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Polícia descobre dois
veículos enterrados

Investigação sobre crime no terreno do Parque de Exposições de Guaramirim foi reaberta

após solicitação dos vereadores de oposição ao prefeito Nilson Bylaardt, com base no

depoimento do ex-secretário Ademir Tank. Ambulância e utilitário retirados de circulação
foram identificados pelas placas, mas autenticidade deverá ser comprovada através de perícia.

EDUARDO MONTECINO

Delegado Daniel Dias (foto) afirma que responsáveis O Procurador geral Fagner
poderão responder por improbidade administrativa, Azambuja garante que culpados

danos ao patrimônio público e corrupção. serão exonerados da Prefeitura.
O Vereadores podem abrir nova CI para

apurar desaparecimento de outros
pertences do patrimônio público.

r

AeromodelisrnQ �eúne
.

'

amantes do esporte
Encontro Regional de
Aeromodelos acontece
neste sábado, a partir das
8h, na Estrada Jacu-Açú.
Cerca de 30 réplicas de

..

..

aviões e helicópteros farão
acrobacias no ar. Página 24

Hoje tem futsal em
dose dupla na Arena
Feminino inicia disputa por
uma vaga na semifinal e
masculino tentar vencer pela
primeira vez no Estadual.
Entrada é gratuita e jogos serão
às 18h e 20h30. Página 25

Professores do Vale
iniciam mobilização
Parte das escolas da região
reduziu o tempo de aula de
45 para 30 minutos. Categoria
reivindica que governo
do Estado pague o piso
sem considerar os abonos,
chegando a um salário de
R$ 1.597 mensais. Página 22
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Silvia Kita
Banda de Música
Carlos Gomes

Amúsica encanta e seus acordes são

significativos em todas as idades.

uitas bandas de mú
sica passaram e ain
da estão surgindo
em nossa cidade.

Algumas de saudosa memória,
outras às vezes esquecidas. So
mente alguns familiares lem
bram que o avô ou pai tocavam
determinado instrumento.

A Banda Carlos Gomes, funda
da em 1954 em Três Rios do Norte,
não durou longos anos, mas dei

xou saudades nos frequentadores
de festas de atiradores, bailes so

ciais e públicos. As dificuldades

enfrentadas pelos seus compo
nentes erammuitas, tendo em vis
ta que a maioria era agricultor ou
artesão. Trabalhavam duramente
durante a semana para se dedi
carem aos instrumentos musicais
nos finais de semana.

Faziam parte desta Banda:
Ernesto Kneubühler (clarineta),
Joaquim Piazera (piston), Luiz
Schwarz e Waldemar Schwarz

(trombone), Helmuth Schwarz

(contrabaixo), Arno Müller

(bumbo), Rudi Klitzke (pratos),
Egon Kneubühler (bateria).

A FEBRE AFTOSA CHEGA AO DISTRITO
Como tratar doença

tão fulminante
Com o título de A Aftosa

em Jaraguá, o jornal Correio do
Povo de fevereiro de 1927, trazia
a público o problema enfrenta-

.

do pelos criadores da região.
Inicialmente na região do

Rio Cerro, passou rapidamen
te para as demais áreas doDis-

,

trito. A administração pública
solicitou a presença de um

veterinário e vacinas contra a

peste que estava dizimando o

gado. A Diretoria. de Higiene
estava divulgando como deve
ria ser o tratamento:

-, Tratamento do Úbere com
,

'pomada de zinco
I _ Tratamento das patas com

solução de pedra hume e

açafrão'
-Tratamento da boca, com la

vagens de solução de hume.
Recomendava ainda cobrir

os locais do gado com cal, tro
cando todos os dias,ou ainda,
fazer local para gado ficar com
água de cal cobrindo as patas.

Algum tempo depois che

gavam ao Distrito, veteriná
rios vindos de Florianópolis,
liderados pelo Dr. Correa de
Mello para tentar erradicar a

doença, tendo em vista que os

criadores não estavam cum

prindo com as determinações H

da Diretoria de Higiene.

Documento
e História

Publicamos na edição anterior
um texto sobre a importância dos
documentos como fonte de pes
quisa histórica. No texto comenta

mos sobre oRequerimento de 1935

do Sr. Alfredo KIug dizendo que
tinha um comércio de secos e mo

lhados, padaria e açougue no Rio
Cerro e que estava vendendo para
EugênioWensersky.

Casas Comerciais
existentes
em 1949

Iaraguá em 1949 era um pe
queno município com pouco
mais de 20.000 habitantes, prin
cipalmente na área rural. Exis
tiam casas de secos e molhados

(que eram chamadas de vendas)
em várias regiões rurais, mas o

comércio era mais intenso nas

ruas centrais do município.
Na Rua Presidente Epitácio

Pessoa tinha a casa de fazendas
de Ialile Tobias, de acessórios

para automóveis de Blosfeldt &

Cia, a Empresul que vendia ma

terial elétrico e o comércio de
Bernardo Grubba, que vendia

ferragens, fazendas, produtos
alimentícios.

Na Rua Marechal Floriano
Peixoto havia a sorveteria de Ri
cardo Harnack, a farmácia de
Schulz Irmãos, a loja de calçados
de OttoWagner e a casa de ferra

gens de Alais Stüber.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

ANUNCIANDO...
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Propaganda da loja de calçados do
senhor José Peters em 1926

O Governador
em Jaraguá

o jornal Correio do 'Povo deste dia

publicava artigo intitulado "O Dr. Gover

nador em Jaraguá", que estava de pas

sagem por este Distrito, pois se dirigia a

São Bento. Toda a comitiva do Governa
dor Adolpho Konder foi agraciada com

um banquete para 80 talheres, sendo

homenageado também o Presidente do

Superior Tribunal de Justiça Dr. Tavares
Sobrinho.OGovernador enalteceu o povo
progressista e trabalhador de Jaraguá. A
festa durou por mais algumas horas com
baile abrilhantado porbandademúsica.

Instrução
pública
municipal

.,

Publicava-se a estatís-
tica escolar do município
de Joinville, e destaca
mos os dados do Distrito

Iaraguá:
- Alfabetizados: 9.339
- Analfabetos maiores. de
7 anos: 1.654

-Analfabetos commenos

de 7 anos: 3.063 Página do Correio do

-17,7%deanalfabetos -, �o}�ode14demaiode1927 �-----
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PONTO DE VISTA

DurvalMarcattQ,
'pre$iâente daAcijs

Politicus Imbecilius
Esta seria, por óbvio, uma extinção que não faria mal para ninguém ...

esta quarta-feira, 11, o deputado federal Jair
Bolsonaro (PP-RJ), que frequenta há tempos
os noticiários nacionais, sempre ocupando
uma posição de destaque que não é de cau

sar inveja a ninguém,manifestou -se de modo a, mais
uma vez, apresentar uma receita de' como se tornar

uma pessoa inútil, imbecil e desviada dos mais ele
mentares padrões morais e éticos, que devem servir
de base à construção de uma sociedade onde devem

imperar o respeito mútuo entre os cidadãos.
Aívai a receita do ignóbil deputado Jair Bolsonaro:
Ingredientes: 1 deputado federal imbecil e

alheio às coisas que acontecem ao seu redor; 1 gru
po de pessoas a atingir (lésbicas, gays, bisexuais e
transexuais - LGTB); l.grupo de cidadãos (popula
ção); 1 (uma) mídia - preferencialmente televisiva
- para divulgar as ideias do deputado federal imbe
cil; 1 (uma) pitada de preconceito ...

Modo de fazer: Primeiro passo: pegue o depu
tado federal imbecil e que insiste em acreditar que
está vivendo em um mundo no qual só ele acredita

existir, coloque o mesmo em frente a urna câmera de
TV e peça-o para que passe a apresentar suas ideias
preconceituosas (e por que não dizer - criminosas),
especialmente em relação a um grupo de cidadãos

(representados pelos que possuem a opção sexual
definida corno sendo lésbicas, gays, transexuais e

bissexuais - LGTB), que possui o mesmo conjunto de
direitos e deveres que é destinado a toda a população
de maneira geral, sem qualquer distinção.

A seguir, faça com que este estúpido deputado
federal se dirija à população de maneira agressiva,
vomitando suas ideias preconceituosas e homofóbi-

cas, de modo a que se acredite, que o planeta terra

não é de fato redondo, assim como todas as pessoas
possuem as mesmas características, inclusive quan
to às opções relacionadas com a sexualidade. Deixe
o deputado vomitar, vomitar e vomitar suas ideias

preconceituosas, e ao final, reserve em banho maria,
até que a população de fato acredite que papai noel
existe e virá em dezembro, que o coelho realmente
bota ovos na páscoa, que o planeta terra não é redon

do, que não estamos vivendo em 2011 e que todas as

pessoas são iguais em tudo, não sendo suportável ou
admissível, qualquer diferença entre elas.

Após', aqueça o fomo à temperatura de 500 graus,
deixando a população extremamente incrédula em

assistir a massa de absurdos, preconceitos e despro
pósitos, representada pelas verborragias manifestadas
pelo ignóbil deputado, Ao final, retire do fomo, reserve
e deixe esfriar.

Ao final, se terá urn deputado federal imbecil, o qual
se recomenda seja colocado no formal e, após, exposto '

em lugar de destaque no GrandeMuseu da Imbecilida
de e Criminalidade Brasileiro. Aliás, pela quantidade de
acervo a ser legado pelo estúpido deputado, quem sabe
ele poderá, nestemesmo museu, ocupar não só urn lu

gar de destaque, mas urna galeria inteira.
E assim, a população brasileira, poderá efetuar vi

sitação a este museu, de modo a poder ver para crer,

que realmente, urn dia, como nunca antes na história
deste país, existiu urn espécime raro da categoria poli
ticus imbeliciilus, que felizmente parece ocupar a lista
dos animais - irracionais - ameaçados de extinção. Esta
seria, por óbvio, urna extinção que não faria mal para
ninguém...e que com certeza ocorrerá em breve.

SERViÇO

�vn]su]t\,

Jaragua tem Sábado in Rock
Para quem gosta de Rock, aAssociação de Ban

das de Iaraguá do Sul e a Fundação Cultural ofe
recem neste sábado uma apresentação aberta, das
bandas The Seres (Rock progressivo de Jaraguá do
Sul), Rota Sallon (Punk Rock de Jaraguá do Sul) e

Cadaverick Hotel. O Sábado in Rock acontece no
....-

anfiteatro do Centro Histórico, na Avenida Getúlio
Vargas, das 14h às 18h.

O Baile de Ouro acontece hoje na Sociedade
Brüderthal, em Guaramirim. O evento é uma pro
moção da turma de Engenharia da Produção 1.8
da Uniasselvi/Fameg com o objetivo de arrecadar
fundos para-a formatura, em fevereiro. de 2012. O
baile será animado pelo som de Flavio Dalcin e

.

banda. Ouro, além da banda Reluz. Ingressos an

tecipados por R$ 10 nos seguintes pontos: Posto
28, Mercado Mano, Smurfs Lanches, Posto Mime
de Guaramirim e Schroeder e com os acadêmicos.

BA,IRHO)

Sábado cidadão em Guaramirim
Hoje, a Prefeitura de Guaramirim leva o Sábado

Cidadão ao bairro Rio Branco. A partir das 13h, as
atividades ocorrem na estrutura que será armada na
rua Jacó Reinert, em, frente ao posto de saúde. Entre
as atividades estão apresentação do Coral dos Fun
cionários do Governo de Guaramirim, distribuição
demudas, oficinas e brinquedos para crianças, mas
sagem, acupuntura e hidratação facial.

��' IUI�.TO·" ,a��' n"('�Uqf��('dl"UI� � I. W $mW9t.ll\a � "JIl%�n I ,N

Posto de Saúde faz mutirão
O Posto de Saúde Agostinho Luís Bianchi, do

bairro Santo Antônio, realiza hoje um mutirão
com seus funcionários para a confecção do Cartão
Nacional dê Saúde. Todos os moradores do Santo
Antônio e Três Rios do Norte, que ainda não têm o

. cartão, devem comparecer no posto das 7h às 16h

para fazer o cartão. É necessário identidade e um

comprovante de residência. O cartão nacional é
fundamental na hora de fazer internações, cirur
gias e exames especializados pelo SUS.,
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COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
21061936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA
HORST BAUMLE

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

* telefone (* não serão publicados),

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

• Pedido (ia troca do toldo no Pronto Socorre do Hospital Municipal Santo Antônio(
pelo ve�eodor Diogo Junckes.

• Pedido de tr(damento e condições que favoreçam o empreendedÇ)r indiviclllal, pelo
vereador Gilberto Junckes,

• Pedido à prefeitura para construçóo de Capela Mortuária no Bairro, dq CornceirÇlj
pelo vereador Osni ForturlQio.

• Pedido de sinalização na Rodovia 5C-413, Bairra Rio Branco, indicpndo o acesso à
Vila Carolina, pelo vereador Jaime de Ávila.

• Pedido de isenção do ITR e IPTU para famílias atingidas pela cheias, pelos vereadores
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. Cidadania em primeiro lugar

Câmara de Vereadores

Guaramirim
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Patricia Moraes- Levanta

mentos internacionais apontam
sistematicamente a extrema de

fasagem do sistema educacional
brasileiro. Jaraguá se sobressai
nesse cenário quase caótico, por
onde o senhor começaria uma

revolução na área? Que pontos
precisam sermudados?

Silvio Celeste- Em primei
ro lugar é preciso valorizar os

-profissionais da educação. Não
adianta ter material, estrutura

e equipamento se você não tem

profissionais capacitados para
lecionar, principalmente no en

sino infantil e fundamental. A

criança e o adolescente preci
sam ter um professor motivado
e qualificado que as estimulem
a aprender e conhecer. A ques
tão salarial é muito importante.
A Prefeitura de Iaraguá, quando

abre concurso para professores,
recebe inscrições de profissio
nais de todo o país, porque nós

pagamos bem. Claro que não

basta só o salário, se o profes
sor não tiver talento, vocação e

motivação, não adianta. Eu acre

dito que a educação se faz com

alguns princípios básicos, entre
eles o salário e a capacitação.
Aqui -no município esse movi

mento é constante.

MARCELE GOUCHE

() (:()ltlll�I() �

Rua XV deNovembro, 1.833 • Centro
• Pomerode • adegarn.o,nsaraz@gmail.co;11l

>41 3381t:1406
.'

w.f: "i��.
'. '

ficações no cálculo.Hoje qual é a
realidade no município, amedi
da vai trazer impacto?

Celeste- Não vamos sofrer
impacto nenhum. Porque um

professor inicial com 40 horas
recebe em torno de R$ 2.300 sem

abonos e gratificações. Depois
pagamos mais 8% para quem
tem pós-graduação, 20% para
quem tem regência de classe e

mais 10% por cursos que ele faz
a cada 80 noras, e a cada três
anos mais 6% por tempo de ser

viço. Nosso salário está entre os

melhores do Brasil. A dedicação
do professor precisa ser muito

grande, vai muito além do perí
odo em que ele está em sala de
aula. Eu sempre digo o seguinte,
leve o que você tem de melhor

para sala de aula para conseguir
atrair a garotada, o que hoje em

dia não é fácil e fica impossível
com professor desmotivado.

Patricia - O salário acima da
média reflete nos resultados do

município?
Celeste - Com absoluta certeza.

Jaraguá do Sul e Chapecó foram as

duas cidades escolhidas peloMinis
tério da Educação para fazer uma

experiência inovadora. Na Walde
mar Schimidt, na llha da Figueira,
cada aluno vai ter seu netbook, que
ele vai poder levar para casa e es

tudar através dele. Nós temos uma
históriamuito bonita na educação e

o Ministério da Educação reconhe
ce isso. As provas gerais apontam
nossos resultados positivos. Somos
destaques no país, e isso não é de

hoje. Temos que melhorar sempre,
mas precisamos valorizar o que te
mos alcançado.

t

Patricia - Se a melhoria do
sistema educacional passa obri

gatoriamente pela valorização
do professor, porque é tão difícil
fazer o governo do Estado en

tender isso? O piso nacional de

R$ 1.180 precisou ser garantido
pelo SupremoTribunal Federal e
o governo ainda criou polêmica
ao incorporar os abonos e grati-

T EVI

'� escola é o lu rmais
democrático omundo"
Secretário Silvio Celeste fala sobre educação, política e sua possível saída do PSDB

JARAGUÁ DO SUL
Bom de conversa, voz mansa,

mas de quem tem convicção da

quilo que fala. Amante da músi
ca e da educação, Silvio Celeste
é um sujeito agradável. Atuou
como professor por mais de 20

anos, é formado em História e

Pedagogia, com pós em História
Social pela Universidade de Ita

jai. Nasceu entre Massaranduba
e Luiz Alves, saiu da região para
viver em Campinas por alguns
anos e depois retornou a jara
guá do Sul. É casado e diz que
melhorou como pessoa e como

profissional depois de vivenciar
a paternidade. É pai de dois me
ninos com quem toma algumas
aulas sobre tecnologia. Entrou
na política ao se filiar ao PSDB,
por convite do também secretário
Célio Bayer; em 1989. Foi secretá
rio de Cultura, Esporte e Lazer
no governo do ex-prefeito Geral
do Werninghaus, vereador entre
2000 e 2004 e hoje desempenha o

cargo de secretário de Educação.
Participou da eleição da prefei
ta Cecília Konell ativamente.

Acompanhado do seu insepará
vel violão, alegrava os comícios
e encontros, chegou a fazer o

jingle da campanha e se viu em

um conflito com o fim da alian

ça entre democratas e tucanos.

Nos próximos meses pode trocar

de ninho, mas diz que a decisão
ainda não está tomada e vai de

pender de uma reflexão. Se as dú
vidas políticas agora fazem parte
do seu dia a dia, Celeste tem a

certeza de que somente através
da educação é possível construir
uma sociedade' melhor. Na en

trevista a seguir; o secretário fala
da importância do professor; da
tecnologia e das mudanças que o

setor enfrenta. Acompanhe:
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Educação aprovou a flexibili

zação da grade escolar; dan
do mais autonomia às escolas

para definir seu currículo de
acordo com a realidade de seus
alunos. Acredita que a mudan

ça vai despertar mais interesse
dos jovens e diminuir a evasão
escolar?

Celeste - A mudança foi ex
celente. Digo pormim, emmate

mática, eu me esforçava, levan
tavamais cedo para estudar, mas
tinha muita dificuldade. E com

as mudanças, os alunos poderão
se aprofundar nas suas áreas de
interesse, claro que o básico é

obrigatório para todos. Mas no

segundo grau vai ser dividido por
áreas e uma pessoa que não tem
interesse de seguir uma carreira
na área de exatas não vai precisar
estudar tanto química e física,
mas vai ter uma carga maior de

Patricia - O relacionamento português, geografia e história
entre professor e aluno também por exemplo. A evasão escolar

passou por uma imensa trans- nessa faixa chega a ser de 30%

formação, não é? no país, com amudança e com o

Celeste- E como! Quando eu reforço dos cursos profissionali
comecei a dar aula, o professor zantes, a escola vai se tornando'

chegava na porta da sala e os mais flexível e atraente.
alunos se levantavam. Depois _

isso foi desaparecendo e nem era

importante mesmo. Mas era as

sim porque os pais na época ins
truíam seus filhos para respeitar
o professor. Agora as crianças e

jovens são educados de maneira

diferente, a família que acompa
nhava a rotina do filho, hoje tem
uma agenda apertada. O jovem
recebe um monte de informa

ção' é bombardeado toda hora.
Também surgiu a filosofia do

diálogo, mas tem gente que con
funde liberdade, diálogo, com li

bertinagem, permite que o filho

faça tudo. Quem não segura o

filho quando ele é bebê, criança,
depois não segura nunca mais.
A falta de limite é sem dúvida o

grande problema e que de uma

maneira ou outra foi parar na

mão do professor. A disciplina
é importante para formação do

indivíduo, os pais que não perce
bem isso estão prejudicando seu

filho. E a escola tem que saber a

importância de trabalhar o con

teúdo, mas também a cidadania.

Patricia- Omovimento Todos

pelaEducação lançou uma cam
panha nacional com o slogan
"Um bom professor, um bom

começo". No século 21, na era do
conhecimento, como definir um
bommestre?

Celeste- Eu definiria um bom

professor como a pessoa que
não fica parada no tempo. Nós
viemos antes da máquina e te

mos dificuldade para dominá-la.
Nossos filhos têm uma facilidade
incrível para dominar a tecnolo

gia e eles estão na sala de aula.
Por isso é preciso acompanhar
o tempo. Da mesma forma que
'você acompanha, se capacita,
é preciso ter formação, caráter,
ética, boa vontade. Se conseguir
reunir formação e informação,
teremos um bom professor, um
profissional completo.

Patricia - Na semana pas
sada o Conselho Nacional de

Patricia - Ameta do Ministé
rio da Educação é de que a mé
dia dos estudantes brasileiros
alcance 6,0 em 2022. Não é fal
ta de ambição de quem admi
nistra o setor no país? Pois no

levantamento de 2009 Jaraguá
do Sul alcançou 5,6 e 5,2, nos
anos iniciais e anos finais, res
pectivamente

. Celeste- Nós temos que avan

çar mais do que isso. Mas em

algumas regiões do Brasil esse

índice está em 1.8, 2.1, porque a

educação foi abandonada. Uma
escola aqui de Jaraguá teve 3.8
no Ideb e depois de dois anos,
com um trabalho desenvolvi
do lá, a escola passou para 5.1.

Aqui nós queremos passar do
6.0 e seguir adiante. Esses ins
trumentos de avaliação são im-

.

portantes, motivam. As escolas

querem ter bons resultados.
O bom professor é aquele que
consegue ajudar os alunos a su

perar as suas dificuldades. A es

cola é o lugar mais democrático
do mundo, e isso é fantástico. Às
vezes vocême liga perguntando
algumas coisas de política e eu

Política 5

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC, llU626S/O
PráfisSIO'lalismo Qualidade

E:qJeriénCl6
R!lSllollS<loilKlade

Confiança
Competênr.ia

Credibilidade

gumz@gumz.com.brwww.gumz.com.br

(41)3371-4747 umA P41RCERIIl QUE DÁ CERTO. Desde 1978

nhecimento necessário? Isso é
correto?

Celeste - Alguns alunos têm
dificuldade apenas em uma dis

ciplina, então procuramos fa
zer um trabalho diferenciado. A

reprovação não é correta nessa

situação. Mas precisa ser avalia
do caso por caso. A tendência é

que a gente baixe ainda mais os

índices de repetência; queremos
ficar abaixo de 3%. A evasão nas

séries iniciais é de menos de 1%
e o analfabetismo abaixo de '3%.
Temos bons números.

Patricia - A educação infantil
ainda é um grande problema.
Que avanç,os a secretaria tem

conquistado no setor?
Celeste - Toda 'a cidade onde

tem creche tem fila. O impor
tante é fazer a fila andar. O com

promisso feito com o Ministério
Público é que a gente iria abrir

.

280 novas vagas por ano. No ano

passado conseguimos abrir 400 e

esse ano vamos passar disso. Nos
centros infantis hoje são quatro
mil alunos e existem duas mil

crianças, de quatro a seis anos,
nas escolas. A educação nessa

faixa etária vai ser obrigatória.
Em dezembro de 2008, nós tí-

.
nhamos SOQ alunos de quatro
anos, em 2011, temos 2.500, I

porque a partir de 2016 vai ser

obrigatório para todos, então,
os pais já colocam na escola

para que seus filhos acom

panhem e se adaptem. E nós
estamos ampliando, cons

truindo, dificilmente você
encontra urna escola que não

passou ou não está passan
do por reforma em Jaraguá. A
educação virou um canteiro de
obras. Essa vai ser uma grande
marca do atual governo. A Cecí
lia é do setor e tem grande apre
ço pela educação.

prefiro não comentar, porque
um secretário de Educação não

pode ficar brigando através dos

jornais, que exemplo eu daria

para os estudantes?

Patricia - Eu até tinha deixado
para falar sobre política depois,
é uma técnica jornalística que
ensina a abordar o tema mais

espinhoso no final. Mas, já que o

senhorme deu a deixa, com o fim
da aliança entre o PSDB e o DEM,
que rumo tomara?

Celeste- A prefeita nunca

me pediu para entrar nesse ou

em outro partido, Eu fui um dos

primeiros a ser convidado para
trabalhar nesse governo. Eu te

nho um compromisso com a

Cecília e com a educação. Eu te

nho recebido todo apoio da pre
feita. Nosso investimento geral
no setor é de 30%, quando a lei
manda que seja 25%. E a políti
ca no Brasil vive um período de

mudanças, criação de um novo

partido, novos caminhos, novos
convites. Estou refletindo sobre
essas questões, assim comomui
ta gente.

Patricia - A tendência é de

que o senhor se filie ao PSD?
Celeste - A tendência no mo

mento é de analisar e depois
tomar uma decisão. Não tenho

prazo para isso, não estou sen

do pressionado por ninguém. Só
posso agradecer a compreensão
da prefeita. Certamente vou to

mar um encaminhamento, tal
vez até para uma nova direção,
mas é uma decisão que passa por
uma análise.

Patricia - A média de repro
vação nas escolas municipais
é de 5,18%, há uma orientação
para que os alunos passem de
ano mesmo sem ter obtido o co-

,_ .. .1
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CHARGE

A ttLt6AC'ATÁ eM fA�1A
cç \N\}eSf\6AtoRES.
VccÊ,QUE (NVES"6A
AVl� DE TOro MU�to,
NkQUERSE
(AADItAíAA �

DOLErTOR

Sou Professor sim!
E com muito orgulho

,
_ ..

'--ostaríamos nesse momen

to da compreensão e do

apoio dos pais dos nossos

�..alunos e não menos impor
tante da sociedade em geral. Es
tamos apenas nos manifestando
a favor dos nossos direitos que é
a implementação da Lei do Piso
Salarial do professor reafirmada
pelo Supremo Tri
bunal Federal. Nas
salas de aulas, expli
camos aos nossos

alunos nossos deve

res, nossos direitos,
e que as leis em todo
seu âmbito têm que
se compridas. Tanto
se preocupam agora
com as aulas que es

tão sendo reduzidas
em. 75 minutos em

cada período,. mas

não preocupam com

a burocracia por eles

imposta que faz com que as es

colas iniciem o ano letivo sem o

quadro de professores completo,
sendo completados namaioria lá
pelo fim do mês março. Os pro
fessores ACTs que ficam sem re

ceber salários de 31 de dezembro
até fim do mês de março de cada
início de ano. O mais impressio
nante é a forma de dar "esmolas",
como a licença prêmio por tempo
de serviço que, na verdade deveria
ser chamada de licença castigo,
pois o salário é reduzido em mé
dia em tomo de R$ 500 à R$ 700

ao mês. O que falar do Prêmio

Assiduidade, no qual o professor
só recebe se não tiver nenhuma
falta injustificada no ano, somos

seres humanos e também pode
mos ficar.doentes, o que dizer das
mulheres (professoras) que têm
de ter a durámissão de optar em
receber o prêmio assiduidade ou

optar em entrar de

licença materni
dade para ser mãe

e, assim perder
seu direito de re

ceber seu prêmio
pelo simples fato'
de querer ser mãe.
Senhor governador
do Estado e senhor
secretário da Edu

cação, lembre-se

que quem cortou

seus cordões umbi
licais quando nas-

ceram foi ummédi-

"

"
co que, para exercer sua profissão
e ter trazido vocês à vida, passa
ram por uma sala de aula onde
estava um simples professor exer
cendo seu sacerdócio, e que hoje
vocês dizem não entender essa

movimentação.O que mais nos

deixa entristecidos é que o gover
no de SantaCatarina está enrolan
do professores, enrolando assim

a educação de nosso Estado sim

plesmente por que não querem
cumprir a lei do piso.

JoséAltair Venturi, professor da .

.. Es.cola.São Pedro de Guaramirim

EDrTORIAL

garantir O dinheiro.
Emmeio à lutapela vida, Iéssíca e sua família de

pendem de algo que nenhum dinheiro no mundo

pode comprar: a solidariedade. Estudos já compro
varam que "fazer o bem faz bem". É um ótimo re

médio para o coração e o sistema

imunológico, além de aumentar a '

expectativa de vida e avitalidade.
E o melhor é que para ser

solidário nem sempre é preci
so investir grandes quantias em
dinheiro. Atitudes simples do
dia a dia, como dar o lugar para
uma pessoa mais velha se sen

tar' ajudar alguém a atravessar

a rua, dizer bom dia, sorrir para
o outro no elevador, são capazes
de transformar tanto a vida de

quem distribui o respeito quanto a de quem rece

be a gentileza.
Então, quetal fazermos uma grande corrente

de solidariedade?

Fazer o bem
eportagem publicada na edição do O
Correio do Povo de quinta-feira mos

trou a difícil situação enfrentada pela
família da menina Jéssica Aparecida

Flores, de 13 anos. Portadora de uma má for

mação congênita no sistema

nervoso, a garota se locomove

apenas com cadeira. de rodas.
Além disso, ela possui atrofia
muscular e a bexiga e o intesti
no são comprometidos.

Pesando apenas 11 quilos, lés
sica precisa fazer uma cirurgia na
coluna e, para isso, é necessário

ganhar pelomenosmais dois qui
los para não correr risco de vida.A

operação, que ainda não tem data

marcada, pode custar de R$ 50 a

100 mil. A mãe da menina, Alciones Peters, arreca
dou R$ 9.230 com uma rifa e um bingo e recebeu R$
4,1 mil em doações de empresários de Jaraguá, ven
deu a casa e fez um empréstimo de R$ 30 mil para

existência.
Deus sorri, e diz: Não tem importância. Eu pos

so dar um jeito nisso. Ela é perfeita. Possui o egoís-
mo no ponto certo.

.

OAnjo engasgou.
- Egoísmo? E isso é, por acaso, virtude?
Deus acenou que sim e acrescentou:
- Se ela não conseguir se separar da criança de

vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, esta é
uma mulher que abençoarei com
uma criança menos perfeita. Ela
ainda não faz ideia, mas ela será,
também, muito invejada. Sabe,
ela nunca irá admitir uma pala
vra não dita, nunca considerará
um passo como uma coisa co

mum. Quando sua criança falar
"mamãe" pela primeira vez, ela

pressentirá que está presenciando
ummilagre. Quando ela descrever
uma árvore com um pôr-da-sol
para sua filha, ela verá como pou
cos já conseguiram ver a minha

obra ... Eu a permitirei ver claramente coisas como

ignorância, crueldade, preconceito e a ajudarei su
perar tudo. Eu estarei ao seu lado a cada minuto
de sua vida, porque ela estará trabalhando junto
comigo.

- Bom - disse o Anjo - e quem o Senhor está

pensandomandar como Anjo da Guarda?
Deus sorriu:
- Dê a ela um espelho. É o suficiente.

DOLErTOR

Como Deus escolhe as mães
das crianças especiaiS

Ele passa um
nome parao

Anjo, sorri e diz:
para Alcione uma

criança especial,
que se chamará

de Jéssica.

ocê alguma vez já pensou como Deus
escolhe as mães das crianças especiais?
Eujá...

Uma vez visualizei Deus pairando
sobre a Terra, selecionando seu instrumento de

propagação com um grande carinho, e compassi
vamente.

Enquanto observava, Ele instruía seus Anjos a

tomarem nota em um grande livro:
- Para Beth, um menino. Anjo

da Guarda, Matheus.
- Para Miriam, uma menina.

Anjo da Guarda, Cecília.
- Para Regina, gêmeos. Anjo da

Guarda Geraldo, ele já está acos

tumado.
Finalmente, Ele passa um

nome para oAnjo, sorri e diz: para
Alcione uma criança especial, que
se chamará de Jéssica.

O Anjo, cheio de curiosidade.
pergunta: por que ela, Senhor? Ela
é tão alegre!

'

- Exatamente por isso, diz Ele. Como eu pode
ria dar uma criança especial a uma mãe que não

sabe o valor de um sorriso? Seria crueL.
- Mas será que ela vai ter paciência?
- Eu não quero que ela tenha muita paciência

- disse Deus - porque aí ela se afogará no mar da
autopiedade e desespero. Logo que o choque e o

ressentimento passarem, ela saberá como condu
zir. Eu a estava observando hoje. Ela tem aquele
forte sentimento de independência.

O Anjo retrucou: Ela terá que ensinar a crian-
'

ça a viver no seu mundo e não será fácil. Além do
. mais, Senhor, acho que ela nem acredita na Sua

"

o governo de
Santa Catarina
está enrolando
professores,

enrolando assim
a educação de
nosso Estado
simplesmente
porque não

querem cumprir
a lei do piso.

"

Mensagem deautordesconhecido adaptada e enviadapor
Alciones Peters,mãe damenina JéssicaAparecida Flores
(matéria publicada na quinta-féira, 12 demaio de2011)
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Segundo levantamento divulgado
pelo jornal Estado de São Paulo,
11 dos 27 governadores de Estado
têm seusmandatos questionados
em ações que tramitam na Justiça.
Eles são acusados de condutas
como abuso de poder político
e econômico, uso indevido de
meios de comunicação e compra
de votos. Se forem considerados

culpados, terão de deixar os cargos
e ainda correm o risco de ficarem

inelegíveis, por causa da Lei da
FichaLimpa Entre os governadores
commandato contestado
estão os deMinas Gerais,Antonio
Anastasia (PSDB), doAcre, Tião
Viana (PT), e do Maranhão,

" ;.;, . ,;;.' Roseana Sarney (PMDB).., . ; r- ••

CEMITÉRIO CLANDESTINO

Enterro público
Namanhã de onteni uma ambulância e um carro foram encontrados
enterrados no Pavilhão de Eventos de Guaramirim. Comprovando 'a
denúncia feità pelo ex-secretárioAdemirTank, em depoimento à CI da
Câmara que irivestiga o sumiço temporário de um ônibus do município.
Nilson Bylaardt pode ser enquadrado por crime ambiental e contra o ,

patrimônio público, se for comprovado que ele teve envolvimento com
o caso. E ainda na segunda-feira, o ex-secretário de Desenvolvimento
Econômico, Jair Pereira, promete revelar os detalhes do mensalinho
cobrado pelo governo. Dias diliceis pela frente emGuaramirim.

udanças
A decisão daComissão
ExecutivaNacional doDEM
de dissolver os diretórios
catarinenses vai repercutir
por aqui.As principais
lideranças democratas já
anunciaram decisão de '

se filiar ao PSD e serão
afastadas do comando da
siglanas próximas semanas.

"

A qualidade de um governo depende
também da qualidade da oposição.

JOSÉ SERRA, EM PALESTRA NA FEDERASUl SOBRE AS DifiCULDADES
DA OPOSiÇÃO EM ENCONTRAR UM CAMINHO DE ATUAÇÃO NO PAís.

,

Segura o tranco.
DA PRESIDENTE DllMA ROUSSEFF PARA MINISTRA DA CULTURA,

ANA DE HOllANDA, BOMBARDEADA PELO FOGO AMIGO.

A diferença sexual é originária e não mero

produto de uma opção cultural.
TRECHO DE CARTA DIVULGADA ONTEM PELA (NBB (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
BISPOS DO BRASil) EM RElACÃO AO CASAMENTO DE PESSOAS DO MESMO SEXO.

.. , .. , , .. ,

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

Reforma
Os quatro eixos inclusos no
projeto de reforma tributária que
deve ser enviado ao Congresso
no próximo mês se concentram

na ampliação do SuperSimples;
devolução de créditos do PIS/
Cofins; e nas mudanças no regime
do ICMS e desoneração da folha
de pagamento.

No Estado
O presidente licenciado do
PMDB, Eduardo Pinho Moreira,
recebeu ontem de Raimundo
Colombo o cargo de governador
do Estado. Colombo embarca

hoje para um período de viagem
por quatro países da Europa.

,

Moreira já comandou o Executivo
estadual por várias vezes. Foi
inclusive titular pormais de
seis meses em 2806, quando
Luiz Henrique se licenciou para
disputar a reeleição. Mas agora vai
ter que enfrentar a crise no setor
educacional e a já anunciada
greve dos professores.

Gestão
Os empresáriosAbílio Diniz,
Jorge Gerdau, Antonio
Maciel e Henri Philippe
Reichstul tomaram posse essa

semana como integrantes
da Câmara de Políticas de

Gestão, Desempenhoe
Competitividade, criada pela
presidente Dilma Rousseff. Do
lado do governo, há participação
dos ministérios da Casa Civil,
Planejamento, Fazenda e

Desenvolvimento.

Na Justiça

,

./

Fili.ação
No próximo fim de semana o PMDB realiza festa para comemorar os 45
anos do partido e aproveita a oportunidade para oficializar afiliação do
empresário Antílio Lunelli na sigla.

PELO PACTO'
FEDERATIVO
senador Casíldo Maldaner (pMDB-SC) defendeu, na
tribuna do Senado, anecessidade de um novo pacto fe- "

derativo, com distribuição mais justa dos tributos arre-
'

"

cadados no país. Ele ainda conclamou o PMDBpara que .'

abrace a descentralização como uma bandeira de luta "EnquantID·
",

não liverinos 1J.Il1no_vo pacto federativo, os prefeitos continuarão
.

mate ar emBrasill;I, ano após,and', destacouMaldaner.

'Dá para� acreditar?
Segundo as últimas declarações do.superlntendentedoDnitemSanta

Catarina, João José dos Santos, anovaversão do edital de duplicação daBR-280
entre São Francisco e Jaraguá do Sul será publicada até o fim destemês.

Defesa Civil
O vereador Justino da Luz (PT) sugeriu que aCâmara crie umaComissão
Especial para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelaDefesaCivil no
município. Informado da intenção, o secretário da pasta, JairAlquini, não
escondeu a irritação. "Com tanta barbaridade acontecendo na Casa deles,
os vereadores querem inventar, investigar,uma estrutura que é referência
nacional, que tem reconhecimento daONU. Quero ver se eles têm
fôlego para acompanhar nossos trabalhos. O fato é que as eleições estão
chegando e eles estão desesperados. Me sinto ofendido com essa atitude".

