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Festa e filiações
CarlosChiodini é o anfitrião do
encontro do PMDB quemarca a

filiação do empresárioAntídio
Lunelli, hoje. Em entrevista, o

deputado fala sobre seu
mandato, corrupção e

eleições 2012.

Página4

Aversão,
de Nilson
Bylaardt
Prefeito deGuaramirim
abre o jogo sobre sumiço
de veículos, mensalinho,
relação com aCâmara e
também fala de projetos

. " .

para omurucipto.

Páginas6e7

Governo garante R$ 2mi
para cons ção de praça

Obra foi confirmada durante reunião entre representantes da Prefeitura
de Jaraguá do Sul e as ministras da Cultura, Ana de Holanda, e do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Espaço será construído em uma área

entre os bairros Nova Brasília,Vila Lenzi e Chico de Paulo.

Página 10

ECONOMIA QUE FAZ BEM À SAÚDE

LIiW A gpe. iH. I .'i 1" - w

Dada a largada
para o Brasileirão
Confira quais são as

perspectivas do seu time
,

, '

para a edição 2011, do
principal campeonato

nacional. Páginas 20 e 21

blush!
A revista da mulher Inteligente!

Flexibilização do
ensino em debate
Especialistas acreditam que
reconfiguração da grade
curricular deve aumentar
interesse dos jovens pelos
estudos e reduzir a evasão
escolar. Página 11

'�

Mulher se passava
pela irmã falecida
Polícia descobriu crime
quando Santalina Borges
Meurer, 64 anos, foi fazer
nova identidade após ter os
documentos roubados. Ela
deve responder por falsidade

j ideológica. Página 23
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Silvia Kita

Banda Lyra da Aurora
Originalidade e perseverança

de amantes damúsica
Banda Lyra da Aurora

da localidade de Rio

Cerro II foi fundada no

dia 20 de maio 1958,
sendo primeiro presidente o Sr.

Emílio Siewerdt.

Segundo seus estatutos regis
trados em abril de 1963, a Banda
tinha por finalidade cultivar a

arte musical e teatral, realizando
concertos musicais, orfeônicos e

representações teatrais, além de

poder promover a vinda de ou

tros grupos musicais para apre
sentações de boas músicas, can
to e teatro. Em suas disposições

,

gerais propõe a rrianutenção de

escola de música.
São sócios fundadores: Emilio

Siewerdt, Ernesto Siewerdt, Erich

Siebert, Kurt Hass, Hartkig Schro

eder, Benno Schroeder, Hartwig
Schroeder, Leopoldo Krueger, Gün
ther Siewerdt, Gerhardt Siewerdt,
EgonGrützmacher,VicenteWeh.

Em 1963 a banda contava

com 24 integrantes e o maestro,
entre músicos masculinos e fe

mininos, o que dava um toque
de originalidade perante as ou

tras bandas que somente tinham

componentes masculinos. A le
veza da música e do canto femi
nino encantava a todos.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Banda Lyra da Aurora

Informe Câmara de 'Vereadores'
de Guaramirim

Indicações aprovadas pelo legislativo de Guaramirim:
". Pedido de reativação da lombada eletrônico da SC-413, bairro Rio Branco, pelo
',,�vereador Jor:g�F�ldm(ml'). " '.

"�"'Pedido de re�falização da área de lazer do bairro Caixa D'�9ua, pelo vereador Mateus
�Sofanelli.
• Pedido de conserto das calçadas na Rua Cláudio Tomasellí, pelo vereador Caubi Pinheiro.
"cc �it;to de macadame e potrola nas locolidades de Putanga e Tibagi, pelo vereador

W��� 1

• Pedido de troca do toldo no Pronto Socorro do Hospital Municipal Santo Antônio,
pelo vereador Diogo Junckes.

• Pedido de tratamento e condições que favoreçam o empreendedor ind�vidual, pelo
vere<ldor Gill:lerto. Junckes., .

I

". Pedido à prefeitUra pará consfNçpo de Capela Mortuária no Bairro dó Corticeira,
'"

��" pelo vereador Osni Fortunoto.
."Pedido de sinalização na Rodovia SC-413, Bairro Rio Branco, indicando o acesso à

Vila CarolirfS!, pelo vereadod9irn�' de Áv,ilo.
.

" .". oi"

• PedidÓ de iWnção do mi�' IRfU��ara famílias atingidas p(ila cheioS� pelos verêõdores
Caubi Pinhei;6/ Andréa Verbin�m ê 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.

"I Câmara ,de Vereadores
/1

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

MAR E SOL
DepoiS dos

chapéUS, as roupas
de malharia /

Na Rua Jacob Buck em 22 de
maio de 1964, surge uma nova

empresa. Com a denominação de

Belmiro, Ionta & Cia Ltda. Fabri
cam chapéus de praia com fibras
naturais e sintéticas tendo por
slogan para o Mar e Sol. Após
quatro anos de atividades ad

quirem a Tricotagem e Malharia

Marquardt, passando a fabricar

roupas de malhas. Algum tempo
depois deixam de fabricar cha

péus. Mudam a razão social da

empresa para Marisol SIA. Hoje
a empresa, uma das maiores da
cidade do ramo têxtil, possui seu
parque fabril na Rua Bernardo

Dornbusch, aonde também po
dem ser adquiridos seus produ
tos em sua Mega Store.

Trânsito,
ontem e hoje
A responsabilidade no trânsito

demotoristas, ciclistas e pedestres,
é a garantia de menor número de
acidentes. Mas nem todos pensam
assim, quer nos dias antigos quan
to mais nos atuais. No jornal de
janeiro de 1927 o cronista comen
tava sobre as correrias dos auto

móveis em Iaraguá, especialmente
aos domingos, tendo por rua prin
cipal dos abusos a Rua Presidente

Epitácio Pessoa. Comentava que
se não fossem tomadas providên
cias pelas autoridades, graves no
tícias poderiam ser veiculadas. So
licitava ao fiscal que fizesse cessar

semelhantes abusos aplicando a

lei quanto à velocidade dos auto
móveis em locais povoados. Não
é de hoje que se cometem impru
dências nas ruas de nossa cidade.

A Igreja Evangéli�a Lute
rana €entro' fOI inaúgurada"
em maio de 1935, após al

guns anos sendo construída.

1). C�m,�qidad� EY,�JJ.gélica'
Lut'eraná fundada',em 1901';

p�r muitos anos realizou
"seus cilltos na mesma' edi

ficação da escola. Agora os

fiéis teriam um local próprio
J?ara es�� .R!ll' :gm:l�16 in��
guram os. sinos.

Ocorreu um

estiva1:;')�la,�3 Q"�
'maio 1943 em prol
da aquisição de um

aparelho de raío-x
para Ô,N0Spital

São José. Somente
desta forma era

possível adquirir
equipamento de

alto valor.
***

'

Igreja Evangélica Luterana

A Sociedade de

Desportos Acaraí
inaugurava no dia 21

de maio 1982 a sua

quadra polivalente,
que levou o nome

de Luiz Gonzaga
Ayroso.

ANUNCIANDO•••

llatcenaria e

Carpintaria
de

Leopoldo Michels
Estrada Jar�gul

otíerece todo e qualquer trabalho
concernente ao ramo.,,·

Preços sem' concurrencia,
"

Marcenaria de Leopoldo Michels
propaganda de 1927

Estradas de Rodagem
Estradas. Não pensem que somente hoje temos

problemas com estradas, quer sejam ou não pavi
mentadas. Para tentar encurtar distâncias e melho
rar o desenvolvimento e comunicação no Distrito,
a Superintendência de Joinville, juntamente com o

governo do Estado, tentavam realizar a abertura de
boas estradas.

Assim, em 21 de maio de 1927, o jornal publicava
que estava se buscando novo caminho para Blume

nau, sem ter que passar pelo "inconveniente Morro

do Cerro". Ora, somente indo pelo Rio da Luz, o que
foi prometido, mas não cumprido. Até hoje o cami

nho, asfaltado, é pelo comentado Morro.
Por sua vez, os colonos de Garibaldi e Rio da Luz,

com auxílio da Superintendência, entregavam ao pú
blico a estrada ligando as duas localidades com a ex

tensão.de 3600 quilômetros.
No próximo ano se planejava a ligação da locali

dade de Garibaldi com Francisco de Paulo, encurtan
do a distância até o centro do Distrito.
I�' ... , _'· .... � .. I ... ' I I .. lJ: � � .. J __ ...... 1 .)I"l ..... �
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las públicas, que dependem de verbas dos gover
nos estadual e federal para realizar qualquer tipo
de investimento. Por isso, existe a necessidade de

relembrar os representantes de um an

tigo ditado que todos conhecem, mas
que vem sendo ignorado por sucessi
vos governos: é melhor prevenir do que
remediar.

Só que este cenário não mudará se

os investimentos na área de segurança
pública continuarem em segundo pla
no. É preciso reforçar o efetivo da polí

cia e pagar salários dignos para estes profissionais,
ampliar a vigilância eletrônica de áreas públicas e

aumentar o número de presídios e de centros de
internamento para menores infratores. Sem ações
concretas contra a violência, não há milagre que
reduza o aumento da criminalidade.

/

morte do estudante Felipe Ramos de Pai

va, 24 anos, dentro do campus da USP

(Universidade de São Paulo), na última

quarta-feira, e o estupro de
uma aluna de 19 anos dentro do cam

pus da Ufac (Universidade Federal do
Acre) mostra como as escolas do país
são vulneráveis' à falta de segurança.
Os casos, que ganharam repercussão
nacional, acontecem em um momen

to que a tragédia na Escola Municipal
Tasso de Oliveira, em Realengo (RJ),
ocorrida no dia 7 de abril, ainda está fresca na me
mória dos brasileiros.

Não há dúvida que as universidades particu
lares devem investir em sistemas de segurança,
como câmeras e vigilantes no campus. No entanto,
não se pode exigir o mesmo de faculdades e esco-

"
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

Sem ações concretas
contra a violência,
não há milagre que
reduza o aumento da

criminalidade. J.

DO LEITOR"

Os proscritos � 1

I,

alguma prática que conside
ravam perigosa para uma so

ciedade, inventam leis que di
ziam ser inspiradas num deus.

A pergunta que fica é: se

alguns são contra o relacio
namento gay, alegando que a

proibição vem da Bíblia, por
que não obedecem outras

condenações propostas pelas
Escrituras? A saber: condenar
à morte os adúlteros (Levítico
20,10); pessoas que trabalham
no sábado (Êxodo 31,15); noi
vas que perdem a virgindade
antes de casar (Deuteronômio
22,13); quem segue outro deus
(Deuteronômio 17,2), etc.

Ora, se Deus não quisesse
que os gays existissem, nem os

teria criado. Na maioria dos

casos, a pessoa já nasce com

tendência a ser homo, hé
tero ou bissexual. Portanto,
aqueles que são contra o re

lacionamento homossexual,
carecem de conhecimento
histórico e científico, e uma

boa dose de humanidade, pois
com seus preconceitos, não sa

bem o mal que causam a tantos

seres humanos.

