NUVENS
Presença de sol com

aumento de nuvens em

se. Pancadas de chuva a

partir da tarde e à noite,
cem a aproximação de
uma.frente fria.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C

MÁX: 27°C

DOMINGO
MíN: 20°C·

MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 18°C

MÁX: 23°C
��'-'
c.:

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 23°C

Ensolarado Parcialmente Nublado
Nublac7G

SEMANA

Maio abre com dias
frios e geada em se

Graças a uma massa de ar frio

que passa pelo Estado no domin

go, a primeira semana de maio
deve começar com madrugadas,
manhãs e noites· geladas e geada
nas áreas de altas de Santa Cata

rina' onde a mínima deve variar
entre O e 6°e. No Litoral, a mínima
deve variar entre 6 e 12°e.

d,
lnstihm! Chuvoso

DOfVUN

Frente fria causa

tempo instável
Uma frente fria avança rapi

damente pelo litoral sul do país,
deixando o tempo instável com

chuva especialmente no leste do
Estado, que deve ocorrer de for
mamal distribuída, mas pode ser

moderada a forte com trovoadas
em alguns pontos.

. _. "\
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ARQUIVOOCP

GOME OR -ÇÃO

Iuventus ganha
•

parceira no seu

45º aniversário

lido Vargas acredita

que futuro do Tricolor
. Jaraguaense será promissor

"
o Juventus é uma

instituição que
deve ser admirada

e respeitada.
ILDO VARGAS, PRESIDENTE

DO JUVENTUS

Clube fecha com AGS Esportes .para
.

gerenciar departamento de futebol

"

JARAGUÁ DO SUL

Clube faz jogos
comemorativoscom Falcão, ou seja, a empresa fi

cará encarregada do departamento
de futebol do clube. "É um grande
presente para o Juventus. Vejo um

futuro brilhante com esse acordo. O

Juventus aindavai dar muita a1egria
ao povo que vê no futebol profissio
nal o seu lazer", opinouVargas, que
está há três anos na presidência do
clube e já colocou o cargo à disposi
ção, mas até agora ninguém se inte

ressou em substituí-lo.

O
Moleque Travesso está Numa breve análise sobre como

prestes a assinar um con- . o Tricolor passará pelo seu aniver

trato com a AGS Espor- sário de 45 anos, Vargas é otimista.

,
tes, empresa de assessoria "Sabemos que a minha passagem

esportiva sediada em Curitiba, foi de altos e baixos. Sempre fui

para disputar a Divisão Especial otimista, se tivesse um derrotista à

do Campeonato Catarinense, em frente do Juventus já tinha deixa

agosto. Segundo o presidente Ilda do morrer", analisou. "O Iuventus é

Vargas, o contrato com a AGS ain- uma instituição que deve ser admi

da não está finalizado e, por isso, rada e respeitada", completou.
não quis divulgar mais detalhes.

Ele apenas disse que a parceria
será nos mesmos moldes da feita

Para festejar o aniversá

rio de fundação do Moleque
Travesso, a diretoria prepa
rou três partidas que serão

realizadas no domingo. Às
9h, terá jogo entre os vete

ranos do Juventus contra os

veteranos do Flamengo. Das

13h às 15h é a vez das esco

linhas mostrarem seu fute
bol: o Moleque Travesso sub

9, 11 e 13 encaram os times

da escolinha do CT Falcão. A

partida principal acontece

a partir das 15h, quando o

juniores do Juventus entram

em campo para enfrentar
um combinado de jogado
res que atuam no Estado do
Paraná. A entrada é gratuita
e haverá serviço de bar no

João Marcatto .

o Juventus completa
45 anos no domingo,
1º de maio, e a

diretoria anunciou, com

exclusividade ao Jornal O
Correio do Povo, que já
tem uma parceira.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

De "2/03 a 30!04 todos os produtos do stre com 40% de desconto,

ponto que não perdia e teve de

profissionalizar. Para se ter uma

ideia dos anos de 1966 a 1969 o

time ficou 90 jogos invicto e co

meçou a jogar o Estadual a par
tir de 1970. "Já naquela época os

maiores clássicos eram contra os

times de Iõínville", recordou.
No livro, Caglione relata a

equipe da década de 70 com o

"grande time do Norte de San
ta Catarina". "Venceu a maioria

dos campeonatos e dos torneios

de que participou", descreve na

obra. Na história mais recente,
de 1980 para cá, o clube passou
por momentos bons e ruins. Na

década de 1990 o time foi reati
vado e brilhou a estrela de Tato,
o clube chegou a se chamar Iara
guá Atlético Clube e participou
da Série C do Brasileiro.