,
,
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A partir de R$
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IMAGEM REAL DA EXPEDiÇÃO CITROEN AIRCROSS.
RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM
EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE

ESPACIAUZÁÇÃO SONORA, COMANDOS
NO VOLANTE, CO/MP3, ENTRADAS
USB E PARA IPOD, BLUETOOTH

• MOTOR 1.6 -16V, FLEX, 113CV. PILOTO AUTOMÁTICO. LIMITADOR DE VELOCIDADE. FREIOS ABS COM EBD • ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS

• SENSORES DE CHUVA E DE ESTACIONAMENTO. 4 AIR-BAGS (2 FRONTAIS E 2 LATERAIS) • TRAVAM�NTO DAS PORTAS À DISTÃNClA • COMPUTADOR DE BORDO

, DIREÇÃO HIDRÁULICA. ESTEPE COM DISPOSITIVO ANTIFURTO E ABERTURA POR TELECOMANDO DA CHAVE. RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS USO MISTO

• SUSPENSÃO ELEVADA, INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO INCLlNÓMETROS (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA. PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO
INCLlNÔMETRO (LATERAL E

LONGITUDINAL) E BÚSSOLA

PARA-BRISA PANORÁMICO RODAS DE LIGA-LEVE
DIAMANTADAS BUGGY 1 6"

E PNEUS PIRELLI SCORPION'

,/

CITROENC4
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

54.9901

CITROEN C4 PALLAS
GLX 2.0 FLEX 2011
A partir de R$

59.99.01
a vista à vista

Entrada de R$ 32.994,50

36 parcelas fixas
• POTÊNCIA 151CV de R$ 796,82
• RODAS DE LIGA-LEVE 16" • FREIOS ABS+EBD
• PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR DE BORDO

• MAIOR PORTA MALAS DA CATEGORIA

Entrada de R$ 30.244,50

36 parcelas fixas
deR$ 732,42• FREIOS ABS • RODAS DE LIGA-LEVE 16"

• VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS
• AIR-BAG DUPLO

CONHEÇATAMBÉM A VERSAo 2.0 16V 151CV

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
CITRClE:n

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. 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% (R$
31.344,50) + 36 parcelas fixas de R$ 758,18 ( 1a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. 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% (R$ 30.244,50) + 36 parcelas fixas de R$ 732,42 ( 1 a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m

(condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.010/11 com valor à vista de R$ 59.990,QO e COGrealizado pelo Banco PSAcom entrada de 55%

(R$ 32.994,50) + 36 parcelas fixas de R$ 796,82 ( 1a parcela para 30 dias da data da entrada) com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$

846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação

C· t de securanca salva vid
'

realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. In o e segurança sa va VI as
Ofertas válidas até 18/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

,

. •
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..... s parlamentares brasileiros dis
cutem novas propostas para o

sistema eleitoral e a,adoção do
..... voto distrital tem sido apontada
nos debates sobre a Reforma Política.
Mas o tema ainda precisa ser ampliado
para discussão com a sociedade. Pois,
existem dilemas e dúvidas dos próprios
parlamentares, além das diferenças en
tre o voto puro e o voto misto.

Para o professor do Departamento
de Sociologia Política da Ufsc (Universi
dade Federal de Santa Catarina), Jacques
Mick, se implantado o sistema eleitoral
de voto distrital, as campanhas podem
tornar-se mais baratas e simples. "Na
medida em que um número maior de
candidatos focaria suas ações em terri
tórios mais limitados, por exemplo. Mas
um eventual aumento no número de
candidaturas por distrito provavelmen
te levaria 'a nova elevação dos custos de

campanha", argumenta.
Busca-se no sistema misto alemão,

por exemplo, outra realidade política
para encontrar soluções para alguns
problemas políticos do país. Este é um
assunto debatido pela Escola de Go
verno de Iaraguá do Sul há dez anos. E,
segundo o diretor da unidade, Alessan
dro Vargas, a mudança do atual sistema

.eleítoral brasileiro pode ser observado
como um avanço para a Reforma Polí
tica. "Sou a favor do voto distrital misto

porque é urna síntese dos sistemas pro
porcional e distrital puro, considerando
os critérios de votos pela legenda e tam

bém pela composição do distrito. Assim
como funciona na Alemanha".

Na leitura deMick, o voto distrital tam
bém acarretaria na diminuição do núme
ro de partidos políticos existentes no país,
hoje são 28 siglas. "Os partidos menores

às vezes conseguem eleger um ou outro

representante graças a sua capacidade
reticular, de conquistar um número rela
tivamente pequeno de eleitores em mui
tos municípios, resultando em expressiva
votação em um Estado, por exemplo".'

• Oaiana Constantino
daianac@ocorreiod.ovo�com�"" ,', ,
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VOTODISTRITAL

MARCELE GOUCHE

Diretor da Escola de Governo, Alessandro Vargas, afirma que o
voto distrital vem sendo discutido há dez anos pela entidade

" Sou a favor do voto distrital misto
porque é uma síntese dos sistemas

proPo�:i:��D�:!:!�::1 puro. "

o que pensam os

políticos da região
sobre o voto distrital

l

Debate emprol do
votopordístrítn
Mudanças do sistema político vigente são ,necessárias
JARAGuÁ DO SUL

Ao passo que engrossam
as críticas ao atual sistema
político brasileiro, os modelos
adotados em democracias mais
desenvolvidas, como a europeia
e a dos Estados Unidos, ganham '

adeptos no meio político.

Para o vereador de Schroeder, Valmor
Piazera (DEM), o sistema de voto distrital
deve ser discutido. Ele, como presidente da
Avevi (Associação das Câmaras e Vereado
res doVale do Itapocu), pretende levantar o
tema entre os políticos da região. "Existem
os prós e os contras. Mas eu defendo que o

vereador deve legislar para todo.omunicí
pio e não somente para algumas regiões ou
distritos neste caso, tirando a possibilidade
do político atuar em outros bairros".

Já na leitura do vice-presidente da Câ
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Jean
Leutprecht (PC do B), o voto distrital mis
to caberia muito bem para as eleições de

deputados estaduais. "É importante para
a divisão mais equilibrada na questão de

representação para deputados". Quanto à
extensão do modelo para o pleito eleitoral
dos vereadores, ele acredita que o sistema

pode complicar a disputa dos candidatos
com menos recurso financeiro. "É com

plexo porque uma única região da cidade

pode concentrar um número maior de li

deranças políticas", avalia.
Já o presidente do Legislativo de Iaraguá,

Jaime Negherbon, é favorável ao voto distri
tal puro. Ele defende a representatividade de
todo omunicípio. "O vereador passa a terum
foco de trabalho, apesar de a campanha de
mandar mais recursos porque muitos parti
dos vão indicar candidatos dos bairros".

_um!;,p:��:_.,:." v>. '', _
"J���I=:/�·urgl::r;�·�,l�r.:, __

�

d�rREVISTA: GOliêR�U ",

.

. ,

"Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens"
OCP:o que é ovoto distritalpuro?
AV:.O sistema distrital puro divide o es

paço tanto do Estado como do rnufiicípío
em distritos. Por exemplo, temos 11 vere

adores em Jaraguá do Sul e a cidade seria
dividida em 11 distritos compostos por al
guns bairrosmais ou menos com o extrato

da população, o que daria cerca de 10 mil
votos por. cadeira, aproximadamente. Na
AssembleiaLegislativa seria.dâméêma {or
ma. Há 40"deputados e dívídínamos o Es
tado emdistritos de acordo com o número
da população. Hoje, pelo menos, o sistema
das democracias-europeias funciona assim.
O sistema de voto distrital puro furiciona
como

'

'a; eleição majoritárf" ara cada
lo €oYlo é no,
Fj pãra o Seha

puro traria a metodologia domajoritário:
quem fariamais votos no cU�tIi�o áutoma
tícamenté seria o dono da eadetra:,·

'
.

OCP: O que é o voto distritalmisto?
AV: O voto distrital misto é uma síntese

dos dois sistemas: o proporcional e o dis
trital. Nesse 'caso, seria aberto um número
x

.

de
.

�adeiras pelo critério da proporcio
nalidade· de votos :Rela .legendçr.� se�O,riaria

�'
,

; :
. iii ,'.i-·!fiij '-,' ",/.: I

umnúmerox cadeiras pela êoinposiÇão do
'

distrito, como uma composição mista Na
Alemanha funciona assim. Por exemplo, se
existir duas cadeiras para o distrito x, uma

será p�lo cri!.ério proporcíonal, ou seja, o
p

. .

t
�� I.I�.I I

I

S

OCR: Quais as vantagens do voto dis-
trt0tal? ' ,

I
.

,

.;/�, _

iH 'íJj rir,'.

AV: tôdos 08 sistemas�êm vatltlgens é
desvantagens. Eu vejo que o sistema pro
porcional tem seu valor porque garante
que os partidos de menor expressão a

longo de todo o Estado componham uma

legendá para, pelo menos, fazer uma ca

deira. Sendo que no sistema dis 'tal Pl;ll'0:,
1,�ificilll1�ft,t�Os partido�,pe '.

.

.�! 'I

• "i
com pouca representativida '

apara"
fazer uma cadeira� Por isso sou a favor do
sistema distrital misto. O Brasil é exem

plo que o sistema de democracia está se

consolídandonomundo todo. PeQ.so que.
está ada ocíeda

.
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PAVILHÃO VE

Alllbulâncias são desenterradas
Indicação de operador que teria enterrado os veículos possibilitou a descoberta da polícia
GUARAMIRIM

Há poucos metros do local
da escavação anterior, uma
nova busca e uma hipótese
confirmada: as carcaças
de uma ambulância e um

veículo utilitário foram
/

descobertas no pátio do
antigo Pavilhão de Eventos
de Guaramirim.

A
operação, coordenada

pelo delegado Daniel
Ferreira Dias, ocorreu na
manhã de ontem e foi

baseada em um novo depoimento
do ex-secretário de Desenvolvi
mento Econômico, AdemirTank.

O ex-secretário; ao depor na
Comissão de Inquérito que in

vestigava o sumiço de um ônibus

pertencente à Prefeitura, no dia
-

18 de abril, aproveitou a oportu
nidade para revelar o sumiço de
outros itens do patrimônio pú
blico - como duas ambulâncias,
dois carros e 200 cadeiras que es

tavam no Parque de Eventos an

tes da demolição do prédio. Com
a denúncia, uma investigação
foi aberta pelo delegado Walter
Santini, de Guaramirim. Há três

semanas, escavações foram reà
lizadas em uma área do Parque
de Eventos onde, segundo Tank,

os veículos estariam enterrados,
mas nada havia sido encontrado.

"Conseguimos com a JUÍZa,
no Ministério Público, que o lo
cal fosse escavado para procurar
os veículos, já que nós mesmos

tínhamos encontrado pedaços
de embreagem e outras peças.
Quando a escavação ocorreu, não
ficamos contentes - foi escavado
só por cima, de forma superficial",
relata o vereador Caubi Pinheiro

(PDT). Segundo ele, havia a neces

sidade de procurar em uma parte
mais profunda do terreno.

Assim, Caubi Pinheiro � com o

apoio de Jaime deÁvila (PT) eDiogo
lunckes (PR), também vereadores -

entrou com um novo pedido para
reabrir a investigação. O pedido foi
deferido e, na tarde de quinta-feira,
o delegado Daniel Ferreira Dias,
que voltou de licençamédica, ouviu
novamente o ex-secretário Ademir
Tank. Com a investigação retoma

da, o operador da retroescavadeira
que enterrou os veículos foi levado
até local e indicou o ponto exato
para a escavação.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS EDUARDO MONTECINO

I{ii..�:"�"

Ademir Tank (frente), Caubi Pinheiro e Jaime de Ávila acompanharam a escavação
que revelou a carcaça dos veículos enterrados no Pavilhão de Eventos

PROCURADOR GERAL AFIRMA'QUE RESPONSÁVEL SERÁ DESLIGADO

Prefeitura espera pelo resultado do inquérito
o prefeito Nilson Bylaardt

não atendeu as ligações da re

portagem ontem e preferiu não
se posicionar sobre o assunto.

Segundo a assessoria de comu

nicação da Prefeitura, no entan

to, o procurador geral de Guara

mirim, Fagner Azambuja, é que
ficou responsável pelo posicio
namento do governo municipal.
Em entrevista concedida por
telefone, Fagner afirmou que o

fato não havia sido comunica
do oficialmente e que ainda não
estava completamente a par dos
últimos acontecimentos no anti

go Pavilhão-de Eventos.

"Estamos surpresos com a si

tuação, não sabíamos de nada. Só
sei é que duas pesso�s estariam
sendo apontadas como culpadas,
segundo o delegado (DanielDias),
e se algo for comprovado com o

inquérito contra alguém que tem

cargo de connança, ele vai pagar
pela ação", explicou Fagner, pro
metendo a exoneração "a exem

plo" do que ocorreu com Ademir
Tank por causa do desapareci
mento do ônibus.

O vereador Caubi Pinheiro
afirmou que, a partir de segunda
feira, deve se reunir com os vere

adores Diogo Iunckes e Jaime de
Ávila para discutir as próximas
ações. "Se uma CI for criada, ela
não será só das ambulâncias - e

sim do patrimônio público, já
que muitos outros pertences,

como um computador e um

lava-jato, também. desaparece
ram", denuncia Caubi.

"Estamos surpresos
com a situação, não
sabíamos de nada".

Ele afirma qu� a situação é de
licada, já que vislumbra a neces

sidade de uma CI dó patrimônio
público - que pode apontar im
probidade administrativa - mas

,

também existe a possibilidade
da Casa instauraruma Comissão

para investigar o caso do. men
salinho, que teve origem com

uma declaração do ex-gerente da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Guaramirim, Gil
mar Con:eia ,CEDI)•. ,."-",, > ' ",,' '

.

....�)lt. , I I I � \�, 'Il,o' ,; (, ttl,.1 j !!' iU �.�.t! I:

Procurador geral afirma
que responsável pelas
irregularidades irá perder o cargo
na administração municipal
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Beatriz Sasse 478433 0306
beatriz.sasse@terra.com.br

Também no UikUtt®I

. . ESP,AÇO DOOCA
. Banda Karnlkaalí fél'z cover dos

dia 15
IGREJA LUTERANA (lUla da figueira -

,

em frente ao Posto pérola) ,

Feijoad� Uni\)ersitá'ri� dos alunos da
s- fase-de Marketing e Administração
da Católica'de Santa Catariná, às 11 h.
Feijoeiro: Sérgio Lazzaris. Ingressos:
RS 1. 5, à venda com os alunos ou na

hora. Hâverá som ambiente e venda
de bebidas no local.

Mais informações: 96242789.

Mamonas e apresenta composições
...... 'próprias n� mesma linha. Emais
bandas Distorção (harGore).e Estado
Deplorável (punk). Ingresso: R'S 10.

HARAS OÁSIS . ,

(Rua BerthaWeege, 1402)
Terceira edição da Festa na Fazenda

com sertanejo universitário comVinícius
'" & Adriel, Juh Pill e Víviane, dança com

Cowgirls e Filhos da Terra, DJ Felipe
Adriano. Elas tem entrada grátis até meia
noite e após RS 15, eles pagam RS 25.

LlCO BAR
DJ Tiago Pinter toca muito house e

a cada 5mulheres chegando juntas
ganham um espumante.

LONDON PUB
Novo shaw de Ander & Fael,

a partir das 22 horas.

KANTAN
Festival de Sushi agora na terça,

quinta e domingo.

MOMMACLUB
Pagode Chie a partir das 19 horas, com
Os Kamaradas e os DJs Irreverentes

Diego Bubi, Danilo e Léo.

dia18
ZUM SCHLAUCH

Quarta Sertaneja com Nicolas e
Michel e mais DJs. Ingressos na

hora a RS 10 elas e RS 15 eles.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
lONDON . 3055-0065I londonjaragua.com.br

..

I SACRAMENTUM PUB. 3370-1727 ou 8832-1524
KANTAN lOUNGE· 33711584
ZUM SCHlAUCH· 3376-4822

MOVING UP MUSICClUB • 8856-8389
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

ESPAÇO DOOCA· 3370-9160
lICORERIA BAR· 3275-1327
ARMAZÉM PUB· 9214-7449

Desde ontem até domingo ocorre a 30a edição do Rodeio Crioulo
Nacional do CTG Laço Iaraguaense, Além das competições, no
sábado baile com a banda Coração Gaúcho e no domingo com o

grupo Gaitaço Fandangueiro. Mais informações: www.ctglj.com.br.

Bar & Bazar
Um escritório pra lá de mo

derno, o Boho Village, vai realizar
neste sábado, a partir das 15 ho-

. ras, uma super tarde com bazar,
bar e muita sofisticação. Peças de
marcas famosas estarão com até
50% de desconto. Fica na rua Jorge
Czemiewícz, 927, fone 3371-9231.

DESOONTO
Oportunidade para quem quer

ver o stand-up "Fora do normal",
de Fábio Porchat, na Scar dia 22,
às 19h30. Para pagar meia entra

da (R$ 25) basta retirar o bônus no
Madalena ou'na loja UpperMan e

comprar seu ingresso com 50% off
na bilheteria da Scar.

ARQUIVO PESS?AL

Barbara lais
Junkes e
Silvio Zem
comemoram

no dia 16, dois
felizes anos de
namoro.

Muitas. alegrias
ao casal!
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CharlesZimmermann,
escritor

CLIC DO LEITOR

Este é o Duke, cachorro do André Volpi, em um momento de
descanso. Um amigo fiel, dócil e muito carinhoso.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

CRÔNICA
-FEIRA QUARTA�FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

KellyErdmann,
jornalista

Café & leitura
ara mim o dia não começa antes de to

...-mar um forte café preto. Até poderia
dizer que o café é meu verdadeiro com
bustíveL E neste mês de maio, com as

quedas de temperatura, o café tornou-se meu

companheiro inseparável. O café sempre teve

ilustres apreciadores: Balzac, Beethoven, Bach,
LuísXV e Rossini eram fãs declarados. Napoleão
acreditava que a bebida lhe dava energia, calor
e uma força incomum para conquistar suas vi
tórias. Já o iluminista francês
Voltaire tomava uma "mistura
de café com chocolate" en

quanto almejava a Revolução
Francesa ao lado de Rousseau,
Diderot e Condorcet.

A lenda que envolve a des
coberta do uso do café é di
vertida. Devemos nosso santo
cafezinho ao pastor etíope
Kaldi, e suas cabras, pois no longínquo ano de
850 d.c. ele percebeu que elas ficavam um tanto

agitadas ao mordiscar as tais frutinhas verme

lhas. Surpreso com o comportamento das bichi
nhas, Kaldi levou alguns grãos aomosteiro local.
O abade, receoso, ateou fogo naquele punhado
de grãos que, depois de torrado, exalou um aro

ma delicioso. Surpreso, mandou recolher o que
sobrou, sugerindo que fosse feita uma infusão
com os frutos queimados. Os monges sabsrea
ram a bebida, aprovaram e passaram a ingeri-la
durante as orações e as longas sessões noturnas
de meditação.

DaÁfrica para a Europa, e de lá para o

mundo. No Brasil, o café começou a ser cul-
• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, 15h40, 17h50, 19h50 - todos
os dias)

• Thor (leg) (21h50 -todos os dias)

tivado em terras paraenses, a partir de uma

muda trazida pelo desbravador brasileiro
Francisco Mello Palheta, em 1727. Hoje o país
do futebol é também o país do café: o Brasil
é o maior produtor mundial de café, com 29
milhões de sacas anuais e o quinto país em

consumo per capita, atrás apenas da Finlân

dia, Suécia, Alemanha e Itália. A cada ano os

brasileiros bebem o equivalente a 118 bilhões
de cafezinhos. Há atualmente espalhadas

pelo país mais de duas mil
fazendas de café, muitas de
las situadas em regiões que
privilegiam inclusive a pro
dução de grãos especiais.

Depois dessa viagem pela
história do café, só nos cabe
um pouco de poesia. O poeta
Carlos Drummond de An
drade deixou sua admiração

pela bebida que é aclamada mundialmente:
"

... uma voz que aprendeu/a ninar nos longes
da senzala/ e nunca/ se esqueceu/chamava
para o café. /Café preto que nem a preta ve

lha/café gostoso/café bom". Mas Ana Cristina
César fundiu o tempo e o café neste poema:
"Quando entre nós só havia uma carta certa

a correspondência completa o trem os trilhos
a janela aberta uma certa paisagem sem pedras
ou sobressaltos meu salto alto em equilíbrio o

copo d'água a espera do café".

Agora mesmo, enquanto termino esta

crônica, sorvo aos poucos um café delicio
so, e chego a uma conclusão: o café é minha

religião.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg) (14hO,
16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Padre (Ieg) (14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

- todos os dias)

,. Cine Breithaupt 3
• Rio (dub) (15h, 17h - todos os dias)
• Thor (leg) (19h, 21hl0 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (dub
(13h30, 16hl0, 19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Padre (Dub) (14h15, 16h45, 19h20, 21h20 -

todos os dias)

f,
• Cine Mueller 3 (3d)
• Rio (dub) (13h45, 15h45, 17h45 - todos os dias)
• Thor (dub) (19h40, 22h - todos os dias)

....
'

• Cine Garten 1
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, 16hl0, 18h50, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Leg) (14h15,
16h45, 19h10, 21h30 -Todos os dias)

LANÇAMENTOS

CORDEL ENCANTADO

Miguézim impede a entrada de Timóteo no

palácio e o enfrenta. Todos na cidade acordam as

sustados com a pregação de Miguézim. Miguézim
afirma a Açucena que ela corre perigo. Jesuíno tenta
falar com a noiva, mas Felipe o afasta. Augusto pede
consolo a Úrsula e Cesária vê os dois juntos. Açuce
na se preocupa com Cícero. Timóteo manda Tibungo
dar uma lição em Miguézim. Bartira revela para Fa

rid que está grávida. Neusa faz promessa para en

gravidar. Lilica procura Nicolau no palácio. Miguézim
é levado pelos capangas de Timóteo. Janaína leva

Nidinho para acalmar Petrus. Antônia desmaia e

Benvinda a acode. Bel e Zóio-Furado deixam Cícero
em uma estrada deserta, mas Penélope o encontra:
Felipe beija Açucena, contra a sua vontade, quando
Jesuíno chega.

• Cine Garten 4
• Padre (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Os Agentes do Destino (Leg) (13h50, 16h30,
19h20, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Thor (Leg) (13h20, 19h30 - todos os dias)
• Padre (dub) (15h50 - todos os dias)
• Padre (Leg) (17h40, 22hl0 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Rio (Dub) (13h, 15h20, 17h40, 20h - todos os dias)
• Rio (Leg) (22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, 16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
'. Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Thor (Leg) (16h20, 21hl0 -' todos os dias)
• Água para elefantes (Leg) (18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Padre (Leg) (14h20, 16h40, 19h20, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg) (13h30,
19h, 21h30 - todos os dias)

• Água para elefantes (Leg) (16h - todos os dias)

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Sem exibição

MORDE E ASSOPRA

Virgínia revela para Júlia que já tinha um caso

com John. Júlia descobre que John e Virgínia preten-
\

diam roubar seus fósseis. Wilson suspeita que foi Caco

quem colocou o vídeo 'da irmã na internet. Minerva in

vade a casa de Eliseu para reclamar de Inês e a acusa

de inventar mentiras sobre Guilherme, Virgínia planeja
comprar a fazenda de Abner com a verba dos financia

dores secretos de Júlia. ícaro encontra Naomi tocando

piano e se emociona. Celeste se aconselha com Áureo
para conquistar Abner. Pimentel avisa Herculano e Xa

vier que irá se ausentar por um tempo. Márcia passai
mal e Dulce a acode. John demite Júlia da pesquisa.
Janice avisa Júlia que sua conta no hotel não está sen

do paga. Naomi entrega o resultado do teste de DNA

para ícaro e os dois se beijam.

INSENSATO CORAÇÃO
Carol desconfia da intimidade entre Leila e

André. Pedro desconversa quando Marina pergunta
sobre a investigação do roubo da imagem. Serginho
convida Olívia para sair. Norma se irrita por não ter

encontrado nenhuma pista do paradeiro de Léo. An
dré tem uma conversa séria com Leila e pede para
ela sair de sua casa. Norma comenta com Cida que
vai procurar um detetive para encontrar Léo. Raul
fica incomodado ao descobrir que Léo será seu vizi

nho. Natalie convence Cortez a passar a noite com

ela. Leila se encontra com Cecília e Fabíola para
acertar o pagamento do quarto onde vai morar. An

dré fica pensativo ao ler um bilhete deixado por Lei
Ia. Jandira mostra para Norma a foto de Léo na revis

ta e ela descobre 0 nome completo de seu inimigo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras), '\' Ao �
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Na busca por novos desafios, muitos executivos tem optado em trocar

grandes organizações po� empresas menores. Busca por novos desafios,
dinamismo na tomada de decisões e ascensão rápida na carreira estão

/

.... ,.,., . ",," ent,re"as prinçipais ral.Qe.a ,para..esta mudança. Página..5.. ", .... , ... "" .'
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Bernt
Entschev
PALESTRANTE CONVIDADO

Ou ela, ou eu
uantos anos tem seu chefe? Se sua ele próprio havia ensinado tudo o que sabia
resposta for que ele é mais jovem sobre vendas. Juliana, por sua vez, eufórica
que você, sua história pode ser pa- com a promoção, mal entendeu quando

..._..recida com a que vou contar hoje. Renato simplesmente lhe deu as costas e a

Renato trabalhava nurna empresa de evitoupor dias a fio.
Telecom há mais de cinco anos, na área Foram alguns dias até a primeira
comercial. Desde que entrara, sempre de- reunião da equipe com Juliana no co

sempenhou sua função da melhor forma mando e nesse meio tempo Renato mal
possível, batendo.metas, trazendo ideias cumprimentava Juliana. Pormais que ele
e participando fervorosamente de gru- soubesse que a decisão viera de cima, foi
pos de discussão e eventos da área. Em Juliana que se tornou alvo de toda a sua

sua região de atuação, inclusive, Renato raiva. Durante a reunião, Renato se mos

era bastante reconhecido e, volta e meia, trou completamente contra tudo que a

algumas empresas o buscavam para pre- moça explanava. Discordou de metas,
encher seu quadro funcional. Ele, por sua estratégias e até mesmo fez críticas ferre
vez, negava todos os convites} acreditan- nhas à forma com que Juliana se compor
do que em breve poderia ser reconhecido tou durante o encontro. Usou de muita
internamente, recebendo a sua almejada ironia para expressar suas opiniões e se

promoção para Coordenador Comercial. quer respondeu sobre seu planejamento
Dois anos depois que ele ingressara na para aquela semana, como se não deves

empresa, Juliana foi contratada para de- se satisfações àquela "pirralha".
sempenhar a mesma função que Renato. Chamado para conversar à sós com a

No começo, inclusive, o rapaz foi o respon- jovem, Renato disse que não tinha tempo
sável por treinar a jovem, que vinha de urn para perder com bobeiras, recusando o

• segmento bastante distinto que Telecom. convite. Foi preciso a intervenção da ge
Foi Renato que mostrou a ela como fun- rêncía para colocar freios nos boicotes do
cionava cada setor da empresa, como era consultor. Ao ser questionado pelo com-

o movimento do 'mercado nessa área e, portamento, respondeu que não aceita

principalmente, as manhas para conseguir va ser comandado poruma profissional -

cativar cada cliente.Averdade é queRenato tão mais jovem que ele, quem, inclusive,
se sentia um pouco responsável por cada havia aprendido praticamente tudo com

colaborador daquela equipe comercial e ele. O que chamou a atenção de Fernanda
como Juliana era nova de casa, e dez anos (a gerente), porém, foi que em momento
mais jovem que ele, sua impressão de res- algum seu funcionário questionara o fato
ponsabilidade se expandia aindamais., de ele não ter sido promovido. A impres-

Três anos depois da entrada da moça são que ele passava era que isso não o afe
na organização e cinco após a entrada de tava e que continuar sendo um consultor
Renato, houve uma movimentação rele- comercial não era problema, desde que
vante, que abalou as estruturas de Rena- não precisasse ser gerido por uma moça
to. Acontece que a Diretora Comercial foi tão jovem. Fernanda chamou sua atenção
convidada a assumir a diretoria de outra para isso e a resposta de Renato foi cor
empresa do setor e, com a posição aberta, tante: disse realmente não se importar...
seus subordinados foram automaticamen- "posso ser consultor comercial pelo resto
te promovidos: o gerente se tomou diretor, deminhavida, nãome importo. Mas para
a coordenadora se tomou gerente e urn me gerir é preciso ter calos nos cotovelos".
dos consultores comerciais teria a chance Extremamente decepcionada com a

de se tomar coordenador comercial. Era a resposta, Fernanda chamou Juliana para
chance que Renato esperava! Mas, para sua urna conversa e, juntas, chegaram' à con

surpresa, aescolhida foiluliana, justamente clusão que não poderiam ter urn profissio
aquelaque ele havia treinado há três anos e nal como Renato na equipe. Se em cinco
vinha, ao longo desse tempo; orientando e anos ele não se importava de permanecer
dando dicas de.como resolver alguns pro- na mesma posição, isso poderia significar
blemas de seus clientes. uma estagnação não saudável para a equi-

Ao saber da promoção da colega, Rena- . pe. Ambas queriam profissionais' engaja
to sentiu uma espécie de inveja misturada dos com o crescimento, que almejassem
com injustiça, e pitadas de raiva. Não sabia sempre mais, Sendo assim, optaram pelo
ao certo definir o que pensava a respeito, desligamento de Renato, o que, ameu ver,
mas considerava inconcebível ser coman- foi uma decisão drástica, mas-necessária, já
dado por uma moça tão mais jovem que que ele não estava aberto para as mudan
ele e, principalmente, por alguém a quem . ças que a empresa propunha.

• Mande sua história para: coluna@debernt.com.br e siga twitter/bentschev
,_ ... '" I

CURSO:

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO'

Inscrições: até 22/05/2011 A'
II

Através do site www.sc.senac.br

Prova: 28/05

Faça seu curso Superior na área de TI na' Instituição de

Ensino com conceito máximo no MEC ::: 5 !
Palestra OFICIAL UPDADE / FURUKAWA

Dia: 16/05 - 2ª feira I Horário: 18h30 às 22h30

Inclui: certificado Oficial da FCP

coquetel
sorteio de brindes

. Gomo organizar o tempo de
estudo com as tarefas diárias
Especialistas e mulheres que enfrentam a maratona de estudos para concursos

públicos mostram como conciliar o tempo dedicado aos livros e as tarefas do dia a dia:

• Apoio da família- Antes de optar
por estudar para concursos é preci
so conversar com a família e buscar
o apoio de todos (principalmente
marido e filhos), já que se trata de
um projeto de longo prazo, que re

quer dedicação;

• Organizar o tempo - A melhor maneira para se pre
parar é criar um programa de estudos, Crie uma

agenda da semana com o horário do trabalho e

o tempo dedicado aos filhos, além de atividades
extras. Quando tudo estiver organizado, basta en

caixar o estudo nos espaços vazios. Não se esque
ça de reservar tempo para os momentos de lazer,
que não devem ser ignorados;

• Cursos - Os cursos presenciais são uma boa

opção para quem tem agenda flexível, mas

para as mulheres que trabalham e também
são mães, os cursos via internet são os mais
indicados. Muitos podem ser acompanhados
em tempo real e permitem ao participante uma

certa liberdade de horário.
� I \ I, I.'" ,_ .'- ,. .... \1 ,., .
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..... x-diretora de esco

la e ex-consultora
do Sebrae, Celma

__Villaça abriu, em

novembro do ano passado,
uma loja de móveis infan
tis, dentro de um super
mercado na Barra da Tiju
ca. Experiência no ramo:

zero. E como planejar o

crescimento de um negó
cio sem conhecimentos
suficientes sobre ele? Fer
ramentas virtuais estende
ram seus bytes para ajudar
Celma, a dona da Yup!.
Hoje ela usa um software,
desenvolvido pela consul
toria Planeje-se, que é uma

espécie de guia virtual: dá
dicas para os empreende
dores, tira suas dúvidas e

faz até questionamentos
sobre os processos da em

presa que se disponha a

pedir ajuda. Assim como

Celma, donos de outras

empresas iniciantes ou já
estabelecidas no mercado
buscam apoio em novas

tecnologias para aumentar
a eficiência, a agilidade e,

por tabela, a lucratividade
de seus negócios.

Desde fevereiro deste
ano, quando adotou o sof
tware, a dona da Yup! re-

. cebe respostas e soluções
práticas para os problemas
da loja, conta ela, que já
planeja abrir mais duas
unidades.

- Qualquer dúvida

que tenho, vou à internet e

faço perguntas via Planeje
se. Eu também sou ques
tionada pelo programa. É
uma ajuda inestimável, já
que não tenho experiência
-comemora.

Contato com clientes e

nuvem de informação
'

A imobiliária Fernan
dez Mera, por sua vez, aca
bou com a agenda telefô
nica dos seus corretores. A
fim de acelerar a interação
dos profissionais com seus

clientes, foi criado um sof
tware chamado Axsell. O

programa só não realiza a

venda dos imóveis, brin
cam os funcionários da

empresa. Mas faz o cadas-

NOVAS TECNOLOGIAS,
MELHORES NEGÓCIOS

tro do cliente, incluindo o

seu perfil, e lhe envia, au
tomaticamente' sugestões
de novos empreendimen
tos e lançamentos que se

adequem a seu gosto.
A nova tecnologia, diz

a gerente administrativa
Andréa Lima, mexeu com

a vaidade de alguns corre

tores. Após um momento

de resistência, no entanto,
a barreira criada por anos
de tradição na corretagem
imobiliária foi quebrada.

- Nós oferecemos o

meio e o profissional esco
lhe se quer usá-lo ou não.
A grande maioria, porém,
acabou aceitando e vem

elogiando o programa. O
contato com os clientes é
facilitado e isso agiliza a

negociação e as vendas -

conta ela.
A internet, que tem

como uma de suas carac
terísticas principais esten

der seus tentáculos para
diferentes caminhos, tam
bém ajuda empresários
do segmento de educação.
No Centro Universitário

Augusto Motta (Unisuam),
uma frente de modernida
de passou neste semestre,
quando uma parceria com
a Microsoft resultou numa

ferramenta denominada
Live@Edu, que tem como

base o conceito de nuvem

de computação.
Trata-se de um espaço

virtual onde professores
e alunos colocam docu
mentos, aulas, explicações

, e perguntas. Integrada vir
tualmente, toda a univer
sidade está ao alcance de
um clique.

- A interação aumen

tou consideravelmente. O

diálogo entre professores,
alunos e funcionários pode
ser feito em qualquer lugar
com internet disponível
- explica Bruno Andrade,
diretor de Tecnologia da

Informação da Unisuam.

Quando o assunto é

cabelo, a inovação tam

bém não fica apenas nos

cortes. O cabeleireiroWag
ner Lisboa, da Ophicina

do Cabelo, no Shopping
'Leblon, é um aficionado
em tecnologia e incorpo
ra a sua paixão ao ofício.
Vídeo microscópico para
analisar o couro cabeludo,
equipamento de LED para
potencializar o efeito de

produtos hidratantes nos

fios e prancha alisadora de
titânio são artifícios usa

dos pelo antenado profis
sional. Ah, claro, e iPads

para entreter a clientela
durante os tratamentos.

- O melhor caminho

para fidelizar clientes é
oferecer um trabalho di
ferenciado e proporcionar
conforto. Eu procuro estar

sempre antenado com as

novidades do mercado e

reconheço a importância
da tecnologia, que é capaz
de potencializar os resulta
dos de tratamentos capila
res - declara Lisboa.

Imagens 4D revelam as

fases de uma obra
Na construção civil, a

tecnologia 4D é a grande
novidade. Na Concremat,
empresa que trabalha com

soluções de engenharia e

na fiscalização de projetos,
as quatro dimensões dão
a noção exata das obras
em andamento. O quarto
"D", para quem não sabe,
é o tempo. Em termos

práticos: na medida que
um projeto segue, uma

maquete eletrônica se de
senvolve paralelamente,
dando uma ideia da etapa
em que a construção se

encontra, além de mostrar
as próximas fases. Custou,
à empresa, R$ 300 mil.

- A agilidade que a

nova tecnologia gera va

leu o investimento. Outro
benefício é que agrega va-

10r aos contratos firmados

para os projetos. A respos
ta foi tão boa que já desen
volvemos a tecnologia 5D,
que dará a etapa atual dos
custos de uma obra em

andamento - garante Ale
xandre Ditter, diretor exe
cutivo de Competências da
Concremat, prometendo a

novidade até o fim do ano.

Ferramentas modernas reinventam o trabalho em diferentes setores
FOTOS DIVULGAÇÃO

.§ 'SESr,§'"IH.REeRtrFA CANDIDATOS
, é

'

•

www.sesisc.org.br-link: Trabalhe Conosco

AUXILIAR DE COPA E COZINHA
Jaraguá do Sul

01 Até o dia 20/05, na Rua Walter
Marquardt, 835 - Barra do Rio

Molha ou elo site.
AUXILIAR DE APOIO A GESTAO -

RECURSOS HUMANOS
Jara uá do Sul

01 Até o dia 29/05 pelo site.

BIBLlOTECARIO
-

. Jaraguá do Sul
01 Até o dia 29/05 pelo site.

INSTRUTOR - COMPETENCIAS PARA O
TRABALHO

01 Até o dia 05/06 pelo site.

* Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas !'lI:)
item "Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br
o presente processo seletivo terá vatldade .de 01 (um) ano, prorrogável por igual pertodo, a partir; da. data. da.publlcação do
resultado fina!. .
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Luiz

USE A MAIS MODERNA TECNOLOGIA DISPONíVEL
Não há como sobreviver com qualidade no mundo globaliza
do, desprezando o progresso tecnológico que existe para nos
servir e para tomar os processos mais ágeis em nosso próprio
benefício, facilitando ainda mais a nossa vida. Fico surpreso
com o desperdício de tempo e dinheiro das empresas e dos

profissionais autônomos que ainda resistem ao uso de qual
quer tecnologia. Essas empresas e pessoas ganhariam muito
mais dinheiro emuito mais tempo se tivessem a disposição de
conhecê-la e utilizá-la. Essa resistência só lhes trará prejuízos.

É preciso acordar para identificar as vantagens do uso

das tecnologias inovadoras. Até mesmo a educação está
mudando. Hoje, o ensino a distância está revolucionando
a formação e o desenvolvimento das pessoas no mundo
todo. Empresas treinam seus colaboradores sem tirá-los do
ambiente de trabalho, reduzindo custos, riscos e o estres
secausado por deslocamentos totalmente desnecessários.
Reuniões são feitas interligando filiais do mundo inteiro;
comunicados e discussões de grupo não mais exigem perda
de tempo e de recursos. É um novo mundo à disposição e

que precisa ser conhecido e utilizado pelo maior número de

empresas e pessoas em benefício de todos.
Pense nisso. Pense em tecnologia. Sucesso!