As relações homossexuais
são comuns entre os bichos.
Nossos primos chimpanzés se

entregam a atos amorosos en

tre membros do mesmo sexo
.

sem que nenhum integrante do
bando fique com maledicên
cias pelos cantos. A relação en

tre pessoas do mesmo sexo era

de certo modo vista como nor

mal emmuitas culturas antigas.
Ainda não existiam expressões
como bicha, baitola, boiola,
porque naqueles tempos sexo

era sexo, o pessoal queria era

ser feliz, e quase não havia res

trições para os jogos amorosos.
O tema homossexualida

de novamente ganha as ruas.

Mais uma vez ouvimos na mí
dia gritos inconformados de

religiosos contra a aprovação
do casamento civil pelo STF

(Supremo Tribunal Federal)
para pessoas do mesmo sexo.

Os religiosos buscam argu
menta na Bíblia, onde Deus
seria contra a união homos
sexual. De fato, em Levíti
co 20,13 lemos que se dois
homens se deitarem juntos,
ambos morrerão a pedradas.'
Naqueles tempos, quando as.

autoridades queriam abolir

PONTO DE VISTA

RaphaelRochaLope�
presidente da OAB

CristianoMahfudWatzlco, DurvalMarcatto,
estudante deDireito presidentedaAcijs

o Reizinho de Toga

Diz
a lenda que no Reino de Tão Tão Dis

tante, existia .uma cidade que se chamava

Vagabundópolis, e que este infeliz rótulo,
lhe teria sido atribuído, desgraçadamente,

graças à (má) atuação de um artífice legis - que lá
era rotulado de juiz (e ele até se via nesta situação),
e que, assim, pelas suas infelizes e impróprias con
dutas, outras vezes (muitas outrasmesmo) pelas suas
omissões (leia-se - falta de trabalho), e também pelo
seu baixo apego ao labor judicante, acabou por im
pingir à toda a população de Vagabun
dópolis, este nefasto rótulo.

Lá em Vagabundópolis, ele (aque
le que se via como juiz) gostava de ser

chamado de Reizinho de Toga, posto'
que acreditava piamente ser um legí
timo representante Daquele que ha
bita e comanda o Reino dos 'Céus e da

Terra, e a quem sempre a população
recorria nas .horas de infortúnio e de-

ser identificado e aclamado como um prepos
to Dele. Isto o envaidecia e o deixava inebriado, a
tal ponto que não percebia a própria teia de'ma

ledicências, imoralidades e tantas outras práticas
condenáveis que realizava e que só serviram para
cavar-lhe a própria sepultura: Sepultura simples
não, ele sonhava ser sepultado como o faraó Que
ops ...no mínimo em uma pirâmide (de preferência
de vidro, para poder continuar a ser paparicado e

contemplado, mesmo após a sua subida aos Céus

(ele torcia para isto), ou descida ao In
ferno (desejo da população). Quanta
modéstia a do Reizinho de Toga.

Mas o Reizinho de Toga não estava

nem aí para a população.' Ela que se

lixasse e, caso precisassem de justiça,
como não encontrariam nele, que a

postulassem aos Chefes do Reizinho
(sim, ele tinha chefes mas acreditava,
ou ao menos agia, como se não os ti

vesse).
Ledo engano ...os Chefes estavam

atentos e diligentes ...e chegou o dia em

que a população teve a grata felicida
de de não mais conviver com o Reizinho de Toga,
que foi removido pelos Chefes e enviado para um

reformatório, onde poderia aprender as noções bá
sicas de respeito ao próximo, ética e moral, e, caso
tivesse um pouco de tempo de sobra, poderia até
ler alguns textos de natureza jurídico-legal, a fim de
atualizar-se e, assim, onde viesse a desenvolver seu
ofício judicante, poder efetivamente aplicar as leis
de maneira imparcial e justa e, com isto, pacificar
apopulaçãõ..

.

Ah, após a saída do Reizinho de Toga, aquela
que um dia se chamou Vagabundópolis, passou a

ser chamada de Esperançaville! Moral da fábula:
Yes ...we can! .

-

"
Ah, após a saída
do Reizinho de
Toga, aquela que
um dia se chamou
Vagabundópolis,

Fernando Bastos, cartunista e escritor

passou a ser

chamada de
Esperançaville!
Moral da fábula:

RETRATAÇÃO
A Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda, torna público que as informações

publicadas no Jornal O Correio do Povo de 17/03/2011, na página 07 de Publi

cações Legais, foram fruto de desinformação, acarretando em um apontamento
indevido junto ao edital de intimação do Tabelionato Griesbach de Notas e Protes
tos. Afirmamos que a empresa M2 Incorporadora de Bens udà nada deve para a

Gráfica e Ed\(ora Correio do Povo Ltda.

samparo.
O Reizinho de Toga, malgrado ti

vesse oficialmente uma tarefa de dis-
V I"es•••we can.

"tribuir a justiça, devendo aplicar as

leis de maneira imparcial e justa, na verdade, in
sistia em confundir alhos com bugalhos e, assim,
semostrava um fiel aplicador daquele velho ditado
que dizia que "aos amigos do Reizinho de Toga, os
benefícios da Lei e aos inimigos do Reizinho, os ri
gores da lei...". Evidente que a população daquela
cidade não coadunava com aquela imoral postura
que, insistentemente, e até mesmo às vezes ardilo-

.

samente, era praticada pelo déspota legis.
. Na verdade, o que o Reizinho de Toga gostava

mesmo era de uma boa festa, cultivar "amigos" a

quem poderia servir o banquete da justiça (justiça
só dele, é claro), e com eles servir-se desta mesma

justiça, aparecer na ribalta dos palcos da cidade,

ti)
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Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99 '"O
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 473371 7511 . Fax 47 32751820 <

.

'II

'cassuli
www.cassuíi .adv.br

eus direjtos, a
egócios jurídi
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'}\ corrupção ainda
é omaiorproblema"

Foi comprovado o desejo
da população por mudança
e clamor por novos nomes,

em especial da nova
geração política, como eu,
e ainda Dieter Janssen e .

Jean Leuprecht.
Deputado Carlos Chiodini fala dos planos do PMDB para
2012 etambém sobre seu mandato naAssembleia

JARAGUÁ DO SUL
Jovem, .bem sucedido e liga

do às redes sociais como poucos
políticos. Carlos Chiodini nas

ceu em Iaraguá do Sul no dia 8

de março de 1982. Casado com

Emanuela Wolf, é pai de Enzo

Angelo Chiodini. Entrou na polí
tica com apenas 17 anos quando
se filiou ao PMDB. Em 2005 as

sumiu a presidência do partido
na região. Disputou uma eleição
pela primeira vez em 2006, para
deputado estadual, obteve 25mil
votos, mas não garantiu uma ca

deira naAssembleia, o que viria a
acontecer no pleito de 2010.

Chiodini é o mais jovem de

putado desta legislatura, porém
sua atuação como suplente já
lhe garantiu a presidência. da
Comissão de Educação, Cultura
e Desporto, e a vice-presidência
da Comissão de Saúde daAssem
bleia. Tem entre suas bandeiras a

defesa de políticas públicas para
a juventude, público com o qual
dialoga com facilidade.

Nesse sábado, Chiodini será a

grande estrela da festa de come

moração dos 45 anos do PMDB.
São esperadas mais de mil pessoas
na Igreja Nossa Senhora, de Nereu
Ramos. Opartido temmaisde 1.600

.

filiados emlaraguâ. Apesar de estar
com prestígio em alta, dificilmente
disputará a eleição para Prefeitura
em 2012. Pois se assim fizesse deixa
ria a região sem representatividade
na Assembleia. Para essa missão, o
deputado oficializa hoje a filiação
do empresário Antídio Lunelli na

sigla. Também empresário, Antídio
chega com discurso de jogador que
se apresenta para somar, mas nos

bastidores ninguém tem dúvida
em afirmarque a intenção éque ele
participe de uma chapa com a ban
deira de renovação. Sobre esse e ou

trosassuntos veja o que tem a dizer
Carlos Chiodini:

mento político que Jaraguá en-

frenta? Uma renovação é neces- Patricia-Apolíticanão tem sido

sária? vista com bons olhos pela popula-
Chiodini- O momento é de ção.Oqueépossívelfazerparamu

transição. Isto foi confirmado nas dar essa interpretação?
últimas eleições (2010), ou seja, há Chíodíní- A participação da

menos de seis meses. Na ocasião comunidade nos assuntos da po
foi comprovado o desejo da popu- lítica é muito importante, com a

lação por mudança e clamor por participação pode-se mudar esta

novos nomes, em especial da nova percepção. A principal função de

geração política, como eu, e ainda
. um representante público é atender

Dieter Janssen e Jean Leuprecht. os interesses da sociedade que ele

Estes novos nomes foram conso- representa, e um dos deveres'dos

lidados e deixaram para trás, nas eleitores é de fiscalizar os seus re

umas, os nomes tradicionais da presentantes; para saber se ele está

política local. Diante deste fato, é
evidente que quem quer a renova

ção é a sociedade jaraguaense.

Patricia Moraes - Deputado,
neste sábado o PMDB prepara
grande festa de comemoração
pelos 45 anos do partido. Um dos

destaques é a filiação do empre
sário Antídio Lunelli na sigla Ele

chega compossibilidadespara ser
candidato aprefeito?

Carlos Chiodini- O empresário
Antídio Lunelli é um nome de des

taque por sua história de trabalho
e competência, e isso vem somar

ainda mais força ao nosso quadro
na condição de pré-candidato
para a disputa aprefeito de Jaraguá
do Sul.A decisão sairá no momen
to hábil das oficializações das can
didaturas, que é no mês de julho
de 2012. O PMDB, sendo um par
tido democrático, vai ouvir os seus
filiados e a diretoria para escolher
o seu candidato a prefeito.

Patricia- E como deputado
mais novo desta legislatura como
tem se saído?

Chíodíni- Nosso trabalho já
tem dado resultados bastante po-

sitivos, em especial a assuntos de
interesse do Vale do Itapocu, pois
nestes mais de 100 dias de manda

to, já levantamos prioridades com

diversos secretários de Estado que
trouxemos para a região para con

tato direto com nossas lideranças e

comunidade. A experiência adqui
rida nos anos de 2009 e 2010, quan
do assumi o mandato de suplente,
me deu a condição de iniciar esta

legislatura na "quinta marcha". Te
nho a oportunidade de presidir a
Comissão de Educação, Cultura e

Desporto, e ser vice-presidente da
Comissão de Saúde da Assembleia.
Estas comissões permanentes são

fóruns de discussão, e estas duas, a
meu ver, são as demaior importân
cia socialparaos catarinenses. Esta-

. mos também com o nosso gabinete
regional aberto em Jaraguá do Sul,
onde atendemos diariamente as

pessoas da região e, além do conta
to pessoal, estabelecemos ameta de
tomar o nosso trabalho mais inte
rativo possível com o uso das redes
sociais através da internet.

"
Antídio Lunelli é um nome

de destaque por sua história
de trabalho e competência,
e isso vem somar ainda mais

força ao nosso quadro.
ssPatricia - Como avalia o.mo-

"
cumprindo o que havia assumido
no pleito eleitoral. Dar credibilida
de e transparência aos mandatos
é uma das formas de aproximar a
população, gerando um balanço
positivo junto aomandatário.Avi
são que muitas pessoas possuem
da política poderá mudar se elas
tiverem esta atitude participativa
com os seus representantes.