Mais recentemente, em 2008,
foi rebaixado no Catarinense,
e em 2009, com a ajuda da em

presa Falcão Sports, a frente da

gerencia do futebol, conseguiu o

acesso. Mas em 2010 sofreu ou

tro revés e agora vai disputar no

vamente a Segunda Divisão do

Campeonato Catarinense.

Primeiro presidente e fundador
relembra como tudo comecou

."

IIEm Iode maio de 1966,
reuniram-se nas dependências
do Salão Cristo Rei: os padres,
Elemar Scheidt, Odílio Erhardt e

Adolfo Hülfe, mais Loreno Mar

catto, Virgílio Chiodini, Renato

Pradi, Alfredo Reck, Amandus

Emmendoerfer, José Schmitz,
Elisaldo Alberto Taranto, Fran

cisco e Mário Voigt, Sebastião

Ayroso, Norberto e Aldo Piazera,
Norberto Gaulke, Manfred Albus,
Mário Donini, José e Arnoldo

Pereira". O trecho acima é escri

to por José Augusto Caglioni, no

livro "Campeões para sempre" e

relata o dia em que o Moleque
Travesso foi fundado.

Elisaldo Leutprechet, 75

anos, um dos poucos que ainda
está vivo, foi o primeiro presi
dente do clube e relembra com

carinho a época em que o Iuven
tus começou. 110 padre Elemar
era fanático pela Iuventus, da

Itália, mas eu queria que tivesse

alguma coisa do São Paulo e por
isso a camisa ficou com listras
verticais e tricolor", relembrou.

A equipe jogava torneios amado

res na região, mas chegou a um

\

EDUARDO MONTECINO

�

Elisaldo Leutprechet folo primeiro presidente do Juventus em 1966

Padre Elemar era um

apaixonado por esporte
Um pouco mais tarde que Elísaldo, Fidelis Nicoluzzi, 72 anos,

também fez parte da história do Iuventus, Ele foi vice-presidente do

clube em 1969 e relembra, sobretudo, a paixão que o padre Elemar

tinha pelo esporte. "Ele era apaixonado por esporte. Primeiro ele jun
tou uns veteranos depois a coisa começou a crescer e o Juventus se

tornou o primeiro time profissional de Jaraguá do Sul", comentou.

"Nunca se imaginou que o Iuventus chegaria a ser um time profis
sional, tudo foi muito rápido. O padre Elemar era um líder, angariou
muitos simpatizantes e deixou esse patrimônio para Jaraguá do Sul",
finalizou. O.padre Elemar morreu em 1998�cbm 62 anos.
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Academia
Corpo & Mente

Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414

Centro. Jaraguá do sul/se

área

Henrique
Porto

Futsal
-� or falta de calendário em Iaraguá do Sul, a equipe Kaiapo's
_" se filiou na Liga Joinivilense de Futsal, Disputará o princi

pal campeonato de lá, que conta com 16 equipes. A base
será a mesma que chegou à segunda fase em Schroeder,

reforçada por Zé (do Posto Cidade) e Ricardo (dos Ex-Astros).
"Vai ser um campeonato muito bom, que vai até setembro, época
em que inicia o Aberto de Jaraguá", comentou o atleta e dirigente
Rafael Salles. "Os investimos não são poucos, mas é melhor do

que ficar parado", finalizou.

Escolares
Já tinha levantado a ideia certa vez na coluna e, às vésperas de

mais um Campeonato Escolar Murillo Barreto de Azevedo, vale a

pena reforçar. Por que a Fundação Municipal de Esportes de Iara
guá do Sul não agenda as finais das modalidades coletivas para as

manhãs de sábado, quando muitos familiares podem prestigiar
o evento e torcer pelas crianças? Seria uma forma de fortalecer o

evento, tornando-o mais conhecido, além de promover a integra
ção entre as famílias do município. Fica novamente a dica!

Copa Norte
o jogo mais importante da

história do JJ Bordados Espor
te Clube será na tarde deste

domingo, Iode maio, às 15h,
no Estádio Olímpico Doutor
Sadalla Amin Ghanem, em

Joinville. Caso empate com

o América, o Vermelhinho da
Tifa Martins se classifica à iné
dita final da Copa Norte. Fica

aqui a nossa torcida!