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

administrativo@apevi.com.br
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

. FLUXO DE CAIXA
COMO FAZER E ADMINISTRAR
Data: 16 a 19 de maio de 2011

Horário: 19h âs 22h

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

Não
se iluda: seja você uma empresa pequena, mé

dia, grande, uma pessoa "comum" ou um profis
sionalliberal, se hão conhecer e usar o que a tec

nologia tem a oferecer, você dificilmente vencerá
seus concorrentes, sejam eles quais forem. Para vencer os
desafios dos dias de hoje e da atual competitividade, você
também tem que utilizar a tecnologia disponível para sua

área, setor ou ramo de negócios.
Até mesmo setores mais tradicionais como o da agri

cultura e da pecuária exigem do produtor rural o conheci
mento das mais modernas tecnologias e uso intensivo de
satélites, de tecnologias químicas avançadas e de técnicas
de gestão. Seja na indústria, no comércio ou na prestação
de serviços, quem não se dispuser a buscar, conhecer e

utilizar, de fato, as novas tecnologias estará defasado de
seus concorrentes emmuito pouco tempo.

Escrevo isto porque fico impressionado ao ver que existem
empresas, empresários e pessoas que ainda resistem �o uso
dessas novas tecnologias. Dizem-se analógicos num mundo
càda dia mais digital. Têm verdadeira aversão a tudo que se re

fere à computação, satélites, internet, redes sociais, etc. Sinto
dizer que essas pessoas já morreram; falta apenas deitarem.

AS EMPRESAS E OS IMPOSTOS
Data: 16 a 19 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Paulo Henrique Feticioni
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CÁLCULO TRABALHISTA
Data: 23 a 26 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Rober José Alves Costa
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
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Graduação Pós-êraooaçêc
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
I

A
ASSISTENTE DE MODELAGEM/DESENVOLVI
MENTO
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Vivência em departamento pessoal (férias, cadastro,
rescisão) legislação trabalhista. Cursando ou completo
���ry��· ,. .. , o "o " ..

AUXILIAR DE VENDAS
... " •• Io .... �,' ��� � ••• � •.�.� ��_.,"�4,"" ... ""4 �h" j ••• ��. � ••••• �,�" •• �" lo ••• k" H,� ,."

CRONOANALlSTA
Vrvência na função.
CORRETOR'De iMÓVEIS'

.

p..���J���.1 .�.���.��� �.Ç��9: ..

I:SCRITURÁRIO FISCAL

Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências
Contábeis.
�'."1 •• " � •• ' ••••• +." , •• '. "." ""� •• � " ••.••• ,_.'fo •••• "� .". 11"0 �"�" ...... II" �.�

MODEUSTA

����.��j�.��.������; 0 , •• , " ••• , ..

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Formação em Administração, Ciências Contábeis,
Recursos Humanos.Vivência em gerenciamento e

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

p.���J�,��.I.I!9.��?�� .�� ���r;>;; .. f!�.����� .�T. �!�!T!�!?'... "

SUPERVISOROPERACIONAL

f�.�. ?�,��.� �.��.��r.�;�i��? 9.�.'!!�.P.��?� �.<?:�s.�.r��S.�?:...
VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

I
ANALISTA DE CUSTOS

P.�s.�j���.I.������i�·.. " o '''0 ,

��.�Iz.!�TM?'�.QlA��'R�ºI .. " " " ..

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

'AMQ$

"�"+"�" •• � � ••••• �.�, " ..... � ••• , •• "" ••.,.," •• � "." .• ".'<.". »_4 ,,�"." •• �" ... "."

ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável vivência em montagem, manutenção mecâ-
��S? ?u. .�!�!!�.�.p��!l.i.��I!?���.P.���.�!?���?: o ...... "" •

CONTADOR
Vivência na função. Possuir CRC
,_. �.�. �" " �.� .. �.� ••• � •• � •• 't •• � •• � '�"�� �.ot �.+ •••

ELETRICISTA INDUSTRIAL
Vivenda na função. Para atuar na Ilha da Figueira.
EL'ETR:ic'ISTÂ'DEMANüTENÇAo'

" " , ..

���.��j?��.����:R�s.�j�x�!.':l.�:!.�; .

ELETRICISTA PREDIAL

������!?�.'!) E����.��.�?9; .

ENGENHEIRO MECÂNICO
R!�P'?����I. p.�:�.�!?���?; " " .. , '" .. o •• " .. , "" .

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes.
••• " ...... f.�.� ••• � ••• "� ." � ••• '. f.!�'�. j •• � �_. ".".� •• + ... " � •• "", .... �.",

EXPEDIDOR

:rk'NICC)ENIiNFORMATicA
.. · .. '···· .. · .. · .. ,· ·· .. "

iNslilAOOR'T�cNico"
"" .

Vivência em instalaçâo de alarmes, câmeras, portões
�1.��:?�!��7. !�!��<?���!!���:��!; " .. " , ,

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
LABORATORISTA

AruARNP:AREArfuiL"·
.. · .... · .... · .. · ........ ·· .... ··

"�.�� "� .. " •• j """.'" '.".�" ,."., ,,�.,' "��.",'" ""� ","�,.�, � •• "." ""�'•• '" Io'�'�"�"

LIDER DE CORTElTÊXTIL
LioER'DEPROoüçAO"

""

Desejável vivência em liderança de pessoas e área

!T!:�?.'�r�i��: " .

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e
alinhamento.
"" ,."" .�", � •., ""o •• �, ""'j.,," ."."10" n�"'�"�" .,""U�" , .• " ,",., .,,�.• �" �"., n" ""Q.j.

MECÂNICO ELETRICISTA
Vivência em sistemas de injeção eletrônica diesel!
gasolina. .

MEcKNicODEMANUTENÇAO··"···
.... ·· .. , .. ·,, .. · .. ,,·

Desejável vivência em manutenção de máquinas/
têxtil.

MONTAOOR"MECANico
.. · • .. · .

�� ��" ��.", •• ",,,�'1 �w� .�. lo ... �_ ..... ' •• " •• � .�" ••• �_" � •• ' •• � .".,_."� ." ••• � .• ,,"

OPERADOR E PROGRAMADOR DE TORNO DE CNC

OPERADOR DETRATAMENTO TÉRMICO
Cursando ou completo cursoTécnico em Mecânica,
Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramentaria,
injeção de plásticos ou alumínio. Conhecimento em

tratamento térmico.

PROFÊSSORDE'iNGL�''''
.

..... �." '_" .� ••• � "lO'" " ......... �.� .a ..... � •• +". �,,"� �.�.Q� •••• _." �" •••• , "�

PROGRAMADOR DE PCP
"f �,,+.�.._ ••••••••• '"'' ••• +.�� 0 _."" " � " ••• +

PROJETISTA MECÂNICO
S?�.��.SiP.�D�� �r.n..���i��?!.��'.y}�.���(� .����.���'..•.••
SOLDADOR !MONTADOR
Desejável vivência com montagem de tubulação
industrial e solda TIG e Eletrodo.

rkNlê(iEM·ElETROT�cNiê:O:·AüTOMAÇAOOÚ··
ELETROELETRÔNICO
rtc'NicõELETROMECANico"

..

rtcNICO·MECANico
.. · .. ·, .... · .. " .. , .. ·,······ .. · .. " .. ·· ..

Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas.
:rkNICO'EPXEN'FERMAGEM'

", , ",.

Desejável vivência na função e COREN

AUXILIAR DE TECELAGEM
Irá atuar com entregas de malhas e pesagem de fios.

N�Ç�.���fjÇl.R9.s.Wjr.ÇNH.� , .

AJUDANTEDEBOMBA
Atuará com montagem de tubulação para bombea
mento de concreto.

BOMBISTA
Vivência em montagem e desmontagem de BBA,
j[1j!,:�W?� r��w!�g�ffi. .

��� " "" _ ..

CONFERENTE
Vivência na função.CHN AC Desejável liderança de
�Çll!l�:,"" " ""."' '"'''''''''''''''' ..

��,�., ..

f9��Nt!�I.M .

COlETOR
... fH�·•• " ,.��.•• ,•• �" "." .�� �"� o"" •• " '.� .q� � ... ,"" .... l"�·••• �"� I �,,�.�, �.�.

CORTADOR

�i.Y�nçj�.!19.��mÇl.!��i!.� .rn�gJ.!��.�.e.rrét�!il. ..

Ç9��.���� ., "' , ..

ºQIiJ.MP.�!�N.���.Q.M!p.����º�,.� "0 " ••••• , """

p.f\M�m�.�.N�.V.Iy'\.��: , " .

��.ffi���P'�.I?Q�.�T'� .

��.Tºf.�ºº!t " "" " " " ' ...

�f.\.R.P'��'�º ..

�v.�ºº�.p.� Y��9!.�º� , .

���N�!�.Q. " " "

MºIº:�.ºY.{Mº!ºft��I� .. "", ," ..

���.�I.�.Ç.�I:! �� ..

OPERADOR DECALDEIRA
OPERADOROÊ·MA"QüiNA'"·

.. · .. · ..

:0.Y�nç!?�m .9�}'�çim .9.e. g\-!iJr.9�jr.�,. ��(�g .�m�� .9�!�Çl.�..

9.�,�MP.QR.Q.g.Q.�g�9N.\ "" ..

9.��MººR .Q.�.MAql).I�.�,R��º.�º�J?9 0 ..

P.!�ºRp'lgºWMAg.l).IN� .

RETIFICADOR CILíNDRICO
Vivência com maquina CNC, leitura e interpretação de
���.�n�R.�.imHHW�':lJR�.Çf:; m�ç1,iç�g '" , .

��.I!�!:I:!�Rº .

I�Ç�.º , o ..

ZELADOR

ADVOGADO

Desejável vivência em direito tributário e processual
AN"ALiS'iicoNTA'Bll·

.. · ·· ·· .

Vivência em obrigações acessóriais (DaF, Dacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federais.

NUTRICIONISTA

ATENÇÃO
CONTRATAÇAo IMEDIATA

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

para contratação imediata:

ATENDENTE DE CARNES

AUX.SERV.GERAIS
� ."0 •• " "�,, ��. ��� "�,, � •• �H" .�� •• � ��� ��� �"" � •• , o�� �"., u •• nu. ��4 o�."

AUX.PADEIRO

CAIXA
...........

REPOSITOR:LOJAiDEP6siro··
.. · .... ··

•• u .. " .. � •• ,,�� ��1 "�u lo ••• ,," .'''' �O" •• " �"", "."" ••••• � ""., � 01.�, lo." •• "._

VENDEDOR DE ELETRO/BAZAR

Ótima remuneração e demais benefícios.
Disponibilidade para atuar aos finais de
semana.

Enviar e-mail para:
drielli.lim�@grupometa.com

CO�I.S1JLTOR COlvlERGi�L
L:C:'S€;a\,--=/ .,l'tle.'''I(!,� el''I''l verClJS ze (ltf,J'IC:::S ':€
7-=l :!2lf"!�(..��C, 'rJreteS5a��c� e r-,\I'ãr e-f'�,r:�� ;:,.crJ

liNI.anJJ'lie.rrtOras.;!:gru.poometa.cc.1'!1

, ww'w.grupometa ..com
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EXECUTIVOS CONSIDERAM TROCAR GRA· DE
ORGANIZACÕES POR EMPR� MENORES

�

Buscapor novos desafios, dinamismo na tomada de decisões e ascensão rápida
na carreira estão entre as principais razões para estamudança

1I/IfII'" uem não conhece al

guém que tenha trocado
o emprego em uma mul

...� tínacional por uma nova

oportunidade em uma empresa
menor? Motivados por um cená
rio promissor de mercado, exe

cutivos de diferentes áreas têm
se mostrado. mais receptivos a

esse tipo de migração, dizem es

pecialistas.
De acordo com Fernanda

Mourão, diretora da TeamWork

Hunting, especializada em re

crutamento de executivos, em

presas de pequeno e médio porte
cresceram bastante nos últimos
anos devido ao aquecimento da
econorma, principalmente no

Rio, o que representa um inex

plorado campo para executivos
em busca de novos desafios.

- Além disso, a maioria das

empresas familiares oferece sa

lários e benefícios atrativos com
autonomia de gestão - diz Fer
nanda.

Alexandre Mainiere, gerente
nacional de Vendas da Laticí
nios Marília S/A, acredita que
a expansão da economia mun

dial - e do Brasil - favoreceu essa

mudança de paradigma. Um dos
fatores que contribui para isso é

"
A maioria das

empresas familiares
oferece salários e
benefícios atrativos
com autenomla

de gestão.
FERNANDA MOURÃO

"
que, hoje, muitas empresas de

pequeno e médio porte expor
tam parte da produção:

- Essa busca por eficiência no
mercado global abre um enorme

espaço para quem decide deixar

grandes corporações e fazer car
reira em companhias menores.

Fernanda acredita que a

.

. ..

tendência está longe de perder
. força, já que boa parte dessas

companhias ainda está se es

truturando; em pleno processo
de crescimento. Mainiere cita o

exemplo da JBS, onde trabalhou,
e da Ambev, que foram empre
sas de médio porte no passado
e hoje são reconhecidas como

multinacionais brasileiras que
faturam bilhões:

- São empresas que também

passaram por esse processo de

profissionalização e, em algum
momento de sua trajetória, pre
cisaram da migração de execu

tivos de grandes. corporações. É
público o fato de que em vários

países onde atuam, o primeiro e

segundo escalões de executivos
são formados por brasileiros, o

. que ratifica a expansão de opor
tunidades de carreira.

Mas o que leva profissionais
de nível de gerência e direção
optarem por esse caminho? Bus
ca por novos desafios, dinamis-

mo na tomada de decisões e' as
censão rápida na carreira estão
entre as principais razões.

- Acredito que essa migração
seja motivada principalmente
pela buscá de novos desafios,
com consequente aumento da

empregabilidade. Nessas empre
sas, os executivos têm a possibili
dade de implantar várias melho
rias e, assim, crescer junto com

elas, seja de forma horizontal ou
vertical- acrescenta Fernanda.

A trajetória de Mainiere con

firma essa tese. Após trabalhar

por mais de 20 anos em com

panhias de grande porte, como
Unilever e JBS, o profissional
encarou a migração para uma

pequena empresa como um de
safio prazeroso.

- É o momento onde um exe

cutivo com um pouco de expe
riência adquirida em grandes
corporações pode colocar em

prática tudo o que aprendeu,
já que as empresas de pequeno

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 MÁaUIN�S - (indústria metalúrgica)
• OPERADOR DE DOBRADEIRA (com experiência- indo Metalmec.)
• AGSISTENTE TÉCNICO (Téc. mecânico, téc. eletromecânico e afins)
- ZELADOR (ambos os sexos) URGENTE
• ELETRICISTA/AUX. DE ELETRICISTA (instalador industrial e de
manutenção)
- FRENTISTA (1 ° turno, sexo masculino, não precisa ter experiência)
- CONFEITEIRA (2°turno)- URGENTE
- PADEIRO - URGENTE
- OPERADORES DE CAIXA (ambos os sexos, desejável
experiência, vagas para 1 ° e 2° turno)
- AUXILIAR DE DEPÓSITO
- LAVAÇÃO (sexomasculino, horário normal)
- BALCONISTA (ambos os sexos)

porte têm muitas limitações e

necessidade de aprimoramento
em gestão.

Outro fator atraente das pe
quenas e médias empresas é a

agilidade dos processos de toma
da de decisão, já que seus níveis

hierárquicos são mais enxutos.

Não é raro o profissional come
çar a participar ativamente de

planos de execução, tornando-se
menos operacional e mais estra

tégico.
- Vejo a experiência de tra

balhar em empresas pequenas
como uma mola propulsora. É
possível conquistar funções de
maior visibilidade a médio prazo
- completa Mainiere, para quem
a experiência adquirida em em

presas de pequeno e médio porte
prepara melhor o executivo para
os desafios de gestão em situa

ções adversas. - Executivos que
aprendem a trabalhar em am

bientes de maior dificuldade são
mais valorizados.
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_..... ara" cada engenhei
....

re que é contrata
do pela construção
civil, surgem duas

vagas para administrado
res. E não é difícil entender
a lógica dessa relação: se

um engenheiro lida com

duas ou três obras, é pre
ciso ter pelo menos dois
indivíduos para o geren
ciamento. A afirmação do

presidente da Federação
Brasileira de Administra
dores (Febrad) , Itamar

Revoredo, serve para re-
"

forçar: se o momento eco

nômico do Brasil é bom, o
do mercado para a carreira

administração de empre
sas não fica nada atrás.

E, da mesma maneira

que na relação com a enge
nharia civil, o crescimento
em outras áreas também

promete gerar mais em

pregos no setor. No geral,
a Febrad estima que, atual
mente, existam aproxima
damente 80 mil vagas de

emprego abertas em todo
o país. Número que tende
ria a aumentar nos próxi
mos anos.

Os jovens já percebe
ram o bom momento. Da
dos do Conselho Federal
deAdministração (CFA) in
formam que, atualmente,
a área lidera o ranking de
número de alunos da edu

cação superior. Exatamen
te 17% - praticamente um
milhão de estudantes -

do ensino tradicional (não
inclui o virtual) do país.
Em 1991, o setor estava em
terceiro lugar, atrás de pe
dagogia e direito.

DA C0tJSTRUÇAO
CIVIL A CULTURA

Há oportunidades em

ramos diametralmente

opostos, como construção
civil e cultura. Segundo a

Febrad, o nível de desem

prego no setor é de apenas
4%. Muito do crescimento
da área se deve à percep
ção de .émpresas "da neces-·

ADMINISTRACÃO CRESCE
.:»

"

-NO RITMO DA ECONOMIA
Oportunidades estão espalhadaspor diferentes setores. Segundo a

federação, haveria 80milvagas abertas nomomento
DIVU_LGAÇÃO

"+

sidade de contratar admi
nistradores para controlar
seus negócios. Segundo o

presidente do CFA, Sebas
tião Luiz de Mello, parte
considerável dos negócios
que surgem no país vão à
falência nos primeiros qua
tro anos. O motivo, segundo
ele, é a falta de quem faça a

gerênciado serviço:
- Quando os empre

endedores pensam em

"abríi 'um novo negócio, já

ração. Segundo Mello, boa
parte damão de obra não é

qualificada e não preenche
osrequísitos das empresas.
Ele diz que não adianta

apenas formar e conta que
as empresas têm exigido
cada vezmais profissionais
capacitados e muito bem

preparados:
- O fato" é que, mais

do que nunca, precisamos
trabalhar a qualificação
dos nossos cursos - res-

salta Mello, lembrando
ainda que "muitos cursos

de administração do país
receberam somente nota 3

(em uma escala de 1 a 5) no
último Exame Nacional de

Desempenho do Estudan
te (Enade).

'Falta qualificarmelhor
o setor'

Outro alvo de críticas
de Revoredo é o fato de

grande parte dos cursos

não colocarem adminis
tradores como professores:

- Para um curso de ad

ministração de produção,
por exemplo, não dá para
colocar economistas ou

engenheiros. Na adminis

tração de pessoal, advoga
dos e contabilistas não dão
as ordens.

Marco Túlio Zanini,
coordenador do mestrado
executivo "Gestão empre
sarial", da Escola Brasileira
de Administração Pública
e de Empresas (Ebape), da
Fundação Getúlio Vargas,
vê o Rio de Janeiro como o

estado onde o crescimento
do mercado para adminis
tradores mais será sentido:

- Boa parte dos even

tos esportivos dos próxi
mos anos acontecerá aqui
e a imagem do lugar, no
mundo, está mudando.
O crescimento é grande.
Agora só falta qualificar
melhor os profissionais.

Patrícia Silva, gerente
de Atendimento em Gente
e Gestão do Grupo Pão de

Açúcar no Rio, diz que os

cursos de administração
hoje são bem abrangentes:

- Garantem a for

mação de profissionais
com visão generalista do

negócio e formação para
várias áreas, como admin
istrativa' financeira, logís
tica, de RH e comercial.

Ainda segundo Patrícia,
no grupo, que está com va

gas abertas, o administra
dor pode assumir difer
entes funções, como as de

gerente de loja, supervisor,
consultor e analista.

temem repetir o erro. Essa
consciência _ é cada vez

maior na iniciativa priva
da, e isso . também faz o

mercado crescer.

O salário inicial, namé
dia, fica em torno de R$ 3
mil. Mas pode passar de R$
20 mil. O crescimento do
mercado, no entanto, gera
riscos. Como formar tanta

gente? Para o presidente da
Febrad," o problema não é
exatamente quantitativo,

mas qualitativo.
- Algumas empresas

têm contratado profissio
nais sem registro. Isso não
adianta. Só diminui a cre

dibilidade da profissão. O
mercado precisa de mão
de obra qualificada e boa.
Para isso, é preciso melho
rar grades curriculares e

fazer parcerias para forta
lecer o ensino.

O presidente do conse

lho faz coro com o da fede-
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VERSATILIDADE, UM
,..,.

TRUNFO DA PROFISSAO
Conhecimento sobre diferentes temas atrai empresas, Mas o passo

seguinte é escolherUlll foco, dizem especialistas
administração,
por concepção,
é uma profissão
generalista. Em

qualquer faculdade apren
de-se noções de psicolo
gia, direito, economia... No
momento da contratação,
no entanto, a amplitude de
conhecimentos pode ser

confundida com falta de

especialização em algum
assunto. Pior, reclama o

pessoal da área, ainda há
muitas empresas que acre

ditam poder contratar pro
fissionais de outras áreas

para setores de gerência.
Para Sebastião Luiz de

Mello, presidente da CFA,
a mesma abrangência de
assuntos que faz do admi
nistrador um funcionário
versátil também pode tirar
um pouco do foco do pro
fissional.

- Muitas vezes, no mo
mento da procura por em

prego, sabe-se urn pouco
sobre vários temas, mas não
há um direcionamento es

pecífico. Então, a empresa
não contrata.A abrangência
de assuntos no ensino é algo
bom, mas é sempre impor
tante definir urn foco desde
o início - alerta.

Depois da formação
ampla, hora da

, especialização
No fim de 2010, o ad

ministrador Rafael Mar
tins alcançava a nota que
buscou em toda a sua vida.

Conquistou um emprego na
gravadora Som Livre, onde
já trabalhava como estagiá
rio. Para ele, que não espe
rava nenhuma facilidade na
sua busca pelo arranjo final,
foi urna grata surpresa:

- Eu esperava um cres

cimento do mercado de
trabalho, mas ao mesmo

tempo achava que a con

corrência de outros pro
fissionais que poderiam
atuar na área, como eco

nomistas, engenheiros e

contadores, iria aumentar.
A angústia de Rafael era

... .... í t f I

a mesma de estudantes de

administração hoje.
- Ao mesmo tempo

em que pode atuar em di
versas áreas, o adminis
trador não tem um traba
lho que lhe seja exclusivo,
sofrendo a concorrência
de profissionais de outros

segmentos. A vantagem
competitiva do adminis
trador reside, portanto, na
sua formação generalista,
que lhe garante maior fle
xibilidade e abrangência.

Rafael também destaca
outras duas características
tradicionais de um admi
nistrador: perfil auto-reali
zador e bom senso:

- São aspectos que
podem ajudá-lo a se so

bressair diante de outros

profissionais que talvez

possuam maior conhecí
mento técnico acerca da

realização da tarefa .

• I

Segundo Itamar Revo
redo, presidente da Febrad,
apesar do risco da concor
rência com outras áreas, a
versatilidade dos adminis
tradores é capaz de garan
tir muitos empregos:

- O mercado está favo
rável e é possível trabalhar
'na grandemaioria das áreas.

No ano passado, Rodri
go Alves Oliveira, recém
formado, conquistava a

vaga de assistente comer

cial do Grupo Pão de Açú
car. Para ele, a contratação
serviu para confirmar que
fora correta a profissão que
escolhera há alguns anos:

- É uma área em que
você adquire conhecimen
tos bem amplos e de vários
setores, como marketing,
finanças, RH, economia,
logística...

O objetivo de Oliveira,
agora, é se especializar em

I J 1 ) ,
.

o HOSPITAL SÃO JOSÉ OFERECE VAGAS PARA:

. � Auxiliar de LimpezaSÃO JOSE '

1fI�'lSflfr-'il,

Interessados: Encaminhar currículo ou

preencher fícha de inscrição no setor de Recursos Huma

nos do Hospital São José, das 07h30min às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

E.stacionamento
Rotativo Público

SÓLIDA EMPRESA NO SEGMENrO DE ESTACIONAMENTOS,
ABRINDQ FILIAl NA CIDADE, CONTRATA:

Ambos 0$ sexos, aeima de 18 UIIOS, ensino médio completo ou cursando.
Niio necessita experiênclQ. Trabalho externo em atendimento ao público.

VENHA FAZER PARTE DESTE liME,
VENHA SER UM AGENTE

DE fiSCALIZAÇÃO!

algum setor. Para o pro- - Eu sinto que foi a

fissional, é uma estratégia escolha certa. Quando
para ascender dentro da optei pela profissão, há

empresa e do mercado.
.

.' muitos anos, já esperava
- Não só é importante um crescimento nos anos

para conseguir crescer pro- que viriam. Claro que não

fissionaImente, mas tam- da maneira que vejo ago
bém dividir meus conheci- ra. O bom é que estou em

mentos com a companhia
que eu trabalho hoje -

conta Oliveira, que garante
ter escolhido a profissão, há
anos, já com esperanças de
crescimento do mercado.

Gerente-geral de In
fraestrutura da Carvalho
Hosken, Fábio Rito é de
uma escola mais antiga.
Formado em 1999, che

gou a trabalhar no Sesc Rio
como coordenador de pro
jetos. Com o crescimento
da construção civil, conse
guiu entrar no setor, onde
diz estar satisfeito com o

trabalho que realiza e o sa

lárío que ganha:

uma área que cresce expo
nencialmente devido aos

eventos esportivos que vi
rão. Estou no local certo e

no tempo certo.

Gerente de RH da Som

Livre, João Francisco Al-

IDADE DE EMPREGO

Estapar
estacionamentos

ENVIAR CURRíCULO PARA

rifa.boropark@esfapor.tom.br
Ou pessoalmente:

RUA JOÃO MARCAITO. 75 • Solo O I - (ENTRO
(onlo1o tOm Rito (4713312 1471

queres diz' que adminis
tradores são essenciais por
dois motivos: visão ampla
que conseguem ter dos

negócios e capacidade de

percepção do' que lhes é
ensinado por consumido
res e colaboradores.

- Estamos sempre
atentos aos talentos do
mercado. Dentro de um

cenário competitivo e ex

tremamente flexível como
o nosso, não podia ser di
ferente.

Empresa conceituada no ramo de transporte
CONTRATA:

.. . ...
t .

,
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·SAIBA COMO DEFINIR· UMA FAIXA
SALARIAL COMPATíVEL COM O MERCADO

É importante definiruma remuneração plausível, que reflita a real necessidade do candidato
orno preparar um bom currí

culo, se comportar na entre

vistaou se destacar na dinâ-
.._mica de grupo são dúvidas
recorrentes .quando o assunto é a

busca por um novo emprego.A lista
de inseguranças aumenta quando
chega a hora de o profissional in
formar sua pretensão salarial, seja
através de e-mail ou cara a cara com
o recrutador. O que fazer nessahora?

De acordo com PauloW Barada,
especialistaem Salário eNegociação
da Monster, é importante definir

, uma remuneração plausível, que re
flita a real necessidade do candidato.
Uma vez que esse aspecto é decidi
do, todo o processo de procura por
uma nova vaga toma-se mais fácil,
já que o profissional sabe onde pode
chegar e até eliminar propostas que
estejam fora da faixa pretendida.

- É natural querer aceitar a

primeira oferta de trabalho que
surge. Por outro lado, não faz sen
tido aceitar um emprego que não

pague as contas. Isso é uma perda
de tempo para todos e pode causar
frustração e problemas financeiros

futuros - afirma Barada.
Já Fátima Sanchez, da Personal

Service, de soluções em gestão de
recursos humanos, aconselha que
o candidato avalie sua expetiên
cia no mercado. Quem tem três e

cinco anos de experiência é con

siderado um profissional com co

nhecimento mediano. A partir de
cinco anos de vivência na área, a
pessoa já é vista como referência.

E se o candidato estiver de

sempregado? Neste caso, a dica é

negociar o salário e avaliar os be
nefícios com cautela, aconselha a

consultora.
- Muitas vezes, a remuneração

será baixa, mas os benefícios po
dem acabar compensando.

-

Fátima acrescenta que é es

sencial fazer uma pesquisa sobre
o quanto o mercado está pagando
na área que o profissional atua ou
da vaga pretendida:

,

- É preciso entender, ainda, que
o cargo ocupado em uma pequena
empresa pode ser o mesmo emuma

grande organização, mas o salário
certamente não será omesmo.

DIVULGAÇÃO

SEGUNDO espeCialistas,dica é negociaro
salárío e avaliar os benefícios com cautela

n ra as dicas para ca c
�

que atenda às suas nec��ldades, sem
extrapolar os timltes do mercado:

• Desenvolva um orçamento- Faça pesquisas
para definir uma faíxa salarial realista e

" ínar 'suas despe
(t,i.n:;:;rie.i�n;j·,'''I,I''!ITiíP'

, restaçãd' ati oar o , (contas,
" n ofi'i "'1

'

de eletricidade, telefone e compras de su-

permercado nos últimos 12 meses) e as

opcionais (lazer, viagens, etc). A soma de

todos os gastos é o valor líquido que o pro
fissional deverá receber para, ao menos,

manter a situação financeira atual. Em

bç:m:i não. seja Q salário d�sejado, O total

define qual é a renda mínima aceitável sem

que se faça cortes no orçamento.
• Defina expectativas realistas- É importante
ter em mente que o quanto o candidato pen
sa que vale nem sempre é quanto o empre

gador atribui ao cargo.
• Pesquisa detalhada- Além de fazer uma

a,utda�aliação da sua experiência. profissio
nal, o candidato deve pesquisar sobre os

salários que as empresas pagam em sua

área. Uma boa fonte é a tabela mensal da

Associação Brasileira de Recursos Huma-

nos (ABRH), que apresenta a remuneração
paga em diversos setores, por empresas de
.Qequeno; médio e grande porte.

i" , l_ "I� J ,�, :�
Im/l,Z!:,df'lilil!Wil!!i!l!fimnL ",�,,",. i� ,!!ii; .,gii/ll � 1.1.': i J - ,) tiú;"",.:'''L,_JJi,"'w._,.J

Analista de Custo Trainee
Analista Contábil Sênior
Assistente de Setor Pessoal
Auxiliar Administrativo de Obras
Auxiliar da Qualidade
Auxiliar Técnico de instalação

, Coordenador Operacional de Hotel
Cronoanalista
Encaixador

Engenheiro da Qualidade
Impressor Offset
Mecânico de Manutenção Têxtil (URGENTE)
Mecânico Geral
Mecânico Montador
Modelista
Montador

Planejamento Produção

Programador de PCP

Programador de Software
Promotor (a) de vendas
Servente de Limpeza
Técnico de Campo
Técnico em Informática
Televendas
Zelador (a)

Açougueiro
Ajudante de Motorista

Auxiliar de Manutenção
Confeiteiro (a)
Conferente

Estoquista
Jardineiro

Opérador (a) de Caixa

Padeiro

Repositor
Zelador (a)

Vigilante
Vagas ,disponíveis para trabalhar nos final de semana.

..... E! :
Contratação imediata, 40 vagas
para a empresa WEG. Interessados
comparecer na Back RH.

a BREITHAUPT BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
No campo profissional, o astral

é de competição, não convém
colaborar para que esse clima se

instale. A dois, sua maturidade pode ser
testada, cuidado! Evite disputas em seu

ambiente de trabalho.

�---A" TOURO
Cuidado para não se sentir
amarrado em tarefas corriquei-
ras. Viagem favorecida, aprovei

te para conhecer novas pessoas! Siga
em busca de suas prioridades. Não dei

xe a rotina abalar o seu astral hoje.

GÊMEOS
Fique mais atento(a), proble
mas que estava evitando po

dem vir à tona a qualquer momento. Um
romance recente pode se tornar mais

sério. Não convém ficar brincando com

a sorte neste dia.

CÂNCER
Hoje, conciliar seus interesses

com o interesse alheio será seu
maior desafio. No romance, o as

tral deixa um pouco a desejar, dê mais

atenção ao par. Pessoas mais experien
tes têm muito a compartilhar.

LEÃO
Tumultos e problemas de co

municação não estão descarta-
dos no ambiente de trabalho. Há

sinais de cobranças no relacionamento

afetivo. Mantenha-se focada em seus

objetivos, não procure atalhos.

VIRGEM
Não convém se arriscar nesta

" "�I;"� iin sábado, não conte com a sorte

ou pode se ver em apuros. No

romance, vai sentir mais necessidade

de segurança emocional. Cuidado com

atitudes egoístas nesta fase.

LIBRA

� Neste sábado, sua individuali

� dade virá à tona, podendo até
cortar alguns relacionamentos

de dependência. A dois, cuidado com o

egoísmo. Tenha mais cautela no contato

com as pessoas neste dia.

ESCORPIÃO .

� Hoje, as coisas não acontece

'eI rão no ritmo que você gostaria.
,

Neste sábado, estará em uma

fase de maior recolhimento, vai

precisar de mais privacidade. É melhor

evitar encontros sociais neste dia.

eSAGITÁRIOAmizades e negócios não ca

minham juntos, então tenha

cautela. Atividades complicadas
têm tudo para se resolver neste dia. O

romance pede mais comprometimento.
Ótimo dia para organizar suas tarefas.

CAPRICÓRNIO
No setor profissional, ativida
des de responsabilidade con

tam com a ajuda das estrelas. Na vida

afetiva, pode ter dificuldade de expres
são. O dia está tenso, cuidado para não

maltratar quem não mer�ce.

• AQUÁRIO
No trabalho, estará esbanjan
do profissionalismo e serieda

de. No relacionamento a dois, não tente
ficar o tempo todo no controle da situa

ção. Não deixe uma sensação de impo
tência tomar conta de seu astral.

PEIXES

Hoje, é necessário evitar con

flitos, mesmo que para isso te-

nha que se afastar de pessoas de

seu círculo social. Problemas não estão

descartados a dois. Um momento de re

colhimento será importante para você.
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'Ashton Kutcher
substitui Sheen

Depois de várias especulações sobre.o nome que
iria substituir Charlie Sheen em "Two and a Half Men",
o site "TVLine" afirma que caberá a Ashton Kutcher o

papel que era de Sheen. A confirmação vem dois dias

depois de Hugh Grant rejeitar o papel. "Two and a Half

Men" marca a volta de Ashton Kutcher às series. O ator

deixou o elenco de "That '70s Show" em 2006.

Preta Gil receberá
medalha no Rio

De acordo com o colunista Bruno Astuto do jor
nal "O Dia", Preta Gil vai receber a Medalha Pedro

Ernesto no próximo dia 23, na Câmara de Vereado

res do Rio de Janeiro. Está é a maior honraria conce

dida pelo Legislativo do município. De acordo com a

publicação, o motivo é o engajamento da cantora no

combate às formas de preconceito e discriminação.

DIVIRTA-SE

Elixir da longa vida
Um jovem vendedor ambulante oferecia, numa ci

dadezinha do interior, um maravilhoso "Elixir da Longa
Vida". Na praça central, gritava com eloquência:

- Todo dia tomo uma colher de elixir e olhem que já
vivi 300 anos!

Ouvindo isso, os espectadores logo correram às
bancas abarrotadas de vídros.onde um garoto atendia a

multidão. Foi quando outro negociante, esperto, resolveu
desmascarar a charlatanice. Foi até o garoto e pergun
tou em voz alta e firme para todo mundo ouvir:

- Que, história essa? O seu patrão já viveu trezen
tos anos?

- Não tenho certeza - respondeu o menino. - Só
trabalho para ele há 120 anos.

Regina Duarte faz
tratamento facial

De acordo com a coluna

"Zapping", do jornal Agora
"São Paulo", a atriz Regina
Duarte tem feito um trata

mento estético chamado

tegato, uma plástica a laser,
melhorando a flacidez e as

rugas. Ela quer retornar à TV
com uma aparência melhor
e já realizou três sessões.
Ela está escalada para a

minissérie O Astro, na Glo-

bo, que tem estreia prevista
para o mês de julho. . l�

Bruno Gagliasso nega
briga com Reymond
Durante a inauguração da loja Carmen Steffens,

na quinta-feira, em São Paulo, Bruno Gaglisso ne

gou os boatos de que teria brigado e trocado empur
rões com Cauã Reymond nos bastidores de "Cordel
Encantado". "O único empurrão que pode ter havi
do foi em prol da arte. Não um empurrão físico. O

que existe são dois atores que amam a arte, amam
o que fazem. Isso não existiu. Nós frequentamos a

casa um do outro", disse Gagliasso ao site "Ego".

Drica Moraes quer
adotar novamente

Depois de passar por tratamento contra a leuce

mia, Drica Moraes vai dar entrada num novo proces
so de adoção no Juizado de Menores. Ela já é mãe
de Mateus, de 2 anos, adotado em 2009. Segundo
o colunista Bruno Astuto do jornal "O Dia", Drica

está retomando a vida profissional é começa a en

saiar um espetáculo, ao lado da atriz Mariana Lima,
dirigido por Henrique Diaz. Embora curada, Drica

teve de tomar vacinas para poliomielite e meningite.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
14/5
Adenor Hanemann
Adriana de Carvalho

Allan C. Fontanive

Ana Paula Horburg
Anderson A. Braun

Andre de Souza

Angela Besen

Ari A. Xavier

Belmira P. Moraes

Brain Gustavo natalí

Bryan G. Natal i

Claiton Amadigi
ClaudirDill

Cristopber C. da C.Muller
Rosa

Daniel A.Port

Dayan R. de Souza

Edes da C. Ricardo

Eduardo Ehnke

Hainz Gaedke

Hedlinn Homann

HeinzGaedtke
Isabel Eccel

Itacir José Knechtel

Ivo Hass
Janete Schiochet

JoãoM. Nunes

Juliana da Fonseca

Kaetlin C. Eveh

Kaylane da C. Pereira

Kleisorl A. de Andrade
Láura P. Hosnàck
Lavinia L. Kuester

LucasA. RUySam
Lucas Salomão

Lucas T. da Costa

Lucas T. Da Costa

Luzia Kitzbeger
Marcia D. Gabardü
Marcos A. Wlntricke
Marcos Bruns

Maristela Shrüschka

Evilásio Alves

FabianaWendorff
.