Patricia-A corrupção é o gran
de problemado país?

Chiodini- Sim, e ela infelizmen
te existe em diversos níveis da so

ciedade. Mas a corrupção política, a
qual você se refere, ainda é o maior

problema emqualquer administra
ção pública. Tem se dado mais po
der os órgãos fiscalizadores, como o
Ministério Público. Os legisladores
devem cobrar mais e exercer a fun

ção de fiscalizadores, bem como a

própria sociedade.

Patricia- E sobre aReforma Po

lítica, que itens o senhor gostaria
que fossem incluídos?

Chiodini - Eleições gerais a cada
cinco anos, sem a possibilidade de

reeleição para os Poderes Executi
vos (presidente, governador, pre
feito), apenas uma possibilidade
de reeleição para o Legislativo (ve
readores, deputados, senadores).
Outra adequação necessária seria
a proibição das coligações propor
cionais e a revisão das suplências de
senadores e sua possível extinção, e
também o cumprimento da fideli
dade partidária durante o exercício
dos mandatos. Para completar, sou
contra o voto em lista.

"
Mas a corrupção política,
a qual você se refere,

ainda é o maior
problema em qualquer
administração pública.

."
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Prefeitura vira ninho de tucanos
Em clima descontraído as

principais lideranças do PSDB
do município receberam ontem

pela manhã o senadorPaulo
Bauer. O encontro aconteceu na

sede daPrefeitura e teve como

anfitrião o prefeito em exercício
Irineu Pasold.Ao chegar, Bauer
foi recebido com abraços porLia
Tironi e também pela presidente
da sigla Isaura Silveira. O senador
disse quea visita era de cortesia,
mas o grupo depois se reuniu a
portas fechadas para tratar de

projetos do município e também

políticos. Antes, à imprensa,
Bauer comentou sobre a greve dos

professores, afirmou ser contra

omovimento poracreditarque
ele é desnecessário, visto que há

.

uma negociação em andamento
com o governo do Estado,
mas semanifestou afavor do -

pagamento do piso, segundo ele,
porque agora há uma decisão

judicialjá consagrada sobre a
obrigatoriedade da medida.
Bauer nãofoi econômico ao

criticar o governo da presidente
DilmaRousseff, que para ele
envelheceu cinco anos em cinco
meses e até agora não apresentou
nenhuma proposta demudança
para o país e ainda citou o

escândalo envolvendo o ministro
Antonio Palocci. Para o senador,
o comportamento domesticado
da base aliada da presidente
impressiona e ainda existe no

Congresso o fantasma do ex
presidente Lula e a preocupação
da sociedade toda com a inflação.

Da esquerda para.
direita, Isaura Silveira,
lia Tironi, Irineu Pasold
e'PauloBauer. Tucanos
se reuniram ontem pela
manhãnaPrefeitura
e �ebatér� cenário

político na região.

Faturando milhões
Reportagem-da Folha de São Paulo mostra que a empresa de
consultoria do ministro da Casa Civil, Antonio Paloccí, faturou R$ 20
milhões no ano passado, quando ele era deputado federal e atuou
como principal coordenador da campanha de Dilma Rousseff à
Presidência da República. O desempenho do ano passado representou
um salto significativo para a consultoria, que faturou pouco mais

.

de R$ 160mil no ano de sua fundação, 2006. Aproveitando amaré, o
líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), começou a recolher
assinaturas ontem para criação de uma Comissão ParlamentarMista
de Inquérito, da Câmara e Senado, para investigar oministro-chefe da
Casa Civil e sua empresa, a Projeto.

SDR
O ex-deputado federalVicente
Caropreso é o responsável por
negociar os cargos da SDR com
os representantes da tríplice
aliança. Na próxima semana o

grupo deve se encontrar para
tentar chegar a um consenso

sobre as Iügerêncías que ainda
estão em aberto. Pela lógica, o
DEM, o PSDB e o PMDB ficam
com três e o PPPS e o PTF

dividem uma.

ebate no
Aliança
"Agora não seremos
mais tríplice, seremos
tetra - aliança", brincou
o senador Paulo Bauer
sobre a criação do PSD e a

permanência de algumas
lideranças no DEM:

Na noite daúhlma quinta-feira, oNúcleo de Jovens
Empreendedores daAdjs eApevi promoveu o IVDebate
Regional, destavez C001. o tema '1\,Heinvençã,Q do.Profissional",
Cerca de 400 pessoas prestigia:nun o, evento" que (:ontou
COIll palestra do especialista em desenvolvimento humano,
Alexandre Prates e os convidados: JoãoGascho,ZéliaBreithàupt
e ElizabeteMatedi.Entre as dicas deixadaspelo palestrante,
estáumaprática que deve ser regrapara profissionais de
todos 08 segmentos: a ímportâncíada tornadade decisões. "O
bom, profissionalprecisa buscar inovação, Informaçã« e saber
tornar decisões. Falta de inJonnaçilo geramedo,Quantomais
informado oprofíssíonal estívenmaís decisões ele consegue
tomar", declarouPrates, duranteo evento.

Tribuna
Para o vereador Justino
da Luz (PT), a sessão da
Câmara na noite de quinta
feira foi histórica. Na

oportunidade, integrantes
do Sinte puderam falar
sobre omovimento em

prol do pagamento do
piso à categoria e sobre as

dificuldades do setor no
I _: E,s_{iado,� t .: ( " ',J \ I 'J I • ;, I::l r ;

, ;'

Avevi
O presidente do Conselho deVereadores da Região Sul- Coversul,
Edson Pasold, confirmou participação na próximaAssembleia Geral
daAvevi, que vai acontecer no próximo dia 28 de maio, na Câmara
deVeréatlores deMassaranduba, j, r r I

"f' ','
. I. I PJ,', ',�,::

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRG/SC, 006269/0
Profissionalismo

,Competência
Credíbilidade

Qualidade
E..�f.üné:nD. "1

j1��P!:I·.';dtéijl.T�Ot;-

Confiança

www.gumz.com.br gumz@gurnz.com.br

(47)3371-4747 UMA PARCERIA QUE DÁ CERro. Desde 1978

"
I'RASESDASEMANA
Colocar a distribuição de renda como fator de

desenvolvimento, sacrificando até o crescimento, foi
intuição de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva.

DELFIM NETO, EX-MINISTRO DA FAZENDA E EX-DEPUTADO FEDERAL.

Apoiar esta causa é uma questão de coerência
nossa e justiça com os professores.

NA TRIBUNA DA CÂMARA, A VEREADORA NATÁLIA PETRY (PSB)

Eu não me sinto constrangida de mostrar
meu contracheque aqui, porque eu penso que o

constrangimento deveria vir de vocês políticos.
.

AMANDA GURGEL, PROFESSORA DO RIO GRANDE DO NORTE
AO DISCURSAR EM UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO.
O VíDEO'FOI UM DOS MAIS VISTOS ESTA SEMANA NA INTERNET.

"

Reforma
o secretário do :l\finistério dasRelações Institncíonais, Cláudio
Vignatti, participou ontem de reuniãomensal da Píesc,Para
tuna plateia repleta de empresários, anunciou que o governo
federal está avançando nos estudos sobre quatro grandes
projetosde reforma tributária, sendo que omais hnportante
prevê a desoneração da folha depagamento das empresas,

o NINHO

Habitação
o prefeito em exercício, Irineu Pasold, esteve esta semana em
Araquari onde conheceu uma empresa do ramo de construção que
trabalha com material de PVC e concreto usinado. Acompanhado
de equipe de funcionários das secretarias de Planejamento,
Habitação eAssistência Social, Irineu ficou impressionado
com o sistema, que além de sermais barato que o tradicional,
proporciona rapidez. Com o material, é possível erguer as paredes
de uma casa em um único dia e construir uma escola em cerca de

; três meses, o qua ,hoj� J�'Va em torno de um. ano e meio. I I :
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laardt tenta esclarecer os fatos
Apesar do desgaste político, prefeito diz trabalhar pela execução das suas propostas decampanha
GUARAMIRlM

Toda manhã Nilson 8y1aardt
toma conhecimento da .

agenda que deve ser
cumprida no dia Sentado
na poltrona de chefe do
governo de Guaramirim,
ele pensa em como não
deixar a cidade parar
no meio de tantos
bombardeios direcionados
à administração.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

temunhas? É para desencadear
outro fato? Se o secretário (Ade
mir Tank), na época; sabia do

.

sumiço de outros bens públicos
por que não comunicou o prefei
to, só fez isso agora? Foi encon
trada junto com as ambulâncias
a placa de um veículo Pampa que
já havia sido leiloado. Ai já tem

esse fato. Desencadeou também
a denúncia de mensalinho, que
é um pagamento mensal. Mas o

Gílmar Correia disse que pagou
apenas uma vez, isso não carac

teriza esquema de mensalinho.

OCP: É verdade que o senhor
promoveu uma reunião com

o
.

secretariado para pedir uma
contribuição mensal para pa
gar as despesas com advogados?
Houvemensalinho?

NB: Não existiu reunião para
esse procedimento. Até porque
não tinha necessidade, porque
tudo o que eu construí com os

advogados que me defenderam
foram com bases sólidas por
meio de pagamentos coín recur
sos próprios. O esquema demen
salinho não é do meu conheci
mento. Eu paguei os advogados
antes de voltar à Prefeitura.

OCP: O churrasco que seus

aliados promoveram para pagar
as suas despesas com advoga
dos rendeu R$ 50 mil. O verea

dor Osni Bylaardt declarou ter

arrecadado mais R$ 70 mil com

amigos. Quanto o senhor gastou
com a sua defesa?

NB: Tudo foi pago antes mes

mo de eu retornar para o cargo
. de prefeito. O valor não é uma

coisa pública, foi quitado com

verba privada.

OCP: O senhor vai prestar
esclarecimentos para CI que
investiga o sumiço do ônibus e

também para a Polícia Civil?
NB: Vou prestar depoimento

para a Delegacia de Polícia Ci
vil na segunda-feira. Quanto à

Câmara, pedi para substituir
o presidente da CI (Jaime de

Ávila) porque ele jogou o carro

contra o meu onde estava toda
a minha família. Além disso,
quero dar meu depoimento na

minha sala da Prefeitura. Não

vejo problema em falar, não te

nho nada a esconder.

OCP: O vereador .Caubi Pi
nheiro acusou' o senhor de ter

� ",:z:U fI"'lfP!!Yli iirC

O Correio do Povo: O sumiço
do ôníbus da Prefeitura desen
cadeou uma série de .denúncias
contra o governo como, por
exemplo, um suposto esquema
de mensalinho e desapareci
mento de outros bens públicos.
Qual é a sua defesa diante des
sas acusações?