Guaramirim
A Secretaria de Esportes de

Guaramirim optou pela trans

ferência da rodada do Varzea
no, para fortalecer os Jogos do
Dia do Trabalhador. Penso ser

uma decisão acertada, já que o

público é basicamente o mes

mo e nessas horas é melhor

juntar forças do que dividir.
Aliás, o esporte guaramirense
passa por um ótimo momento.

Varzeano
Rodada derradeira da primei

ra fase do Varzeano de Jaraguá do
Sul. Imperdíveis os jogos Bell'Arte
x Forprem (13h30, no Molha),
Mabru x Atlético (15h15, no San
to Antônio), Tigre x Galácticos
(l5h15, no Flamengo) e Global Pi
sos x Sto. Antônio (13h30, no Ga

ribaldi). Resultados no blog www.

avanteesportes.com, após as 19h.

Futebol Americano
A bola ovaLvolta a voar pe

los campos da região no fim
de semana. A manada coru

paense recebe os gigantes de
Blumenau no sábado, 14h, no

Seminário Sagrado Coração
de Jesus (entrada franca). Já
os quebradores jaraguaenses
encaram os temíveis gladiado
res de Ioinville, no domingo, na

Manchester catarinense.

Olympya
Duas empresas analisam

seriamente a possibilidade
de patrocinar o Olympya, um

reflexo da seriedade do traba
lho desenvolvido pelo 'time de

meninas', que aos poucos cai
na simpatia dos jaraguaenses.
Neste domingo, 13h, as co

mandadas de Polenta encaram
.

.

o Muller, em Pomerode, pelo
Campeonato Catarinense.

Juventus
O amigo Xororó trouxe, no

Ork:ut, a informação de uma fes
tividade alusiva aos 45 anos do
Iuventus, Oficialmente a impren
sa não foi comunicada e,' como

o Ork:ut não é considerado uma

fonte oficial de informações, o

evento não deve ganhar o mere-

. cido destaque. Galinha, quando
bota ovo, precisa cacarejar!
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JJ Bordados jogo
histórico domingo
Equipe está a um empate da decisão da Copa Norte
JARAGuÁ DO SUL

o JJ Bordados/Conservas
Verde Vida entra em

campo nesse domingo,
às 15h30 em Joinville
para definir uma vaga
na final da Copa Norte
contra o América.

APartida
é considerada

uma das mais importan
tes da história do clube,
que faz sua segunda par

ticipação do torneio (ano passado
terminou em quarto). O jogo de
ida das semifinais terminou 4x3

para o Vermelhinho, que poderá
empatar que fica com a vaga na

.

final. Se passar pelo América, o JJ
também se garante no Campeo
nato Estadual Não-Profissional
2011, uma vez que o vice e o cam

peão da Copa Norte ficam com as

vagas no certame Estadual.
uÉ só não perder que estamos

dentro. Claro que a vantagem do

empate depende de muitos fa
tores, mas cada gol que a gente
fizer é dois a mais que eles têm

que fazer",' declarou o presiden
te do JJ, Iefcrson de Oliveira. A

equipe não terá Paulinho e Beto,
suspensos, mas contará com o

retorno de Ieferson e Fernando.

"Esperamos que a arbitragem

não nos atrapalhasse e que apite
da mesma forma para os dois ti
mes'" repreendeu Iéferson,

O time jaraguaense possui a

melhor campanha da competi
ção: em cinco jogos teve quatro vi
tórias e apenas uma derrota. Além
disso, o JJ conta com o artilheiro
da competição o atacante Iaíson,
com nove gols. O outro jogo da se

mifinal da Copa Norte será entre

Juventus e o Tupy. O jogo de ida
terminou 2x2 e agora eles se en

frentam na casa do time do bairro

Iririú, que está há três anos invicto
em seus domínios.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

-

Se passar pelo América, JJ Bordados se garante no Campeonato Estadual Não-Profissional 2011

BASQUETE
Infantil feminino

estreia no Estadual'
A equipe Elian/FME de bas

quete infantil feminino entra em

quadra hoje pelo campeonato Es
tadual. O adversário será a Abavi,

. de Rio do Sul, às 17h30, no giná
sio Colégio Evangélico Jaraguá. A

jovem Iéssíca Urban comanda a

equipe. Em 2010, elas foram vice e

perderam o título por dois pontos.

XADREZ

Jaraguaense em

pré-olímpico
.