Fábio dos Santos

Francisco A. da Silva

Gerson L. da Cruz

Idalido J.Machado

ínacio Kath

Isolde Pedrotti

João H. Bento

Jonathan P. Egger
Juliana Scaburri

tanssa C. Rocha

Leo�ita Weiller

Leonor Cristofolini
} I

Malu Otovicz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



16 Geral o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011

'T RI

lazeremmeio à natureza
Calendário de caminhadas realizado pela Prefeitura segue até mês de outubro
JARAGUÁ DO SUL

Cultura, história e ecologia
fazem parte do roteiro da
caminhada no Rio Manso,
promovida pela Prefeitura
na manhã neste domingo.
"'-"ta é uma oportunidade da

população de se exercitar e

conhecer melhor as áreas
....mais afastadas de Iaraguã
do Sul afirma o gerente de Turismo,
Raul Henrique dos Santos. "Além
da atividade física, é possível con
templar a natureza e a história e a

cultura do interior do município"
declarou.Aatividade é parte do pro
grama Caminhos do Vale, da Secre

taria de Desenvolvimento Econô

mico eTurismo e aVivendoAgência
deViagem eTurismo.

Além de orientar pela trilha, os
guias vão dar explicações sobre a

história e a ecologia da região. Se
gundo Raul, ameta é enfatizar o po-

•
tencial turístico de Jaraguá do Sul e

privilegiar a cultura local.
Os participantes devem levar

um quilo de alimento não perecível,
que será doado à Rede Feminina de
Combate ao Câncer. A saída está

marcada para as 8 horas, na Praça
Ângelo Piazera. A organização da
caminhada fornece guias, transpor
te, camisetas e água, mas o trans

porte já está lotado. "Quem tiver

interesse ainda pode comparecer,
mas precisa de transporte próprio"
esclarece o gerente. Segundo Raul,
este é um roteiromais leve, em área

plana, e deve levar cerca de quatro a

cinco horas - o retomo está previsto
.

Primeira atividade do programa foi feita na localidade de Ribeirão Grande do Norte, no dia 3 de abril

para as 13 horas.
Conforme o gerente, em anos

anteriores, o roteiro era mantido

por uma empresa turística, que não
realizou as atividades no ano pas
sado. Atendendo uma demanda de

alguns cidadãos, o poder público
entrou em contato com a agência
Vivendo para reativar o programa
de caminhadas, que deve ser am

pliado no ano que vem.

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

Roteiro segue até outubro!' ',,'

100mais acessados do site.
Os ingressos podem ser adquiri

dos na secretaria o Centro Cultural
da Scar, com o custo de R$ 50 (intei
ra), R$ 25 (para estudantes e idosos)
e R$ 40 (clube do assinanteAN), e a
apresentação ocorre às 19 horas, no
Grande Teatro do Centro Cultural
da Scar, na rua Jorge Czerniewicz.

(7 de setembro) e Ribeirão
Grande da LuzIGaribaldi,
(2"tle outubro). No dia 3 de

abril, a primeira atividade do

programa foi feita, no Ribei
rão Grande do Norte. Con-

I
.

ii

forme o gerente de turismo,
a meta é que em 2012 sejam
duas caminhadas por mês .

PAR1·K�PA(:.ÃJJ DA,S PlATfJA E IMPROVISO SÃO OS �NGRE[Uf.NTES, DA PI:ÇA

Anyway", a peça depende das su

gestões do público, emuma série de

jogos de improvisação nesta turnê
arbitrados por Mareio Bailas, que
atuará comomestre de cerimônias.

Conforme a produtora Moni

que Persike, quem viu apeça em

2010 pode se preparar para sur

presa. i� apresentação é sempre
diferente, devido ao improviso e a

participação da plateia" afirma.
A cada apresentação, a Cia.

Barbixas de Humor grava cenas

do espetáculo, que estão disponí
veis no canal "videosimprovaveis"
noYou Tube - o canal está entre os

.

Ao longo do ano,' outras

cinco caminhadas já foram

agendadas pela Secretaria' de
Desenvolvimento Econômi
co e Turismo - para as localí
dades de Pedra Branca, (5 de

junho), Rio da Luz Vitória, (3
, de julho), Rota Húngara, (7
de agosto), Três Fronteiras,

Show "Improvável" volta à cidade
DIVULGAÇÃO

I

Peça tem feito sucesso no país

FSADFSDA

ii

1'1.:,',v
Competições de laço
acontecem hoje e amanhã

JARAGUÁ DO SUL
Com participação especial dos

atores de improviso Andrei Mos
cheto e Marcío Ballas (do É tudo,
Improviso, do SBT), e do músico
Daniel Tauszig, o show "Imprová
vel", da Cia. Barbixas de Humor

volta a Jaraguá do Sul hoje à noite.

No ano passado, a peça' já havia
feito sucesso no Centro Cultural
da Scar, e no domingo se apresen
ta em Blumenau.

Apresentado pelos atores An

derson Bizzocchi, Daniel Nasci

mento, e Elídio Santana e inspirado
pelo programa liWhose Une, is it

30° Rodeio
Crioulo vai
até amanhã
JARAGUÁ DO SUL

Começou ontem o 30°

Rodeio Crioulo Nacional
do CTG Laço Jaraguaense.
Com entrada gratuita, o

rodeio segue até domingo,
com fandango de encerra

mento às 17 horas. Embo
ra a entrada seja gratuita,
os bailes na noite de hoje,
com os conjuntos Gaitaço
Fandangueiro e Coração
Gaúcho têm custo de R$ 20,
e amanhã, com o Gaitaço
Fandangueiro, de R$ 3.

A partir das 8 horas de

hoje serão realizadas as

competições de laço, que
continuam na manhã de

domingo, com finais às
10 horas. A área de cam

ping do CTG está aberta

apenas para membros do
Movimento Tradicionalis
ta Gaúcho. Além dos bailes
e das competições de laço,
haverá um desfile das de

legações dos CTGs parti
cípantes após a missa no

domingo.

O CTG Laço Jaraguaen
se fica na Rua Augusto De

matchi, 72, no bairro Três
Rios do Sul. Informações
podem ser obtidas pelo
telefone (47) 8846-3234,
e ingressos para os bailes

. podem ser comprados nos
postos Marechal e Mar

colla, e na Casa Campeira.
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LEIER
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

41
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

, www.leier.imb.br

, -

"R$ 930.000,00
•••.••••.•••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• ;· •• ;' •• :.·.' ••• ·;;-ú._·.·;;·;·;.·.·;;;.; •••• ;.;· • .;.-.;', •••

L358 Jaraguá 99

- R$ 250.009�OO

C028

C021- Três Rios do Sul

-,
-

L27'2-
.

Centro

•

.... _ �� ._ � 4.,..:'" T.ff .�y y �.,.&. ..._
�

..

L337
-

Vila Nova

L368 Amizade

l324-:. ,. '

. Ilha da Figueira

..

l36(f Barra do Rio Cerro

R$: 350�'OOO,OO
-COll

R$ 400.008,00
. o..

. ' .•..••-;.; ' ; .•..•. ; •...• :.;� •....•........ -; .•.•-

-, " ,',

Jaraguá Esquerdo

R$ 119.000,;00 -,

l326 Água Verde

(325- Jaraguá Esquerdo

Centro

L340 Amizade

;';' ....

Consulte.�nos;

L330 João Pessoa

coou Amizade

Vila Nova'
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Jaraguá Esquerdo

-,

�
-.;r
..-

'o
1].'
,_

ü '

,

LEIER
EMPREENDJMENTOS IMOBILIÁRIOS

41
Av. Marecha_1 Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br '

!
!
)

�
,

I
i

,

RS: 650';OOOJOO

Nova Brasília

Vila Nova

Jaraguá Esquerdo

Jaraguá 99

Francisco de Paula

Barra do Rio Cerro

Baependi

R$ ,.125)000:,00,
Baependi

,

Vila Rau

São Luiz

Baependi

Centro

Barra do Rio Cerro

Amizade

Centro
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SAINT
TRePEZ

-

Co�rcializaçao:

Comercialização:
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'IM-OBILIÁR IA

.�
o.

n
r

. ,

'�,Io

.

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

Empreendimentos à venda: .. ,
""" '. ..,..... I

-Ót

" "'.'
•

• I

Ref - Residentia1 Biana-
sUite-ln cbm - mrc - SiiIa est.arijan -

Iar- íOOZ -Iav saeada cI1dmn'- vaga
gar - PmnlG pa11a lRlJGII'- Va1ara partir
deRlt2SJJODJIL

,�
Ref 4821-22 - Residencial Gracilis
- suite -+ 01 dorm - vaga pr - capai
coz .: sacada cI chun' integrado - ..,
pavimentos - 23 aptos - Entn!ga'Junbo
2012 - Ya10r a partir de R$1658OO"OO.

ReI 4112 - Residenãa1 BeJo
. Atvan!dD - OI domI- eslar - jantar
- coz -bwc -Iav -RlCada - .... gar
ValorapadirdeRS1,.,..eoo.-

'. �.
- .,

�4&58 - Relí:de:JxialGr.iJnd l.'iIe
-suite - IRdor:m. SiiIad2.am1ie11Jes
.:- sac:_ ........ -lb.wc - QIZ - area

sew-Va1orapadirde _

1Ref....-�Gamàtiél-
• tdonn -Galt-1J.wc _, ;ada ifi/ dMur-
\V4I8P-�__-�1WIáiri_J
. -WBloratp.adirde___

!!IW.u.v-
�.

�.-
Q�-sda�-QtU::-"'w
-saradad dm&f;r-sar-WlQra,..
.\ItS11f....

Ref 487. - Residencial Beg;Ins
Aptos ClOftI suite -+et dona - salaestad
janIar-areasetWçD-coz-sacadaCGID

daurr-acádetnia -p1aygr'GUIId-Va10ra
partirde R$185.ODO,.GO.

Ref 468'1 - Edifir:;ie QmII:Iv
- suiIe - 82 dann - bwc - saJa. es
lar - .......... - sarafta d
duIr-1WdiDPIonID - apadirde
R$29SDDD.OD..

.

Ref 4�OO - Apto diferenciado I Área
Imóvel: 310m2 - suite + 02 dorm - a

partir de R$341.000,00. Cobertura I Área
Imóvel: 320m2 - suíte máster com closet
+ 02 dorm - a partir de R$640.000,OO.
Ultimas duas unidades.

Ref 4938 - Res. Moriá - Aptos com 03
,

dorm - garagem· Área Imóvel: 82,80. -
Valor a partir .de R$136.171 ,04.

Ref41Z9 ReosírJMciiIIITeaaF1ar2

-.dDJm-........ aIE-_-IIIM:
- SiM ada eHda1IIr-p

.

ERIJega iIiwçolJ
2Dl3-Y.à1arapadreR$1ZZ__ .

Ref 4719. Residencial Gneipel- suíte +

01 dorm - Área Imóvel: 103,36m2 � Valor
a partir de R$140.000,00 .

Ref 4937 - Res. Mondrian - Aptos com

01 suite + 02 dorm • Áréa Imóvel:

102,01m�· Valor a partir de
R$351.358,91. ,

'

Ref 4935-36 - Res. Monet - Aptos com
.

02 dorm ou 01 suite + 02 dorm - Valor a

partir de R$167.440,83.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 " Centre �a,ag,uá do Su! - se

Ref 7122 - Amizade - Sobrado alv. no
Lot. Champagnat - Suite c/ closet + 02
demi suites + 01 suite para hospedes -

garage 03 carros - Ficam móveis e ele
trodomésticos - Área Imóvel: 458,94m2
- R$1.900.000,00

*' '�"" "'''',

Ref 4809 - Centro - Ed. Amaranthus -

10° Andar - 02 vagas garagem - 100%
, novo - totalmente reformado - R$ A

negociar

Ref 4898 - Vila Lalau - Ed. Filadelphia
- 02 dorm +.Área Imóvel: 58,94m2 -

R$130.000,00.

Ref 4934 - Centro - Res. Agatá - Suite
máster c/ sacada + 02 dorm 7 Áreá
Imóvel: 159,75m2 - R$250.000,00.

Ref 7100 - Amizade - Casa alv - Suite
máster + 02 suites - Área Imóvel:

,

'

189,40m2 - R$490.000,00.

Ref 4903 - Ed. Lancaster - 02
dorm - Área Imóvel: 115,65m2 -

• R$169.000,00..

Ref 4922 - Czerniewicz - Res. Jaeser
" - 01 suite c/ closet - 02 dorm - Área
Imóvel: 110,56m2 - R$A negociar.

- ,

Ref 7118 - Vila Rau - 04 sobrados

geminados - Área Imóvel: 170;61m2 -

R$250.00Q,00.

� Ref 7108 - Amizade - Sobrado alto
padrão - suíte com hidro/closet/sacada
+ 02 dorm - Área Imóvel: 275m2 -

R$530.000,00.

,

Ref 7106 - Jaraguá Esquérdo -rCasa

_,
alv - suíte -+:. 02 dorm - garagem
02 carros - Area Imóvel: 250m2 �

R$489.000;00.

Ref 7124 - llha-da Figueira - Casa alv -

03 dorm - Edicola com 01 dorm - Área
Imóvel: 153m2 c R$168.000,00.

Ref 7065 - São João - Sobrado alv.
- 03 dorm - Área Imóvel: 200m2 -

R$49_5.000,00.

Lot. Champ
Elysse

Ref 7059::� càsa Alv - Lot.

Champ.Elysse' - suite
COm closet + 02 deml

suites -'garagem 02 carros

- Área Imóvel: 213,75m2 -

R$590.000�00.

Ref 2345 - Centro - Terreno + casa de
153m2 - 04 dorm - Área Terreno: 774m2
- R$485.000,00�

Ref 7123 - Ribeirão cavalo - 01 casa

com 02 quartos - Área Imóvel: 104m2 -

R$149.900,00.

Ref 7113 - Waldemar Rau - Sobrado
moderno - 01 suite com closet + 02
dorm - Garagem 02 carros - Área
ImóVel: 190m2 - R$390.000,00.

• Aptos com
02 dorm - Área
Privativa: 54,70

,. A partir de
R$117.000,00

.. Entrega
Dezerilbro/2012

7
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'Rua Guilherme Dancker, 161.- Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso).
Centro - .Jaraguá d.o S�I - ,se

�'�;�,�:I!'IGUE: 3372'.1616
� � f �

8 �:.,: i ;; Plantão: 47 910'7.1988
oc

.
.

('

Êmpreendim�ntos Imobiliárlos'-' atendimento@megaempreendimentos.com

TERRENO
BARRADO
RIO MOLHA
CÓD. 122 - Área com ,

. -,;.. \·t'

10.143,77m2, próximo
aBRIMADEC/
PREFEITURA.

R$ 750.000,00.

SOBRADOJARAGUA'
ESQUERDO

CÓO:054 - 2 suítes
.

sendo uma com
hídromassaqern, 3

.

amplos dormitórios,
sala de estar, sala

jantar, banheiro, cozinha
com churrasqueira,

lavabo, área de serviço,
despensa, 3 vagas .

de garagem, portão
eletrônico, OBS.: Casa
com móveis sob medida,
Na frente tem uma sala
comercial de 85,93m2

totalmente independente
dacasa,com

estacionamento para 5

..: carros. Aceita imóvelde
menor valor: Próximo. a
Confecções Monica,

C6D. 155 - Suíte master' cf sacada,
2 dormitórios cl sacada, escritório, BWC,

. sala de estar, sala de jantar, sala de rv, .

cozinha-com móveis sob-medida, área
de serviço, área de festas, depósito
e garagem, Ampla área externa,

CONSULTE-NOS!

TERRENO PRÓX. PREFEITURA
C6D .. �02 - BARRA DO,RIO MOLHA _

f:.ü"

- Terreno PLANO, pronto para contruir. ,\

.

Área de 1.233m?·p,9cR$160.000,00. ;"

e 550m2 por 8$:80.000,00.

CASANASARRADORIOCERRO
éÓD. 149 - Suíte Master, 2 dormitórios,
escritório, sala, copa, cozinha, área de
serviço,3 BWC, garagem.coberta R/2

carros, Casa MOBILIADA rea construída
de 210m2, R$ 360.000,00.

.�
_" o,

(�ÕASA
",."I,,»-:,::�{;--;,'i' .

'.' .

'"
r VI,LA RAU

,'" ..

Cc :",,�, '�C6D.160-
4 dormitórios! 2 salas

'

.

de TV, sala de estar,
.

cozinha mobiliada,
2 BWC, área de

servicos e garagem
: para 2 carros. Próximo

a Faculdade.

.

R$ 220.000,00..

CÓD. 156 .:. 3 quartos;
. BWC, cozlnha, sala área de

servlco e garagem. Terreno.com
465m2• Ótima Localização! .

R$ 165.000,00.

TERRENO COMERCIAL
Área del953m2, com galpão

�

misto de 320m2. Próximo a

ADVAurora. Consulte-nos!

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓD. 157 - Condomínio Naséente das
Águas, chácara com 20.735,70m2, plana.
Possui água corrente, R$ 75.000,00.

TERRENO INDUSTRIAL
C6D. 108 .. Terreno com área·
total de 55.000m2 com frente
para a Rod.WolfgangWeege.
Próximo à Ben'Arte e Nanete
Malhas. CONSULTE-NOS!

SOBRADO NOCENTRO,
CÓP. 152· - Suíte, 3 dormitórios,
4 salas, 3 BWC, cozinha, área de
servico, área de festas, depósito
e garagem para 3 carros. Terreno
com 450m2. CONSULTE-NOS!

TERRENO NOAMIZADE
, ,

COM 4.200M2,PROX.ARSEPUM
POR RS '200.000,001 ,

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

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

:LIGUE: 3372.',1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

Apartamentos com suíte, dormitório,
sala de estar/jantar, BWC,

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

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

CONSULTE-NOS!
'

estar/jantar, cozinha, BWC, área de
servico, sacada com churrasqueira e

garagem. Consulte-nos!

CÓD. 098 - Apartamento com 2 ou 3
dormitórios (sendo 1 suíte), área privativa
de 84,05rri2 e 102,91m2 Iprepsracão para
ar-condicionado SPLIT e água quente).
Prédio oferece brinquedoteca, fitness,
espaco Gourmet. Consulta-nosl

Edifício conta com elevador. haJl decorado,
brinquedoteca, fitness. salão de festas mobiliado
e isolamento acústico. Apartamentos Com 1 :';

dormitório. ambientes integrados. acabamento
em massa corrida e gesso. pronto paramorar.
Localizado em área privilegiada da Barr8 do Rio
Cerro. A partirde R$98.000,00 - FINANCIÁVEU

,

CÓD_ 150 -1 suíte, 2 dormitórios,
sala, copa, cozinha, BWC, área de
serviço, sacada com churrasqueira

e 2 vagas de garagem.
R$ 225.000,00 FINANCIÁVEL

CZERNIEWlCZ - Apartamento com
suíte, 2 dormitórios, BWC, Sala de

estar�antar, cozinha (mobiliada), área
de serviço, sacada e garagem.Área
privativa de 98m2• R$160.000,00

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

cidade, o empreendimento oferece
2 apartamentos por andar, hall

social, espaço gourmet, piscina;
gazebo, brinquedoteca e fitness.
O apartamento pensado nos

detalhes, conta em seus 156m2 de
área privativa com Sala de estar
/ home theater, Sala de jantar,

Ampla varanda com churrasqueira,
Cozinha, Home office (opcional), 1

suíte máster+ 2 suítes, Lavabo,Área
de serviço, 3vagas de garagem,
Depósito individual e Preparação
completa para climatizacão.

Consulte-nos!

Um em(.)reendimento único e exclusivo como
voce, namelhor localização da�idade!

Aproximadamente 11.000rn2 de terreno, em excelente localização e posição solar, extensa área verde,
quiosques, trilha de caminhada, churrasqueiras, gazebos, praças, 2 Piscinas. 2 Torres, 2Apartamentos
por andar, 2 Elevadores, Salão de Festas, Sauna, FrtnessGenter, Brinquedoteca, Sala de jogos e Hall
Social. O apartamento possui 1 Suíte Máster, 3 Suítes (opção de 1 Home office), Es(ar, jantar, cozinha,

.aspaco gourmet Amplaáreade servico e dependência de empregada, Despensa e rouparia, 4Vagas de
Garagem e Área privativa de 271,41 rn2. Consulte-nos!

9
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Apartamentos com área total de 217,17 m2

VENDAS

�,� • �':!:.

'. �'. 47 3275.2608 . ��
�w.pa·mpl�n�empreendimentos.com.br·.·

",.
'! �

473372.1616

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OSMARI 9981�1122 I ANNE 9927-6088 ,
, ,

,

I
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/ 3372-1122·COMPRA

Rua Jorge Czerniewicz, n52 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 1�h30 àS-18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso site: ' ;
I

www.vi\ie·nda.imoveis.com :

Suíte + 1 Dorm, 75,·38 m2 I.

,

R$ �29.000/ÕO' .:.,_f
Localizado Barra do Rio Molha - Prox. Prefeitura-

02-Dorm., 68,29 m2(
R$ 116.000,00

..

� '" ·�:y;<w,-_�»»noo'»>�.,

ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 -

Casa a lv, 151m2 e terreno de 410m2,
cl 01 suite, 02 dorm.,;âfàa de festas
c/ churrasqueira, .�ã'f�gem para

03 carros. R$ 235'.000,00 .

,

J AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2 e

� !erreno.d� �50m�,'cl 02 dorm. 1

i :'; �ala estarlJ�r)tar, coz., bwc., I
� - J!l\landena egaragem. í .

�
,

,,," ,

"

J�$ 18�OOO,OO -

. !
� �, '��'>=�...�����

-

I:�:""" :...,r
...

"

, ,'< w.__�='*"""<_N "'w� -�' c' < BARRA DO RIO CERRO - REF'2917
I ESTRADA NOVA. - REF 2929 - casa �I' Casa gemo 71m2 área total de 175m2

'

I mista, 70m2 e terreno.de .446h12, �I 02 , 02 d?rm., sala 'e�ar/jantar, bwc (cí �
! dorm., sala, coz., lavandena e garagem. �, box)",�rea ,�e festas cl churrasqueira e I

,

I R$.148.000,00 t garàgem. R$ 140.000,00 �
, �

ESTRADA NOVA - REF 2854- casa alv.
150m2 e terreno de 350m2, cl Suíte;02
dorm., sala de estar I jantar, 'coz., bwc,

lavanderia e garagem.
RS 140.000,00

I
SCHROEDER - REF 2936 - casa alv. 77m2
e área total de 350m2, cl 02 dorm., sala,'
de, estar; salad� jantar, coz., bwc, área de I� ".. serviço e garagem.

','i R$ 130.000,00
�' '.

k

��"..4,
'

_

: .. >�;.:.,': .«v...'.:--":', '. ,;,:'-'! y: .;'.' 'Vl".,y� .... '.' x-__" (",,",�".' ....;, '. ;';9�". -xc

SANTO ANTONIO '"_ REF 2908 - casa ill .'
. .

-s :

• !
alv. c/7.0m2 e terreno de 340m2, cl � TRt�RIOSDONORT�'-REFZ907- casa i02 dorm.; sala, cOZ., bwc, área de fes- ® geminada alv. 71,75m r cl02 dorm., sala .

tas cl churrasqueira e garagem. I de estar/jantar; coz., lavanderia., bwc. e! �

,\'

R$ lZO.OOO,OO I garagem. R$�U�.ooo,OO .c; I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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*BARRA - sala comercial nova, 101 m2
com mezanino, 2 WC, instalação pronta
para split. R$1.1 00,00 .

,�CENTRO - Ed. San Gabriel. apar-,
"

�,.- -,-
_

*
'

'

...
',' _

:
. ·'lltCENTRO-Galpãocom341m2(2pisosh,

tamento.. sala,N' .sacada, .02 .uoartcs, � � � Co, ",o»"' _ .... - �. _ .... _ � .. ". ,« '" "O'h -.CENTRO " Salas, dNldlda.em,-3.".1mbt. .terreno 693m2,.alugueLR$.4.500,Oh", • ,�. ,

Otima topografia, 325 rn2, loteamento
com toda a infraestrutura como astato,
rede de esgoto, água e luz, financiavel -

R$54 MIL - R$ 56 mil COO 353

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

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

MIL - eoo 616

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

EO GAIA -, suite.+ 02 dorm, 130m2 prí- cozinha, 2 vagas de garagem.
'vativo;·àmpla sacada com churrasqueira. 'R$159.000,00, pode ser financia-

- R$230 MIL - COO 719
' , dó :- COO 731

.

Excelente terreno comerciál fr
14m,plano, mais alto que a rua, área
construída 140m2 com escritório

independente - COO 739

Sobrado com �rea cónstruída de
220m2, suite:+ 2 donnitõrios,
área oe festas, 2 vagas de gara
gem. Otimo acabamento - R$440

MIL - COO 187

• CENTRO - Ed. San Gabriel. aparta
mento sala, sacada, 1 quarto, banhéi
ro,

.

cozinha, área de serviços. Aluguel
R$3-85,00+txs.

�
• CASAS

* VILA LENZI - casa 1 suite + 3 dormi
tórios, ba,nheiro, cozinha, área de serviço,
garagem. Aluguel R$950,00

. •APARTAMENTOS

banheiro, cozinha,
viços. Aluguel

área
.

de ser- • SAlA$ (OMI;RCJ:AIS
R$600,00+ txs. . .r--........................._,......__".................."......_,...........,...-....:r_

* CZERNIEWICZ - apartamento sala,
2quartos, sacada com Churrasqueira,
cozinha/área serviços, garagem.
Aluguel R$550,00.
* BARRA,- apartamento, 1 quarto, sala,
cozinha, .área de �e.rviços, garagem.
R$500,00. Condornlnio :R$60,00 com

gás;' , : '."
',,'

,

* CENTRO - (em frente ao 'Colégio Jara
gUá), Excelente sala comerciat(decorado
por arquiteto), �ividida em recepção +
'3 salas, banheiro. e copa mobiliados.
Possibilidade de negociar mobílias.
R$1.500,00.' "

�:
' � CENTRO· Residencial Dubai. apar-·

tamento sala grande, sacada com chur-
I rasquelra, '1 suite -;f- 2 dormitórios; sala,
cozinhâ, área serviços, garagem, fino
acabamento R$1.200,00+txs.

'. '

* CENTRO - (prÓXimo a Doce Mel), sala
"

comercial com 35m2 frente toda em vi
dro, banheiro, R$590,od.

* CENTRO - apartamento sala/quarto/
cozinha, banheiro, área serviços,

garagem. Aluguel + condominio + txs
R$500,OO.

PLANTAO(47J91764064
PLANTÃO AOS'DOMINGO_tl'i,

y,. ';''-'DOS ". �

."

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

.

COD700

Ed 00m Pedro - APto localizado
próximo ao centro, com-suíte +
2.dormitórios, sacada com chur-
rasqueira e uma vaga de garagem
:.' "

- R$178, MIL - COO 734

Casa alvenaria com edicula para
03' carros, garagem,'playground,
portão eletronico, toda murada,
cozinha sob medida. Firenze II -

. COO 644

entes repleta de armários, 2 banheiros,
hall, recepção, copa. R�850;00

.

* CENTRO - Sala comercial 160m2' di
.

vidida em 5 ambientes, 2 banheiros,
cozinha e despensa, vaga de garagem .

Aluguel R$3.500,00 + txs. "

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

, I··

',TERRi!I(C)S '

* BARRA do Rio Cerró'- terreno comer
ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Supermercado Brasão.
Aluguel R$1.200,00 I.

• GALPÕES

'� '_

.. '\.
.. ,'

"I...; ....

� f�
'"

. .

.
. ..�

,�

..

- GALPAO COMERCIAl., OQM 153,77
, M2, MEZANiNO - Úl1MA10CP:L.I-

lACAO NA Rl:JA JOAO JANUARIO '

AYROSO, AMPLO,ESTACIONAMENTO
- R$ 300 MIL - COO 711

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

cbnstruidos:suíte + 3 dorm,
semi-mobiliada, churrasqueira,

garagem - COO 707

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

sacada + terraço superior, portelanato,
forro rebaixado - oeOQ:120

Casa cf 210m2, ótimo ponto comer

ciai, 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas
de garae�m - R$350 MIL - COO 713

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

comercial � R$390 MIL - COO 714

Res Vieiras - Apto Novo, suite + ED SANTACATARINA - Apto
02 dormito 98,04 m2 privativo. com mobilia, suite +- 02
Sacada com Churrasqueira de

o
dormitorios , Vila Nova. Duas

8,00 m 2. Localiza. Central, prox. sacadas amplas, 01 c chur-
a Justiça Federal. R$ 185 mil- rasqueira e outra na suite. Area

.... _ ..... :::::�J3º�1�: ,�. �.: ��.. �::.� ',� MJ�,,ªº)}fPfixªtJy�.:.QQº ,Z� �'N ._:
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Perfeita orientação solar;
Ventilação privilegiada;

?

Preparação para Cllmatlzação,

, "
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APARTAM[NTOS

parquinho infantil. R$ 160.000,00.
TR: 3376-4110 I 9163-7000 em
horário comercial.'
JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos 'cl 2 quartos por
R$ 114.900,00 cada. Entrada R$
14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega
em maio deste eno. TR: 9233-8008
com Fábio.

JARAGUA 99 Vende-se casa de
madeira com uma de material
nos fundos, loteamento Miranda,
R$8ü'.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 serviçuqaraqern 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:9196-1 000
MASSARAMDUBA- Casa com suíte,VENDE-SE Apartamento 3 quartos 2 quartos, 101 m2, nova e pode ser

em Joinville, bairro Boa Vista. Troco financiada pela caixa. R$135.000,00por apto com 3 quartos no Centro de
'Jaraguá do Sul. TR: 9917-3771 tlOTEAMENTO MARAJOARA - Uma

CENTRO - Aluga- se 120 m2, quatro
casa de alvenaria 136 m2, terreno de

quartos, uma suíte, três banheiros, 407 m2 com 1 suíte, 2 dormitório, ALUGA-SE Kitinet no bairro Água
sacada com churrasqueira, suíte sala de estar e jantar, cozinha, Verde próx. Igreja São Judas,
com hidro e sacada, duas vagas de lavanderia, dispens9 e 2 vagas para R$350,00. TR� 9917-5856.

ga(agem TR: 9602-3904 garagem. TR: 88715814 ou 3372- ALUGA-SE Apartamento 2 quartos,2265 com Fabiano.
CENTRO - vende - se 130 m2, quatro prédio azul Rua Max Willem n° 837

quartos, uma suíte, três banheiros,
FIRENZI - Vende-se casa de TR: 3371-6021 Sandra.

sacada com Churrasqueira, suíte alvenaria peque�a com lage e piso: ALUGA-SE Super loja no centro de
com hidro e sacada, duas vagas de R$75.000,00TR.. 3371-6069 crec .

Pornerode, ou aprox. 80 m2, com

garagem TR: 9602-3904 11.831
"

vídeo locadora completa, com

ESTRADA NOVA - Apartamento, SCHROEDER - Vende-se imóvel telefone. Venha conferir. TR: (47)
com dois quartos,' sala, cozinha e

terreno 2.000 m2, com galpão de 3395-1256 3387-0042 9985-
220 m2 com forro térmico e ar cond. 6333.'

,

área de serviço, vaga de garagem Com casa mista de 3 quartos e
pode ser financiado e o uso do
FGTS, entrada de 15.000,00, mais demais dependências, com piscina
,financiamento bancário" TR: 9159- e QUiOSQU:,:1\T..RO:S3374-0927.9733 ' � "'" NEREU ,�v, ,Ve��..se Casas

FlAT ,�,��� ,$tÚia.ra uma pessoa, ge(9,iqa�. '�, q�ar��t\im �emai�
,
'1'-',' ,�•. �aJ�, qe. eS,tar, � "�an Ç,��1;;1��.�6·favan�fla;. 40, fJl4' �,,� .. ,<,"_', r;:" s«:

..
, ,

's�. '
'�' " R$ 550',00, na Rúa ,,9� .

,,:ças� de 206 m2
E� fJ!enegoW" 1'�50P metros da éf{IJ. fl"", " "utora "ane,
Unerj.,1R: 840'4-78401 Aurea Iiv!e di' "

'."
': temmo: de 1�016

'APARTAMENTO - Vendo ou
m pfan�, porceIanato, s�íte.master

troco por imóvel de Jaraguá do
. com. hidro, ctoset, moveis sob

sul, apartamento com 3 quartos, medida, garagem para 2 carros:
com garagem, na Av. central do ampla varanda. R$ 480.000,00 TR.

. kobrasol na grande Florianópolis R$ 3372-1765 ou

165.000,00 TR: 9196-4430 9109-9085. Aceita troca por apto
SCHROEDER - Apartamento 2 em Jaraguá e Itapema/Meia Praia até
quartos - 67 mF, na planta - R$ R$180.000,00.
79.900,00 - TR: 8800-8800 TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial

Paineiras - Casa geminada, 70 m2,VILA NOVA Vende-se apartamento 2 quartos, banheiro, sala, cozinha,no Edifício Marangoni, com 2 .

quartos, banheiro social, lavabo, área de serviço e garagem coberta.

garagem e sacada. Ficam móveis R$ 128.000,00 - Somente à vista.

sob medida no banheiro e cozinha. (47) 8�25-7730.
Prédio com. salão de festas e GUARAMIRIM Vende-se Casa centro VENDE-SE ótima oportunidade, loja

de Guaramirim, com 233 m2 área com estoque e roupas, calçados

Apto no. Condomínio Amizade, 3
quartos, banheiro, sala de estar e

jantar, cozinha, área de serviço e uma

vaga na garagem. FINANCIAVEL. R$
135.000,00 (negociável) - Tratar
com Gabriel 9181-6689
VENDE-SE Apartamento novo
no Champagnat (rua do colégio)
110 mF 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.

� CASAS

BAEPENDI- Aluga - se apartamento
na Rua Max Wilhelm 837, prédio
azul, TR: 3371-6021
CZERNIEWICZ - Vende-se Apart.
com 3 QUARTOS (1 suíte), sacada
com churrasqueira, semi mobiliado,
liberada para financiamento e uso do
FGTS R$: 170.000,00. TR: 9159-
9733

útil, 540 m2 terreno, estuda proposta.
TR: 8448-8644.
GUARAMIRIM Vende-se Casa Bairro
Avaí, 150 m2 área útil, 392 m2
terreno, estuda proposta. TR: 8448-
8644.
GUARAMIRIM Vende-se casa no
bairro Amizade, 150 m2 área útil,
562 m2 terreno estuda proposta. TR:
8448-8644.
JOÃO PESSOA Vende-se casa com
80 m2 com terreno de esquina

_
medindo aprox. 600 m2, estrutura
para dois pisos, ótimo para área
comercial. TR: 3370-3441 ou 9992-
1260 com Claudio.

= CHÁCARAS

e móveis, com clientela formada,
por apenas R$25.000,00. Motivo
mudança. Aceita carro no negócio,
há possbüdade 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 mercado em
funcionamento. R$35.000,00.
TR:9112-3947.
VENDE-SE Restaurante com
clientela formada, Rio da Luz. TR:
337Q-3599.

distancia até DG. WEG, 6 km - R$
130.000,00 - 9124-7715
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.
SCHROEDER Vende-se Terreno de
aprox.3000 m2, para residência,
valor a combinar - 9124-7715

BARRA RIO MOLHA - Vende-se SCHROEDER Vende-se Terreno de
chácara em condomínio fechado, 3000 m2 para residência, próximo
a 7 km do centro, com 20.198,54 de astato, creche, escola, mercado
m2. Terreno escriturado com' etc; área urbana, lugar sossegado,
ene����c�rib��oenasce�. ,I,�;re�d�e�e�nc�h:en���e�d:e:�:�a:m�e���o�,������������R$ 65.000,00. Entrada 50% + •

parcelamento. TR: 3376-4110 I
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 Apartamento novo com
2 quartos, Ribeirão Cavalo, R$
480,00. TR: 3276-3368 êom João..
ALUGA..SE Sa(a'L��' .próp�a
para mercaffo:. 011.��,
com estac�.'�

,

'lteAtrat
deCaR�. 18�;8'

>

_:.
AlV6A�f'�,Mtõ�em casa'
de famífia'eôni cama. �deira e
um fogão disponível:'na' área de
festas. (us(ido banheiro junto com a '

família), I�re de aluguel, luz e água
uma pessoa R$200,00 2 pessoas
R$180,00 cada TR 8826-2565 .

ALUGA-SE
.
Quarto ou procure-se

alguém para dividir aluguel próx.
centro. TR: 9922-2047..

,

. SALAS
, COMERCIAIS

�

TERRENOS

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia
28.03. Á 150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas
1 com churrasqueira, 1 garagem, Hall de entrada,
elevador, 'portão eletrônico. Totalizando 110.06m2.

R$185.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dQFfn � demars dépendência,2 s�a.&2:
" ':'l'éom Ch��u.�lta, ,t garagem, Halt de eflt"a�, .

.

'êr�vaéo1( ·�ao�"trôniç0., TotaU2a.nct.)·99;6�im2.
.

I
•. _� • ._,:-:,i,�" ::"r>P, �':�' .• �.'.

'

.v
_..

.'

-. : #.,.,;, .�.� '�.'
.

,

R$'165.O:00,OD:>�$tudo � te}" estes,
'
.,'

Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DELl
PRADI
IMÓVEI"S

VENDAS
(47)3370-8211

.

(47)3.�70·8099

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
subterrôneos. Tratamento de esgoto e

todo infra-estruturo poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

,

Coso com 2 quartos, sola e '

. cozinha integrada, um bwc,
órea de serviço, garagem

coberto e murado.

Imóvel localizado no

loteamento Pradi I

Aportomento com 2 quortos, solo e

cozinho integrodo, um bwc, áreo de

serviço, gorogem coberto e murodo.
',·_JJJJl/lllIlII'dlIIJUIlI_OIJJIJIIlfiilIIfiiI.WIJJJJI/II'_iIJIIIilIIiIIlIfiiI!IlIJiIJIIIilIIiII�_

/

CRECI3171-J

www.imoveisca

.

• Rei 213 Vila
Nova: . Residencial
Marco. Apartamento
de 69,64 m2 com
01 surre + 01 dor
mitóno, sacada com

churrasqueira e 02
vaga de garagem.
Entrega em junho de
2012 c�

• Rei 250 '_ Vila Nova:
Residencial Berta Klann,
Apto 304, 4° andar 01 suíte,
02 dormitórios, saa de estar,
sala de jantar, sala, de tv,
bwc social, copa, cozinha,

, área de serviço. sacada com
cburrasqueíra. ·02 vagas de
ara ns, salão de festas.

nto

localizado no rio alma - rua antes
da malhas Malwee.Terreno com área

de 19.357,OOm2,
localizado na BR 280

- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro.

l:
, :

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Rrenzi -

,_...Trfa 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,OOm2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117 .475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Para mais informações contate-nos:

�

ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CREC112'{52

Ref-085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
11153rrJ2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar/ jantar;
cozinha.garagem+
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

-

:: � churrasqueira - Terreno
� C/J34In2 - R$182.000,OO
A.