Nilson Bylaardt: Na verdade
eu não tenho que me defender,
mas constatar fatos para ajudar a
resolver essas questões. O ônibus

desapareceu. Cabe a mim regis
trar um boletim de ocorrência
e foi o que nós fizemos. Abriu
se uma sindicância. interna que
apontou que o Ademir Tank (ex
secretário de Desenvolvimento

Econômico), era o responsável
pelo parque de eventos, como o

responsável pelo sumiço do ve

ículo, além de a Polícia estar in

vestigando o caso. E eu vou dar .

meu depoimento para ajudar a
entender melhor essa situação.
Lamento e até estranho os tra

balhos da Comissão de Inquéri
to da Câmara, já que a segunda
pessoa a ser ouvida foi o Gilmar
Correia, que não é mais funcío-

. nário da Prefeitura. Por que esse

cidadão estaria no elenco de tes-

comprado uma casa em Barra
Velha por mais de R$ 300 mil,
sendo que as .parcelas mensais
seriam de cerca de R$ 25 mil.
Com o salário que o senhor re
cebe como prefeito (R$ 10 mil)
seria impossível pagar as pres
tações.A acusação é verdadeira?

NB: A minha declaração de

imposto de renda está aqui (ele
mostra o documento). E cons

tam todos os meus bens. Não
tenho casa própria, moro de alu
guel na cidade. E tenho uma casa

alugada em Barra Velha. Agora,
alguém vê problema no prefei
to ter uma casa, por que eu não

poderia comprar uma? Na cam

panha diziam que eu tinha com

prado uma casa por R$ 1 milhão,
agora baixaram o valor para R$
300 mil, mas eu continuo sem

saber onde ela está.

prefeito virou alvo de
escândalos nos últimos
meses. "Sumiço" de um

..... ônibus, denúncias de su

posto esquema de "mensalinho",
.

desaparecimento de outros bens

públicos e duas ambulâncias en
terradas no parque de eventos

tornaram o governo um caso de

polícia. Em meio a traições de
ex-alíados e a adversários ferre

nhos, Bylaardt admite que houve
falha. "Tivemos erros adminis
trativos por parte de pessoas da
minha confiança: sumiram com

um ônibus.e enterraram a carca

ça. 'de dois veículos sem meu co

nhecimento", garante.
.'

Apesar disso, o prefeito afir

ma.que tem conseguido tirar do
papel investimentos importan
tes para omunicípio.Antes de re
ceber a equipe de reportagem do
OCP, na'manhã de quinta-feira,
Bylaardt negociava a construção
de 120 apartamentos populares.
As habitações serão divididas em
dois condomínios, nos bairros
Corticeira e Centro. O projeto
será voltado para famílias com

renda entre três e quatro salários
mínimos. Das 500 casas prome
tidas em campanha, 300 devem
sair do papel. Segundo ele, só
não foi possível fazer mais devi
do à troca de governo e também

. ao papel de carrasco que a oposi
ção vem desempenhando.

Para além da turbulência po
lítica, o prefeito tem um projeto
para concluir seu mandato. Na
entrevista ao lado, confira o que
diz Bylaardt sobre as acusações
e como ele pretende executar

suas promessas de campanha
até 2012.

• Daiana Constantino
e Patricia Moraes

OCP: As denúncias contra a

. administração foram feitas por
dois ex-aliados seus, Jair Pereira
e Ademir Tank. O senhor se sen
te traído?

NB: Estou decepcionado as

sim como os colegas de trabalho
daPrefeitura. Sempre tive um ca

rinho especial por eles (Ademir e
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"
Eu vim para mudar
Guaramirim, uma
cidade que vinha

sendo administrada
como um boteco!

"

"
Eles não querem a obra,
eles não querem o bem
da cidade, ( •••). Estão só
pensando nas eleições
de 201�. Pergunte que .

projeto eles desenvolveram
pensando no município.

"

"
Convenhamos que
émuito estranho ele

(Ademir Tank) saber dizer
para o delegado Daniel Dias
o local exato onde estavam
enterrados os veículos.

"

"
o esquema de

mensalinho não é do meu
conhecimento. Eu paguei
os advogados antes de
voltar à Prefeitura.

"
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Jair), trabalhamos juntos duran
te as campanhas. Se tivesse que
falar, eles deveriam ter falado

que discordavam do governo
antes, quando ainda faziam par
te dele. Mas eles nunca falaram
nada enquanto estiveram na

Prefeitura. Mas agora os meus

adversários políticos pressionam
essas pessoas. Tank deu depoi
mentos diferentes e não é con

fiável. E o Gilmar deveria ter se

posicionado contrário (ao paga
mento de mensalidades) quando
estava aqui (Prefeitura). Não vou
negar os erros da administração
de enterrar veículos nossos e de
sumir com um ônibus. Segundo
as investigações do processo ad
ministrativo interno, o funcioná
rio disse que foi o Ademir Tank

quem mandou que as ambulân
cias fossem enterradas. Ele era o

responsável pelo pavilhão. Con
venhamos que é muito estranho
ele saber dizer para o delegado
Daniel Dias o local exato onde
estavam enterrados os veículos.

OCP: Acredita que alguém se

beneficiou com dinheiro nesse

caso? Venderam· algumas peças
dos veículos eenterraram o resto?

NB: Essa investigação é feita

pela polícia. No meu depoimen
to terão os fatos que eu consi
dero verdadeiros. Se receberam

dinheiro, eu não sei. Mas que
é estranho, é. Primeiro eu não

doei o motor. A corporação de
bombeiros me procurou pedin
do ajuda porque o motor do ca

minhão deles fundiu. Saíram do
meu gabinete e o Neto (Secre
tário de Infraestrutura) sugeriu
que o motor do ônibus pudesse
ser reutilizado no caminhão dos
-

bombeiros. Daí foram verificar
se omotor estava em bom estado

para os bombeiros. Se- estivesse,
faríamos um projeto para man

dar para aCâmara e assim oficia

lizar a doação. Houve um delito

por parte do funcionário. Existe
um erro de um funcionário que
atendeu uma ordem.. E existe
uma grande mentira. Houve er

ros administrativos por parte de

pessoas da minha confiança: ti
rar um ônibus e enterrar um pa
trimônio público:

OCP: Mesmo

vivendo esta

turbulência no

governo, o se

nhor afirma

que a cidade
não parou.
Que projetos
você tempara
Guaramirim
até o fim do
mandato?

NB: o Cedup é uma gran
de obra feita em parceria com o

governo do Estado e o federal,
além da Prefeitura. Nós doamos
o terreno. É uma obra signifi
cativa para cidade que deve ser

concluída na metade do próxi
mo ano. Estamos construindo
também dois postos de saúde.
E o terceiro será no bairro Avaí.

Hoje temos oito unidades, seis

delas são alugadas. Até o fim do
.

mandato vou inaugurar três pos
tos, que serão unidades próprias.
Temos também a reurbanização
do município com investimen

tos de R$ 6milhões, R$ 4 milhões
são financiados pelo Badesc.
Existe boato que os vereadores
vão entrar com uma ação contra
a obra porque o Centro não tem

sistema de esgoto sanitário. Eles
não querem a obra, eles não que
rem o bem da cidade, só querem
saber de atrapalhar e fazer ba-

rulho. Estão só pensando
nas eleições de 2012.

Pergunte que projeto
eles desenvolveram

pensando no mu

nicípio.

OCP:Masnão
é mesmo mais

inteligente fa
zer a

Política 7

obra depois que a região tiver
saneamento?

NB: Eu sei que émuitomais in

teligente fazer a obra com esgoto,
porém não tenho R$ 30 milhões

para implantar urn projeto de sa

neamento sanitário. Mandei fazer
o Plano de Saneamento Básico e

vamos tomar algumas atitudes
com relação a isso. Vamos deixar

pavimentação com lajota nos lo
cais que devem receber o sistema,
porque depois é só levantá-las,
não teremos prejuízo.

Também estamos construindo
nova biblioteca, ginásio de espor
tes'moradiaspopulares, pavimen
tando diversas ruas. O Hospital
Santo Antônio passará para a São

. Camilo, atendendo 60% pacientes
pelo SUS. Além disso, temos o sis
tema Positivo nas escolas, e que
remos colocar ar-condicionado e

internet em todas as salas de aula,
já começamos a fazer isso. Eu vim
para mudar Guaramirim, urna ci
dade que vinha sendo administra
da como urn boteco!

OCP: O senhor será candida
to à reeleição?

NB: Não tenho tempo para
.

pensar nisso agora. Quero tra

balhar e ajudar Guaramiriril a

crescer. Depois, se o ineu partido
entender que eu sou o melhor

candidato, estarei à disposição.
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Feliz aniversário para Maria Eduarda Uber
que completou 2 aninhos no dia 18/5. São
os votos dos pais Jackson e Elaine e do
Maninho Jonathan. Beijos à gatinha

Os pais, avós, a dinha Soraia e o tio Jean

parabenizam a pequena Emanuelle Kraisch
Bordin pelos seus 5 aninhos no dia 18/5

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011

Mil vivas para a pequena Aline
Blank Ehlert, que completou 1
aninho de vida dia 18/5, para

alegria dos pais Vandoney Ehlert e
Patricia Blank Ehlert. Quem deseja
felicidades são os avós Jaime e

Maria Odete Blank

Muitas felicidades para Julia, que
completou 1 aninho dia 11/5.

Quem agradece pela recepção é
família de Adilson Kreutzfeld pela

bela festa de aniversário

Esta coelhinha linda é a Ana Carolina,
que dia 19/5 completou 5 aninhos.

Beijos dos pais Marcio e Neusete

.
-

.

Muitas felicidades ao casal
Marcia e Zandir da ZM Promoções

de Eventos, que dia 15/5
comemoram 13 anos de casados

Muitas felicidadesao casal
Daiane e Didter que completaram
dia 17/5 1 mês de casados, de
muitos anos que ainda virão.

,

,Muitas felicidades a Ivana, fã do
Daniel, que completou idade nova.
dia 19/5. Receba os parabéns de

seus familiares que te amam muito

_--- --
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41 1-
LEIER Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

R$ 400.0ÔIJ,OO

R$ 280.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011 Classimais 3

LEIER
41, 1
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.brEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
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Ref 4818 - Residencial ImperJalll
- Aptos com 02 donn - sacada com

churrasqueira - Área Imóvel: 63,69m' .. A
partir de R$166.000,OO

Ref 4844 - Residencial Eliana - f'
suite - 01 dorm - bwc ... sala estar/jan •

tar - coz - lav - sacada 01 churr - vaga
gar - Pronto para morar - Valor a partir
de R$125.000jOO.

. - _.,�
Ref 4830 - ResIdencial Allegro
- 02 dorm - bwc.. sala Htar/Jantar -
sacada cl churr· cotJ ar., s.rv - vaga
gar - Entrega Outubro I 2011 - Valor a
partir de R$110.000.00.

Ref 4183 -� GamaJiet -
02 dorm - coz - bwc - sacada cf dtwT·
vaga gar- ara terv- EntregaMaioI2013
- Vafor a partir de R$160.GOOAJO,

.

Ref 4112 - Residencial 8elo
Arvoredo - 01 dorm - eltar - jantar
- COI - bwc - lav -sacada - vaga gar -
Valor a partir de R$154.000.00.

Ref 4658 - Re.'denclaJ Grand Ufe
- suite.. 02 dorm· sala cl2 ambiente.
- lacada gourrnet - bwc - coz - area

serv - Valor a partir de R$240,OOO,OO.