A enxadrista Jaqueline Correa

Pamplona participa nesse fim de
semana da 1 a etapa do Pré-Olím

pico de Xadrez, que acontece na

cidade de São Paulo. Neste ano, a

Confederação de Xadrez mudou
o sistema de disputa, que antes
era em uma etapa e agora será

disputada em seis.

FUTSAl

Equipe feminina
começa Estad�aI
A equipe de futsal feminino,

ADJ/Grameyer/Postos Mime/FME,
estreia hoje, às 17h30, em Brusque,
no Campeonato Estadual. Esse ano

o certame terá seis equipes na dis

puta: Iaraguá, Brusque, Criciúma,
Ararangua, Caçador e Chapecó.
A ADJ briga diretamente por vaga
contra Brusque.
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GATARINENSE

Quem decide com o Criciúma?
Chapecoense e Avaí duelam amanhã pelo título do returno do Campeonato Estadual

DA REDAÇÃO
O Criciúma, campeão do
turno do Catarinense,
assiste de camarote a

decisão do returno e, por
consequência a definição
de seu adversário na final.

partida acontece às 16h,
no Índio Condá, em

Chapecó, e os donos da

casa, por ter tido a me

lhor campanha, jogam pelo em

pate, enquanto o Avaí precisará
vencer o confronto. E parece que
o Leão é uma pedra no sapado do
técnico da Chapecoense, Mauro

Ovelha. Se ele passar pelo time
da Capital chegará à sua terceira
decisão consecutiva de Campeo
nato Catarinense. Nas duas finais

anteriores, comandou Chapeco
ense e Joinville, e em ambas foi
derrotado pelo Avaí.

Se a equipe do Oeste avançar

DIVULGAÇÃO
essa será a quinta final do trei

nador no Estadual em menos de
oito anos, as outras duas deci
sões foram com Atlético de Ibi
rama (2004 e 2005), das quais ele
foi vice. A fama de "cavalo para

guaio" pode ser esquecida nesse

domingo se a equipe de Mauro

Ovelha confirmar o favoritismo
do Verdão e não sofrer gols.

No lado do Avaí, apesar da
boa campanha da Chapecoen
se, Silas não acredita que o ad
versário seja favorito. "Favorita

não, mas tem uma vantagem.
É uma decisão em um jogo só,
para nós não vai ter domingo
que vem e nem para a Chape
coense. É um duelo que mexe

muito com os nervos, não vai

ser um jogo aberto e acho que
não tem um favorito de en

trada", analisou Silas. A única

mudança do Leão para a par
tida será a entrada do volante
Acleisson no lugar de Marcinho

Guerreiro no time titular. Avaí eliminou o arquirrival Figueirense na semifinal do returno

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

.

.

Indicações aprovadas pelo legls ativo de Gua�mirim:
• Pedido de: reativação da "Iombàda eI ica do 5C413, ixJirro Rio 8ranco, �Io

..

"

-rereador Jorge Feldmann. . :<1'
.

.

i._
,I

.

. (', -z,

•. Pedido de revitalização da 6rea de later do bairto Caixa O'Agua, pelo vereadór Mateus

�nelJi. p '.', Ó:
'

•. �ido de conser1o das calçadas na RlÍttCláudiq Tomasel
• Pedido de macadame e patrpla nas 1�lidades de Putanga e Ti

•
!pme de Ávila. . "� ,l '

-.

• Pedido c:tê troca do toldo nct"Pronto s�rro do Hospital
.

pelo v�or Diogo]unckeS� �<f

• Pedido deti-Qtom . e
-

que favo'lÇOm o em

vel"e(1dor:1Filberto Junckes. . . 1 i
• Pedido ô."refeitura paro construção de Capela Mortuária no Bairro

pelo verea�or Osni Fortunatõ-� '.

.. Pedid9 dit�nalização na Rodovia SC�J3, Bairro Rio Bro�o�. indi,;
Vila CaroliôQ, pelo vereador JaIme de Á.Vila. ::"

• Pedido de isenção do ITR e IPTU para famílias atingidos �Ia cheidS::"
'Caubi Pinheiro, Andréa Verbinem e Jaime de Ávila" ,

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

PREÇOS N° 100/2011.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção
de propostas, visando ao Registro de preços a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIEN

TE ao longo de 12(doze) meses, conforme especificações e quantidades estimadas no

ANEXO I do edital e ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. REGIMENTO:, Lei

Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO

6.737/2009 de 09 de julho de 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos EN

VELOPES: Até às 13:30 horas do dia 12 de maio de 2011, no Setor de Protocolo da Pre

feitura Municipal de' Jaraguá do Sul, sita na R\Ja Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra

do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão

as 13:45hs do dia 12 de maio de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e

Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 171.438,90 (cento e setenta e um

mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do

Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguado
sul.sc.gov.brJaraguá do Sul (SC), 20 de abril de 2011.