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2" R$7tOOO,OO
• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno C/ 334m2 -

R$ 67.000,00 '

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

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria C/133,50rTJ2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar/jantar; cozinha. área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno C/334rTJ2 - R$265.000,00

Ref 1193 - Rio Cerro - Casa de
-

Alvenaria C/B()rn2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar/ jantar; cozinha, varanda -

Terreno c,I35()rn2 - R$ 93.000,00
, t

Pastor Albert Schneiner 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaragua do Sul - SC I marquardtrnoveiséoçrnail com
, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cl 1 surre master + 3 qtos; sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
. lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

ReI: 1116 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte c/ 2 sacadas,
2 quartos c/ sacada, bwc. Térreo: c/2

quartos, 2 salas, escritório, copa/cozinha,
lavanderia, 2 bwc, despensa e garagem.
Terreno c/ 1.890m2. Rio Hern, Schroeder.

R$400.000,OO.

REF290 - BARRA DO RIO CERRO -

- Terreno com edificação própria para
igreja, galpão c/ 110m2 de área

construída, 2 bwc lado de fora + 4
salas de 80m2 total. R$150.000,00

REF315 - Nova Brasília - Casa de 2 pisos
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estar e
jantar conjugada, bwc, dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com
cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2
vagas de garagem + edícula com 35m2

com bwc. R$300.000,OO

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011

CASAS

REF306 - Schroeder - Casa de
alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia e

garagm. R$138.000,00

CRECI 2468-J

REF276 - UBATUBA (São Francisco)
- Casa alv. com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc e garagem para 3 carros.

R$106.000,00

REF309 - Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria c/ 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

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,OO

REF286 � VILA LENZI - aptos c/ 2
qtos, sala! cozinha conjugadas, área de
serviço, bwc. A partir de R$115.000,00.

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto com
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar, bwc, cozinha, lavanderia,
sacada com chur. R$180.000,00

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto cl 1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar
e estar, bwc, sacada cl churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de

R$175.000,OO aceita carro.

REF285 - Vila
- Lalau - Aptos
de 02 qtos ou
1 suíte + 2

qtos e demais
dep. A partir de
R$104.900,00
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APARTAMENTOS . TERRENOS
- 'o

REF299 - Baependi - Apto de 104m2 com 1 surre
+ 2 qtos, bwc mobiliados, sala de jantar, estar e

tv, ampla sacada cl churrasq., cozinha e lavanderia
toda sob medida, com 2 vagas de garagem.

MILANO RESIDENZIALE - Sala
de estar / home theater; sala de

jantar; 01 suíte máster + 02 Suítes;
Ampla varanda com churrasqueira;
Cozinha (opção integração com

o jantar); Home office (opcional);
Lavabo social; Lavanderia; Lavabo
de serviço; Sacada técnica para

climatização; 03 vagas de garagem;
Depósito individual. Consulte-nos

TRANSATLÂNTICO 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 sacada; 02
Vagas de garagem; Dep sito individual;
Acabamentos: massa corrida, gesso
e piso cerârnico.Todos os ambientes

voltados para o mar; Excelente ventilação e

iluminação natural; Finalização em outubro
de 2011. 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,

Area total 286,00m2 ,Area privativa
172,77m2. Consulte-nos

REF284 - CENTRO
- Schroeder - Aptos
c/2 qtos, sala de
estar/jantar, área
de serv., COZ.,
bwc, sacada cf
chur. A partir de
R$110.000,00

• 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
• REF 260 - Três Rios do Norte - terreno com

4.692m2 contendo uma casa de 220m2 não
averbada. R$910.000,OO
• 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,OO
• REF281 - Terreno - Rio Cerro II - com

4.160m2, aceita terreno até 100.000,00 e carro

até R$50.000,OO. R$250.000,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$325.000,00
• REF313 - Santo Antonio - Terreno com

30.55'1.55m2. R$300.000,OO
• REF241 - Terreno com 400m2 na Vila Lalau

pode ser financiado, DE R$145.000,00 POR
R$138.000,OO
• REF314 - Vila Lenzi - terreno de 583m2 com

casa de madeira. R$ 190.000,0

REF308 - Três Rios do Sul - aptos
com 2 quartos, sala de estar / jantar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada
c/ churrasqueira e sacada na área de

serviço. R$125.000,00
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73055,30{)9 • 8424.5050
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E.R
SAINT TROPEZ - Excelente
localização central; Otima

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.
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ReI: 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.

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; Area privativa:

: 271,41m2; Area total: 515,12
m2; Box individual; Acabamento
personalizado e alto padrão.
Consulte-nos! finaciamento
direto consoco em 48x.

Ref: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado c/ suíte, 4 quartos, 3
.

salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.

R$: 1.300.000,00

-.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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.comRua Barão do Rio Branco, 373

f
{

/

.

ReI. 2426 Resid. Vale da Lua no Amizade, c/ 02
quartos, bwc social, cozinha, sala de estar/ jantar,
sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem. A

.

Partir de R$128.000,00

ReI. 2381 Na Vila Nova clApartamentos com 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área de serviço, garagem.
Acabamento: REBAlXAM�NTO EM GESSO NAS SALAS, PISO LAMINADO�M
MADEIRA NOS DORMITaRiaS, PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇAO

PARA AR SPLIT, HIDROMETRO INDIVIDUAL. A Partir de R$170.000,OO

Ref.1633 Casa do Jaraguá Esquerdo c/ Casa c/
02 quartos, sendo um deles cf close mobiliado,

bwc social mobiliado, escritório mobiliado, sala de
estar/ jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área

de festas, garagem fechadapara 02 carros. ACEITA
FINANCIAMENTO BANCARIO. R$290.000,00

ReI. 1636 na Vila Rau, c/ Sobrado TODO
MOBILIADO, Piso Superior: cf 03 quartos c/ sacada,
bwc social. Piso Terreo: Sala de Jantar/ Estar, +
uma sala de Iv, bwc social, cozinha, lavanderia,
depósito, área de festas c/ churrasqueira, fogão a

lenha, garagem R$350.000,00
���������

ReI. 2436 Resid. O' Espanha, no Jaraguá
Esquerdo, c/ 01 suíte mais 02 dormítórios, sala
de estar/jantar, cozinha, área de serviço, bwc
social, sacada com churrasqueria, 01 vaga de

estacionamento coberto R$190.000,00

,I • � ,
I 1 • �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Centro

1· suíte + 2 quartos
* Piscina
* Elevador

, 1 S 't' 2Qt* Hall Mobiliado - U I e + os
* Salão de Festas Mobiliado .'

-

* Porcelanato
* Laje revestida de isopor _

(garantindo uma melhor
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e

Laqueadas ,

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

.

* Suíte com sacada

Localização:
" Loteamento Res. Viena

- Casa cf 1 suite cf closet +
2 quartos, Wc social,

Ampla sala de estar e jantar.
Varanda com churrasqueira, u.

-2 vagas de garagem cobertas.
Piso porcelanato.

Ref.:00291.001
Valor: R$380.0QO,OO

Rua: Marina Frutuoso

.Cornercial
1 suite com closet + preparação para hidra, .

,
.

.

'-

2 quartos,piso superior todo em tamínado, ' Area intema;
e= iníerior todo em porcelanato, .

-:

; :.c:Ãprox. 240m2fino .a��amento. . ..

Apartamento com 1 suíte + 2 quartos,
cozinha, Wc social, 3 salas amplas e

integradas, área de serviço, 2 vagas
de garagem.Wc's, área de serviço e

cozinha mcbíados.evcuções em ,g �_

área de festas com piscina. \

---

rea ·Interna: 176m
De acordo com a lei n° 4591/B4, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo éom o memorial descritivo. *

- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio.

/

,-

_.
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Rua Henrique Piazera, 103
}.

Centro - Jaraguá do' Sul - ,se

FONE:"
.

'

(47) 3275�1212

www.poderimoveis.c.omCompra - Venda - Administra �\ Locação
,.,

LOCAÇAO
Apartamentos

00055.002 _ Kitínet - Rua: Affonso Bartel, 21 - Apto
02 - Bairro: Baependi - Valor: R$450,00

;
,

\

Casas _,
,

00460.001 - Casa De Alvenaria 01 SI:I1te Closet + 03
qtos, - Rua: Expedicionário Gumercjncto Da"Silva, 629
Bairro: Centro Valor: R$800,00 ,

00401.001 - Casa De Madeira Cf 04 qtos, Rua:
Julius Verch, 37 Bairro: Czerniewicl Valor: RS700,00
(neg.)

·t)0094.001t.:::Éa�sa'De.Màdêira Cf 03 qtos. Rua: São
Miguel, 214 Bairro: Estrada No�a Valor: R$500,OO

00305.002-:' Apto cf 02 suítes cf hidro cada, sendo
1 cf closet :I- 02 qtos, rua: Felipe Schmidt, 234 -

Centro Valor.: R$2.200,00 + Cond. (�;$300,00)
�( ',01,;, ; ,

'

�
. .

,

00198.007'- Apto C!O{S,uíte + 02 atos, Rua:
� Leopoldo Manhke, 85 - Centro - Valor! R$700,OO +

Cone. R$180,OO)
Próx.: Restaurante Califórnia f Calí Caoelereiro

00175.002 -Apto C/ 02 atos, Rua Jo�quim .

Francisco Q�faula, 1920 - Apto 101 (Bairro: Chico
De Paula J "<k':" rJ_i'r1< if),_ ',:

. ,', J'
':1\,,1 ,(I:. ,..

,
.

'

.' • ,J

valor; R$550,00 +- 'edn9;f(R$75,OO)
, "t

00244.001 :Apto Cf 02 qtos, Rua: 28 De Agosto;
,

- �76 -':Apto 104 - Centro/guaramirím • Valor:
/"::.:R$63010à + Cond. (R$30,OO) Próx: Aciag

.i:.;,}�,,1 : '�. -"f�' ., - .. !l'
"

'

•

Gal'pões' ._

,OOm2 Total 6, 124,85rí12 Rua: .503
"'ro: Barra Do Rio CerfO_Valor:

�, ... ':(. �-

Saias/Casas/Comerciais,

Ref. 20000.196 • Campina, Massaranduba.
Terreno em área nobre com 219,000 m2, 7 mil

,

. pés de Eucalipto, dois ribeirões, castatas,
, nascentes e muita mata nativa, 14 km da

pretelíura de Jaraguá do Sul, Escriturado.Valor:
R$220.000.00: Estuda propostas,

00144.007 - Apto cf 03 qtos, :RlIa: Rudolfo
Sanson, 1340 � Bairro: Ilha Da Figueira Valor:
R$750,OO + Cond. (R$40,OO)

Sobrado De Alvenaria Cf 05 Salas, Rua: João
Marcatto, 75 Bairro: Centro Varar: R$2.500.00

Sala Comercial - 190m2 Rua: Angelo Scniochet,
321 Bairro: Centro valor: R$3.300,OO

00212.006 • Apto Cf 02 qtos, Rua: José Theodoro
'Ribeiro, 1061 - Apto 104 • Bairro: Ilha Da Figueira
Valor: R$700;üO + cond; (R$50,OO) Neg.

., , � \ ."
.. '.(.. .�

"

.

"

."

• :; 'I, ..

,
"

I" •• \

'0
. ,......

, � , )J �l _ �

.�.__ 4__ '_.� ........... _ ........... <iii >\W .. ;.w .." "" • � 81'

�tl �91,5 0073 .. www..epassos_c�m.br
�� ;,tii�t 100 � �lÍQl40 ''''" �((JI''';w��� ..,. se
! ; :.. �� ! I ',."

...

,. • � • .I'
... '.... ,.,. .,
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Seu imóvel está aqui.
'i

a

.', CMAS:
H670"C-a�a de Maáeira,ca[n 03q·uartos. Bairro .

Estrada Nova. RS45b,Orr-' '. .

. �
-

, ..
",

_

)16��Casa dé:alv.eri-aria coófl quar-to:: Água Verde
- R$460;OO

•
.

. ,-':. .:
",

..�':;;<., APT�S:.,.
H412 Quitínete com 1 quarto. Czerniewicz
R$350,OO + água e luz
H566 Aflto com 2 quartos - Nereu Ramos.
R$4S0,00 + água e luz .. :

H573 Apto 03 quartos RSSOO,OO +.Cond·.'Bairr'o
Agua Verde. .

H656 Apto com 03 quartos � Nova Brasília,
R$5S0,OO ,

. �

H563'Ápto 2 quartos, Barrâ do Rio Cerro R$550.00
+ cond.

r

H562 Apto com 01 suíte + 02 quarto. Centro .•
R$700,00 + Cond
H567- Apte com;O�q'uartos + dependencía
e'mpregada:Cehlro'. R$700.00-+·Cond.:
H572 Apto Dl suIte fc'mobilia,01 Quarto
R$780_.OO+ CoM Bairro Centro'

• Ultimas Unidade
• Aptos de 03 quartos sendo 01 suite
•Ar split e piso porcelanato retificado

.

• Entrega:Oezembro 2011
. ,,-;, Vila Lalau. ,

ALUGUEL COMERCIAL:
H725 Sala comercial com 3S.68m2 - Centro, -

R$��O,OO + conc.: ,.'
--- -,

_
,

,
.

H724 Sala coniêrcial com. 7.-6m2�- Sahta Luzia.
R$399,00

.

_
:.

-

, ;;' ..
H723 Sala com. com 70m2• Centro� R$490',OO +

cono. + IPTU .

H710 Sala comercial com 60m2• Nova Brasília .

R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. - Centro,
R$670,OO + IPTU
H731 Casa com 6 quartos - Centro R$1.200.00.
H730 Sala com 100m2• Centro R$1 500,00.
Jfl26.Galpão com ã20m". VíIaNova-R$4:500;0(t-
H746 Casa Comercial . 02 quaFlo:s 01 Suite

,. i

Baírro_ Centro RS 5.000,00 .

'VENDA DE CASAS: .

H 12-2.Casa-de '1 Oôm2.ilf� CieniieWicz com 01 ..:'
�l)ar.i9_!1Jais �ÍJile·.::Rua:Nivàld0 Pe'feirâ�va!of';' :�",
l�$220'.OÓO 00 ,- '"

- ;'
I

..
�

....

'0

; _

.,

: \:,'�/,-;, " :'��- \, " r...:-·\, .:-" -��.
.

.

'. .�. " .v�tiDA DE tEQQENOS, / ...', '.
H�29 Tehená,�õqf�!�6f9n�5mt.ll�,1ã',dà Fig'u,eira.'.
H324,Chacara"corn �7,.50Qth2" T,ifa 00'5 �bnos. ..,

R$95 'OOB ÓO" ,':- >'/�.' ;;;.. ; -;'.. '.,- .'
.

:..

:H�3iiêrrtno'·i�o' baífril;'Jaraguá E$�Uerd;; er��í��
.

ao' acaraí 418M2, Valor RS265,OÔO,QO. ". .

."

VENDA.DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28,000m2, com casa de

120m2• com ranchohordenhádeira automática. 3
Km do centro de màs,sarandUlla. R$260,QOO,QO.
AceJta imóvel como parte de,pagiUTI,ento •

, . _.,'

'" ,�
.

-' ';';;:...
.

H120D Apto com 02 quartos e demais'
-

dependencías. Próximo a Prefeitura.
ACABAMENTO DIFERENCIADO.

.-�.204 Resiqenéiai �íV�R BEM êom
?t,OO m2 'área total- Bairro 'Amizàdé ..
Valor: 110.000,00· Entrada mais',

parcelas mensaís.ce R$500,00 Até: a

liberação da documentação.

.. -�

H 130 Casa com 192 m? de área construiõa, '.

terreno com 375m�, com 01.suiie mais 02

quartos, e demais dependências, escritório,
• 'garagem; churrasqueira. Casa totalmente

h�galizada. Bairro Centro. Valor 380,000,00, '.

,

'H205 DuPlexfrentecom moveis �
eletrodomésticos, 148A5m2 área intema.

Prédio com elevado� Piscina. salão de festas
com dl!as churrasQteTfas-e'fomo para Pizza!

Valor 420,000,00 Pode ser finaneiado:
t ,- ... 7' ... , � '.\._- ....': ' ' ,\,J .

.

H327 terreno 'com 1600 ni2, na .vila
Lenzi, totaln:1ente legalizado!
Estudamos Prnpostas. Valor:

�20.000,OO.
.'> ".J �

.
"

Hd209 Baependi'-�Apàrtaménto com 2

quanos e demais dependencías.
Entrega final Março de 2011.'Valor '.�

, R$138.000,00. . , "'
"
'

..
.

.\\"��.... .,"

..

.. -

H450 Loteamentós - Beira Rio com 458 m2

�\

.�
.. �

3
;

$

�.

)

:!" )
;
I
(

I
I
)'

.<

.. ..:(
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Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA, MINHA VIDA" r

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

·ALE
50
500

vendas·@chaleimobiliaria.com.br t Rua ReinoldoBauJ 58, - Centro - Jaraguá do Sul/Se

• Rua Arthur Gumz,
com Rua José M
Vila Nova, próxim
Círculo ltaliano. - �.

• Edifício com sete

• Condomínio com S
.

Festas e espaço g
com churrasqueír

• Área para piscina c
deck (Solarium).

"Iv·'

s . �:� "t
• lnfra-estrututa.para
instalação de-ar
condicionado Split. ..

._ Vista panorârnica
magnífica para área,
verde.

�.
.J"9,

l'

-
f

.

r t

m
• Água quente a gás
opciona I. {i

• Elevador. '

"

, '

.

• Total Privacidade,
'sem janelas de um.

.apartamento para o

'outro.
'

,

r .f:

. • Todos '05 ambierrt
iluminação direta I·

'"ITrI.;. 11

Ifl
.. Etapa da Obra: E
da 4a.Laje .

.

. �?�_,��,

Apartamentos TIPO 01 com, suíte e quarto amplo reversível
(pode ser transformado' em dois dormitórios), bwc social,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
.cem churrasqueira e vaga dupla de garagem. Áreas:
153_,63m2 total e 98,50m� privativo (áreas estimadas).

. R$138.�.o5,28 + CUB (CUSTO�TIMADO
.

. ,.pelo Condomlnlo sem Acabamentos) parcelado até

janeiro/12 � parcela m·ínima de R$2�100,08

-;

�
�

� �:�: r� �':�_< " .

Apartamentos TIPO 02 com dois dormitórrõs·/t�wç social -

sala de estar/jantar, cozinha, área dé'séfviçó;_sacada�;:'<,��"
com'c�u�tasqueira 'e vaga-dupla de garagem';'Áreás'::l{:�!::�,':
120,95m2 total e 75,OQm2 privativo (áreas estímadas), ;Jf., "

R$109.?J1,90 � CUB (CUSTO ESTIMADO�
pelo Condomlnlo_ sem Aéabamentos) parcelado até .

janelro/12'- parcela mí�ima deR$1.657,15·

}
j

" \

$
{
"
<

f
1-
�
,

.(

f
)
-c

; j,

.�
1

{
I� �

.�

1
�
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... . .. ,

APARTAMENTOS

Ref: 2104 • Apto no Bairr9 Amizade, Res. Emilia Daren
com,2 Dormitórios,BWC,Area de Servi{O,Cozinha,Solo
Estar/Jantar, Sacado (om Churrasqueira, Garagem.

.

Preço R$129.000,OO

Re': 2099 . Apto no Bairro,Águo Verde, Ras. Nostra (om, 2
DormilÓrios,BWC, Cozinho,Areo de Serviço,Sola Jstar/Jantor,
So(odo (om Churrasqueiro,l Vaga de garagem. Area privo!i(o

69,33m2• Preço R$140.000,OO

Re': 2097· Apto. no Bairro Amizade, Ras. Vale da Lua (om,2
Dormitórios,BWC,Cozinho,Área de Servi(o,Solo Jantor/

Estar,Sa(ada com Churrasqueira. Aptos com área de: 60,36 m2
ou 66,54m2• Pre(o: á partir de R$128.000,OO

Re': 2070 . Apto no Bairro Vila Nova, Res. Dom Michael cOJll,l
Suíte,2 Dorrnitórios,BWC Social,Cozinho,Sola Estar Jantar,Area

d� Servi(o,Sacada com Churrasqueira, 1 Vaga de garagem,
. _

Elevador. Pre(o á partir de R$16O.000,OO

Ref: 2103· Apto no Centro, Res. Dono Verginia
com, 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinho, Solo

Estar Jantar, Churrasqueira, Area de servi�o, 1 Vogo
Garagem. Val�r R$í90J}OO, 00

3370·1122
9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05 • Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251·460 • Jaraguá do sul-se

www.ivanai·movelsicom.br
ivana@ivanaimoveis;com;br

,

'1
,

..
,

" ;" ,

Ref: 1106· Sobrado no Bairro Águo Verde com,l°p. Solp
Jantor,Bar�lo Estar,Solo de TY,Lovabo,Esaitório,Cozinha,Area
de Serviso,Areo de Festa com Churrasqueira e BWC,2 Vogas de

Goragem.Tp. Suíte t.\6ster, 2 Dormitórios,Todos com socado, 1 &WC
soáol.Pisóno (4x8).Areo de +/. 3OO.00m2• Pre(o R$48O.000,OO

. Re': 1113· Sobrado no Bairro Jaroguó querdo com,
ln].:Varando, Hall Entrado, Sola Estar, Solo Jantar, Cozinho,
Area de Servi(o,Despensa, Dependência de Empregada cf
BWC,Áreo de Festa cfChurrasqueira,Deck,Piscino,Terra(o,Lo
vabo. Sup.:02 Suítes,Sola de TV,SuíJe Master com Bonhei_ro.
Ficam todos os móveis sob medida. Area coso: 320,38m2 Areo

terreno: 1.540m2 Pre(o R$:890.000,OO

,-," �.--

Re': 1114"· Caso no Bairro Joroguá Esquerdo com,03
Dormotórjos,02 BWC Mobiliodos,Salo Estar Jantar,Cozinha

Mobiliodo,Areo de S�rvi(o, Area d� Festa c/ Churrasqueira,02
Vogas goragem.Areo:570m2.Areo coso: 159m2 Pr8(o

R$330.000,OO
Re': 3045 . Terreno no Bairro Amizade,Loteomento Chomps

Elysses Área: 373,95m2 R$130.000,OO

- -

Re': 1112· Casa no Bairro Nova Brasilia com,l°p.Salo
Estor,Salo Jontpr,Cozinha,Dispensa,Banheiro,Garagem
poro 2 (arras, Areo de Festa, Escritório. Tp.1 Suíte (om

bonheiro,3 Dormjtórios,Sala de TV. Sacada nos Dormitórios
e Sala. Area: 258m2 Pre(o R$370.000,OO

I J

lismwcrm_lBlIJ.

. ". Mâtrícula de Inc��ração 62.167 '

"

, . ...,.
,., _.

, ....."'.��•. T'" .. ,
I, �. ,.n.

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
surte, ,01 BWC e um lavabo _"i

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte- 84.05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
,e' ínfraestrutura para
instalação de
arcondicionado (sistema

t: splít), TV. telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
�

• Vaga para 01 veículo_ com
opção de vaga extra;

• S.alão de festas com
,

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

Eng", Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa lazarotto

�.. ,

1[<., ..... %. �tt�·"'··��.Mkif.HE?f.'.80 � \. 'Ii;iíi!ft!�}
,

Coliha ímobtüértae

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-j

fi.#jjf!;1.if.rgtifJ.�Mff.1Nrf.).. �fj ��f�ifflj:ff4*.ilfg;#,�{�
Solon Carlos Schrauth

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

(47) 3373·3404
(47) 3373·0066

.

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br- vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Si·lveira Junior 233 Centro - Guaramirim

RefOOLLançamento: Aprovéite esta oportunidade em
Guaramirim no Bairro Amizade, Casas Geminadas em

construção a partir de R$94.000;:OO

WS tmóveis agora com consultoria
tfabitacional! facilitamos seu
processo de'financiamento pela

Caixa Econêmica Federal.
-

··Classimais .'. E

Financiamentos

I
CAIXAECONÓMICA FEDERAL
facilitamos seu crédito junto a CAIXA

.,.. Casas Prontas

.,.. Lotes a venda em
diversos pontos da cidade.

.,.. Loteamentos Próprios
Anuncios com validade de 5 dias após a veiculação.

00217 Escolinhai Guaramírím casa

em alvenaria, com 4 quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros, área de

serviços. garagem para 2 carros e

área de festas. casa toda murada
com portao eletrônico.

R$220.000,00

No Centro em Guaramlrim - Condomínio Fechado, área de

festas, área fitness, playground. Aptos Com: 03 dormitórios
com suíte, 02 dormitórios com suíte.

ReI 264 Escolinha/Guaramirlm - Casa nova em

alvenaria, com i suíte + 2 quartos, sala,
copa'cozmna banheiro social e área de serviços.

75,00m2 de área construída e terreno com 364,50m2•
R$150.000,OO

/

Ref 93984 Caixa
d'agua/Guaramirim Casa e.m

alvenaria com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem com churrasqueira,
toda murada R$11 0.000,00

ReI 88077 Avaí/Guaramirim Casa Pré Moldada
com 01 suíte + 2 quartos. sala de estar/jantar,
cozinha, área de serviços, banheiro, 02 vagas
de garagem e piscina. Terreno com 876,70m2
e 150,00m2 de área construida RS190.000,00

Ref 6670 Casa em alvenaria com 4 quartos.
sala, cozinha, área de serviços, 2 banheiros"

2 vagas de garagem com entradas

independentes R$140.000,00

ReI 261 Corticeira/Guaramirim Casa com 03
quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia:

. garagem e sala de facção RS175.000,00

ReI 243'Bananal do SuVGuaramirim
Casa com 02 quartos, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia e garagem para 02
carros, R$160.000,OO

'':''':1
s
,

..

:;.-:" ..

Ref: 208 • Centro/GuaramiHm: casa
em alvenaria 'Com2'Qu'àr\os'+ 1 suíte,.
sá!a de esta!) jantar. cozin�ll, área de

serviços, banheiro. churrasqueira e

garagem. casa toda murada com portao
el�trônic9. f!$.2}O.QOO,QO ."", .. _

,.� .

Rei: 223 - Amizade/Guaram.irim .. Sob(ado.gel1linaáo ,,\
com 2 quartos, 2 banheiros, S}ilá. cozinha, lavanderia e

garagem. Área constnndaâe 65m2, toda murada.
R$110.0qO,00

.

ReI 266 Amizade/Guara.mirim Sobrado Geminado,
•

com 02 quartos. sala, cozinha, banheiro.
lavanderia, lavabo e garagertl. R$100.000,OO

j
Rei 267 IIh'a da Figueita/Jaragua do Sul - Casa
mista, com 2 Quartos, sala, cozinha. banheiro.

lavanderia e garagem. 65,00111< de área
construida e terreno com 374.00m2.

R$110.000,00

Rel233 Aliai! Guaramirim Casa em alvenaria com 03
quartos, sala. cozinha banheiro, garagem e edicula nos lundo»

da casa com área;de testas e escritólÍo. R$150.000.00
r

Rei 262 Amizade/Guaramirim Casa com 03
. quartos, sala, cozínha, banheiro, lavanderia e

garagçm R$135.000,00

ReI: 00234 Avaí! Guaramirim Casa com 03

quartos, sala de estar. cozinha, 02 banheiros.
lavanderia, 02 garagens, casa toda murada.

RS145.000,OO

APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE
. Ref39819

Amizade/Guara
mirim Sobrado
Geminado com

02 Quartos,
sala, cozinha,

lavabo,
banheiro, área
de serviço e

garagem,
92,OOm2 de

área constr.uida.
R$130.000,OO

ReI 227 Corticeira/ Guaramirim: Sobrado
contendo 4 apartamentos: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Valor total do

imóvel AS170.000,DO

ReI 259 Amízade/Guaramirim
Terreno contendo 02(duas) casas
de madeira em ótima localização.

R$150.000,OO

Rei 220 Guamirangal Guaramirim Casa em

alvenaria com {)3 quartos, sala de estar e jantar,
cozinha. 02 banheiros, área de servcos,
garagem e área de festas. RS160,OOÍl,oo

ReI 263 Escolinha/Guaramirim - Casa nova em

alvenaria, com 1 suae cioset + 2 quartos. sala.
copa/coziaha, banheiro social e área de serviços.

75,00m2 de área construída e terreno com

364,50m<. RS160.000,OO

Rei: 00231 Amizadeí Guaramirim Terreno
com área de 6075m2, contendo 01 casa em

alvenaria com aproximadamente 309m�. com
02 cozinhas. 02 salas, mesanino. piscina,

área de festas, deck de frente para o

Rio(represa). Valor sob consulta.

Rel242 Escolinha/ Guaramirim
Casa NOVA com 02 quartos. sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem RS145.000,00

Rel'241Víla 'F;êftas/Guarámirim Sobrado, térreo;
com uma sala comercial, piso superior: 03 quartos,

sala. cozinha, banheiro, lavanderia e varanda
R$250.000,OO. •

Rei 265 EscolínhaíGuaramirim • Casa nova em

alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de

serviços. 75,00m2 de área.construída e
,

terrena com 364,50m2• RS160.DOO,00

terrenos
Ref 4375 Amízade/Guaramirim
Terreno 360,00m2 R$75.000,OO

ReI 258 Ponta Comprida/
Guaramirim Terreno de arrozeira

20.000m2 R$160.000,QO

ReI 230 Amizade! Guaramirim
Terreno com área de 4888,OOm2

R$6a.MO,OO

- Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim
Terreno com189.780,OOm2
conténdo arroizeira, terras

produtivas. Terreno escriturado,
.

R$800.000,00 '
' '.

L
1 ,

,,'í1tL
Ref'?29 Corliceira/Guaramirim Cãsa de
alvenaria, aprox. 200m?, 03 quartos. 01 suite.
sala de es.tar, 02 cozinhas, banhelto, lavanderia
e garagem R$150.000,OO

Rel:325 Amizade/
-

Guaramirím lote com área
de 445,04m2 RS70.000,00

ReI 175 Amizade/Guaramirim
Terreno com área de 1054,OOm2

R$160.000,OO

Ref 214: Avai / Guaramirim . Terreno
na Rua principal. local privilegiado e

ótimo para comercio ou residência
RU20.000,OO

Ref: 196 Centro/Guaramirim •

terreno com 364m2 ótima

localização. R$67.000.00

Rei: 238 - Avai/Guaramirim· 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, sala, cozinha, 1 oanheiro e

lavanderia. iOm:i de área construída (cada) e terreno
com 366m� todo murado. RS145.000.00

-
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IIVIOVEIS

1\ f, 463, I •
. Ap rtamento no

C ntro com 1
Su(t + I quarto,
sala de estar,
sala de Jantar, .'

. cozlnh ,bwc,
ir d s rvlçe,
sacada.com

. churrasqu Ira
<

garag m,

1\$230,000,00.

1\ f, 506.1 • Apartamento no B p ndl
.

com I Su(t + 2 quartos, sal ,cozinha, bwc,
area de s rvíee, sacad com churrasqu Ira

·e garagem. 1\$190.000,00 .

•

Ref.460.1 • Casa noAmlzad com I Su com
closet + 2 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, á' a d
s rviço é garagem para 2 carros. 1\$425.000,00.

v .

R f. 5 14. I - Excel nt Terrene no

c ntro m dlndo I. I 49,06m" com -duas
casas m alvenaria.Valor -sob' consulta.

R f. 400. I • Casa no Baependl eern
1 'Suite + 3 quartos. sala. cozinha, 2 bwc,
ir a de serviço e garag m .. R$31 5.000,00.

�ef. 521.2 -ApartamentÇ) cem:
. 1 Suíte + 2 :Quartos, sala, eepa,"

.

cozinha, bwc,área de serviço, .
-

terraço, churrasqueira e I vaga
de garagem. R$477.000,OO.

Entrega- revista para Junho/20 12.

,

www.bartelimoveis.com:br • www.bartallmovel .com.br • www.bartelimoveis�com.br • www.bartallmovel .com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Correspondente

lII!!IJl

n1 II:1 I

CREC! - i 959-J

LOTES

Bairro João Pessoa
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

..Reqlstro de Imóveis.
".,Mrmãe�54.965;...,

,l'A' 'pirriir'de�R$ _85�OOO,ÓO

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente leqalizado,
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 MI 9.205.

A partir de R$ 55.000,00

Bairro Barra'do Rio Cerro
• Lotes com aprox 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no
Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497

. A parUr de a$ 80.000,00

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imoveis MI 50.966

A partir de R$ 120.000,00

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI.24.783.

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

j)!M O B I L I Á R I A

.RESENÇA
COBESPOIIDBlrE

(47)3375-0505
9153-1112/9135-4977

cC
:z
ce:
:e
lU
G'.l

:J
G'.l
lU
:::li

sr'
ti Area na Rua Ano Bom, i.200m2

.

... 24m de frente, Corupá/Sô.
� RS 45.000,00,

lf; ,h'·.

.asa ,6m,. 2 quartos. sala, cozinha .

.

lavand .. bw e garragem. Terr. de 360m2, festa e piscina. Corupá. R$ 140,000,00. lavand. e garragem.T.er800m2 R$ 110.000.00.

AnoBorn-Corupá R$GO.OOO,OO .

., Terreno 10.000m2, BR

O 280. Jguá do Sul - SC.

� �!�7_.�.�_O,0_0_:......_. __ mm:
�
� Terreno 35.209,55m2,

I! Nereu Ramos. Jguá do

Sul- se. R$ 275.000�,-,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o' ' E.

, Residencial Betel
""'!;_ d'Baependi
j/i; <;; • -. "

\

ApartameOfo'çôlJi, '2 quartos, sala,
cozinha', banhêírÓ,:1j�vanderia,

'

, churrasqueira'� :garagem.
'

'P . t .1, '

"ron opare.rnorarn
Apto corri incidênoia do sol da manhã

Próximo.a Caraçuá Veículos .

,
,

,

. :;�:
�

, .�, R"'$ 118.000,00
Entrada R$ 12.000,00

+ saldo pelo
"

M i�MINHA CAS�, MINHA VID
l.fííffj Aceitã uso FGTS.

-,

,LOC. ç O
- Casa 3 quartos, cozinha, sala, bwc,
lavanderia, churrasqueira e garagem.

Santa Luzia. Próx. nova Fábrica Sr. Pão.,
, ,

R$600,OO
- Apto NOVO suite + 2 quartos, garagem,
sacada cl churrasqueira. Prédio cl elevàdor. '

alto padrão de acabamento.
Vila Nova - No final da Rua do Fórum.

R$ 1.100,00 + condomínio.
Casa 4 Quartos· Rio da Luz

1 suite + 3 quartos, sala estar e jantar, cozinha,
bwc, lavanderia. BWC da suite mobiliado.
Terreno com 375m2 (15,OOm2 x 27.00m:?)

Imóvel livre de alagamentos e longe de morros

Próximo Mercado Nosso Ponto - Estádio Cruz e Mal

\

- Apto suite + 1 quarto. sala estar e jantar.
,
cozinha e bwc mobiliados, piso laminado.

,

sacada cf churrasqueira. Prédio cl elevador. '

: Área privativa 79m2 + garagem.
R$ 750,00 + condomínio

j'

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

Apto 02 quartos

• 68,41mz de área privativa;
• 2'quartos;
• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla' sacada;
• ar-split pré-instalado.

Apto 03 quartos

• 91,20m2 de áreà privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

i, ..

o Edifício
• 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;

,

• 1 elevadores;
• 2 salões de festas; '\

• sala fitness, sala de jogos;
• 'box-praia individual;

• tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;
• portão e porteiro eletrônico;
-luzes da circulação com sensor de
presença.

., .

..f('.:,. ; ... , ,
'

:. .;

orada
::I�rasil

"

�w.morQdQbrQs;l.com
473372.0555

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, J384 - Centro - Jaraguó'do sul/se

VENDAS:'A (

\ ;
v..

I'

(

Endereço: Rua ESp'írito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2 quarto, sala, cozinha, bwc, :
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2,

R$ 400 mil

2 qios, bwc, saia, cczínta. si tv:
estar, churrasqueira lavanderia.

piscina, garagem,

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, iagoa,

árvores frut. 'etc,

R$ 230 mil

• Entr,20 rnil+fin Ap 2�ua'rtQs,
sala! copa, cozinha, !avanderia,
bwc, churrasqueira sacada Fínanciavei CEF

R$ 200 mil

Gomes, Casa de !?sQU!l;a " com 4

quartos. saia, sala i�, copa. cozinha.
iavand€(ja e garagem. ienreno 530

m2, Vaior co irl'óvei R$ 858 mil

Cód. Z019 - Scbofe�jer � Edjf

Gneipc,1 .. Apartamento 2 quartos
salôi copa. cozinha, j?vçnde:�a:

t)wG,cnurrascu(iira sacada giJmgern.

R$130.000,OO vetcr R$ 160 mil

quartos: salaj copa: cozinhaI
-

tavanceria. bwc, churrasqueira
sacada garagem· Valor

R$ 165.000,00

alvenaria com 2 quarto, saia,
cozinna, bwc, lavanceria.
garagem. (escr. terreno}.

BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,
COM LOTES A PARTIR DE 6 Mil M2. VALOR· RS50,OO 1M2

8airro Valor
500mii
5501l1!1
80Úmil
350mil

82eper,di ..

SFS!1taguaçú
Centro

'l35mif

95rnílí
130mill
i25m!!
160mil
120,rnil

-

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos

3040 Ceniro{prox.Knhfbach)
:;061 GuaramkimEH?80 2.450 m�
30:\4

.

J()ikPe;;sü(l 918,OOrn'
3055 i�a(j 3SQm"

Chácaras

650mB
SOOm!!
18011111
50mB

<li):! 1 SFSIRiosira
4.005 RioCen-o li

,7200b'
22,OOOm'

:?50mil
220,111í1
180milMass.!Rit Gustavo 201.0GOrrfl

"
,

Irc :VflS.,PABAJ..QCAC
CENTRO
Ap3tt. �/rJ'�{c(j 1 :dtiflr�L, »:uht· et:i,: ·iHfNi �t!rv ..