Ref 4852 - Rnidencia' Settoni -
02 dotm - ufa ""/jantar - CO% - fav
- _cada cf churr - gar - Vafor a partir
de R$110,OOO,OO.

R.f 4874 - Retldenclal Elegens
Aptos com .ulte + 01 dorm - .aia ..tarl
jantar - area .ervlço .. COI - sacada com
ehurr - academia - playground - Vitor I
partir de R$185.000,OO.

.

Ref 4681 - Edlfrcio Quatro Ilha.
- suite - 02 dorm - bwe - safa. e.
tar - 02 vagas garagem - .acada c/
churr - Predio Pronto - Valor a partir de
R$295.000,OO,

Ref 4800 - Apto diferenciado I Área
Imóvel: 310m2 - suite + 02 dorm - a

partir de R$341.000,00. Cobertura I Área
Imóvel: 320m2 - suite 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.

,

(
I
I

/

Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1048 M Centro Jaraguá do Sul - SC

R.f 4881 - EdlflcloGlullana - 02
dorm - ..tar/Jantar - COI -Iav - .acada
- central de oa. - vaga gar - Valor a par
tir de R$165.000,OO.

Ref4829-RmlidenclafTerra Fforae
- 02 dorm - estarljantar - coz,,1av - bwc
.. sacada cI eh"". - tar - Entrega Março I
2013 - Valor a partir de R$122.GOO;OO.

Ref 4719. Residencial Gneipel- suite +

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

,,"

fl..pfl..Rí\R
OE. '\

R$"35'\ ."358,9

Ref 4937 - Res. Mondrian - Aptos com
01 suite + 02 dorm - Área Imóvel:
102,01m2 - Valor a partir de
R$351.358,91.

Ref 4870 - Res'denclal MeUah - 02
dorm - sala· COI -.av - bwe - ear -En •

trtga Novembrol 2013 - Valor a part.r
de R$104,900,OO,

Rei 4803 - Edifício lha da Galé -

.

surte +02 donn - sacada - CO% - bwc
- safa estarljantar - vaga gar - oen
trega Jufhol2013 - Vafo1' a partir de
R$188.000,OO.

Ref 4818 - ResidencialVã;;'.Lua
- 02 donn - fttatljantat - sacada cI
chu« - Entrega Marçol2012 - Valor a
partir de R$128.ooo,oo.

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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IMOBILIÁRIA

Ref 4934 - Centro - Res. Agata - suíte
'.

máster cf sacada + 02 dorm - Área '

Imóvel: 99,52m2 - R$250.000,00.

Ref 4893 - Centro - 01 suite cf closet
+ 01 dorm - Área Imóvel: 98,80m2 -

R$215.000.00.

Ref 4746 - Vila Baependi - Ed. Walter
Bartel - suíte + 02 dorm - Área Imóvel:
110m2 - R$175.000,00.

Ref 4789 - Vila Baependi - Ed.Caribe
- suíte + 02 dorm - Área Imóvel: 99m2-
R$276.000,00.

Ref 4857 - Nova Brasflta - Ed.-Moradas
da Serra - 01 suite + 02 dorm - Área
Imóvel: 69,81m2 - R$175.000,00.

Ref 4915 - Nova Brasflia - Ed. Mathedi
I - 03 dorm - Área Imóvel: 65,47m2 -

. R$135.000,00.

>

Ref 4809 - Centro - Ed. Amaranthus -

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

negociar

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

Ref 4860 - Vila Lenzi - Cond. Floresta
- 02 dorm - Área Imóvel: 54,21m2-
R$118.000,00.

.

Rua Presidente Epitácio Pessca, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - se

Ref 4765 - Amizade - Ed. Mont Ver
rnont - Suite + 02 dorm - Área Imóvel:
94m2 - R$220.000,00.

Ref 2344 - Vila Rau - Terreno residen
cial com 345m2 - R$112.000,OO.

.. Ref 4811 - Amizade - Res. Amizade
- 02 dorm - Área Imóvel: 58,35m2-
R$110.000,OO.

, ....� .. ..

Ref 4877 - Centro - Edf. Monique - 01
suite + 02 dorm - Área Imóvel:97,37m2 -

R$220.000,00.

Ref 7127 - Vila Lalau - Galpão com

295m2 com bwc (masculino e feminino),
com estacionamento - R$386.000,00.

Ref 4857 - Nova Brasflia - Ed. Mora
das da Serra - suíte + 02 dorm - Área
Imóvel: 69,81m2 - R$175.000,00..

Lot.Champs
Ely se

-' "

Ref 7059 - Casa Alv - Lot.

Champs Elysse - suite

com closet + 02 deml

suites - garagem 02 carros

- Área Imóvel: 213,7Sm2-

R$S90.000,00.

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

• A partir de
R$117.000,00

• Entrega
Dezembro/2012

5
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Empreendimentos Imobiliários

SOBRADOCOMERCIAL
CÓD. 131 - Imóvel muito bem localizado
na Rua José Narloch, bairro São l-uis.
Contendoã amplos apartamentos e 1
sala comercial com área de 43,35m2�; �

Sobrado possui área total construldade
521m2. Consulte-nos!

CÓD.171-CASA�ESTRADANOVA
.

.. ·•·· ••t �

Terreno com ár�a'�e'465m2, imóvel
conta coma qu�rtos, sala de estar,

2 banheiros, cozinha, lavanderia, vaga
,(;te garagem e área de festas com
;., churrasqueira, RS;;l65.000,OO

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

,

CiGUE: 3372.1616
..

Plantão: 47 9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

S08RADo-JGUÁESQUERDO
CÓD. 173 - Localizado na Rua João Januario

Ayroso, contendo terreno de 520,90m2. Possui
3 Quartos com sacada, sala de_estar/jantar,

cozinha mobiliada, escritório, 2 banheiros, área
de festas com lavabo, despensa e garagem

para 2 carros, R$ 350.000,00

SOBRADOJARAGUÁ
ESQUERDO

CASANABARRA
, '

CÓD. 148 • Im9yellocalizado prox. a Malwee,
" contendo�ea de, 1��m2. Possui 3 quartos, sala ,i
,'"

de estar/Jantar, cozinha, 2 banheiros, área de" ''''",
"'�;)��rviço, área de festas c/ churrasqueira e fogão

a lenha, 2 vagas de garagem.Amplo terreno
com 796m2. R$180.000,OO

CÓD. 054 • 2 suítes sendo uma com

hidromassagem, 3 amplos dormítórios,
sala de estar, sala jantar, banheiro, cozinha
com churrasqueira, lavabo, área de serviço,
despensa, 3 vagas de garagem, portão
eletrônico. 08S.: Casa com móveis sob

medida Na frente tem uma sala comercial de
85,93m2 totalmente independente da casa, com
estacionamento paraõ carros. Aceíta imóvel de
menor valor. Próximo a Confecções Monica

TERRENO RESIDENCIAL

CÓD.178 - SOBRADO
SQiROEDEFf

Amplo sobrado com área de 336m2, e
terreno com 992,50tn2. contém 2 suítes,
2 quartos, áreade festas e demais dep.

,

Próx. ao PostoSalomon. RS 245.000,00 ,

SOBRADOALTO PADRÃO
CÓD. 134 - Suíte com closet, 2 dormitórios,

BWC, cozo mobiliada (churrasqueira integrada),
sala de jantar, sala de estar com lareira e

garagem para4 carros.AquecimentoSolar,
Ar-Condicionado Split em todos os ambientes.
Terreno com 2.500m2. CONSULTE·NOSl

CASANABARRADORIOCERRO
CÓD. 149 - Suíte Master, 2 dormitórios,
escritório, sala, copa, cozinha, área de
servico, 3 BWC, garagem coberta p/2

carros. Casa MOBILIADA. rea construída
de 210m2• RS 360.000,00.

TERRENOS

CÓD. 302 - TERRENO PRÓX.
PREFEITURA - Terreno PLANO,
pronto para construir, escriturado

e com área de 550m2•

Apenas R$ 80.000,00.

CÓD. 029 - SÃO LUIS
ótimo terreno residencial, situado

próximo a Urbano.Contém áreade 384m2,.
terreno plano, rua asfaltada,
todo murado.R$110.000,00

CÓD. 181- AMIZADE

TERRENOCOMERCIAL
CÓD. 122 - Contendo área de 10.143m2,

com excelente frente, localizado
próximo a prefeitura RS 750.000,00.

Excelentes terrenos residências, ótima
,

'\

_
locaIizacão e pronto para construir.Área de

338m2. R$79.000,00
r . ,�

CÓD. 086 - �NIEWlCZ
Excel�nt�J�rreno paramoradiâ 'Ou�dificio.
Conta comna dé'980m2·e ótima frente.

Localizado prox. aCanarinho.
R$ 320.000,00

"

" -e-Ó,

.. "

,"

CÓD. 167 - BARRA
Excelente terreno para edificacão de prédio, .

contendo áreade 2.297m2.lmóvel plano,
'

rua pavimentada, ótima frente e excelente
localização prox. ao Salão BOtafogo.

Consulte-nos! '

SOBRADONO CENTRO
CÓD. 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!

r-

TERRENO INDUSTRIAL
CÓD.108 - Terreno com área
total de 55.000m2 com frente

para aRod.WolfgangWeege.
Próximo à &eU'Arte e Nanete
Malhas. CONSULTE-NOS!

CHÁCARA EMCONDOufNIO
CÓD. 157 - Condomínio Nascente das

Águas, chácara com 20.735,70m2, plana
Possui água corrente. R$ 75.000,00.

LlND� VISTA E A APENAS
15 KM DO CENTRO DACIDADE.

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

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

IGUE: 3372 .. 1616
Plantão: 47 91 07 . 1'988

Empreendimentos lrnobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

,

GUARAMIRIM - Localizado

estrategicamente na BR 280, ao lado
da Façuldade Fanieg. Terreno com
área de 4.009m2 e galpão com área
de 2.609m2• Pé direito alto, ótimo

acabamento interno, escntórto e setor
administrativo prontos. ótima frente
para a referida BR e facilidade de
acesso para carga e descarga
Consulte-nos!

Edifício conta com excelente localizacão
em área nobre do bairro Vila Nova, 4

pavimentos e área de festas. Apartamento
com área privativa de 100m2, contendo

1 suite, 2 dormitórios, sala de estarl
jantar, cozinhamobiliada, sacada com

churrasqueira, bwc social, área de serviço,
amplo terraço comaprox. 50m2,2vagas

, de garagem (laterais). R$ 250.000,00

CÓD. 096 - Edificio com ótima locallzacáo, 7 pavimentos, elevador, espaço
gourmet, fitness, brinquedoteca, playground e ótimo acabamento. Aptos
contendo 1 suíte + 1 quarto, ampla sacada com churrasqueira, preparacão

Splitt e água quente.Área Privativa de 84m2• RS165.000,00. Aptos
contendo 1 suíte + 2 quarto, ampla sacada com churrasqueira, preparacão

Splitt e água quente. Área Privativa de 103m2• RS 205.000,00

CÓD123 - Suíte, 2 dormitórios, sala de
estar, sala de jantar, cozinha, BWC, área de
serviço ampla, área de festas e garagem
para 2 carros. Imóvel novo, teto com
rebaixo em gesso e portão eletrônico.