IVO KONELL
Secretário de Administração

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

.. - • � • • • .. .. • • • " .. • •••• � � • .. .. .. • � • I

JOGOS PELO BRASil

• CAMPEONATO CATARINENSE
• FINAL - RETURNO

AMANHÃ
•

16h - Chapecoense X Avaí

Sherry Turkle

• CAMPEONATO GAÚCHO
• FINAL - RETURNO

AMANHÃ
16h -Internacional x Grêmio

• CAMPEONATO CARIOCA .

• FINAL - RETURNO

AMANHÃ
16h - Vasco x Flamengo

• CAMPEONATO PARANAENSE
• 118RODADA

HOJE
16h - Rio Branco-PR x Atlético-PR

18h30 - cascavel x Paraná Clube

AMANHÃ
15h30 -Iraty x Paranavaí
15h30 - Corinthians-PR x Operário
15h45 - Coritiba x Cianorte
15h45 - Arapongas x Roma-PR

• CAMPEONATO PAUUSTA
• SEMIFINAL

HOJE

16h - São Paulo x Santos

AMANHÃ
16h - Palmeiras x Corinthians

Aprendizado, experiências de sucesso,

inspiração e relacionamentos. Marque um encontro com

as doze grandes referências que traremos para você.

Mário Sér'gio CorteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.Pesquisadora e Professora de Sociologia do

Massachusetts Institute of Technology (Mln .

Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harvard.
Albert fishlow
Economista, Brasilianista, Professor Emérito
da Universidade Columbia, de Nova York.

Henrique MeireUes
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Ricardo Guimarães
CEO e Fundador da Thymus Branding.

Roberto lima
Presidente da Vivo .

Aiex Atala
Fundador do Restaurante DOM,
Chefe de Cozinha.

Marc Alexander
Gestor Global de Inovação da Intel Capital.

Brasil x China: A Visão da Nova Relação Comercial Bilateral

Participação Especial: Robert'o l\lfUani
Miriam leitão' Vice·Presidente da Comexport e Diretor Fundador

Jornalista, Apresentadora e Comentarista de Economia. do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Luiz Augusto Castro Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008

e no Japão de 2008 a 2010.

Antonio Barros de Castro
Ex-Presidente do BNDES e Consultor Editorial

do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).
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Justiça isola área no

Parque de Eventos
Decisão ocorreu após pedido protocolado no Fórum
GUARAMIRIM vários veículos enterradas.

Na próxima segunda-feira, a

Polícia Civil deve realizar escava

ções no local para tentar. localizar
os materiais que teriam sido en

terrados naquela área. "O secre

tário Ademir Tank afirmou que
há, inclusive, carcaças de ambu
lâncias enterradas ali", comentou

o vereador Caubi Pinheiro. A des

confiança dos vereadores é de que
alguém teria vendido as peças que'
podiam ser reutilizadas, escon

dendo o restante dos materiais

que não tinham mais serventia.
Este é mais um' desdobra

mento das investigações que ini
ciaram a partir do sumiço de um

ônibus doado há cerca de cinco
anos pela Receita Federal à Ad

ministração de Guaramirim.
I

No início do mês, a oposição

A Justiça interditou ontem
uma área nos fundos
\

do terreno onde ficava
o Parque MuniCipal de
Eventos Manoel Perfeito
Aguiar, na 8R-280, em '

Guaramirim.

interdição foi um pedido
dos vereadores Caubi Pi

nheiro, Diogo Iunckes e

Jaime Teodoro de Ávila,
protocolado na semana que pas
sou junto ao Fórum, com base
no depoimento do ex-secretário

municipal do Desenvolvimen
to Econômico, Ademir Tank, que
afirmou que no local há peças de

propôs apurar o sumiço deste
ônibus, que desapareceu do esta

.cíonamento do Parque de Eventos
,

no dia 18 de março passado. Na

ocasião, foi registrado um bole
tim de ocorrência na delegacia
de polícia e a Controladoria Geral
da Prefeitura abriu um inquérito
administrativo para apuração dos
fatos, concluindo que o ex-secre

tário Ademir Tank, é o responsável
pelo desaparecimento do ônibus.
O caso culminou com a saída de
Tank da Prefeitura.