,; trt��":,_·�·<M2j:tín ti
tinHi, it F;S'�l:Jmll, Ft�b�"tKilll tb� T0i�\i:ll AL,?�� R;�, 54&,;fifi

25 anos de bons negócios!INi:�eRME:rjIARIÃDi IMÓVEIS trOA
_CRECl Q;14.l!

:FONE: (47) 3371·i21�17'
PLANTÃO \lENDAS:-84ü4'..8498l 9183�2333

.

Rua João Pico!li. 104 ,. Centro '. JaraQuá do SullSC
. �

Apiti't 2 rhymL (lJ!.i\'áj 01 idié\ $ilb, t'tltínha. Um';:, b'1;j!)tlcr�l
t� �'Jtá9·f.�fn.
R; C1I'h:J 11M;')'Na�ftij " R:&ilid, S!Ú\t THíp!Í.�. hkl;}JtJI :R� ESQ,OU

..

"Apart. 2. dÚ�;�7��t .. :. :t�ak1� :!i::?�: {X.?t ;. h�'ú� kt1�·�iU:f!f:;i. �� ��%ttg�(j�,
Rú'.l ,Jr;;�il Ali:w!I g�. Eu, M2n:' Ta-,$I!!$ A)if;?Jl1t:R� 61)1),00

. Apart. 2. !h;"il'd:. �·;th�. i:f.0lii!\}:l, u*t. \+;'!';HIr1f.li(! e (fifl'MjMn
R C;1ÍlU ii, hildki.''t}1J.. 36t • Cd, P6'-..tá Ri1ti MUii!f!:k R� 15D..{if)

, ÃplirL J rl't0r}:L �M'H:b ü� �ti\eJ" s!lb, t'tchhá, h�':Mff.lI!iia. L'0trf..ú,j
so{Ía!. iV,kl.uJé curt·) {:h...:lá�4\leiiil;e iJj,M8 \iá9i1�' i:k ';á!tigl!l1t
R.. §1!tào di) Kín B;tá11Cl1, &lm .. Rt<úd, PhoeniJ.. ,lià4FJcl: R$ 1.1(*,$0

re
art, J IT!:{(tiL r)'&rl<± 1 ,IJiML %ia, oobtlM, b',W,;, h:íY;Srli.dtl,

thtlilitUí,,,,tcir<h, 't;lt"-àtla e \làt�ú!,
R jil�é Pa-.·,iX!;eiü:» Cd. H.41lilHH, /!.ü.i!;JJel R$ 70a;I:}}

.

. Af!àt'L 2 i!.r,;ni!{., ��,Hà, t1jl" \<'h'<!.f>lJ., UNiÚ, �>ltiiil1l e lJi!W#fil!,
fhti [Y;,)\n�'q:,:l'� dif GY.MIí, Clt Blfb ....'$iiL l'i\lg!.i?J: RS �(la,Oi)

j:)l!rt rr.:Nl) j ,clOf'illÍ'L nên&J jma ttlHe\ �;;t, Co.ônhil,.
1rB.8 de sel'áço, hW.� Sat;1rl'a. ç:t.:rrí {ftJit<if.,'tjliéltd >t. ií�!;&1�!il
PUIl :;::t'A�h: R,'U''':á P""'}j Par4J'" Re'�'(é"i!,e. AliMl�I" RS 9;';4) DO

"
� � �,

v c .....

:�..
..

,,,,;.,
· ......VI. , :'.,.. •• ": �,.:. N

',0' • -:t9 ..• , Ao •• ;,;, '�' ••

:
; 1!1'l 2< ,.;Úntrif MA .;:ptÚ:ha; ''ilJtf� d� $'i!!<ú;ii. hi!it,)�ilcÍldà �

gM,*1iHi'. R(j� Pecni ,;·.'ê'iM' FlI[l!i;tWf,.
Cd, \,if\Ó*II\�kl ,"J�gfJ�1 Sil$fi5i}.!� .'

Vf:'NtIE: 6AR.F.A DO RIO MOLHÁ.:
C&-:ifl da sWo p8dfih:\ o;:,ntBilóü UI !lui�

'm8�;;l9, 03 l'k:vw!íl(:riü!l, b\'d'; s.(l(;\2.I, 88[;:1
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�RICARDO

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com i
,

. s�ite + 2 QuartOS,1 vaga'de garagern e demais
dependências Opção 1 R$280.000.00 com
íroea OpçJo 2 BS250.000,OO sem troca

Cód 361 Bairro Centro, Casa
Jdorm,l suite,2 Banheiros ,Sala de

TV, 1 vaga de Garagem, demais
. �ependências.: �alor R� 340.0o.º�ºo.

Cad 213 Vila Lalau • Residencial Saínt
German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

Apto. típo 2: R$155.000,OO

-

LOCAÇAO
• Kitnet Bairro· Vila lalau

com peças conjugada� e 1

vaga de garagem
descoberta. R$300,OO +

taxas água.
• Apto Francisco de

Pauta.cem 2 quartos, 1
banheiro,churrasqueira,1 va
ga garagem e demais

depedências R$575,OO
• Apto Vila Baependi, com 1

suite + 2 quartos ,1
banheiro social,1 vaga de

garagem e demais

dependências,
R$650,OO+Condomínio.

cod 338 Casa Alvenaria mobiliada,
• Bairro Amizade, 3 suítes + banheiro

,

• social, e demais dependências, 2 vagas
'

garagem. R$540.000,OO
Cod 354 RS350.000,OO Terreno
com imóvel Bairro Vila lalau

CÓD 360 CASA. Bairro Trés Rios do Sul,
1 quarto.: Banheiro Social. Churrasqueira. 1

vaga de Garagem e demais depedêncías.
. �S.1�S.:���,.�O

Cod. 364 Terreno Valor a consuãar

!,-;::;:"'��.'--_._---.

I
I

I
I
II
! Vencle ...' Aluga' - ,Administra
I Senhores proprietários! Nece.ssitamos d-e imóveis para

II fócQ.çãó, dlspcmos de futuros inquilinos lê ccdcstrodes!

I I.nii�o�eis@ne�uno.co�.�r
. ". ., ,

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65.000,OO
Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 106 Chácarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato
ág�a valor R$90.000,oo

Ref 120 terreno industrial

Guaramirim com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente r

para Rod. 'Se 413 R$250.000,oo
Ref 112 Terreno industrial BB 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno comercial no bairro

São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO

Ref 116 chocará em Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de eucalipto com 4 anos

água corrente RS7S.000,OO

Ref 113 Casa de madeira em

Guaramirim 110 bairro Corticeira com

3 quartos 2 bwc. com lage valor

H$42.000,OO

Ref 118 terreno comercial rua
felicíano bortoline barra do rio cerro

com 1180 metros quadrados sendo •

18 de frente R$290.000,OO

3376-5050,; .

" Plantão: Marcia 8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 •.Barra do Rio Cerro

locação - contato@imobiliariareal.net
L ..�,

www.imobiliariareal.net
IM070 - Galpão
Comercial no Rio
Cerro II • Rua

Alberto Ulpadel.
contendo 200m2.

R$1.600,OO

APARTAMENTOS .IMB44 -

Apartamento novo
na Barra, com área

de 72,90 m2,
sacada com

Churrasqueira, 2
dormitoríos. RS

120.000,DO entrada
de R$20.000,00 e

saldo·em48 vezes.
I�

" f
.
.'

IMB63 - Apartamento na

Planta - Barra do Rio "

Cerro - Com área util de
70,45 m2 , ENTREGA

DEZEMBRO/201-2.·
'.R$115.000,00

E aptos. com 87�54- 1 suite

..+ 2 quartos, e demais
dependencias Apartir de

IMB34 - Casa no

Amizade - RUA
EMILlA HORNBURG -

11 o: Contendo 1
sUite+ 2 Quartos.
Closel,Sala Jantar.
Lavabo ,Biblioteca,
Piso em porceíanato

em todos os
ambientes. Área de

232 m? construída. R$
650.000,00

IMB73-
Apartamento no

Amizade -RUA
ARTHUR GUNTHER

- 695, com 1
surte+ 2 Quartos.
área de 89 mF. R$

190.000,00

IM038 Casa no Bairro Jaraguá 99 •

Rua Arejuino Periní . Contendo 1 suite
+ 2 quartos, sala. cozinha. BWC.

lavanderia. garagem, churrasqueira.
Área de 95 m?. R$128.000,OO
PRONTA PARA. FINA.NCIAR

REF IMB21 • Cása na Barra do
Rio Cerro- Contendo 1 suíte + 2
quartos, sala, cozinha, garagem

para 2 carros, lavanderia,
churrasqueira. R$245.000,OO

IMB78 - Casa na Barra Rua Marisa
Regina Langa-114, com 3 quartos,
sala, cozinha;'BWC e.demais depend ..

Terreno com 450 m� e área construí�a
de 140 m?. R$195.000,OO

IMBRO - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
- 488, Contendo
1209,00 m2 - com

24 m frete e 22,50
fundos. RS

.

630.000,00 .

Terreno no .. i,
.

Bairro Agua'
Verde- Rua ,

Bertoldo ..

EnkeTerreno
1 Qx28, área total

de 420 m2•
R$110.000,00

REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José
Ernmendoerler n01571.ContendÜ' 17,50 x 40 - área.tota' de'
s,

700m\e*_c�sa com 60',:!f:e!fl Jn�dia. ���o;��O,�O
.
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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.

070- Três Rios do Sul, aparta
mentos com área de 61 ,36m2
'R$110,000,00

02� - Santo Antonio, com área d�
475.650,00m2• R$550.000,00

1J6 - Rau, geminado em alvenar
ia com 199,00m2 R$250.000,00

150� João Pessoa - casa de alv, c/
aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr.
c/ 1.574,10m2 (acerra apto de menor

valor) R$430,000,00

3310-6624.1 91 02�5299

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

www.deocarimoveis.com.br

,071 - Barra do Sul, casa de alvenaria
com 94,5m2 e terreno com 300,00m2.

R$75,000,OO

061 - João Pessoa, casa de alv.
c/ 327,23m2, edícula, cach

oeira; lagoa, e terr. c/190.600,00m2
R$795.000,00

078 - Ribeirão Cavalo, terreno com

área de 2.935,60m2 com casa mista
R$90.000 00.

009 - Centro, casa de alvenaria c/
.

317,00m2 e terreno com 900,00m2
R$583.000,00

/

, �

AMIZADE -

LOTEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apartamentos com :
02 dormitórios, 1

.

bwc, sala, cozinha, :
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
·1 vaga de garagem.
RS 130.000,00.

Residencial
Juliana -

Apartamento n()
303 - 3° andar
fVl0B!Llf\DO -

RS160.000,OO
Com 1 suite + 2
dorrn. sala,
cozinha

lavanderia, bwc
. social, sacada c!
churrasqueira e '1

vaga oe qaraqern.

VILA NOVA
Residencial Grand
ure
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,OOO,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa
com suíte mais 03� dormitórios,

bWG saciai, saia de jantar e
estar, cozinha fechada,

lavanderia, Churrasqueira,
lavabo e garagem nos fundos,

iv1etragem da casa: 193,001112
Metragem do terreno:

409,50rn2 - R$450.000,OO.

TERRENOS
• 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

,

"TERRENOS ".

002 - Ne'reu Ramos, terreno com 408,00m2 � : R$90,000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89,268,00m2 : R$800.000,00
010- Loteamento Duwe- terreno com 324,00, (R$5,000,00 de entrada + Financiamento CEF) .. : R$56.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6,576,68m2 , , R$280.000,00
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, constttuído com 02 geminados de mais ou menos 139,00m2 . R$650.000,OO
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00rri2 , R$56.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 R$128,600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 " , R$1 ,550,000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m " R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78,000,00m2 R$2,000,000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo p/ indúsb'ia) , , , R$400,000,00
130- Amizade - terreno com 61 ,500,00m2 , " .. " .. "" " , , , R$500,000,00
165 - Vila Rau, terreno com 585,00m2 " " " " R$200,000,00

,
234 - Amizade terreno com 350,00m2,(Residencial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) " R$98.000,00
'238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) , . " R$98.000,00

'jêÂsÂs· ." ': �;i'!: ,,"
, ,

,

028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/ 200,00m2 e terreno c/ 329,00m2 aceita sítio, " : R$220,000,00
.

035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv, de aprox. 68,00m2, Terreno de 443,50m2 R$126,000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr. 307,51 m2, (aceita imóvel de menor valor em Jguá do S'ul) R$115.000,00
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(acerra apto de menor valor) " "", R$220.000,00
138 - Santo Antonio, casa de alvenaria c/ 126,00m2 e terreno c/ 324,00m2(acerra financ. bane.) ;" " : R$1 00.000,00
161 - São Luis - casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421,61 m2 R$220,000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2" " , " R$178.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula: Terreno com 660,00m2"" R$200,000,00
188 � Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2,033,45m2 """"" " R$150,000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 " " R$1 00,000,00 '

I'

.1

r; I

)
I

-rI \
./

"smos
,.

"�'r "
.

�.;.' ...'... .: �i "�;-,,,:-�,
i:+;', •• ��;:

038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2, " .. """" ".,,,, .. , ,,,,,,,,,,,,,,,, ; ,,,, ", R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 72,000,00m2, c/ casa, ár�a de festas, rancho, lagoas " """""", R$500,000,00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv" rancho, lagoa, 'c/ área de 175.000,00m2, aceita imóvel de menor valor R$450,000,00

ADIIR'i'AME'NTO·, ". '" :..i ", .

n.rn ,In :,:,;, :��:,::

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$230.000,00

LQCAÇÃO '" '. �., c
.".. ,,'

Apartamento.Amizade , , ,." , .. " .. " .. """""." ".".,." ", .. ,.",."",."",:".,." .. """ R$700,00
Apartamento Centro ,,,., , ,:., .. ,,, .. , .. , .. , , , .. , , :, .. , .. , .. , , .: R$700,00
Apartamento Centro , ", .. , " .. , .. , , , , "., , , .. ,."", R$850:00
Casa Nereu Ramos " " .. , ,." .. , , , , .. ", , .. , , " .. " , , R$550,OO
Casa Estrada Nova s

", , , " .. ,:."" R$700,00
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Casa na frente em alvenaria de 102,OOm2
com2 quartos e demais dependências,
churrasqueira, garagem, murada + Casa
atrás mista com 90,OOm2. Terreno com

760,OOm2livre de enchentes.

Terreno no bairro João Pessoa com

306,00m?, 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 garagein, à partir de

R$129.00Õ,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até 60
- meses, Prôximo 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.

: .
.

.

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$250.000,0.0.

Jaraguá Esquerdo - Terreno no

Condomínio Azaléias com 721,57m2
(27,00m x 27,00m) R$21 0.000,00'

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.
�/IlJt!1II!fIIfIIJJJ�IiIIIl/lf1lr1ltlJllllU/fm _

Residencial Adelaide no bairro
Altlizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 82,00m2, com 1 suíte :t 1
,

'

quarto, banheiro, sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

, sacada corri Churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 apartamentos por
andar. Acabamento em massa

corrida, gesso, 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 ímebüíárta'em até 60 vezes!

Correção pelo CUS, Após a chave, CUB + 1 % ao mês.

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.

Casa em alvenaria, com 03 quintos,
terreno com 686,00m2 (14x49m).

Valor R$119.000,00 .

.

LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662
.

Cod 10004 Casa 01 suíte + 02
dormitórios Valor R$ 2000,00

Cod 11005 Apartamento 01 suíte
. + 03 dormitórios Semi mobiliado

Valor R$1.000,00
Cod 12010 Sala Comercial Centro
com 62 m2 a roi Valor R$900 00

Cod. 10003 Centro - Casa alvenaria
.

02 dorm. demais dep, com garagem
- R$500,OO

Cod 1 0005 Casa 04
dormitórios Valor R$500,00

Cod 11003 Apartamento 01
dormitório Valor R$380,OO

.

.

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO .

.
'
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alvenaria com 1 suíte + 2 quartos,
sala, coz, bwc, churrasqueira,

lav, e garagem. TERRENO: 389,00
(25,00 X 15,�0). R$250.000,OO

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria
com 01 suíte com banheira de hidro
+ 02 quartos, sala, copa, coz,
área de festas com churrasque
ira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00
.

6.193 � VILA NOVA - Paradise
Residence. Com uma suíte,
1 dormitório, sala de estar c/

sacada e churrasqueira, sala de -

jantar, cozinha, ãrea de serviço,
banheiro social e garagem.
com área. total de 100,57m2.

R$185.000 00

'6.086 - VILA NOVA - Residencial
bertha klanrl. apto com uma suíte,
2 dorm., bwc social, sala fie estar
com sacada e churrasqueira, sala
de jantar, cozinha, área de serviço,
2 vagas de garagem + terrago.com área total de 214,03m .

R$266.988,00

TERRENOS

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011 Classimais 3

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

�;' ..
"
ÇASAS:

,

Bairro estrada nova - rua joão migueLda silva,
514 - 02 qtos, sl,eCoz, lav., bwc, gar. R$30U,00
Bairro:Rio Molha -Rua André Witkowski, n° 78
-03 qtos, si, COI, bwc, lave gar. R$890,00.

.

Bairro:Nereu Ramos -Rua Genaro Sarti,n° 118
-02 qtos, si, COl, bwc, lave gar. R$530,00.

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, 5 bwc, churrasqueira,
jardim de inverno, 2 garagens,

sala tv. R$490.000,00

6.163 - SCHROEDER - Casa
de alvenaria com 01 suíte +
02 quartos, sala, coz, bwc,
lav, + edícula com garagem

terreno com 450,00M2 (15,00
X 30,00). R$190.000,00

6.198 - RAU - Casa de alvenaria
com 1 quarto, sala, bwc, lavan
deria. R$115.0ÚO;00 pode ser

financiada.

. ,APARTAMENTOS:
Bairro:Centro:'Rua PaUlo Schiochet,n° 1�"O -oi
suite, 02 qtos, si, CÓl,.'bwc, lav, sacada otçhur
rasqoeira gar. R$950,00 Edif. Nôva York

Bairro' Centro: Rua 'Nelson Nasato, n° 46 -�02
qtos, si, COl, bwc, lav, sacada cl churrasqueira
gar. R$�OO,OO -Edif. Ferretti •

'

Bairro:Walter Janssen,n° 55 - 02 qtes, si, COl,
bwc, lav, sacada cL churrasqueir.a gar. R$660,OO
-Edil. Dna.HeIEU13
B�irro:Gov. Uo , 01
qto, si, coz, b'

',' v·, sacada cl churrasqueira
gar. R$680,00 -EDiL Sta.�ulia
Bairro:Czernlewicz -Rua Francisco Todt, n0960-

.

2qtos, si, coz, bwc, lav e gar.R$650,00 ;�dif.
Guilherme.

suíte master + 3 quartos, piscina, 3
salas, copa, cozinha, área de festas c/
churrasq., quadra de basquete, móvei
projetados, mata atlântica preservada
dentro da propriedàoe, brinquedoteca,
escritório, dependências de empre
gada, lavanderia, 5 vagas de garagem
para visitantes. R$620.000,00.

-
'"' .

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

. Bairro: czernie
230 - 01 suit

. R$900,OO -Ed
.' ÍJair,�o V·ila·
.;01 $uíte, Zqto \

Bairro Vila Len', U;l Maria Umbelina.da
n° 500 �1qte, si, COZ, bwc, lav. R$450"OO
Bairro Tifa Marfins -Rua 766, Adelaide tot
foi -lot.Corupa -2qtos, si, coz, bwc, Ia" e gar.
R$380,00 ,

Bairro:São Luis' -Rua Carlos Tribbes, n0141
-02qtosj si, coz, bwc, lav, sac e ·gar. R$580,OO
Bairf'o:lIha da

.. �jgueira -Bua Servidão, Rosa
machado,n° 1 tO- 01 qrp, si, cez, bwc� lav.
R$44500··

'

,
,J �

Bairro:llha da' Figueira -Rua Servidão Rosa
machado,n° 111)- U1qto, si, coz, bwc, lav.
R$556,00 '.' ....
Bairro:Jgua Esquerdo, - Rua Clemente
Sc�iochett,n° 223 -02qto's, si, coz, bwc lav e

gar.R$580,00.
Bairro:Aroiz
02q_os, sl�,
Pari,si

" w

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

privativa. R$265.000,OO

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,OO
.

6.223- Centro- res. pauletto.
comí suite, 1 quarto, bwc.

sala de estar/jantar conjugada,
sacada com churrasqueira,
cozinha e área de serviço.

. R$135.000,00

6.204 - CENTRO - ed.
nathalia schiochet. lott c/ sala
de tv e quarto conjugados,

cozinha, bwc e garagem. área
total 58,99M2.R$90.000,OO-

Bairro:Barra dó Rio Cerro - Rua Plácidô Sttler,do
'

87 -03qtos" si, COZ, bwc, lave gar.R$680,OO"Edif.
Celane

6,207 - CENTRO - ED. Schiochet
- Apart. c/ 1 suíte com closet + 2
quartos' + dependências de empre
gada completa, sacada, ampla sala

conjugada, escritório, 2 bwc, cozinha,
móveis sob medida, piso porcelanato
e laminado de madeira e garagem.

KITINETE
Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka, lote
148 -são ,Iuiz �. 01 qto e COZ junto, �wc. R$250,OO
Bairro -Estrada 'Nova -Rua Jose PicoU, 510 -oi:' �I

. qto e coz junto, bwc. R$250,OO
.

,.

Bairro -Centro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca,
n° 88 -01 qto e coz junto, bwc. R$350,OO

.
.

6.155 - BARRA -. Res. Céz
zane. Apto com uma suíte, 1
dormitório, cozinhamobiliada,

sala de estar, dormitório, banheiro,
garagem. área útil de 66,11m2.

R$150.000,00

6.1'08 - CENTRO- Apartamento com'
área de 148,00m2. com 1 suite, 2

quartos, bwc, sala de tv, copa/cozin
ha, área de serviço, sacada, garagem
dupla. salão de festas no condominio.

R$185.000,00 .

i.066- Ilha da Figueira:
APTAMENTO COM 01 SUíTE
+ 01 QUARTO, SALA, COZ,

" BWC, LAVAND. E GAF.�GEM.
R$153.000,OO

TERBENO:
Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figuelra -

30x60 m2 R$1.000,00, '"

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,OOm2, sendo um escritório na parte
inferior e um apto na parte superior

'6.190- ESTRADA NOVA
Terreno com área de

.

322,50m2 (15,OOM X

21,5M).R$66.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Brinquedoteca
Pl'ayground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes
..

Coleta de água da chuva

Sensores de presença,

o Residencial
Três torres com 7' pavimentos
Elevadores ,

,

,

.

c4 apartamentos por andar

Estacionamento privatívo
, POJtão e porteiro eletrônico

.central de gás
, S�lão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL
I

'

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
"" .

Faça já sua reserva

LOCA AO RESIDENCIAL
, 01 QUARTO: '

- Ed. EmUie, Centro, R$520,OO
- Ed Prímula.J Vila Nova R$fj30,OO

'

_ Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,OO
- Ed. Hibiscus, Barra, c/ mobilia R$550,OO
- Casa alv Santo Antonio R$300,OO

.

- Apto Dona k\nto'nia (Nova Brasilia - próx.
Lojão da Vila) R$470,00 cí condominio
incluso.

- Ed. Lilium; Vila Lalau R$450;00
_ Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,OO
- Ed. Manacá, Nova Brasila R$43Ú,00

'

. 020UAft,TOS: '

-Apto Sctlroeder, -Rio Hern, R$900,OO
- Ed. Ferreti, Oentrq, R$580,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$550,ÔO
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650:00
- Ed. Lancaster, Nova Brasilía, R$730,OO
- Ed. Saint Iropez, Oentro R$850,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova R$700,OO
- Apto Novà Brasília R$380,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
_ Ed. Denis, Nova Brasilía R$600,OO

.

-, Apto São Luis" próx. Arroz Urbano
R$450,OO

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,OO
_ Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada c/

fogão + Split R$11 00,00

03 QUARTOS: ;

', Ed. Monise, Vila Nova R$ 900,00
- Apto Czerniewicz, R$ 650,00
- Apto Schroeder, Rio Hern R$ 900;00
- Ed. Vitória _Régia, Vila Lalau R$ 630,00
'- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,OO
.. Ed. Novo Horizonte cl 02 garagens A par�ir
de R$1.1 00,00

- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
-

- Ed. Figueira -Ilha da Figueira R$850,OO
- Ed. Dom torenzo.Centro R$800,OO

. ,CASAS:
- Casa alv NOVA, VilaLalau, 3qrtos, 168'm2
R$1.360,OO

Casa mista, Chico de Paula R$ 550,00
:" Casa Rau, 3 crtos, 135m2 R$1300,OO
- Casa alvo Ana Paula, 2 urtos R$430,OO

,
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtos
50m2R$500,00

- Casa macelra, Barra Rio Molha, 3qrtos "

'

50m2 R$600,00
.

- Casa mista·Rio Molha, 4 qrtos R$fOOO,OO
'_ Casa Barra Rio Molha,95m2 R$1000,00 \

- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada'
R$2500,OO '

" f I

,

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO
1
I
I

I
!Is

o Apartamento
2 quartos .

- Sala de estar e jantar
Cozinha

\' Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço
Vaga de estacionamento '

,I _

Area Privativa

_ Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- 'Casa cmt Ilha da Figueira 220m2 R$2000,00

SALAS COMERCIAIS� . .�

- Ed. Menegotti Sala 'C/40m2 R$500,00
, -Sal cml Chico de Paula -,30m2 R$300,00

- Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro c/363m2 R$5.000,On
- Loja térrea Centro c/372m2 R$6.000,QO
:. Sala Tower Center, Centro R$1300,OO
.: Sala cllJl Schroeder, próx. Prefeitura, Oentro
R$1.100,00

- Sala cinl Centro, c/55m2'R$850,OO
- Sala Ed. Tulipa, cf.97m2, Centro R$1.200,OO

- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

'R$18ÓO,OO '

� Gâlpão Alv. Centro c/300 m2 ,R$4.000,00
- Galpão Barra Rio Molha, c/ _4 bwc +
escritório, 520m2 �$4.500,oà

- Galpão Três Rios do Sul c(698m2
R$4.200,00

.
.

(., ,;' /111, tERRENQS IpARA 'lOCAÇAo
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil

metros R$1.000,OO
- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500P'�lmóveis
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

,..

Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou'

Shopping BreithaupX - sala 206

APARTAMENTOS 1f//JU!J/IIIIIIIWHIJUIIllnllU/flIllf//JU/flIUJllIIIU/lnlUllll/UlmllmnllnulU/IIU/U!J/IIIIIIIUn/l!lmmJ)I1I1BmWnl/lilllf//JnllDIIIWnlfllmnllmlllllJ/lJlill/O/mUlflIlIU/IIWlmllllnlnIDl/UllmnJllIflIUOnll_III1iIiIiII1III.lDm'liJIIIIUilIIIlfliIIlDIIIIUJ/iIIIDIIO/IIOllnlIlIUilmmlluomlmIWlllllllnmllnmHIIU/U/illunY1Jmlf//J/IIO/lIIIlmmnmlmmllfflllUJ/11IIIIIIWllf//JlmIIIIU/lllll/Ullfflllllllfllmllllmlml/lJJffmIlOl1lmllll1/lllJ1ill�.l/IYJmnumO/mmllmWmllll1lll111f//JU/lll1tnOO/lllllmIUmlf//Jlllf//JlflIlmmm/lilIlUwnmU/llIIilmnW'._DIIU/nnU/lnIU/mnmmO/mIDIDII1IIIIIIntIlIUOIIU/nIllIIf//JIIDllUIUYII/JJ1fI1IIIIIU/nlU/_WHIIIII11IIIII_nUlHllmmJlDl/UlmnUIUmumnU/IJIIU/mmmIlUDIIlmnnnmmU/If//JIUlJlJII_lliII/IWllliJunullDlllU/muumWlmm

RESIDENCIAl

NOVO' H0RIZONTE

Ret. 1039 - Centro - EdifiCio Parlhenon
Centhury - Fia! cl suíte, banheiro e

garagem. R$106.000,OO.

Réf. 007 - Amizade - Casa cf suite master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, 'Cozinha
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO.

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.
R$297.000,OO.

Aceita

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia- Apto
de 1 Quarto, banheiro, sala, cozinha, ReI. 012 - Tifa Martins_:- casa c/4 quartos, 2 Rei. 015 - Rau - Casa c/3 quartos; 2 banheiros, Re': 2007 - Centro' --Terreno cf

. I lavanderia e garagem. R$115.000,OO. 'Aceita . quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2 banheiros, dividida em duas moradias separadas. churrasqueira, área de serviço,'2 garagens. 1199,60m2, Ideal para construção de

.! f.in.a.nc.ia.m.e.nt.o.ba.n.cá.r.io � g.ar.ag.�.m•.R.$.1�15•.0.0.o'.o.o � qu.a.rt.os.e.d.e.m.al.sd.e.p•.-.R.$.1.3.9.•00.0.,o.o•.� R.$.12.0•.0.00.'.oo ��.R$.2.33•.0.0.0.,O.0.•A.ce.it.a.fÍl.la.nc.ia.m.e.nt.o.ba.n.cá.ri.o·�� ��iM��Wi�i. 1I ,__

I

• ReI. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO.
• Ref. 2011 - Chico de 'Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

R$9'3.000,OO.

· ReI. 2006- Barra do RioCerro- terreno 650, 15m2. R$93.000,OO.
• ReI. 2001 - Jaragua Esquerdo·- Terreno com 375,OOm2. R$1 08�OOO,OO,
• ReI. 2003-Barra do Rio Molha� Terreno com 348!24m2. R$110·.000,OO.

ReI. 036 - Centenário - Casa cf suite +

2 Quartos, 2 bameíros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 034 - Schroeder - Casa ê/ suíte rnaster
+ 2 Quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com íl.212m2•
R$530.000,OO.

Ref. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2
vagas garagem. R$490.000,00. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

I
I
I
II

i,
ii
II.,
II
II
II

:1
ii
fi 1......._"'*',' � w

i;' Empreendimentos ImobHiários ltda.5
II
I

... -""

___ . M�_ ..... �

7" --.

�-'--l
'Fone: 47 337'1.88181

47 9658.6785 I
I

____ .._l;

Vendas e· Locação no Shopping Breithaupt
Como.didade de um horário diferenciado .

,

S�gunda 'a Sexta: 10h às 22h e Sábado: ·10h às 20h,

5
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GIRASSOL
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

;

IMOVEIS (47) 3371-7931 :
._ ...",�,,,,,,,,,"-

Rua CeI. Pncópio Gomes qe Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta .

.

Cód.:· 3126,-
3194 - Bom
investimento.
R$450.OOO�00

Com
926,OOm2.
Centro. Ótimo
para prédio ..

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
acerta casa em

Tubarão!

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,00 mais condomínio. .

,

.• Apto no b�irro Ilha d� Figueira - Loteamento Malibú,
3 quartos, sala, cozinha, 2 BWC; lavanderia e garagem
para 1 carro. R$800,00

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champágnat
- Lote cf 3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e·

saldo parcelado

• Terreno no bairro Chico de Paula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2• R$155.000,00 (Aceita-
se propostas)

. -

.Cód. 2301 :.. Vila Baependi - ARto de frente, quarto
andar, sol nascente, com 74.50m2 privativos sendo, 01
suíte, 02 dorm., sala de jantar e TV, cozinha, lavanderia,
sacada, nwc social, 01 vaqa. Acabamento de primeira
linha, entrega em junho, predío com elevador, salão de'
festa e haJrmobihados e decorados. RS185.000,OO-

estuda pr�postas .' .

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,OQ com

02 vagas

Coo. 3000 - Três Rios do Sul - loteamento Kniess. lotes
entre 330,00ffi2 a 61O,OOm2• aceita financiamento

bancário. a partir R$ 60.000,00
'

Cód. 2851 - Centenário Terreno comercial e para prédio,
. possui 2.047,OOm2, sendo 22.00m de freme para a rua

Waldemar Grubba. R$1.000.000,OO - estuda propostas

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes c/248,75m2. A partir

de R$140.000,00
fi

•

!.

ALUGUEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMQVEIS

""

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
_ .

,

vilson@parcimoveis.com.br
,_

R.Cel.ProcÓpioGomes"deOliveira,1207. "

�.:� ,

�<t:,'ô�Q..'\)�

BarraSul
A imobiliária da Barra

"

_'

(

,.
-' ..

'
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www.pareimoveis.com.br

www.seculuS.net
imobiliariaseeulus@netuno.eom.br

47 7
...

-

o
- w

Em reendlmentos lmobiliárlos Ltda. 5
Plantão 9658-6786 .

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou
. Shopping Breithaupt.- sala 206

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com s'uíte
+ 2 Quartos, 4 banheiros, moveis sob .

medida na cozinha, churrasqueira, área de
.

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamentó bancário.

\.

ReI. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cl
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com
moveis sob medida e churrasqueira, 3 vágas

garagem. R$249.000,00. AceUa
tinanciame'nto bancário. '

Rei. 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos.
2 bànhekos, 4 vagas garagens,
churrasqueira, R$118.000;OO.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cl suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2,
R$219.000,OO. Aceita finançiamento

.
.

bancário.

Apto com suíte 1= 1 Quarto, moveis
soo medida na cozinha e banheiros,

, excelente localização. R$230.000,OO.

Ref. 037 - Vila Lenzi - Casa com 5

. quartos, sendo 3 suites, churrasqueira,
2 vagas de. garagem, excelente

localização. R$350.00lijOO.

Ret. 041 - Nov� 8rasílía - Casa com suíte

+ 2 quartos, 4 banheiros, m'oveis sob
. Ret. 022 - São Luís - Casa Nova com suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

o medida na cozinha, churrasqueira, área de churrasqueira, excelente padrão de
festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,00. acabamento. R$305.000;OO. Aceita

Aceita financiamento bancário. financiamento bancário.
.

Rar. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cl suíte + 2 quartos, banheiro, sala de
estar/jantar, área de serviço, 2 vagas

de garagem. R$240.000,OO.

Rei. f019-Amizade -Ed. Algarve - Aploc/2
quartos, banheiro, cozinha,moblliada, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$121.000,OO Aceita

o

financiamento bancário. .'

.Vendas e Locação no Shopping Brelthaupt.

Comodidade de um horário diferenciado -,

'

( .

. .

. Seguli,da.a Sexta:-10h às 22h e Sábadc: 10h',às 2�h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Faça revisões em seu veículo regularmente.
Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 Itajaí(47) 3344-7000 BLu'menau (47) 3331-4500

R. Reinoldo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do SuL (47) 3522-0686 PEuaeOT

www.strasbourg.com.br
, . �"

MOTION & EMOTION
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1

207 SW Escapade 1.6

.000,00

2009 � Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, Faróis de Neblina, Cd Player.

Palio Fire Elx Flex

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

9.900,00,
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desémbaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador
de Bordo, Locker.

52.900,00
2007 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,

,

Vidros' e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
FreiosABS,Air Bag II.

'

Polo hatch 1.6 MI

.900,00

New Civic Lxs AT 1.8

Crv Ex 2.0

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático.

2008 - Preto. - Flex ':Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-,Ieve, Sensor de Estacionamento,
Computador de Bordo.

73.500,,00

1 .200,00

2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador de Bordo, 4x4, Câmbio
Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, Air Bag II.

'\
Ka G11.0

2005 - Preta - Gasolina - Ar Ouente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

'
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

··3372.0048
3370.8622

www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br ,

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

.I

VEIC:ULOS

Celta 1.0 life 2006
R$19.800,00

CHEVROlET PRISMA 1.4 MPFI
JOY 8V ECONO.FlEX 4P MANUAL

2008 R$27.800,00

GOL 1.0 TRENO 09
R$29.800,00

SPACEFOX ROUTE 1.6 MI
T.FlEX 4P 10 R$ 39.800,00

207 XR 1.4 FlEX 8V 5P 09
R$30.800,00

VOlKSWAGEN GOl1.0 MI8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

FIESTA 1.0 8V FlEX 5P 2008 -

PROMOÇÃO PREÇO A VISTA
.

(1)-
C »

:z:
c::c

J/R

\1
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NISSAN .LIVINA 2012
1.6 FLEX COM 108 CV
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• ARCOND1C10NDO
• VJDR01J1AAVA. IAS4MRTAS
E ESPELHaSELtml00s

• AlBBAS PABAMOTORISTA
• DIREÇÃO iEtÍfRlCA

11 AR-CONDICIONADO
" DlIlEÇÃO El:ÉTRICA
'KffiESS
11 ALARME E IMOBllIZADOR DO MOTOIt
"RÁDlO COM CO PLAVER EMP3
• VIOROfTRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPElHOS ELÉTRICOS'

II

I

1

\

II
>".

L
1
1

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

SHIFT_the way you move

\
I
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I'
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DIREÇÃO HIDRÁULICA
GRÁTIS

CELTA LS 1.02P 2012

A PARTIR PJ: RS
" 12.819 ... 60X:�279

TAXA DE 0,990/0 tum

CLASSIC LS 1.02011

fJl'(I��
.

APA.RTIRPER$ 26.990 ou

�NTflADIt DE R$

4,190+60X �; 599
TAXA DE 1,49% D.m

A PARTIR QJ; R$

39.990
I

AGILE LT 1.42011 �
COMPLETO

PRISMA LT1A 4P. 2012
�
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,llHlIlIllIWlllmum

ODA-SE
DOA-SE Filhotes de gatos. TR:
9963-5544.

1111111I11/11I/lfIUI/llla

D IVERSOS

VENDE-SE Pneus novos para
caminhonete, par de godyear
wrangler rts 235/75/15

-

R$390,OO cada par de toyo top
de linha 235/70/16 R$450,OO

,

TR: 9233-8008 ou 9600-1138
com Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Clio 2006
com calota. R$100,OO cada.
TR9168-7441.

VENDE-SE Amplificador de
som, profissional P1600,
paumer revisado RR$800,OO.
TR: 3374-0927.

VENDE-SE Rack para carro da
marca Eqmax, R$100,OO. TR:
3370-0003.

VENDE-SE Levantamento
de vidros frontais (NÃO é
a máquina) para qualquer
carro. Valor: R$50,OO (sem
instalação) TR: 9973-9503 ou

3370-1016 com Cristiano

VENDE-SE Par de 6x9 Pioneer
350 Watts PMPO. R$100,OO.
TR: 9973-9503 ou 3370-1016 '

com Cristiano

VENDE-SE KIT GNV injeção e

carburado com cilindro de 15
rrr'. TR: 9233-8008 com Fábio

1III1IIII1IIIIul�llnlf, CDMPRA-SE

COMPRA-SE Roupas usadas
em ótimo estado, inverno
para menina tamanho 08 ou

10 Malwee, Carinhoso ou

Marisol. TR:3376-3541.