Área construlda de 170m2•

CÓD. 164 - Suíte cl closet,
2 dormitórios, cozinha mobiliadà;",

sala de estar, sala de j�ntar,�ca��' :'.
com churrasquekª, BWC, '- "

.

área de serviço egaragem.

Edifício conta com elevador, hall decorado,
brinquedoteca, filness, salão de festas mobiliado

,

,

e isolamento acústico, Apartamentos com 1

dormãório.ambieníes integrados, acabamento
emmassa corrida e gesso, pronto para morar.
Localizado em área privilegiada da Barra do Rio
Cerro. A partir de R$ 98.000,00 - FINANCIÁVEU

CÓD. 150 -1 suíte, 2 ôormitórios,
saa, copEÇco�ihha, 'BOO4 área de
.servíco,Sacada-com dhurrasqueíra

, _e 2 vagas de garagem.
RS 225.000,00 FINANCIÁVEL.

Cód.166 - Sobrado
AltoPadrão·

Champagnat
. Imóvel exclusivo,

conta com arquitetura
moderna e ambientes
-finamente decorados. '

Localizado em região
nobre da cidade
e acabamento

diferenciado para.
,
os clientes mais

exigentes.
Terreno com área
de 784m2 e área

construída de 459m2•

Solicitemais
informacões
desse imóvel!

.

Apartamentos com suíte, dormitório,
.

.
sala de estar/iantar, BWG, '

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

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

CONSULTE-NOS!

(
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Apartamentos com área.total de 217,17 m2

VENDAS

pernplcna
413275.2608

www.pmpfonmprndlmntos.eom.br473372.1616

• FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA, EM ATÉ 80 MESES.
• RESÉRVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.
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t 00 � Casa::::' lláNova � r:om '05 qúartos, sala,'
'"

cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc,
garagem pra até 03 carros. R$780,00
L1001 - Pousada - Czerniewisz - Com 23 suães,
R$6.600,00
L1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependência
de �rT,lpregaqa, GQm jardim ..

Tem duas entradas
socas .....naJrente muro baen R$3.500,00
L1018 - Casà - Nova -Brásriia - Casa de alvenaria
com su�e, 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc

'

s,
dep. de emprégada, salão de festas, 07 vagas degaragem, portão eletrônica, alarme. R$4.5 0,00
L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 suãe, 2
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R$900,00
L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suãe, 02
quartos; sala, copa, bwc, cozinha, área de serviço,
área de festa, garagem para 02 carros. R$1.250,00
L 1028 - Casa -VilaNova, - Com 03 quartos, 2
bwc, sala, copa, COZinha, árefl-de serviço, garagem.
R$1.100,OO . '.

L2002 - Apartamento - ViI�Rau - Com 01 quarto,
sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e gara
gem.Cond. Aprox. 100,00 R$450,00
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos,
02 bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de
garagem. Cond. Aprox. 100,00 R$700,00
L2017 - Apartamento -Ilha da Rgueira - Com 03
quartos, sala, cozinha, BWC, área de serviço e 01
vaga de garagem, sacada com churrasqueira. Cond.
Aprox. 85,00 R$750,00
L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com
02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com cnurras
queira.Cond. Aprox. 90,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 su�e + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox. 150,00
R$850,00
L2031 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,sacada com churrasqueira, vaga
de garagem. Cond. Aprox. R$80,00 R$680,00
L2042 - Apartamento - Czerniewisz - Com 3 quar
tos, sala, cozinha, bwc, área de serviço, garagem.
R$650,00
L2045 - Apartamento - Vila Rau - Com 02
quarto, sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia
e garagem.SEMI MOBILIADO Cond. Aprox. 100,00
R$570,00
L2046 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto,
sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e gara
gem.Cond. Aprox. 100,00 R$520,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, garagem.
R$610,00 Não tem condomínio.
L2052 - Apartamento - Ilha da Rgueira - Com 01
suãe, 02 quartos, sala, cozinha, sacada, bwc, 01
vaga garagem.R$850,00
L2053 - Apartamento - Barra do Rio Molha - Com
02 quartos, sala, BWC, Cozinha, lavanderia, sacada
com churrasqueira e 01 vaga de garagem R$580,00
L 2055 - Apartamento - Vila Nova - Com 02
quartos, sacada, sala, cozinha,bwc, área de serviço,
garagem. R$ 560,00 Condomínio aprox. R$85,00
L3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial
com aproximadamente 40 m2 com bwc. R$500,00
02 banheiros. R$650,00
L3007 - Sala éomercial- Centro - Área 813m2,tem
09 vagas de garagem.
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2 com

bwc. R$500,00
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2 com

Bwc. R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$670,00
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$800,00
L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com
210m2, estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2.
R$400,00
L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 100m2, 02
bwc. R$3.200,00
L3023 - Sala Comercial- Centro - Com 150m2, 02
bwc, Sala Nova. R$3.000,00
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2.
R$2.000,00
L3025 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2, bwc.
R$600,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50
m2, apartir de R$250,00
L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula - Com
54m21 bwc, estacionamento. R$ 1.400,00
L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2
R$440,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Corn 11 salas, 3
bwc's, área de festa com churrasqueira, estaciona
mento privativo. 230m2 R$2.900,00
L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares
área total construída 370m2, estacionamento amplo e

privativo 10 piso com dois banheiros e uma área para
cozinha, 20 piso com um banheiro. R$4.500,00
L4003 - Galpão - Rio Molha - Com 520m2 - com

recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem grande
2500m, murado. R$4.500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasnia - Com 300m2,
amplo estacionamento. R$2.200,00
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2• R$3.800,00

(
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

1

OSMARI 9981�1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, nS! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: Sh30 às 12h I 13h30 à's íSh3Ó I SábaC:ios�Sh30 às 12�

Acesse nosso site:
" �

www.viven�aim-oveis.;com

J
,

TIPOOl TIP002

RESIDENCIAL
JULIANA CHRISTINA

.�

Elevador j' Fjtn��' (á;ea de festas; I PlaygrQÚnd ;

AMIZADE � REF 1343 - RES. FLOR DO
CAMPO - Apto novo c/61m2 - 02 Dorm.,
sala 02 ambientes, eoz., sacada c/ chur-

rasqueira, 01 vaga de garagem
R$ 130.000,00

!
'

ÁGUA VERDE - REF 2867.':'" casa alv. c/ � SÃO LUIS - REF 2894 - casa alv. 222m2 li VILA RAU - REF 2939 - casa.aív 150m2 . JARAGUÁ ESQUERDO • REF 2854 - I
'1156m� e área total de 6OÕrr2, Suíte, 02 I terreno de 490m2 - cf suíte, 02 dorm. ;1 c/Suíte, 02 dorm., sala de estar, sala d� , ca� alv. 150m2 e terreno de. 350m2, c/ t

dorm., sala de estar/jaJl!ar._, dspensa, i sala estar/jantar, eoz., lavand., escritório, I jantar, lavabo, coz., bwe, área de festas e SUite, 02 dorm., sala �e estar/Jantar, eoz., I
I .' coz.,R$ 350.000,00 � _' área de festas R$ 280.000,00 � garagem p/02 carros. R$ 330.000,00 .• bwe, lavandena e garagem. �

i �!

�.:

ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 -

Casa alv. 151m2 e terreno de 410m2,
c/ 01 suite, 02 dorm., área q� festas
c/ ehurrasqueir.a, garigem':para

03 carros. R$ 235.000,00

VILA RAU - REF 2574 � Casa alv.
109m2 e terreno de 330m2, el 01
suite, 02 dorm., área de festas, ga

ragem para 02 carros.

� R$ 235.000,00 ,
;;

""'":'''''''''"''''''';''''''''''''''*'X'N;'''"'''''''''''''''''''';''"'''''""'*«"''''',.'x,''x,'''"''"''.,',
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PLANTA0 (47) 91-76-0064

PLANTÃO AOS DOMINGOS-;:r:FE'RiA"DOS

.-
Minha Casa

'1''''1+/,:.���� .Minha Vida
�,t"7'í1_-'. :,.,:.:..1- ".,..... ",'

..."":

Casa na rua cabo harry hadlich,
ponto comercial, 179,5 m2
construidos. suíte + 3 dorm,
semi-mobiliada, churrasqueira,

garagem - COD 707

- GALPÃO COMERCJAL;'COIO! 153:77
M2, MEZANINO - O]MA LOCALI-" .

ZACAO NA RUA JOAO JANUARIO
AYROSO, AMPLO ESTACIONAMENTO

- R$300 MIL - COD 711 ,

Apartamento bem localizado
próx. ao cOlégio Alberto Bauer,
2 quartos + suíte, sacada com

Churrasqueira, 93 m2 privativo.
R$186.171 ,64 - COD 712

Excelente sobrado na beira da praia,
cf 4 dorm, 600 m2, cf 340 m2

construidos, ampla garagem. aceita
imóveis na troca ou parcelamento -

COD 706

Apto 03 donnrrorios, sendo 01 surre.
� Lateral 50 metros da praia. Meia praia.

01 vaga de garagem - COO 723

Terreno residencial- Area: 450,0 m2 (
15,0 por 30,0 m2. Lote 04. Terreno alto e

plano - COO 722

@3�bdr®

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

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

- R$107.800,00 - Pronto para morar
.

C00710

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

cozinha, 2 vagas de garagem.
R$159.000,00, pode ser financia

do - COO 731

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

- R$178 MIL - COO 734

Sobrado Geminado - Litoral- 150,0
m2 total com area externa, jardim e
construido 120,0 m2. 20 metros da

areia do mar - COD 741

Ed Moradas da Serra Cobertura, 2
suítes + 1 donn, cozinha mobiliada,

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

ED GAIA - surre + 02 donn, 130m2 pri
vativo, ampla sacada com churrasqueira

- R$230 MIL - COO 719

Excelente terreno comercial fr
14m,plano, mais alto que a rua, área
construída 140m2 com escritório

independente - COD 739

Casa sufte + 2 dorm - Área construi
da 190,0m2, com total de 385,0 m2,
piscina, área de festas, 2 vegas de
garagem - R$360 MIL - COD 743

Casa cl 210m2, ótimo ponto comer
ciai, 3 quartos, '2 banheiros, 2 vagas
de garagem - R$350 MIL - COO 713

Apto com su�e + 02 dorm, 2
'vagas de garagem, ótimo ponto·
comercial - R$390 MIL - COD 714

• CASAS

* VILA LENZI - casa 1 suite + 3 dormi
tórios, banheiro, cozinha, área de serviço.
garagem. Aluguel R$950,OO

·APARTAMENTOS

• CENTRO - Residencial Dubai. aparta
mento sala grande, sacada com chur
rasqueira, 1 suite + 2 dormitórios, sala,
cozinha, área serviços, garagem, fino
acabamento R$1.200,OO+txs.

• CENTRO - Ed. San Gabriel. apar
tamento sala, sacada, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área de ser

viços. Aluguel R$590,OO + txs.