Uma CI (Comissão de Inquéri
to) para investigar o caso está em

andamento e parte dos envolvidos

já estiveram na Câmara de Verea
dores prestando depoimento.

• Bisângela PezzuUi
elis@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Área, que foi interditada na noite de ontem, será escavada para localizar peças que estariam enterradas

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ESTAVA POLUINDO RIO

Empresa é multada em RS 15 mil
A Fujama (Fundação Jaragua- no leito do Rio Itapocu. ção a empresa tem 20 dias para

ense do Meio Ambiente) interdi- De acordo com o presidente da recorrer da multa.
tau ontem a estação de tratamen- Fujama, César Rocha, moradores Rocha afirma que casos como

to de efluentes de uma empresa daquela região já haviam feito vá- esses são isolados. ''A grande
têxtil localizada na rua Jorge Czer- rias reclamações a respeito do pro- maioria das empresas de Iaraguá
niewicz, no bairro' Czerniewicz, blema junto ao órgão. "Depois de do Sul trata adequadamente seus

próxima da Ponte Grubba. Esta se- ser multada, a empresa continuou resíduos", garante. A reportagem
mana, a empresa já havia recebido a lançar seus efluentes no rio, por de O Correio do Povo entrou em

notificação n� valor de R$ 15 mil isso interditamos a estação até que contato com a empresa notifica

por jogar água utilizada na tintu- esteja apta ti funcionar", informou. da, mas não conseguiu localizar
faria setrttratamento' d1teraTÍ1e'ntê� .

Segurrdb"él'é,'l1à caso: da'rmtifica-:" bS respoi1sávéis.
'

EDUARDO MONTECINO

Maria confeccionou cartazes para protestar contra a situação da rua

Moradores sofrem com

falta de infraestrutura
Cerca de 35 famílias que resi

dem na ruaÁguas Claras, bairro Ilha
da Figueira, estão sofrendo com a

falta de infraestrutura no local. A

rua não tem pavimentação' e a tu

bulação é insuficiente. De acordo
com a moradora Maria: de Ramos

Santos, desde as chuvas de 2008 há
a promessa de melhorias na rua. "Já
cansei de procurar a Prefeitura. Pro
metem solucionar o problema, mas

ficasó na promessa. Quando chove
é impossível um carro subir nesta

rua Nem os bombeiros conseguem
subir. Todos 'nós aqui pagamos
IPfU, mas não recebemos nada em

troca", desabafa A moradora che

gou a fazer cartazes de protesto para
colocar em frente à residência O se

cretário municipal de Obras, Valdir
Bordín, não foi localizado para falar
sobre o assunto.
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Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 41'3371 7511 - Fax 47 3275 1820 ....

us direitos, a

egócios jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

o Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem) comu

nica que o Concurso Público nO 001/2011 -Issem foi homologado na

data de 26 de abril de 2011, através da Portaria nO 159/2011. Comu
nica também que a lista de aprovados no concurso está disponível
no site da Sociesc, www.sociesc.org.br/concursos.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente .

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
PREGÃO ELETRÔNICO nO 34/2011

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, através de seu Presidente, torna

público para conhecimento dos interessados no Pregão Eletrônico 34/2011,
que está realizando alterações nos itens 01,02,03 e 04, objetos do edital. As

alterações estarão contempladas no edital versão II que estará disponível
no portal cidade compras a partir de 02/05/2011. Sendo assim, e por força
do §4° do art. 21 da lei Federal n.o 8.666/93, tendo em vista as alterações
modificarem a formulação das propostas, a Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul comunica aos interessados, que está prorrogando a data de recebi
mento, abertura e disputa de preços, como segue:
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 18/05/2011, às 09:00h.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/05/2011, às 09:05h.
-INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18/05/2011, às09:15h.
Jaraguá do Sul, SC, 29 de abril de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
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*Promoção "GPS em toda a linha zero quilômetro" válida enquanto durarem os estoques ou até 30104/2011. Modelo GPS: Navegador GPS Portátil H-Buster

(HBN-4310P). Oualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.�r.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.. BANCOVOLKSWÀGEN • 47 3274 6000
Caraguá Auto EUte

A escolha perfeita
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