COMPRA-SE' Maquina de
bordar, TR: 8817-0595.

8814-1696 com Carina.

11= PROCURA-SE

ÁGUA FÁCIL Distribuidora de
água atendemos nos finais
de semana á noite e feriados,
melhores marcas. Tele entrega
3371-5239 ou 9914-9651.

PROCURA-SE Moça para
trabalhar em lanchonete
(Blumenau). TR: 9650-9515.

PROCURA-SE Pessoa de meia
idade entre 45 a 55 anos

que possa trabalhar cuidar e

morar na casa com casal idoso,
Urgente TR: 96016020 - 3274-
3015 (após as 20 horas) com

Teresinha.

TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato
com Cesar TR: 9614-2588

,

PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. TR: 9158-0019.

PRESTA-SE Serviços de diarista,
para trabalhar mensal de
segunda e sexta. TR:3273-
0779 com Marlene.

PRf-STA-SE Serviços de lavação
a jato de pressão, lava-se
calçadas, muros, telhados etc.
TR: 3273-0875 com Luiz.

mulher nível superior, acima
de 30 anos estabilizada, que
tenha planos no presente e no

futuro, para um ávida familiar
e social a dois. TR: 9607-5297
após ás 20 h.

z: VENDE-SE

VENDE-SE Par de ingressos
para o rock in rio (card)
R$450,OO. TR: 9601-1140.

VENDE-SE Cama de casal com
colchão, R$50,OO. TR: 9168-
7441.

VENDE-SE 2 camas de casal
em verniz, R$300,OO cada. 1
beliche R$300,OO e 1 cama

de solteiro R$150,OO.TR:3371-
4377 com Qnório.
VENDE-SE Mesa farmácia com

4 cadeiras R$180,OO. TR:3371-
4377 ou 9128-1825 com

Onório.

de
3371-
com

VENDE-SE Sapateira
madeira R$80,OO. TR:
4377 ou 9128-1825
Onório.

VENDE-SE Jogo de jantar estilo
colonial, mesa de oito cadeiras
e critalera, R$890,OO TR: 3371-
6021.

VENDE-SE Balcão de cozinha
com pia, R$150,OO. TR: 3371-
6021.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo. Necessário
celular. Admissão imediata.
Expectativa de ganhos entre VENDE-SE Aquecedor Britania
R$1.200,OO e R$2.500,OO. TR: AB 1800 óleo R$165,OO. TR:

9233-8008/9653-2700 com, 47-99755383 com Silvia.
Fabio.

-

PRECISA-SE Revendedores de
produtos de limpeza. TR: 3374-
0927 com Edson.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo, necessário
celular e carro, admissão
imediata. Expectativa
de ganhos rrncrars entre

R$1.200,OO e R$2.500,OO.
Interessados mandar currículo
para oxycomercial@gmail.
com ou com Fábio 9233-
8008/9600-1138.
PROCURA-SE Apartamento
para alugar somente no centro
com três 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.

COMPRA-SE Cabelos qualquer, Profissional liberal,
tamanho, Salão Evidence. TR: estabilizado 42 anos, procura

VENDE-SE Ar condicionado
Cônsul 7.500.00btu'S. Semi
novo R$400,OO.TR:9168-7441.
VENDE-SE Ar condicionado
cônsul 10.000btus, ar, quente
e frio, ótimo estado. TR: 3370-
8171/9914-3313
VENDE-SE Geladeira Cônsul
250 I.R$150,OO. TR: 3376-
4050.

VENDE-SE '

Geladeira,
continental 270 L, cor branca,
R$250,OO TR: 96257488 com

Antônio após ás 14:30 h.

VENDE-SE Geladeira comercial
4 portas. R$600,OO.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,OOTR:9112-3947.

VENDE-SE Caixa de mercado.
R$500,OO. 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 carretinha da
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 5 passaportes para
Beta Carreiro Word, valor
á combinar. TR:8431-5135
Viviane.

VENDE-SE Contra baixo
importado, original,

-

marca

.Warwick Corvete. R$750,OO.
TR: 3374-0927.

VENDE-SE Aparelho de
ginástica "remador", com

alça e assento anatômicos,
regulador de esforço, pedal
emborrachado. R$250,OO. TR:
9102-1722.

VENDE-SE

computador
9168-7441.

VENDE-SE Motor de piscina
semi novo 33 HP. R$150,OO.
TR: 3371-3672. '

Mesa para
R$40,OO. TR:

VENDE-SE Ultrasson
-

compact
3 MHz (estétic-a) R$-780,OO TR:
8826-2565

VENDE-SE corrente russa Stétic
line, R$1.500,OO TR: 8826--
2565

VENDE-SE Endermo. R$710,OO
TR: 8826-2565

VENDE-SE Cadeira
massageadora c/aquecimento,
com 8 funções de massagem.
R$1.390,OO.TR: 8826-2565
VENDE-SE Motores Trifásico
4,OCV 1=>4 60 HZ - KCEL
Quantidade: 100 Motores
Valor Unitário: R$390,OO.
TR:3370-4214.

VENDE-SE Moedor domestico
R$18.000,OO. TR: 3370-4924
ou 9934-43000.

VENDE-SE I Cama de .casal
(móveis de fabrica), com

colchão e criados mudos.
R$600,OO. TR: 3370-4924 ou

9934-4300.

VENDE-SE Computador com

nobreak. R$600,OO. TR:
33704924 ou 9934-4300.

tz: CAM I N HÕES
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, aceita carro

menor valor até R$20, 000.00.
R$45.000,OO TR: 9163-8894.

CAMINHÃO SCANIA Tl12H
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.

:: CHEVROLET

CHEVETTE - 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: 047
4101-9902.

CORSA SEQAN Vende-se ano

2003, GNV, desernbaçador
traseiro, ar quente, trava e

alarme. R$18.000,OO.TR:9924-
0312.

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,OO. TR: 8477-
7353 com Wiliam.

VECTRA GLS 2.2 Vende-se
completo, ano 2000, cor verde,
R$17.500,OO TR: 99188665
com Everton ..

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, 99.000 km,
R$16.000,OO. TR: 9141-6810.
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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 - PRETA 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 - 8855-3800

ZAFIRA Vende-se ano 2001,
cor branca em ótimo estado.
TR: 9912-3500.

S10 Vende-se ano 97, a gás,
direção hidráulica, aro 1/21",
protetor de caçamba, bancos
em couro, documentos pago.
TR: 8479-4383.

S10 Vende-se Ano e modelo

2000, Prata, 4x4 Cabine dupla,
IMPEÇÁVEl, Ar, Vidros, ABS,
Couro. Aceita carro de menor

valor. TR: 9912-8492 ou 9975-
5995.

MONTANA CONQUEST 1.4
Vende-se ano 2008, preta,
completa (ar, direção, trava,
vidros, prot. caçamba, couro)
IPVA 2011 pago. R$27.000,OO.
TR: 9912-4880 com Marcel.

jUlm/�� FIAT

UNO MillE ElETRONIC VENDE
SE ANO 96, 2 PORTAS, COR

PRATA, R$7.000,OO. TR:3370-
1161.

UNO ElETRONIC- Vende-se
ano 96, cor prata, duas portas,
R$7.500,OO. TR: 3370-1161.

PALIO EDX Vende-se 4 portas,
ano 98, Completo, impecável,
R$12.900,OO 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.

STRADAADVENTURE 1.8Vende
se ano 2005, cabine estendida.

R$26.000,OO. TR: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.
PALIO CElEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,OO. TR: 9978-9452.

I
'111111011111111111111111111 FORD

ECO SPORT XlS 1.6 Vende-se
ano 2006, flex, cor champanhe,
completa. R$29.500,OO. TR:
9952-7337.

FORD FIESTA1.0 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,

o 4 pneus novos, revisado,
em excelente estado de

conservação. R$15.000,OO TR:
9617-2252.

FORD ISA- 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:
8404-8886 com Jürgen
FIESTA HATCH - Vende-se 1.0,
ano 2007, Completo, Cor preto,
Valor: R$25.000,OO. TR: 3376-
2974 ou 8478-7790.

ESCORT PERUA ZETEC-Vende
se Gl 1.8 16 v, Ano 1998 Azul,
com direção hidráulica, alarme,
ar quente e limpador traseiro.
Valor $10.000.00. Contato
Moacir 33723465.

BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90,
reformada, TR: 3370-5034.

FORD KA Vende-se Ano

2009, vermelho, aro 1/14",
R$22.900,OO. TR:9647-2342.

o

FORD FOCUS Gl 1.6, Vende-se
ano 05/06, preto, único dono,
completo, com aprox. 81.000
km. R$28.500,OO.

'.lIllIlImlllnm MOTOCICLETAS

CG 125 FAN - Vende-se ano

2008, cor preta, pneus novos,
KM 12.800 R$3.500,OO Tratar
9620-8384 com Elsio.

CG 125 TITAN - Vende-se Ano

2002, toda revisada com placa
final 9

o

R$2.700,OO; aceito

propostas. TR: 8817-0595.
PALIO Vende-se ano 2003/2004,
4 portas, vidro elétrico, limpador
e desembaçador, R$7.000,OO DAFRA LASER 150cê-Vende-se
mais 22 x 574,00. TR: 3275-0482 " ano 2009, R$5.000,OO. TR: 9172-

-

ou 9193-49+00. 1527. o

HONDA FAN 125 - Vende-se ano

2006, cor preta, R$3.000,OO. TR:
479938-5431 Ueslei.

CG 125 FAN Vende-se ano 2008,
Preta, R$3.500,OO. TR: (47)
3371-8153/9186-7223.

TWISTER- Vende-se ano 2003,
cor vermelha, aceita-se carro

mil de menor valor. R$5.500,OO.
TR: 3370-1161.

HONDA CBX TWISTER Vende
se ano 2002, Vermelha,
R$5.500,OO. TR: (47) 3371-

8153/9186-7223. o

FAlCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500,OO + 22 parcelas
de R$298,OO. 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,OO. 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,OO. TR: 9196 4595 com

Ivan.

HONDA CBR 1000F Vende
se Ano 1995, Preta,
R$18.000,OOaceita troca TR:

(47) 3371-8153/9186-7223.

z: OUTROS

COMPRA-SE Carro, Moto e

Utilitários financiados mesmo

com parcelas e documentos em

atraso, pago á vista. TR: 9660-
2989.

HlllUZ - 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,OOestuda troca: Tratar.
(47) 3371-8153/9186-7223
JIPE Vende-se valor á combinar
TR: 3371-8437.

BUG Vende-se valor á combinar
TR: 3371-8437.

FlORINO FURGÃO - Vende-se
motor 1.5, cor branca, ano 89
valor á combinar TR: 9997-4003
Dário.

TRATOR NEW ROLAND

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,OO sem troca. Estuda
se propostas. TR: 47 9187-7222
com César.

• •

-- PEUGEOT
FUSCA Vende-se cor bege, ano
83, fusca com mecânica toda
revisado, com jogo de rodas
esportivas "14". Necessário

apenas alguns reparos na lataria.
R$3.000,OO. TR: 9935-9299 com

Diogo.
GOL Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas - Quitado.
R$14.500,OO. 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.

GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor
branco, motor novo na garantia.
R$7.900,OO. 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,OO. TR: 8431-0316 ou

8852-0400 com Rudi.

SAVEIRO Vendo Troco ano 95,
cor prata, motor AP 1.6, VE, TR,
Al, Rll, lM, excelente estado.
Valor a combinar. TR: 9172-9175
ou 9175-9174.

PEU.GEOT 307 1.6 Presence
Pack Flex 2009, preto, ar

condicionando, direção, ABS,
Air bag duplo, Teto solar, CD

player c/ MP3 e controle de
som no volante, computador
de bordo, retrovisor vidros e

travas elétricos, chave canivete,
alarme original de fabrica, farol
de milha, regulagem elétrica dos

faróis, limp. Desb traseiro, TR:
8823-8479 após 18:00h.

PEUGEOT 207 SW XR Vende-se
ano 2009, cor preto, completo,
rodas de liga leve, ÚNICO DONO,
26.000km, revisões feitas na

concessionária. R$32.500. TR:
9975-0078.

,- RENAULT

CLlO SEDAN PRIVllEGE Vende-
o

se ou troco por carro de menor

valor. Ano 2006 cor verde,
completo. TR: 3276-0826

FURGÃO MASTER lONGO Vende
se ano 2005. TR: 9653-9936.

I

'111111111111111111111'111111 VO lKSWAGEN z: CITROEN

GOlF GLX 2.0 Vende-se ano

97, cor verde, rebaixado e

legalizado. TR: 3376-2782.

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/
modelo 2C:J4, cor grafite, com
Direção Hidráulica, Roda de

liga leve 1/15", Trava elétrica,
Vidro elétrico, alarme, capota
marítima, farol de neblina,
Rebaixada legalizada pelo
Inmetro, documentação em dia.
R$25.000.000. TR: 47 8431 0316
com Rudi Gartner.

FUSCA Vende-se ano 79, motor
1300, documentos em dia, em
ótima conservação, mecânica,
estofamento e funilaria em

ótimo estado. Valor á combinar
TR: 9997-4003 Dário.

PICASSO 2003 GX 2.0 Vende
se cor prata, completo,
R$26.000,OO, aceita troca, TR:

(47) 3371-8153/9186-7223.
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ar'expor O carro ao s�1. Outra orient ,

tação é lavá-lo assim que ficar sujo,
somente com água e sabão neutro.

"<
;1

iPaJ;df e �:':m: ft� � ��,
cessárío emmediadois alaS, por isso ,

,

que a aplicação do adesivo torna-se
relativamente rápida e simples.
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ostos com consertos de p os sõo dez vezes mais altos que os re
·

sões,
Vítimas do prejuízo são proprietários de co os co édio de três anos de uso.

Fazer a manutenção preventiva do veículo é um custo adicional no balanço do
mês, dá preguiça, pode significar um dia sem o carro e demanda tempo, entretanto" na
ponta do lápis, a economia é significativa: basta multiplicar todos esses "fatores" por

dez. Em valores, isso significa que deixar de gastar RS 20, por exemplo, na troca de
um filtro de combustível, pode significar um prejuízo de RS 200, na troca da bomba de
combustível, que queimou por falta da manutenção do sistema.

E as vítimas desse tipo de prejuízo, na maioria dos
casos, são proprietários de veículos com média de-três
anos de uso. "Quanto mais novo o -carro, menos cuidado
o proprietário tem com manutenção", afirma o diretor
do Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo), Antonio
Gaspar de Oliveira. Na dúvida,'o especialista recomenda

seguir os prazos e quilometragens estabelecidos no manual
,

do carro.

O especialista alerta o consumidor a não se iludir
, com as garantias das montadoras, que chegam a passar
de três anos. "Isso não significa que o carro hão precisa
de manutenção. Essas garantias prolongadas merecem

atenção", ressalta.
Entre essas verificações importantes e mais "corriqueiras"

é a troca do óleo - que deve ser feita á cada 10.000

quilômetros ou 5.000 quilômetros em caso de uso severo. Se
o óleo não é trocado por urnlonqo tempo ou quilometragem,
forma-se uma borra no compartimento, que diminui a eficiência
da lubrificação do motor e dificulta as trocas térmicas,
causando o superaquecimento no motor.

"O motor trava. O fenômeno do calor é semelhante ao
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efeito estufa". Essa formação de borra também é causada pejo
regime severo do uso do motor, quando o carro é utilizado em

distâncias curtas. "O motor nem aquece e você pára o carro",
explica Oliveira.

Com o motor travado, só restará ao proprietário acionar
o guincho e gastar com o conserto do motor, que inclui peças e

mão-de-obra, além de ter de trocar óleo, filtro de óleo e fazer a

limpeza do sistema com um produto que dissolva a borra. Isso,
se a parada do carro não causar acidentes.

Mão-de-obra
Segundo Antonio Gaspar de Oliveira, existe um mito

sobre as diferenças entre fazer a manutenção em oficinas e

em concessionárias. \'Não é porque a manutenção é feita em

uma concessionária que terá mais qualidade do que a feita em

uma oficina ou que o custo-benefício da oficina é melhor. Isso

depende de cada lugar. O certo é pesquisar sempre", ressalta.
Em' relação ao custo da mão-de-obra, a média no Brasil

é R$ 55 para serviços de manutenção. Porém, o diretor do
Sindirepa-SP alerta que o -valor é proporcional ao rnercado da

região. "Têm concessionárias que cobram R$ 150 reais pelo
serviço, por exemplo, e a·mesma rede no interior cobra R$ 50.

Quem dita a regra é o mercado", observa .
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Tecnologia, ótimo conjun
to mecânico, estabilidade ...

eis um -crossover que serve

tanto para a farnflia quanto
para quem apenas gosta de

dirigir
Por André Deliberato

3008 é o significado de

um importante passo da

Peugeot no Brasil. O primeiro
crossover da marca é o repre
sentante entre os modelos

familiares de médio porte,
substituindo o 307 SW - que

. deixou de ser importado em

2009, e, ao mesmo tempo,
também é o responsável por
introduzir um nível de apelo
mais esportivo dentro da li

nha Peugeot, A prova disso é

que seu motor e câmbio, de
ótima qualidade, passarão
a ser utilizados por outros

modelos da linha atual da

fabricante. Ele mostra que
um bom conjunto mecânico

pode vir de casa mesmo.

A aposta da Peugeot foi

recheá-lo com equipamen
tos tecnológicos, seja sob

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011

o capô, na transmissão, na

plataforma ou no interior. O
motor 1.6 THP -desenvolvi

do em parceria com a BMW

(o mesmo utilizado no Mini)
- gera 156 cv de potência e

24,5 rnkgt de torque (lá dis

poníveis em apenas 1.400

rotações). O responsável por
essa força é o turbo de alta

pressão, que aumenta a mis

tura ar/combustível dentro

dos cilindros.

O câmbio é automático de

seis marchas - infinitamente

superior ao automático de

quatro marchas utilizado pela
Peugeot nos outros modelos.

Rápido e preciso. Quer mais
esportividade ainda? Troque
as marchas de forma manu

al com um simples toque na

alavanca.

Sua plataforma é a rnes
ma do 308 europeu - uma

evolução da arquitetura do

307. Sua concepção é sim

ples, mas alguns ajustes fo

ram necessários para que

os amortecedores das rodas

traseiras pudessem ser regu
lados mecanicamente. Essas

instalações renderem mais

estabilidade e menos torção
de carroceria durante as cur

vas.

O desenho não é novida

de e chega a ser polêmico.
Uns acham bonito, robusto ...
Outros acham exagerado e

desproporcional. Mas ele se

diferencia do resto da linha
- os designers da Peugeot
mantiveram (e ampliaram) a
identidade visual da marca .

Na dianteira,· destaque para
a grade e para os faróis que
se esticam até quase o i.nício
do grande para-brisa. Na late

ral, o perfil é mais de um ha

tch "altinho" do que de uma

minivan ou de um SUV.

Na traseira, os bancos po
dem ser rebatidos e as lan

ternas dão fôlego à discus

são sobre a beleza do cros

sover, mas o destaque é para
a tampa do porta-malas, que
pode ser aberto de duas ma-

fieiras: levantando apenas a

parte superior, no estilo de

um hatch, ou rebatendo tam

bém a seção inferior, o que
cria uma plataforma para fa
cilitar o acesso.

Outro ponto que a Peu

geot resolveu investir foi na

lista de equipamentos. A

versão, Allure, de entrada,
sai por R$ 79.900 e já conta

com ar-condicionadode duas

zonas, direção assistida, seis
air bags - frontais, laterais e

de cortina -, ABS, ESP, Rádio
CD-Player com MP3, entrada
USB e Bluetooth, sensor de

estacionamento, controla

dor de velocidade, rodas de

liga leve aro 17 e o "head up

display", uma tela de acrilico
acima do volante que mostra

, a velocidade digital, a Ia Ca
maro.

o 3008 Griffe, de R$
87.900, além de toda a

parafernália da versão

Allure,ainda conta com ban

cos de coúro, sensores de

chuva e de luminosidade,

Classimais 11

retrovisor eletrocrômico e

teto solar panorâmico duplo.
Caro? Sim, claro, assim como

todos os carros vendidos no

Brasil por causa do alto va

lor de imposto cobrado. Mas

barato em relação aos seus

concorrentes, ainda mais se

compararmos as listas de

equipamentos: um Honda

CR-V, por exemplo, tem mo

tor 2.0 de 150 cv mas não

conta com bancos de couro

e ar-condicionado digital. Um
Captiva Ecotec tem 185 cv,

mas não tem sensor de es

tacionamento e de luminosi

dade, retrovisor eletrocrômi
co e nem teto solar. E custa

R$90.299.
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12 Glassimais o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011

"Rs39.99

.KAN600,EXPRBSS 1�6 16V 2 11
• CAPACIDAD� DE CAí1GA DE 800KGou iáb'oL

JARAGUÁ DO SUL
Av. Pref.Waldemar Grubba, 1292 - Baependi
(47) 3274-0000

FABRlCA&,.
NOBRASIL

www.I·enau!tcom.brReder.enal.llt.Mais de 160 concessionárias no Brasii. SAC: 0800 055 .56 15

BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

www.liberte.com.br

Para mais informações, consulte sua concessionária Renault }) Clio Hatch 1.0 16V Hi-Flex 2P '11111, básico, pintura sólida, compra via e-comrnerce, oireto de �bri.ca à vista H$ 2'3.990,ÇJO,
Estoque.2 unidades. 2) LoganAutl1entique tO 16V Hi-Ftex 4P 10/11, básico, pintura sólida à vista R$ 27.690,00, Estoque 3 unidades. 3) Santiem GTUNE 1.6 '16V Ri··Flex 4P 10/11, pintura
sólida ô. vista H$ 39.'990,00. E:stoquEl: 2 unidades, ii.) Sandero l\ut.hentjqu€� "1.0 '16\J !:-ll-Flt3){ 4P 10/1'1, ox« AF'i. CO't\IDICIOf\,IADO E DIREÇAQ 1:'"tU)f·;�.ii"I,Jt,IC.f.i" pintura sólida, #1 vís�'8 R,�;
32,990,00" Estoque 2 unidades. 5) Syrnbol Expressíon '1.6 16\1 Hi-Flex 4P 11/11, pintura sólida à vista R$. 3a.990,OO. ,Estoque 2 unidade. 6) Kangoo Express "1.6 16\l r'Ii-Flex 2P '10/1 'I, cor
sólida branca. À vista por R$ 32.390,00. Estoque 2 unidade. Estoque 2unidade. Promoção valida até 18105/2011 ou enquanto durarem os estoques. ARe�ault reseNa-se o direito de alterar

as especificações de seus veiculas, serViços e taxas sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas. Alguns itens. mostrados e/ou mencionados são opcionais elou acessórios elou

ffJferem-'se a verBélli!:;}$ (,specific;:,1s, Se beber, não dirija. Enquanto diri!;)lr; 1'1'200 falIa: ao celular. Pl"es(:�rve a vida. Cintos de sf.�[�uranç.a em conjunto com air ba9s podem salvar vidas.
•
I'

�

., .I
' FAÇA REViSÕeS EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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FORD\ RANGER XLS 3.0-
2005 C\DUPLA COMPLE,TA

R$54.450,OO .

,S' 10 CD 2.4: 2001
COMPLETA GNV
R$35.580,OO

FIAT\PUNTO ELX 1.4 2009
COMPLETO\FN\UDONO

R$34.900,OO

•

FIAT\STILO SPORTING 2008
COMPLETO TETO CAMBIO M

R$45.990,OO

Carros com procedência Transparência na negociação

RE,NAULT s/tENte EXPRE\
2805 COMPLETA\ C,ONT\ SON

\ VOL R$26.990,OO

GM ASTRA 2.,,0 IS 2008
.

COMPLETO ABS
R$42.9'O.OO

Nós garantlmos O preço

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Now Palio 2012,
novidades a vista

Foto ilustrativa do modelo 2011

Totalmente remodelado, o Novo

Palio se parece com o Punto, ou

seja, seria o "irmão mais novo",
, hatch pequeno, com as mesmas

características, moderno e com

jeito de Uno no interior.

Com relação aos detalhes, o

porta-malasdevesuportarummaior
, volume e o espaço interno ganhar
, mais conforto, principalmente. aos

ocupantes que viajam atrás.

O Painel será muito parecido
com o Uno, mas, porém com

volante mais bem acabado, quatro
grandes mostradores seguindo
mais a tendência do painel do

Punto. As saídas de ar finalmente

estarão acima do som, com

difusores giratórios. Os botões de ar
cond icionado serão emborrachados

(o acabamento da Fiat continua

superior aos dos concorrentes).
As versões mais caras terão ar

condicionado digital.
Os motores serão os novos'

e.torq 1.6 e 1.8 16v. Este

último deve equipar a versão

top-de-linha sporting. Motores

já testados e aprovados
pela maioria das revistas

especializadas e também pelos
consumidores.

Com a chegada do novo

modelo, a versão anterior deve

receber leve re-estilização e

ocupar o lugar da versão Fire,
que digamos, está totalmente

desatualizado (interior de

segunda geração e exterior de

terceira geração).

FONTE: BLOG AUTO MOTORS

S'usiness
Telecom

CONTRATA

Ampliando as Fronteiras do seu negócio CONSU LTOR DE -VENDAS

Vaga·s para Jaraguá do Sul e Região
Oferecemos:

Salário Fixo;
Excelente Comissão;
Treinamento em Serviços e Produtos;
Acompanhamento em Campo;
Campanhas Internas;
Seguro de Vida em Grupo;
Excelente Ambiente de Trabalho.

Pré-Requisitos:
Veículos Próprio;
Boa Comunicação;
Disponibilidade Imediata;
Conhecimento em Informática;
Proatividade.

Interessados (as)
Fone: (47) 3055-0099 ou (47) 9994-5881

adm.jaragua@businesstim.com.br
rh@businesstim.com.brAgente Autorizado

SPACEFOXRoutE
PUNTO ELX 1.4

STRADA TREKKING

206 (OUPE eABRIO

307 5D FElINE 2.0

2010 43.900 39'.900
2010 39.900 36:900 ITA

2010 38.800 36.300 JON

2003 39.900 36.000 JON

2007 36.900 34.900 JON

2008 29.900 27.400 JON

2002 29.900 26.900 JON

2009 28.500 26.500 lON

2010 26.500 23.500 RIS

2008 25.900 23.500 JON

2009 25.900 23.400 JON

2007 25.500 23.000 INO

2003 24.500 22.000 BRU

2004 23.500 21.000 BRU

2008 22.500 20.000 JAR
2004 22.100 19.100 lAR

2004 17.900 15.900' RIS

1998 16.900 14.900 BRU

1997 15.500 13500 ITA

1999 12.990 11.990 ITA

1995 10.900 9.900 ITA

1997 8.000 6.000 lON

AR+DH+VTE+AL+AO+CD+ROIJA+WT+W
AR+DH+VTE+AQ+CD+RODA+lDT+W

DH+VTE+AQ+W
COMPlETO+AB5+ABG+RODA+COURü+W

AB5+ABG+AL+COMPlETO+AQ+CO+RODA+Of+W

DH+TE+AL+AQ+Of+W
COMPlfTO+AL+ABS+ABG+AUTO+COURO+AQ+RODA+lDT

AR+DH+VTE+AQ+W
VTE+Al+AQ+LDT+W
DH+VTE+AQ+LDT+W
AL+AO+W
TE+AL+AQ+DT+W
AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+W .

DH+VTE+AL+AQ+W+Df
AQ+UJT
TE+lDT

AQ+LDT+W
AR+DH+VTE+AL+AQ+ABG+RODA+LT+W

COMPlfTO+COURO+TETO+AQ+ABG+RODA+W

W

FOX 1.6PLUS

A3 1.8TURBO 180ev

SIENA FlRE FLEX

PALIO ELX 1.0

ClIOCAMPUS

PRISMA JOY 1.4

ASTRA. SEOAN 2.0

CORSASEOAN

UNO MilLE FlRE
FIESTA 1.0

CElTA

TIGRA 1.616V

VECTRACD

PARATll.0 16V

POINTER

CORDOBA 1.8 SXE

W

AR+AQ+W

SORENTO EX2.5 CR3 307 CC

AR+DH+VTE+ABS+ABG+Al AR+DH+VTE+Al+ABS

+COURO+AUTO+COMP+RODA +ABG+AUTO+COURO+TETO

+LDT+4X4+VV - 2006 - BRUSQUE +AQ+RODA - 2005 -!TAJAr

CIVICS'

AR+DH+VTE+ABS

+AQ+ABG+CD+RODA+VV

2007 -JONI

KIA SOUl EX 1.6l

AR+DH+VTE+ABS+ABG

COMP+CD+RODA+AUTO

LDT+W - 2010 - BRUSQUE

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG

+COMP+AUTO+COURO+CO

AR+DH+VTE+Al+ABS

+TETO+ABG+CD+RODA+lDT

+AQ+VV - 2008 - ITAlA!

AR+DH+VTE+ABS
+AQ+ABG+RODA

+LT+VV-2011-JONI

AR+DH+VTE+Al

+AQ+ABG+CD+LDT+W
2010 - JONI

AR+DH+VTE+Al

+AQ+RODA+LT+VV
2000 -INDAIAl

AR+DH+VTE+ABG+COMP
+CO+RODA+OT+VV

2010 -ITAlAI

OH+VV
2002 -ITAJA!

AR+DH+VTE+AUTO+COMP

+AQ+RODA+LDT+VV

2009 - RIO DO SUL
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-,

3372·1070 1 3370.47141 9125·2108
Rua Walter Marquardt, n

o 1850
Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

207 SW XR 1.4 FLEX CLlO HATCH 2007 AR PALIO ELX 1.0 FIRE
8V 5P 2009 CONDiCIONADO FLEX 08

FOCUS 1.6 08-, FOX CITY 1.0 MI
COMPLETO TOTAL FLEX 4P 06

. � -'

SIENA HLX 1.8 MPI
FLEX 8V 4P 200'6'

_' \.<�..

206 PRESENCEJ ':�4 :S�NDERO AUTHENTIQUE
FLEX 8V 5P os'; .--,)\-

HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

.

FIORINO FURG. 1.5 IDEA ADVENT. LOCKER
FIRE FLEX 08 1.8 MPI FLEX 5P 10

COURIER 1.6 L
FLEX GNV 01

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 4P 08
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o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011 Geral 17

Mães viram professoras por um dia e sent,e� na pele as dificuldades da profissão, como dar atenção a todos
� ")

.

ENSINO

''Um ébom
doze é demais"!
Mães trocam de lugar com professoras e acompanham
de perto trabalho realizado nos Centro Infantis

SCHROEDER

Toda mãe se sente

insegura, e até mesmo

um pouco culpada, ao
deixar o filho muitas vezes

quase que o dia inteiro na

creche aos cuidados das

profissionais da área.

as para provar que o

ambiente é seguro e

para demonstrar o cuí

'dado que as professo
ras têm com os pequenos, o Cen

troMunicipal deEducação Infantil
Girassol, em Schroeder, apostou
em uma iniciativa, no mínimo,
curiosa. A unidade convocou as

mães para que trocassem de lugar
com as professoras, e ajudassem
no atendimento às crianças por
um dia. O resultado forammulhe

res apavoradas com o número de

crianças e de atividades desenvol
vidas, mas por outro lado, mães
mais confiantes em relação ao tra
balho das educadoras. "O objetivo

é que elas conheçam o trabalho

da gente, a rotina dos filhos e tam

bém que fiquem mais seguras",
observa a professora, Natalia Fur

tado, que junto com uma colega
de profissão, é responsávelporuma
sala de doze crianças. "Um já dá tra
balho, e deixa a casa bem bagunça
da, mas doze é demais. Émuito tra
balho! Passei a admirar aindamais a

profissão delas", comenta a auxiliar

de produção, Rosana de Oliveira, 17
anos, uma das mães envolvidas na
atividade. "Achei importante por

que toda mãe fica insegura, dei
xando outra pessoa cuidar do filho

dela. Agora estou mais confiante e

percebi que o mais difícil para elas,
é dar amesma atenção a todos, ao
mesmo tempo", acrescenta Suza

na Daniele, 22 anos, que também

émãe de um dos alunos.
I

Mas mesmo com o esforço das

professoras em integrar as mães;'
ainda há quem se sinta em falta
com o filho. ".No começo eu saía

daqui chorando, me sentia culpada
por trabalhar e não poder ficar com
ele o dia todo. Eu sei que elas cui

dam bem dele, mas só quem é mãe

.

sabe o amor que a gente sente. Se eu

pudesse, passavao diaaquiolhando
ele", desabafa a vendedora, Andres
saFernanda Carvalho, 28 anos.

O Centro MunicipalTnfan
til Girassol atende no total, 150

crianças, com idades entre qua
tro meses e três anos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ADMINISTRAÇÃO INVESTE RS 400 MIL EM SANEAMENTO

Bairro Amizade conta
I

com 146 galerias
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul acaba de divulgar investi
mentos' que contribuirão para
amenizar diversos problemas
referentes ao saneamento bá

sico nos bairros da cidade, por
diversas vezes noticiados nas

páginas do O Correio do Povo.

De acordo com a Asses

soria de Imprensa do órgão,
com a colocação, de quinze
galerias de três metros de

largura por. dois metros de

altura na Rua HedwigAchter
berg Behling, próximo à Pra

ça Martim Lutero, no bairro

Amizade, a Prefeitura de Ia

raguá do Sul, por meio da Se

cretaria de Obras e Serviços
Públicos, chega ao número de
146 unidades instaladas na

quele bairro, totalizando um

investimento de aproximada
mente R$ 400mil no setor.

Segundo o secretário da

pasta, Valdir Bordin, além dos

trabalhos citados, foram colo
cadas galerias em outros cinco

pontos: nas ruas Roberto Zie

mann, Francisco Dutra, Paulo

Klitzke, Expedicionário Ewal

do Schwarz e Artur Enke. "Pre

tendemos, com essas galerias,
dar uma vazão maior da água
em períodos de chuvas cons

tantes e solucionar os proble
mas de alagamentos naquele
bairro", concluiu.

DIVULGAÇÃO

Obras ajudam a prevenir alagamentos, dando vazão à água

A Lecimar comemora neste mês de maio, mais um aniversário de fundação.
São 24 anos de crescimento e sucesso!

Sempre almejando atender aquilo o que o cliente deseja, o
empreendimento tende só ao crescimento. Paralelo ao aniversário, a

lecímar inaugura as novas instalações do novo parque fabril, no bairro

João pessoa. Além disso, a inauguração da

nova loja anexa a fábrica; complementa a

comemoração.

A nova loja de fábrica segue padrão moderno

com amplas instalações, estacionamento

próprio, e o mais importante: vendendo com

preçq de fábrica, toda a coleção inverno 2011!

Venha conhecer a nova loja da Lecimar e

desfrute da coleção inverno 2011, para
adquirir produtos atualizados seguindo
as mais recentes tendências da moda

internacional.

Novo endereço loja Lecimar:

Rua Manoel Francisco da Costa, 4050

Bairro; João Pessoa

Telefone: 3376-8642

www.l.ecimar.com.brjlecimar@lecimar.com.br
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inegável que grande parte
.das empresas da cidade tem
um, pé solidamente fincado '

..._ na inovação tecnológica que
é�a base do seu crescimento. Este'
caldeirão de inovação dentro das

empresas costuma transbordar e

não são poucos os jovens que apro
veitam o incentivo que tiveram para
dar vida a: novos projetos. Na última
edição do "Sinapse da In0ivação"
que teve 1.159 projetos inscritos,
três deles já estão utilizando o prê
mio de R$ 50mil para dar os primei-
ros passos mais concretos abrigado
na Iaragua'Iec, que está se firmando
como um berçário de novosempre
en lmentos em base tecn

Kaiapós
Completa amanhã 11 anos de atuação

esta que empresa que adotou um nome in-
.

' dígena para identificar os uniformes produ
zidos pela mesma. A empresa tem orgulho
em vestir os Bombeiros Voluntários assim
como os médicos do Samu, além de inúme
ros profissionais nas empresas da região.

Vídeo no treinamento
Uma ferramenta dinâmica, intera

tiva e funcional. É com ela que aDomp
tem modificado a rotina de empresas
na região. OVídeo Treinamento Opera
cional vem conquistando adeptos por
atender a necessidade de padroniza
ção de-métodos e processos de produ
ção nas indústrias. Oferecendo, assim,
uma opção nova às corporações que de
sejam substituir a cultura da tentativa e

do erro por um procedimento de eleva
do índice de aprendizagem. Para conhe
cer mais sobre Ü'Vídeo de Treinamento

Operacional, basta acessar o endereço
virtual http://www.youtube.com/watch
v=xOtam6iAaFM&feature=related.

.

Tayse Schmitz
"Nossos produtos são desenvolvidos

através das tendências internacionais, dire
cionando para o mercado nacional". Desta
forma a filha da Moacir e Rosângela Sch
mitz se posiciona em relação à atuação da
Lecimar que comemora não só 24 anos de

atuação mas também a transferência da fá
brica para novas e modernas instalações no
bairro João Pessoa .

•
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Tarifas bancárias
O levantamento realizado pelo Idec - Instituto Brasileiro

de Defesa do Consumidor, que analisou reajustes feitos pe
los setemaiores bancos do país na tarifas avulsas, de abril de
2008 a fevereiro de 2011, revelouum aumentomédio de 20%
no período.Alguns bancos apresentaram até redução o que
significa que uma análise mais criteriosa nas tarifas cobra
das pode trazer boas vantagens para o consumidor.

Ediprint
Fundada em 14 de maio de 2002, com o objetivo de

fabricar convites e impressos rápidos, a empresa já con
seguiu evoluir e atende o mercado de rótulos e etiquetas.

Energia de Itaipu
Senado brasileiro aprovou a nova tarifa de energia a

ser paga ao Paraguai pela parte dela na geração da usina
de Itaipu. O valor a ser pago é o triplo do estipulado no

contrato original. Embora esteja previsto que este aumen
to não seja repassado para as tarifas cobradas aos consu

midores de energia elétrica, ele será bancado pelo erário

público ou seja, sai do nosso bolso. Mais uma bondade de
Lula para com seus "amigos" dos países vizinhos.

Dr. Cláudio Eduardo Souza
OHM 14.706-SG

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Tumores de pele
UNICLíNICAS I R. Artur Muller, 105 - Jaraguá do Sul! se I (47) 3371 3247- 3055 0035

Ausência Etima - 20 anos
Por motivo de viagem, volta

rei a escrever esta coluna apenas
no próximo mês. Durante este

período, serei substituído pelo
pessoal da redação que certa

mente os manterão totalmente
informados. Até a volta.