* CZERNIEWICZ - apartamento sala,
2quartos, sacada com churrasqueira,
COZinha/área serviços, garagem.
Aluguel R$550,OO.
* BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,OO. Condomínio R$60,OO com

g�.
'

* CENTRO - (em frente ao Colégio Jara
guá), Excelente sala comercial (decorado
por arquiteto), dividida em recepção +
3 salas, banheiro e copa mobiliados.
Possibilidade de negociar mobílias.
R$1.500,OO.
* CENTRO - (próximo a Doce Mel), sala

'

comercial com 35m2 frente toda em vi
dro, banheiro, R$590,OO.

*BARRA - sala comercial nova, 101m2
com mezanino, 2 WC, instalação pronta
para split. R$1.1 00,00

• SALAS COMERCIAIS *CENTRO - Salas dividida em 3 ambi
entes repleta de armários, 2 banheiros,
hall, recepção, copa. R$850,OO

* VILA LENZI - Sala comercial '5Om2 com
banheiro. Aluguel R$430,OO+txs.

• TERRENOS
* BARRA do Rio Cerro - terreno comer
ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Supermercado Brasão.
Aluguel R$1.200,OO

• GALPÕES
* CENTRO - Galpão com 341 m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,OO.

* CENTRO - apartamento sala/quarto/
cozinha, banheiro, área serviços,

garagem. Aluguel + condomínio + txs
R$490 00. ED SANTA CATARINA - Apto

com mobilia, suite + 02
dormitarias , Vila Nova. Duas
sacadas amplas, 01 c chur

rasqueira e outra na suite. Area
94,80 m2 privativa - COD 717

Res Vieiras - Apto Novo, suite +
02 dormit. 98,04 m2 privativo.
Sacada com churrasqueira de
8,00 m 2. Localiza. Central, prox.
a Justiça Federal. R$185 mil -

COO 716
i'l -

"
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1 suíte + 2 quartos

Ref.:00330.001 8airro:Nereu Ramos
Área:54m2 R$1-20.000,OO

,I�., 5

Ret.: 00324.001 Bairro: Centro
A.1.:176m2 Valor: A consultar· ,

-

LOCACAO
Sala Comercial
2 Wc, mezanino,
estacionamento particular.
Tubulação para split,
portão eletrônico, água
no sistema de condomínio.

Área construída: 149m2

Residencial Dom pedro
Apartamento

1 suite + 2 qtos
suite com sacada e

sacada com churrasqueira
R$750,OO

Residencial
Saint Tropez

LOFT
No CENTRO de

Jaragua do Sul
R$600,OO

li\ '," ....

1 suite cf closet + 2 quartos, Wc social, ampla sala de estar e jantar, varanda
com churrasqueira, 2 vagas de garagem cobertas,tubulação para água quente
(espera para gás e solar), piso porcelanato. ..

Ret.: 00366.001 Bairro: Vila Lenzi

1suite+2qtos Valor: R$190.000,00Área: 211,91 m2 CHICO DE PAULO

1 suíte com eloset e banheira,
2 quartos, 2 banheiros, lavabo,
escritório, ampla área de festas,
dispensa, 2 vagas de garagem.
Mobiliados: Escritório, 2 banheiros,
lavabo, área de serviço, cozinha, eloset.
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. FONE:
(47) 3275-1212

,

www.poderimoveis�com

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaragu.á do Sul - SC

Compra - Venda - Administra - Locação

"
.

Ref: 2000.141, Casa geminada nova, area: 71m2,
Jaraguá 99, 2 quartos + dependência. valor:

R$139.000, aceita financiamento

Ref: 20000.158, Casa nova, área: 60m2, tita martins,
1 suíte 2 quartos + dependências, valor a consultar,

aceita financiamento

Ref. 20000.063 - Centro - Res. Vancouver II. Apto
alto padrão cl 200m2 privativo, 04 quartos sendo 1

suíte, móveis sob medida, porcelanato, gesso
rebaixado, 04 vagas de garagem. Valor: A consultar

Ref. 20000.198 - Bairro: Vila Nova- Copa, BWC
Social, Área de Serviço, Cozinha, Sala, Churrasqueira,

3 vagas Garagem, 4 Quartos, piscina. Valor:
R$l70.000,00 (negociável)

EPASSOS
imóveis

.,

ReI. 20000.136 • Barra do Rio Molha - Sobrado
moderno cl 193m2, em meio ao verde de Jaraguá do
Sul, a 3km da pref�itura e ao som de ribeirão, terreno

com 2.500m2 com acesso tipo condomínio e

totalmente cercada. Valor: A consultar

ReI. 20000.148 • Bairro: Vila Nova - Apto c/140m2,
01 suite + 2 quartos + dependências, 2 vaga de
garagem. Valor: R$220.000,00 (negociável)

,.",

LOCAÇAO
. Apartamentos

00055.002 - Kitinet - Rua: Affonso Bartel, 21 - Apto
02· Baírro: Baependi • Valor: R$450,OO

00305.002 - Apto cl 02 suites cl hidra cada, sendo
1 cl closet + 02 qtos, rua: Felipe Schmidt, 234 -

Centro Valor: R$2.200,OO + Cond. (RS300,OO)

00198.007 - Apto C/01 Suíte + 02 atos, Rua:
Leopoldo Manhke, 85 - Centro - Valor: R$700,OO +

Cond. R$180,00) ,

Próx.: Restaurante Califórnia I Calí Cabelereiro

00175�Ó02. Apto Cf 02 atos, Rua Joaqúim
Francísce De Paula; 1920 - Apto 1 01 Bairro: Chito ,

De Paula' ".
'

Valor: R$55'O,OO + Cond. (R$75.00)

00244.001 - Apto Cf 02 qtos, Rua: 28 De Agosto,
876 - Apto 104 - Centro!guaramirim - Valor:
R$630,OO + Cond. (R$30,OO) Próx.: Acíag

00144.007 - Apto cl 03 qtos, . Rua: Rudolfo
Sanson, 1340 - Bairro: Ilha Da Figueira Valor:
R$750,00 + Cond. (R$40,OO)

00212.006 - Apto Cf 02 qtos, Rua: José Theodoro
Ribeiro, 1061 - Apto 104· Bairro: Ilha Da Figueira
Valor: R$700,00 + Cond. (R$50,OO) Neg.

.0

7
47 3055 0073 - ·www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180' � sala 40 � Centro � Joroguó do Sul � se
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I
I'

I
1
I .

Estar, jantar e cozinha integradas
.. 01 e 02 dormitórios

.,

a.c Social

.

12 pavimentos
. Salão detestas I

I

..
,

!
f

. I

!
Lavanderia'

\ 1 ou 2 ·vagas de garagem·· .:

.
.

.

Hall decorado
Fitness .

02 elevadores
-

,

,
. i

. i

i
I

I.

!

f •.
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I
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I

I

Rua: Exp. Cabo HerryHadíleh, 474 - Centro
Jélraguá do Sul _.

l ....

'!
I

I
I·

.

j . I

I
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• t'

!
I
i

1
.

i
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I
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lOTEAMENTO, MARAJOARA
- Uma casa de alvenaria 136�

, m2, terreno de 407 m2, com
. 1 ,suíte, 2 dormitório, sala
de estar é jantar, cozinha,
lavanderia, dispensa e 2 vagas� BARRA RIO MOLHA - vende
para garagem. TR: 887� 5814 se chácara em condomínio
ou 3372-2265 com Fabiano. fechado,' a 7 km do centro,
FIRENZI - Vende-se casa de com' 20.198,54 m2. Terreno
alvenaria pequena com lage e escriturado com energia
piso. R$75.000,00TR: 3371:- elétrica, ribeirão' e nascente.
6069 creci 11.831 R$65.000,00. Entrada 50%
SCHROEDER ,C'_ Vende-se + parcelamento. TR: 3376-'

,VENDE-SE' Apartamento 3 imóvel terreno 2.000 m2, com 4110/9163-7000 em horário
quartos em Jolnvllle.: bairro galpão de 220 m2 com forro comercial.
Boa Vista.' 'Troco por apto férrnico e ar cond. Com casa Ria CERRO !! = Vende-se
com 3 quartos no Centro de mista de 3 quartos e demais chácara com 50.000 m2,Jaraguá do Sul. TR: 9917- dependências, com piscina e com 2 lagoas de peixe, com3771 quiosque. TR:3374-0927.' .escrüura. 600 metros da SR
VILA' NOVA 'Vende-se NE'REU RAMOS' Vende-se 416. R$135.000,Qn. TR:
apartamento no Edifício Casas geminadas 2 quartos, 3376-0726.

,

Marangoni, 'com 2 quartos" em demais dependências,banheiro social, lavabo, financiável. TR:3376-0569 ou
garagem e sacada. Ficam' �,155-0553/9119-2643.
móveis sob medida no
banheiro e cozinha. Prédio com BAflRA- Vende-se casa

salão de festas e parquinho de 206 m2 na próximo à
infantil. R$160.000,00. TR: Construtora Hane, livre de
3376-4110 I 9163-7000 em enchente,' terreno de 1016, ALUGA-SE Kitinet no bairro
horário comercial. m2 plano, porcelanato, suíte Água Verde próx. Igreja São
JOÃO PESSOA' VILLAGE

máster com bídro, closet, Judas, R$350,00. IR: 9917-móveis sob medida, garagem 5856.STARK Vende-se 2 aptos' cl para 2 carros,' ampla varanda. -

2 quartos por R$114.900,00 R$480.000,00 TR: 3372- ALUGA-SE Apartamento com
cada. Entrada R$14.900,00, 1765 ou 9109-9085. Aceita 2 quartos, prédio azul Rua
restante financiado pela caixa .trcca por, apto em Jaraguá 'Max Willem' n° 837 TR: ,3371-
econômica federal. Entrega e Itapema/Meia Praia' até 6021 Sandra.'
em maio deste ano. TR: 9233- R$180.000,00. 'ALUGA-SE Super loja no,

8008 com Fábio.
TRÊS ,RIOS DO NORTE .. centro 'de Pomerode, ou

-

CZERNIEWICZ Vende-se Residencial Paineiras _ Casa' aprox. 80 m2, com vldeo
apartamento com 3 quartos geminada, 70 m2, 2 quartos, locadora., completa,

. co�(1 suíte), sala 2 ambientes, banheiro sala cozinha área telefone. Venha, confenr. TR
sacada com churrasqueira, 2 de serviço e gàragem coberta. (47) 3395-1256, 3387-0042,

'

vagas para garagem. Entrada R$128.000,00 -, Somente à 9985-6333.
+ parcelamento direto.TR: vista. (47) 8825-/730. ALUGA-SE Apartamento9159-9733.'