Uma referência no setor de

etiquetas e rótulos, a Etima que
completa 20 anos de trabalho já é
uma referência em outros estados
atendendo mais de 2000 clientes
ativos e é responsável pela identi
ficação de diversos produtos.

8elmec
15 demaio de 1989 marcou o surgimento de mais uma empresa em

base tecnológica de nossa região. Quando completa 22 anos de ativida
des, aBelmec atende empresas nacionais de ponta assim como filiais de
multinacionais com produtos enquadrados no segmento eletromecâni
co, obtidos através de equipamentos de alta precisão .

LOTERIASalomíon

Rodriguez
liA experiência no ramo que

temos é um grande diferencial.
Tem que ter bastante conheci
mento de eletrônica, o que torna
difícil achar profissionais na área.
Por isso, fiz um treinamento com
todos os funcionários que pas.
saram por aqui." Desta forma se

posiciona o proprietária da Refri- ,

Ar, empresa especializada em ar

automj>tivo. Em nossa região, o

ar condicionado no carro não é

artigo de luxo mas, de primeira
necessidade e por isto, manter
seu correto funcionamento é
fundamental.

SORTEIO N° 2594
32 - 42 - 44 - 52 - 62

SORTEIO N° 634
02 - 03 - 04 - 05 - 09
10-11�12-14-15
18 - 19 - 20 - 21 - 22

77.688 250.000,00
79.080 22.000,00
13.378 12.000,00
27.614 11.000,00
48.415 10.32.0,00

INDICADORES

Ipad
A Apple acaba de tomar do Google o posto de mar

ca global mais valiosa e continua provocando tumul
tos como os que aconteceram na China por ocasião do

lançamento do iPad 2 quando foi necessário até atendi
mento médico para pessoas feridas.

BOVESPA

POUPANÇA
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Reforma tribu o
Simplificação da cobrança de impostos e desoneração de setores produtivos estão entre as ações

o líder do governo na

Câmara dos Deputados,
Cândido Vaccarezza (PT
SP), disse ontem que a

reforma tributária terá
início em junho e será feita
de maneira gradual, com-a
aprovação de medidas em
áreas específicas. .

etista garantiu que a pre-
ídente Dilma Rousseff está
ecidida a realizar a refor

....�a tributária e que mon

tou equipes nos ministérios para
discutir o tema. "Nós vamos apre
sentar já em junho alguns projetos
de reforma tributária", disse, após
participar de debate nesta manhã,
promovido pela Fecomercio-SP.

O líder do governo ressaltou que a

reforma deve ter início com a de

soneração da folha de pagamentos.
Vaccarezza defendeu a ampliação
da base de cobrança. Ele ainda con
firmou que a reforma tributária irá

DIVULGAÇÃO

tratar neste ano de outros temas,
como a guerra fiscal entre os Esta

dos, a simplificação da cobrança de
impostos e a desoneração de setores
produtivos, como o bens de capital
e calçadista. "Nós precisamos fazer
uma reforma tributária profunda
paradesonerara indústria, o comér
cio eafolhadepagamento",afirmou.
Vaccarezza defendeu ainda que
a reforma ainda reduza a carga
tributária, fazendo uma cobran

ça mais justa entre os brasileiros

"Nós vamos fazer devagar, porque
ninguém consegue fazer de uma

vez", disse o líder, ressaltando que
a discussão das mudanças será

gradual devido às resistências que
existem sobre o tema em distintos

'

setores da sociedade. O líder do

governo participou hoje do debate

'Agenda do governo: prioridades
e expectativas", na capital paulista.
O deputado afirmou que as priori
dades do governo Dilma neste ano

são o início da reforma tributária, o
desenvolvimento da infraestrutura

brasileira, o combate à inflação e a

votação do Código Florestal. Vaccarezza disse que reforma será feita de maneira gradual, com aprovação de medidas em áreas específicas

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo instável com chuva
e trovoadas no Oeste e

Meio Oeste, se estendendo
para as demais regiões
entre a tarde e noite
devido à influência de um

cavado, que se intensifica
no oeste de SG.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 12°C !

MÁX: 19°C
.�.".,.",�

DOMINGO

MíN: 14°C C!�""�":J
MÁX: 18°C !JfnlrlJiJt'dih 't!piG�rH;nt,I '.r muu ii

SEGUNDA

e::MíN: 11°C
MÁX: 19°C

)

TERÇA

/>MíN: 10°C
MÁX: 18°C -.__,.-

Chuva forte e chance
de alagamento em SC

Entre a noite de sábado e a

manhã de domingo, a condição
atmosférica no Estado é propícia
à chuva intensa e trovoadas iso

ladas, especialmente no Litoral e
Vale do Itajaí, com acumulados
entre 50 e 100 mm, o que pode
ocasionar alagamentos.

"
JOfNVillE
,.. ....
14° 209,:

,J

MA.fRA
,.. ...
1�O 18P

Pouca variação emo
em todo o Estado

,

. timES
,.. ....
110 150 !

J

SÃo. JOAQUiM
,.. ..
7,0 15°

.
As temperaturas devem permanecer

estáveis durante este fim de semana, .

com pouca diferença entre as tempera
turasmínimas e máximas. Ao longo dos

próximos dias, tendência é de frio cres

cente, com chance de geada na serra.

t)6Q:)d
Enso!a!'ado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso

Nublado
1 • I

1
f
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Partiu

ma tristeza, pontilhada de angústia, se apodera de nós, sem
explicação alguma. É como algo estivesse para acontecer. As

, sim estávamos nos últimos dias, quando na tarde de quinta-
feira fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do

empresário Ézio Spézía, que nos deixou tristes, com os, olhos cheios
de lágrimas. Nossa amigo partiu, deixando todos-desolados, um vazio
na família, em especial em seus filhos e netos, mergulhados em dor.
Descanse em paz, amigo!

, I

Homenagem
Na quinta-feira, o casal nota

dez Márcio Menegotti e Mônica
Menegotti Schünke, reuniu cerca

de sessenta pessoas para um ma

ravilhoso jantar em homenagem
às 10 madrinhas do 1° Baile de
Gala daApae, evento beneficente
que certamente reunirá os mais

elegantes da região, dia 30 de ju
lho, no Clube Atlético Baependi.

Dica de sãbado
Curtir a Choperia Bier Haus.

Lugar esperto para um
delicioso "esquenta baile".

Quem será?
Alguém pode me dizer por

quem será que anda batendo o

coração da gata Daniele Deretti?
Será que seria uma dica grande
falar que ele é um engenheiro?
.Acho que sim, então não vou

nem dizer. Deixa no ar...

TheWay
Você não pode perder: hoje à

noite, na TheWay, rola o Projeto de
Música Eletrônica Mashup, forma
do pelo trio Sandrinho, Fábio Dutra
e Bernardo Schwanka, os djs mais
tocados no ranking nacional. No
réveillon da Green Valeey, eles sim
plesmente abalaram as estruturas.

A Vip Estética, que comemora seis anos de
, sucesso, e-a equipe de treinamento no Projeto I

, Superação, com o Professor Elias Lourenço"
t

I "

I

Gás da Coca
Da série morro e não vejo tudo:é
impressionante como tem um

grupo aqui de Jaraguá do Sul que
acha que o universo gira ao seu

redor. Uma dica galera, e essa vai
de graça: toma um chá de bússola

,

e se orienta.
��t..l� • ,qi�lq HdP I' ," !ti

I i,

, A prefei�a_ Cecília
.

Konell, muito
elegante no jantar

oferecido por
Márcio e Mônica

Menegotti Schünke
, I � � I

� ! ti' II f i�u

Av, Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - Jaraguá do Sul

• Na próxima quaita-feira,
tem encontro na "Garagem".
Tato Branco e equipe
preparam o cardápio.

• O figuraçoMarcelo Mü)ler,
tambémjá confirmou

'

sua 'participação no 2°

Campeonato de Pênaltis, rio
Society laraguá, dia cinco de

junho.

o casal Mátcio e Mônica
Menegotti Schünke,

,-',

como s�empre, foi perfeito
hostess, na sua residência;

.

quinta-feira, por ocasião da
homenagem às) O madrinhas

, do BaUe da Gala da Apae

, "
As injúrias são as

razões dos que
não tem razão.

JEMJ"JACQI,IES nOUSS"EAU -

"

NAS'RODAS
• Carine PiccoliMarcatto já
confirmou sua presença, dia 31 de

-

maio, na 5a Festa do Champanhe,
naAdegaAiroso Menezes.

• Outra amiga que não vai perder
a noite só para elas é Lena Negri.
Bom demais!

-

I
"

• Amoderna loja Homem.com
fará um elegante desfile de
moda na 11 a Feijoada do Moa,
dia 20 de agosto, na AABB.

• �esta sábado, no Espaço
do Oca, têm: cover do'

,

Mamonas Assassinas, com a

excelentebandaKamakazii.
Imperdível!

•A cantora Paula Fernandes
se apresenta em Iaraguá
dó Sul, dia dois de outubro.
Agendem!

• Meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai
para 6 emptesárío José
Sanper, daMetal Sanper

.

EstruturaMetálica e

Concieto.Aquéle'abraço!

...;�
. Para quem gosta de bailão

.gaücho, hoje à noite,' no 30° Ro
deio Crioulo Nacional, -no CrG

Laço Jaraguaense, tem a presen
ça do grupo musical Coração
Gaúcho. Já no domingo, se apre

'.i�,��usenfaú G'aitaça Fandangueíren ,'� �;el.,- 'I.f.X'���'-.!Z"--..���""""_""'--"'..J

Manu
Muito 1egal a entrevista

Manuela Wolf, esposa do
,

, Deputado Carlinhos Chio
dini, concedida para a Re
vista Nossa Weekend, na

edição desta sema�a.
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Mais reivindicações

REVE S PR F'ES RES .

Mobilização começa noVaie
Em algumas escolas estaduais, tempo das aulas foi reduzido de 45 para 30 minutos
VALE DO ITAPOCU

A mobilização para a greve
dos professores da rede
estadual de ensino, que
começa dia 18, já iniciou
e conta com a adesão de
educadores da região.
...... or enquanto, os professo
_.,res estão dando aulas de

30 minutos e não de 45.
Com isso, os alunos estão

sendo liberadosmais cedo.Aprin
cipal reivindicação da categoria é
de que o governo do Estado pas
se a pagar o piso sem considerar
os abonos - chegando a R$ 1.597

-," compensando o reajuste não
concedido em 2009. A posição da
Secretaria de Estado de Educação
é de continuar pagando piso de
R$ 1.187 com os abonos até que o

Supremo Tribunal Federal publi
que a decisão de que os eventuais

prêmios dados aos professores
não possam ser incorporados ao

salário base. Em nota oficial, a Se
cretaria de Educação lamentou a

paralisação e afirmou que "sem

pre tentou o diálogo".
Na região, segundo a di

retora regional do Sinte (Sin
dicato dos Trabalhadores em

Educação), Cristiane de Oli
veira Müller, está acontecen-

do amaiormobilização já vis
ta pelos sindicalistas. "Nunca
tivemos uma adesão tão

, grande de imediato aqui na
região", comemora a diretora,
que afirmou não ter os núme
ros em mãos. "Várias escolas
que não tinham histórico de

participação, desta vez estão

aderindo", ressalta Cristiane.
Já o balanço feito pela SDR

(Secretaria Regional de De

senvolvimento) aponta que a

participação não estaria sendo
tão intensa. De acordo com a

gerente de educação da SDR,
Deni Rateke, 42 professores de
cinco escolas estariam partici
pando damobilização.

Porém, somente na Esco
la Estadual Abdon Batista,
todos os 38 professores esta

riam dando aula de apenas
30 minutos. O diretor da ins

tituição, Wanderli Deucher,
garante que a mobilização

. é de 100%. A professora de

língua portuguesa Adriana
Nietzkar foi à Florianópolis
participar da assembleia e ga
rante que participar da greve.
"Esse abono é uma manobra

f\

do governo do Estado para di-
zer que está pagando o piso",
aponta a professora.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

' ..

Adriana garante que vai participar da greve que inicia quarta-feira, 18

CAMINHÃO FEIRA DO PEIXE DEVE AUMENTAR PRODUÇÃO EM ATÉ 40%

"Reforço para aquicultores da região
trabalhos feitos com o Caminhão
Feira de Peixe. De acordo com o

presidente da entidade, Eno Ma-
_. thias, ainda não há um cronogra
ma com o roteiro dos primeiros
bairros que serão visitados, mas
a expectativa é de a produção

mento no número de associados
daAja, que hoje é de 27.

Com a mesma expectativa
está a ministra Ideli Salvati, que
espera uma queda no preço do

peixe e aumento no consumo. ,

"Agora o peixe poderá ser vendi
do nas comunidades mais caren
tes a um preço acessível", afirma
Ideli. O prefeito em exercício, Iri
neu Pasold, lembra que a vinda
do veículo é uma continuidade
do trabalho iniciado com a cons

trução do abatedouro da Aja, em
2000. "Os pequenos agricultores
precisam desse apoio, desse sub
sídio", enfatiza Pasold.

Ideli entrega chave do
caminhão para Irineu Pasold

(E) e o presidente da

Aja, Eno Mathias

O reajuste correto do salário
não é a única luta dos professores.
Desde 2005, o governo do Estado
não abre concurso público para a

contratação de professores. Dessa

forma, segundo Cristiane, amaioria
dos educadores são contratados e

não efetivos. Na Escola Elisa Cláu
dio Aguiar, em Schroeder, dos cerca
de 30 professores, apenas cinco são
concursados. De acordo com Cris
tiane, muitos educadores deixam
de procurar o estudo devido à "falta
de valorização e aos baixos salários".
Ela afirma que, em alguns casos, os

professores precisam tirar dinheiro
do próprio bolso para comprarma
teriais. "Precisamos gastar dinheiro
quando queremos fazer um projeto
diferente", lamentaCristiane.

• Reivindicação dos

professores: Aumento do
salário para R$ 1.597,
'compensando o aumento'

não concedído em 2009.

Adequação do salário
base, sem contabilizar os
abonos.

• Proposta do governo
do Estado: Conceder o piso
de R$ 1.187 depois queo
STF (fivulgar a decisão de

.

proibir a incorporação dos
abonos ao salário base .

MARCELE GOUCHE
Os produtores de peixe de Ia

raguá do Sul ganharam um gran -

.

de reforço. Ontem, a ministra da
Pesca, ldeli Salvati, entregou a

chave do Caminhão Feira de Pei
xe' que tem capacidade para ar

mazenar 3,5 toneladas de peixe.
Equipado com carroceria frigorí
fica, balançacupom fiscal e �x
positores de produtos, o veículo
pode ser utilizado como peixaria
móvel e percorrerá os bairros de

Iaraguã do Sul vendendo peixe. O
caminhão custou R$ 1;2 milhão e

é o quinto que chega a Santa Ca- de peixes aumente em até 40%,
tarina. Ao todo, são 50 espalha-com isso elevando também o

dos pelo Brasil. De acordo com consumo. "Agora, o consumidor
Ideli, o objetivo é ampliar o pro- vai recéber um produto melhor

grama para mais regiões do país. .

e a entrega poderá ser feita com

A Aja (Associação Jaraguaen- mais segurança", adianta o pre
se dos Aquicultores) terá a res- sidente. Outra vantagem que '0
poneabilidade. -de gerencies ' �8' • • -camínhão 'poderá trazeo é '.0'. au-
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JARAGUÁ DO SUL

Um dos adolescentes
envolvidos no assassinato
de Rafael Sant'Ana, de 18
anos, deve ser liberado

hoje por fafta de vagas em
Centros de Internação do
Estado.

...... le estava apreendido na

delegacia há cinco dias.
"Sõ podemos mantê-lo

..._ na delegacia por cinco

dias e como não surgiu vaga para
internação o menor terá que ser

liberado neste sábado", explica
Queiroz.

Outros dois menores, de 17

anos, estão envolvidos no caso.

Um deles, autor das facadas que
atingiram Rafael, foi encaminha
do ao CIP (Centro de Internação
Provisória) de Caçador no início

da semana. Outro adolescente,
dono das duas facas utilizadas

no crime, foi liberado, também
no início da semana. Um deles
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completou 18 anos esta semana,

mas ainda era menor de idade na

data do crime, cometido no últi

mo dia 7. Eles devem ser denun

ciados à Promotoria de Infância

e Adolescência e poderão ser in

ternados por até três anos.

Os dois maiores poderão ser

condenados por homicídio qua
lificado - quando o assassinato

. ocorre por motivo fútil e sem

possibilidade de defesa da víti

ma.. Alex Maia, de 18 anos, teve

prisão preventiva decretada no

último dia 10 e está no presídio
regional. O outro maior de idade
- que não teve o nome divulga
do - vai responder ao processo
em liberdade. O delegado David

Queiroz concluiu 'que ele não

teve participação efetiva no es

pancamento. Foi apurado que,
na confusão, ele acabou sendo

expulso da festa junto com os

outros, mas não estava envolvi
do na briga. Ao ver a vítima sen

do agredida pelo grupo do lado
de fora, decidiu participar e deu
dois chutes em Rafael, mas não

conhecia os adolescentes. Se

J VE A S S I A O
.

.

Adolescente será liberado hoje
Segundo a Polícia Civil, medida é motivada pela falta de vagas nos Centros de Internação

Acadêmicos de Direito
fazem visita à delegacia·

JARAGUÁ DO SUL .

Ontem à noite, cerca de 30 aca

dêmicos do 5° semestre do curso de
Direito da Universidade Católica de
Santa Catarina, acompanhados do

professor de Direito Penal Mário

César Felippi Filho, visitaram a De

legacia da Comarca de Jaraguá do

Sul, onde foram recebidos pelo de

legadoAdriano Spolaor.
Spolaor falou sobre a rotina dos

trabalhos e os procedimentos reali
zados na unidade. "Émuito impor
tante o contato dos alunos com a

prática. Desta forma, eles saém da

faculdade comumavisãomaisClara
sobre a área que irão escolher para
atuar. Mesmo quem não pretende

seguir a carreira policial, como ad

vogado terá uma ligação direta ou

indireta com a polícia", observa.
O acadêmico Carlos Felipe Fis

cher, 20 anos, dizque pretende
seguir carreira na área do Direito

Eleitoral. "Mas acho interessante

condenados, eles receberão pena
de 12 a 30 anos de detenção.

. Dos cinco jovens
filmados no

espancamento,
apenas dois devem
permanecer detidos.

O prazo para término do

inquérito encerra na próxima
quinta-feira, 19. Rafael Sant'Ana
foi espancado e esfaqueado em

frente à boate Chopp & Club, no
Bairro Água Verde. Câmeras de
monitoramento registraram as

imagens, que foram divulgadas
em rede nacional.

• Bisângela Pezzulti
elis@ocorreiodopovo.com.br

Câmeras de
monitoramento

registraram as imagens,
que foram divulgadas

em rede nacional

Mercado é alvo
de assaltantes no

bairro São Luís
Na tarde de quinta-feira, por

volta dás 15h, ummercado na rua

Valdir José Manfrini, bairro São

Luís, foi assaltado por um homem
armado de faca. Após anunciar o
assalto, o homem que usava um

capacete branco para cobrir o ros
to, retirou R$ 70 do caixa, fugindo
em seguida com um comparsa

que o aguardava do lado de fora

do estabelecimento em umamoto

preta. Até agora, nenhum dos dois
foi localizado pela polícia.

Um assalto com as mesmas

características foi praticado con

tra um supermercado no bairro

Iaraguá Esquerdo, na tarde da úl-
MARCELE GOUCHE

tima ql:larta - feira. Do local foram

I levados R$ 100.

conhecer sobre o funcionamento
de uma delegacia", opina. A aluna
Bruna Forcione Rebello Silva, 20
anos, diz que ainda não decidiu.a
área que vai seguir, mas pretende
atuar em Fórum ouMinistério Pú
blico. O professor, que teve a ini
ciativa de realizar a visita, comen
tou que há profissionais da área
do Direito que nunca entraram em

uma delegacia.

Spolaor falou aos' a�unos sobrea.rotína dos trabalhos na unidade • ,I

Interessados enviar currículo para
eduardo.Homcosta@hotmail.com

'. ialefone para contàto: (047) 9916�1964.

ojI-'!

Contrata Profissionais pI Gestão Educacional
Áreas administrativa e comercial.

Atuação em Jaraguá do Sul.

Curriculos pi vagas@ead.cesumar.br
/
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Um showdemanobras no céu
Clube AeroLibélula promove encontro de aeromodelos neste sábado, em Guaramirim

AUf.,AS mSENGIAIS J \fU POI( SEMANA
+ SUPORTf Of PROFeSSORes POR TEL..EFONe E INTERNET

�

Pilotar réplicas de aviões
e helicópteros, por um
controle remoto, não é
só uma brincadeira.

..... 'Jeromodelismo é um espor
e que a cada dia conquista
ovos apaixonados por voar

....com os pés no chão e reúne

espectadores que se encantam com

as manobras no ar. Com a propos
ta de reunir os aeromodelistas da

região, o Clube Aerolibélula, de
Guaramirim, promove neste sába
do, às 8h, o Encontro Regional de
Aeromodelos. O evento acontece

na sede do Clube Aerolibélula, na
estrada Iacu-Açu

Oito clubes de Blumenau, Gas
par, Corupá, Guaramirim e Itajaí
farão parte da confraternização,
com cerca de 30 aeromodelos que
farão as acrobacias no ar.

Segundo o organizador do
evento deste sábado e presidente
do clube Aerolibélula, Luiz Jaime

--

Hansh, 42, quem for ao evento

poderá assistir às manobras de

réplicas de aviões, helicópteros e

planadores. Hansh explica que pi
lotar os aeromodelos não é tarefa

simples: exige bons reflexos e prá
ticade quem opera o controle. "Pi
lotar um aeromodelo é tão com

plicado quanto pilotar um avião
de verdade", explica o presidente
do Aer'oLibélula. ParaHansh, além
de ser um esporte que demanda

concentração, o aeromodelismo
diverte e é umhobby. .

Quem quiservisitar o Encontro
Regional de Aeromodelos deste
sábado deve levar 1 kg de alimen
to não perecível, que será doado às
famílias carentes de Guaramirim.

O Clube Aerolibélula está de

portas abertas para novos integran
tes. "Queremos que a comunidade
venha ao encontro para conhecer
o esporte", comentaHansh. O clube
também oferece aulas para quem
quer aprender a pilotar. Mais infor
mações com Luiz Jaime, nos telefo
nes (47) 4121-4055 ou 9944-0170.

• Tita Pretti
tita@ocorreiodopovo.com.br

ulas nos períodos
MATUnNO ou NOTURNO

MARCELE GOUCHE

•

Pilotar um aeromodelo
é tão complicado
quanto pilotar um
avião de verdade.

LUIZ JAIME HANSH
PRESIDENTE DO
AEROLlBÉLULA

"

Gomo chegar
no encontro?

Para chegar ao Clube AeroLi
bélula, onde acontece o Encon
tro Regional de Aeromodelismo,
deve-se pegar a SC-413, no senti
do de Massaranduba e seguir até
o portal da estrada Iacu-Açú, logo
depois do parque aquático Recan
to dos Lagos. Passando o portal,
seguir pormais dois quilômetros.

Hansh explica que pilotar os
aeromodelos exige bons reflexos e
prática de quem opera o controle

SUPERIOR DE TECNOLOGIA:
• Comércio Exterior • Gestão Ambiental
• Gestão Comercial • Gestão Financeira

• Gestão Pública • Gestão de Tecnologia da Informação
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• Negócios Imobiliários • Processos Gerenciais
• Recursos Humanos • Segurança no Trabalho
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FAMEG .RIAIIILVI
I �_ DAS AULAS DE

27/88A 02107·
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(47) 3373-9800

Rod. SR 280, KM 60 - 15885 - Imigrantes
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• Artes Visuais • Ciências Biológicas
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• Àdministração • Ciências Contábeis
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este material. Dessa forma, confira os cursos ofertados pelo Palo de seu interesse.
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• Confirme com o Polo deApoio Presencial da sua cidade.
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EDUARDO MONTECINO

....__.

Meninos enfrentam a Chapecoense, que também ainda não venceu no Catarinense

DOBRADINH

TiOleS fentinino
emasculino em

quadranaArena
Elas brigam pela semifinal da Liga
e eles pela primeira vitória no ano

JARAGUÁ DO SUL

Hoje a partir das 18h, na
Arena, acontecerá algo
inédito em Jaraguá: os dois
times de futsal da cidade
vão jogar na mesma noite.

s meninas comandadas

porVitor Alexandre en-
.

caram às I8h o Femalel

Chapecó pela primeira
partida das quartas de final. da
Liga Futsal Feminina. Já os ga
rotos do futsal adulto recebem

a Chapecoense, às 20h30, pela
quinta rodada da Divisão Espe
cial do Estadual. Ambos os jogos
são na Arena Jaraguá e com en

trada gratuita.
O técnico da ADJIFME, Renato

Vieira, acredita que serão dois bons

jogos e quem gosta de salão não

vaí se arrepender de sair de casa

no sábado à noite. IiÉ incentivando
e apoiando que vamos conseguir
fazer equipes fortes no futsal", opi
nou. Para a partida contra o time

do Oeste, que também ainda não

venceu no Estadual, Vieira declara

que esse é omomento de conseguir
umavitóriaparadarmais confiança

ao grupo. liA equipe vem numa cres

cente. Esperamos conseguir a vitó
ria, já que viemos batendo na trave
várias vezes".

JJÉ incentivando e apoiando
que vamos conseguir fazer
equipes fortes no futsàl".
RENATO VIEIRA, TÉCNICO DA ADJ

pelo feminino, a ADJ IFamegl
DalPonte/FME, tem o jogo mais

importante da história do clu
be. A equipe enfrenta as atuais

tricampeãs da Liga tentando re

petir o feito da semana passada
quando arrancou um empate em
lxl com Chapecó. "Consegui
mosmarcá-las bem no confronto

pelo Estadual e arrancamos um

empate na casa de nossas adver

sárias, então procuraremos tam
bém executar este quesito em

nossa casa", relatou Alexandre. O
treinador das meninas também
convoca a torcida para compa
recer na Arena. "Possuímos urna
equipe jovem e precisamos de
nossos torcedores nos apoiando
para tentarmos surpreendê-las".

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO/CBFS

'"

',�\

._,,"�--

Meninas tentam desbancar o favoritismo do Female/Chapecó, atual tricampeão da Liga

11 anos com você!

Ata emia
Corpo&Me te
Para ficar de bem' com a vida!

(47) 305,5�351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua- Barão do Rio Branco, 414
Centro • Jaraguá do sul/se
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AS Esporte

DA REDAÇÃO

Jogando pelo empate para
sagrar-se campeão, o
Griciúma leva vantagem
por ter vencido o primeiro
jogo, em casa, por lxO.

pesar de jogar fora, no
domingo, o Tigre tem

uma pequena folga em

busca do nono título do

Campeonato Estadual. O time,
que completou nesta sexta-feira
64 anos de história, deve entrar em
campo completo para enfrentar
o Verdão do Oeste, com a mesma

escalação que venceu a primeira
partida. HSe não tiver problema, o
time é o mesmo", disse o técnico
Edson Gaúcho. Durante os treinos
dessa semana, Gaúcho fez várias

modificações na equipe, mas ga
rantiu que essas trocas não inter
ferem na formação do time que
entra em campo e são apenas tes
tes para substituições que aconte
cem durante a partida.

Já a Chapecoense, dona da

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 14 e 15 de maio de 2011

Sobre o fato de o time ter de
vencer a todo custo, Ovelha está
otimista, uma vez que os núme
ros mostram que isso é possível.
OVerdão do Oeste ainda não per
deu diante de sua torcida. Em 11

jogos foram sete vitórias e ape
nas quatro empates. "Ternos que
nos apegar a estes números. Mas
o mais importante será dentro de

campo", enfatizou.

Al""ARII�ENSE

Domingo de decisãono Ca
Chapecoense e Criciúma brigam pelo título e se enfrentam às 16h, naArenaCondá, em Chapecó

melhor campanha do campeona
to, precisa de uma vitória simples
para levantar o troféu e levar para
casa o quarto título do Estadual.
O Verdão do Oeste conta com o

apoio da torcida para reverter a

vantagem do Tigre. E os torcedores

prometem fazer a sua parte. On
tem, os lamil ingressos já estavam
esgotados. "Nossa torcida está de

parabéns. E tenho certeza que eles
nos surpreenderão mais uma vez",
disse o técnico Mauro Ovelha.

DIVULGAÇÃO

Basquete infantil masculino e
feminino jogam pelo Estadual

Na partida de ida o Tigre bateu o Verdão do Oeste por 1 xO e joga por um empate nesse domingo

� -

COPA CONTESTADO DE VElOCROSS CHEGA A SAO BENTO DO SUL

Maysa busca melhorar posição
A única jaraguaense na Copa

Contestado de Velocross, Maysa
Pianezer, 17 anos, tenta no fim
de semana melhorar seu desem
penho na competição. Ela está na

quarta colocação daVX3 Nacional
e quer até o fim da temporada (fal
tam seis etapas) chegar entre as

três primeiros da categoria.
A competição, que já este

ve nas cidades de Papanduva e

Canoinhas, é uma das mais tra

dicionais do velocross no Sul do

país e Maysa participou de todas
as edições, já que compete des
de os oito anos de idade. HÉ uma
adrenalina muito grande e muita
rivalidade. Não estão nem aí se
é mulher. É olho por olho dente
por dente", brincou.

A programação começa hoje
a partir das 14 floras. Amanhã o

warm-up (aquecimento) tem iní
cio às 9h, com as baterias oficiais
a partir das IIh. Além das baterias
válidas pela competição, serão

disputadas duas categorias extras:
quadriciclos e baton. O motódro
mo fica localizado logo na chegada
da cidade, em frente à�Ü(�l�W'

DIVULGAÇÃO RACECROSS

Maysa Pianezer ocupa a quarta posição da categoria VX3
Nadonal �_ compete doe _ ig�al'pª_r_él jg��_I_çQJn os homens ," f I, �t., 111 -�I�, '.

A Unimed/Colégio Evangé
lico/FME defende, nesse fim de
semana, a liderança do Campe
onato Catarinense de basquete
infantil masculino. Os garotos do
sub-I4 são os atuais campeões
do Estado e fazem os primeiros
jogos fora de casa. A equipe en

frenta a AABB, em Florianópolis,
hoje às 15h. Amanhã o time joga
em Içara, onde enfrenta a Avibi,
às IOh, no Módulo Esportivo.

Já a equipe infantil feminina,

Elian/FME, viaja para o Planalto
Norte para jogos em São Bento
do Sul e Mafra. Elas jogaram on

tem contra ASBB, de São Bento,
porém, até o fechamento da edi-

. ção o resultado do jogo não havia
sido divulgado. Amanhã, as co

mandadas de Iéssica Urban jo
gam em Mafra, no ginásio Tutão,
contra os Milionários da Bola,
às 14h. As meninas são as atuais

vice-campeãs do Campeonato
Catarinense.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Time masculíno defende a.liderança diante de Florianôpellse lçara
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Carpegianidemitido do São Paulo
Depois da eliminação da Copa do Brasil para o Avaí, treinador não voltou para a capital paulista
DA REDAÇÃO

o técnico Paulo César
Carpegiani, após 38
jogos a frente do São
Paulo, não é mais o

técnico do Tricolor.

-�epois da eliminação para o

Avaí na quinta-feira ele via

jou paraPortoAlegre, sua ci
__,dade natal, e não quis voltar
à capital paulista. Até o fechamento
da edição o clube não havia emitido
comunicado oficial sobre a demis

são, porém, no desembarque da de
legação emCongonhas, o presiden
te do São Paulo, Iuvenal Iuvêncio,
admitíu que já cogita a contratação
de urnnovo treinador.

A especulação é que Dorival

Iúníor (Atlético-MG) e Cuca (Cru
zeiro) são os preferidos no clube.

No entanto, Cuca não conta com a

simpatia do goleiro Rogério Ceni.

Assim, Dorival sai na frente, além de

Ney Franco, que corre por fora. "Os

bons técnicos estão empregados.
Mas é claro que existe a chance de o

Internacional
quer reação na

tinal do Gauchão
A derrota no primeiro Gre

Nal da decisão do Campeonato
Gaúcho abalou o Internacional.

Mas um dos principais jogado
res do elenco, o volante Guina

zu, vê o time vermelho pronto'
para reagir nesse domingo, às

16h, no Olímpico. "Eles (torce
dores) não têm que ter dúvida
nenhuma de que esse grupo vai

se matar para reverter a situa

ção'" garantiu Guifiazu. Como

perdeu o primeiro Gre-Nal por
3x2, o Inter precisa vencer o

clássico de domingo por dois

gols de diferença para levar a

taça. Pelo lado do Grêmio, ape
sar da vantagem o time virá

ofensivo. "Não podemos mudar
nossa postura, cometer os mes
mos erros do primeiro Gre-Nal.
Desde 2009, a torcida se acos

tumou com o time ofensivo no

Olímpico", disse o volante Adíl

son. O time de Renato Gaúcho

pode até perder por 2x1 ou 1xO

que será campeão estadual em

cima do maior rival.; ". / ", ...

São Paulo ir atrás de urn técnico em

pregado. Sem agir com pressa, esta

diretoria sempre teve atitude e ago
ra terá outra vez", afirmou luvenal.

O mandatário admitiu também

que a briga, via imprensa, entre Ri
valdo e Carpegiani foi a gota d'água
para a demissão. "Acho muito difícil

o Rivaldo e o Carpegiani continua
rem juntos no São Paulo. Não posso
ser cínico.

Houve urna discussão pública
entre o técnico e o atleta. A direção
vai resolver isso, como sempre fez",
declarou o presidente, que também
demonstrou insatisfação com o fato

de Carpegiani ter mantido Rivaldo

no banco durante os 90 minutos

contra o AvaLAo ouvir de urn jorna
lista que o técnico lamentou o fato

de o elenco ser muito jovem, Iuve
nal disparou: "Tinha urn não jovem
no banco. Não era eu que tinha que
colocá-lo no campo". Paulo César Carpegiani comandou o time em 38 jogos, teve 24 vitórias, quatro empates e dez derrotas

DIVULGAÇÃO VIPCOMM

JOGOS PELO BRASil
SEJOGO fiCAROXOCOMOAPARTIDADE IDA, DECISÃO00CAMPEÃOSERÁ r�os pÊNAL:nS

Goleiro do
Santos se
diz pronto

DA REDAÇÃO
Rafael terá urna motiva

ção especial na finalíssima do
Campeonato Paulista, domin

go, contra o Corinthians, na

Vila Belmiro. Se não levar gol,
como já aconteceu nos últi

mos seis jogos do Santos, ele
vai ficar a apenas 40 minutos

da marca histórica de 691 mi

nutos sem ser vazado de Fábio

Costa, em2006. Se o OxO do pri
meiro jogo das finais se repetir,
a decisão será em cobrança de
pênaltis, o que não assusta o

goleiro santista. "Nãopenso ser.
herói,mas se adecisão for para
os pênaltis, eu sei como todos
eles batem", afirmou Rafael. O

arqueiro pouco tem treinado

fundamentos, em razão dos

jogos seguidos.Mas, para com
pensar, ele assistiu aos vídeos

com os últimos pênaltis bati
dos pelos coríntíanos,

• CAMPEONATOCATARINENSE

JOGO DE VOLTA

·FINAL

AMANHÃ
16h - Chapecoense x Criciúma

• CAMPEONATOGAÚCHO
JOGO DE VOLTA

·FINAL

AMANHÃ
16h - Grêmio x Intemacional

• CAMPEONATO PAUUSTA

JOGO DE VOLTA

·FINAL

AMANHÃ
16h - Santos xCorinthians

• VARZEANO DE JÁRAGUÁ
CAMPO DO FLAMENGO

13h30 - Roma x Roma Chico de Paula

15h15 - Forprem X Flamengo B

CAMPO 00 PARANÁ
13h30 - Nova Geração xAmobasa/StoAntonio
15h15 - Vila Lalau xSportClub Sto Antonio
CAMPO DO JOÃO PESSOA

13h30 - Atlético Independente xSup.
Brandenburg/Dutra Água
15h15 - Kiferro xAmizade/ Móveis Boeing
CAMPO 00 GARIBALDI

13h30 - Noite a Fora x Corinthians

15h15 - Tigre xGlobal Pisos/Barra/Mercado
Fontana

• VARZEANO DEGUARAMIRIM

HOJE

·laDIVISÃO
15h30 - União/Jagunços x Atlético
15h30 - Unidos da Vila x Vila Amizade/Alenice
Malhas

15h30 - Bem Bolado/Beira Rio x Cruzeiro

15h30 - Avaíx Pirapora
• 2" DIVISÃO
13h30 - Rio Branco x Sportin
13h30 - Esporte Guará x Expresso Caixa d'Água
13h30 - Couv&FIor xVersats/Elian
13h30 - Oeste/Juventus x Beko's/A1chini Tintas

Rafael assistiu
aos vídeos com os

últimos pênaltis
batidos pelos
corintianos

" .
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Novo Go11.0 2011 Total Flex 4 Portas Antes de
comprar
Compare

Preço com
nota fiscal
de fábrica f'

• Poro-choque no cor do veículo
• Banco do motorista com

regulogem de altura
• Porto-malas revestido de corpete

• Paro-choque no cor do veículo
• Oesembaçador do vidro traseiro
• Abertura interna elétrica do porta-molas

VENHA CONHECER
O NOVOJETTA

Total Flex

Novo SpaceFox 1.6 2011 Total Flex
d partir de R$

1'lWd�lla',
alllCtJ18J�;
I1llf_�
Pall�u

NOVOS: Promoções válidas até 16/05/2011 para velculos em estoque na Caraguá. Frete incluso. Novo Gol 'l.O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Ul1C4, com preço
promocional à vista a partir de R$26.990,00. Novo Fax 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$ 30_990,00. Voyage 1.0 Total
Flex, 4 portas, ano modelo 10111, cód. 5U21 C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.490,00. Novo SpaceFox 1.6201011011 Total Flex com preço promocional à vista a partir'
de R$42_990,00. Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. CET para esta operação: 16,60% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos
das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito a aprovação.
SAC: 08007701926. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.corn.br. USADOS: Promoções válidas até 14105/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a

alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VElcULOS À PARTIR DE 200612006 COM KILOMETRAGEM
ABAIXO DE 60.000KM.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

W'ww.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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