GUARAMIRIM Vende-se Casa novo com 2 quartos, Ribeirão
centro de Guaramirim, com Cavalo, R$489,00. TR: 3276-
233 m2 área útil, 540 m2 3368 com Joao.

terreno, estuda proposta. TR: ALUGA-SE Sala comercial
8448-8644. '

'própria para' mercado,
GUARAMIRIM Vende-se Casa' ou concessionária,' com

Bairro Avaí, 1 SO m2 área estacionamento, região
JARAGUA 99 Vende-se útil, 392 m2 terreno, estuda central de Canoinhas. TR:'
casa' de madeira com uma proposta. TR: 8448-8644. ,8868-5822.
de material nos' fundos, GUARÀMIRIM Vende-se ALUGA-SE Quarto. externo
loteamento 'Miranda, casa no bairro Amizade, 150 em casa, de família com
R$80.000,00. TR:3273-6938. m2 área útil; 562 ril2 terreno c�ma, ,geladelr,a e um fogao
ILHA DA FIGUEIRA - Vende- estuda proposta. TR: 8448- disponível na. �re� de festas..
se casa de alvenaria 100 8644.," ,

' (us� .do banheiro Junto' com a

m2 terreno 420 m2 3' JOA-O PESSOA V d 'famílla), livre de aluguel, luz e
,

ti' h 'WC '

en e-se casa água- uma pessoa R$200 00quar os, sa a, cozm a, 'com 80 m2 com terreno de 2 R$180 00 d 'TRárea de serviço qaraçern esquina medindo aprox. 600 8fit_s205at5 ,ca a

com churrasqueira, livre m2, estrutura para dois pisos,
.

�e enchente. Liberada para. ótimo para área comercial. ALUGA-SE Quarto ou alguém
, ünanclamento.Estuda se TR: 3370-3441 ou 9992- para dividir àlugué'l próx..
propostas TR:8425-6491 ou 1260 com Claudio centro. TR: 9922-2047.
3374-2075.

.

!�HM)B'�� CHÁCARAS
"

---

APARTAMfNTOS

I

...... LOCAÇÕES
ou 9188-3815 com Elisa.
VENDE-SE Clínica de Estética
com Salão de Beleza, élientela
formada. R$55 OOO,OO(aceito
automóvel no negócio) _TR:

VENDE-SE Ótima 9946-349.
oportunidade, loja com VENDE�SE Mini mercado em
estoque e roupas, calçados funcionamento. H$35.000,00.
e móveis, com clientela TR: 9112-3947.
formada, ,por apenas
R$25.000,OO.' Motivo
mudança. Aceita carro no

n�gócio, 'há possíbüldade de
negociação. TR: 3371-9604

I

_.� SALAS
COMERCIAIS

I
i
f '

�

I
l
I
,

J

VENDE-SE Restaurante com
clientela formada, Rio da Luz.
TR: 3370-3599.
VENDE-SE Ponto comercial
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»

,

�

para mercado, ótima
. localidade\' com 'clientela
'formada. TR: 3372-10'55 ou

. 840'7-0'190'.

localizado no Loteamento'
Pradi I. (Aceita financiamento)
R$65.O'O'O',O'O' TR: 84787790'
ou 99644959.

-

. GUARAMIRIM _ Vende-
, se Terreno, 'loteamento São
Francisco, R$58.O'O'O',O'O' á
vista. TR:, 3372-5413 ou ..

9118�1799.
JOÃO' PESSOA _>, Vende-

.

SCHROEDER Vende-se se Lote qe 325,00" m2 -.',

Terreno, de 30'0'0' m2 para Residencial Marajoara 11_':'"
residência, próximo de R$68.O'O'O',O'O', _ Somente à

asfalto, creche", escola, vista. (47) 8825-7730'.' .

mercado etc; área urbana, SCHROEDER Vende-se
lugar sossegado, livre, de Terreno de aprox.3O'O'O' m2,
enchente e deslizamento, para residência, valor a
distancia até DG WEG, 6 km combinar - 9124·}715
- R$130.O'O'9,O'O' - 9124-7715
-JARAGUÁ 99 ,- Vende-se
Terreno' com área de 31-7 m2,

.'

1111111:: TERRENOS
.

Condomínio residencial localizado no bairro Ribei�ão Cavalo
Aptos de 55,21 m2 de área total com '2 quartos, sala e cozinha integrada,

bwc e lavanderia, R$89.800,OO (Entrada negociável e saldo financiado
. pela caixa - MINHA,CASA MINHA VIDA) ,

RES. FELICITÁ 100%

Novo!' Chaves entregues
dia 28.03'.-Á'150mts

"

" posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência,
2 sacadas 1 com churrasqueira, Igara
gern, H�II de entrada, elevador, portão,

'

. eletrônico. Totalizando 110.06m2.'

R$185.000,OO Estudo propostas.

, ...

Suíte+ 1 dorm edemais

dependência, 2 sacadaêL com
.

churrasqueira, 1 garagem, Hall
-de entrada, elevador, portão

eletrônico. Totatizando 99,62 m2.

R$165.000,OO Estudo propostas.
, ,

:

Contato: fones: 96'62 0985·
ou 3370' 6042� ,
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CRECI 2468-J

ETEC
...

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cf 1 suíte master + 3 qtos, sala de
jogos: cozinha cf chur. em ambiente integrado,

.

lavanderia, dispensa, garagem coberta pf 3 carros,
pisCina. R$590.000,OO

Ref: 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/cozímà,
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 cl 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
jantarconjugada, bwc, dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com
cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2
vagas de garagem + edícula com 35m?

com bwc. R$300.000,OO

.
.

CASAS

,,� ...

REF318 - Barra do Rio Molha �

Terreno de 1.167,85m2 com lindo
sobrado em fase de acabamento.

R$280.000,·00

REF306 - Schroeder - Casa de
alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia e

garagm. R$138.000,00

REF286 - VILA LENZI - aptos cl 2
qtos, sala! cozinha conjugadas, área de
serviço, bwc. A partir de R$115.000,00.

REF309 - Jaraguá Esquerdo - Casa
alvenaria c/1 suíte + 2 quártos. sala
estar/ jantar, cozinha, 4 bwc, área de
serviço, área de festas, piso térreo c/.
sala comercial, terreno com 860m2.

R$750.000,OO

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. .

-REF305 :" Vila Rall - Casa de
alvenaria com 3 qtos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia. R$155.000,00

". REF294 - CZERNIEWICZ - Apto cf 1 suíte + 2
qtos, eezlnha, área de serviço, sala de jantar
e estar, bwc, sacada cf churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de

R$175.000,OO aceita carro.

·REF289 - CAMPO ALEGRE - Finalidade Hotelaria - íerreno.com 6.81-5 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

APARTAM.ENTOS

REF299 - Baependi - Apto de 104m2 com 1 suíte
+ 2 qtos, bwc mobiliados, sala de jantar, estar e

. tv, ampla sacada cf churrasq., cozinha e lavanderia
• toda sob medida, com 2 vagas de garagem.

MILANO RESIDENZIALE - Sala
de estar I 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

TRANSATLANTICO 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 índividual;
Acabamentos: massa corrida, gesso
e piso cerâmico; Todos os ambientes

voltados para o mar; Excelente ventilação e
'

.

iluminação natural; Finalização em ouíubrn"
de 2011. Consulte-nos,

.

REF317 - Ilha da Frgueira � Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1
qto. A partir de R$11 0,000,00

RESIDENCIAL DUM.KER - 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
c, Social" 02 vagas de qaraçem individuais,

Area total 286,00m2 ,Area privativa
172,77m2. Consulte-nos

Haus
. , .

ImOVelS
CRECI1105-.1

Fone/Fax
(47) ·3373-2135

APTOS. COM 02 QUARTOS, SALA, COZINHA.
SACADA COM CHURRASQUEIRA, BWC,

LAVANDERIA, CENTRAL DE GÁS, . jPORTA0 ELETR6NICO E GARAGEM.

3373-2135 Vi!NDASEXCl.tlS1VAS I

,8424�4a4a: .e:>«:
; 9102-9851 Hatl:8iL__ __ _._._.__ _ __ !..�ó_��..!� . .:.._ �

TERRENOS
• R.EF291 - Amizade - terreno de 422,50m2
com escritura no Loteamento Residencial
Grungarten. R$85.000,00 .

• REF271 - Ilha da Figueira - Terreno sem

benfeitorias com 22.774,82m2. Consulte-nos
• REF 260 - Três Rios do Norte - terreno com

4.692m2 contendo uma casa de 220m2 não
averbada. R$910.000,00

• REF256 - Nova Brasília - Casa de alvenaria com

3 quartos, bwc, sala de estar, cozinha, garagem
.

pi 2 carros + edícula. R$295.000,00
.• REF246 - Vila Lenzi - Terreno com 1.280m2•

R$600.000,00
• REF280 - Terreno - Amizade - loteamento Ville
de Lyon com 336m2 todo plano com muro nas

laterais. R$97.000,00
• REF281 - Terreno - Rio Cerro 11- com 4.160m2, .

aceita terreno até 100.000,00 e carro até
R$50.000,00. R$250.000,00

• REF282 - Czerniewicz -, Terreno com 701 ,98m2,
ótima localização. R$250.000,00

• REF311 - Amizade - Ierrenc otlrnalocalízação
com 364m2. R$145.000,00

• 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

30.551.55m2. R$300.000,00
• REF241 - Terreno com 400m2 na Vila Lalau
pode ser financiado, DE R$145.000,00 POR
R$138.000,00

.

• REF314 - Vila Lenzi - terreno de 583m2 com

casa de madeira.'R$ 190.000,00
• REF316 - Santo Antonio - Terreno com,
3S0,72m2 todo murado com casa de madeira.
R$80.000,00

•

REF308 - Três IRios do Sul - aptos
com 2 quartos, sala de estar Ijantar,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada
cl churrasqueira e sacada na área de

serviço. R$125.000,00 .

': :
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SAINT TROPEZ - Exc,elente
.

localização central; Otima
ventilação e iluminação natural;
Prédio moderno e funciànal; Com
ísolarnento acústico; Possibilidade
de climatização dos ambientes;
Medidores individuais de água e

gás; Salão de festas com vista
. panorâmica e mobiliado; Fitness;
Brlncuedoteca; Hall mobiliado; 02
elevadores; Excelente acabamento;
Pronto para morar. Consulte-nos.

7
filv,,�._.ll1i""".

_·iIiI'I!IIc#llllllJIlJlHlta'" '"

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

ci 388,72m2. R$: 230.000,00.

VILLENEUVE - 01 Suíte
Máster; 03 Suítes (opção' de
01 Hóme office); Estar, jantar,
cozinha, espaço gourmet;.
Ampla área de serviço e

dependência de empregada;
Despensa e rouparia; 04 Vagas
de Garaqern.. Area privativa:
271,41m2; Area total: 515,12
m2; Box individual; Acabamento
personalizado e alto padrão.
Consulte-nos! finaciamento
direto consoco em 48x.

. ReI: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado cl suíte, 4 quartos, 3
salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.

R$: 1.300.000,00
t ••

"
"
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(47) 3372-0555.
II\IIOBILíAR.Á

PLANTÃO
BEIY 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit:+ sacada c/ chur. --demais

dependencias. R$164.000,�O'

'3923 - ÚLnMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E
3 DORMITÓRIOS coM
SUITE! ACEITAMOS'
VEícULO COMO ,

.

ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 3921 - Centro· Apartamentos com 2 ou 3
dorm. com suite. Brinquedoteca, salao de festas

com terraço condominial.
,,"OTIMO PADRAO ". Á CONSULTAR.

REF: 3925 - AMIZADE - Vila de Leon ,. Á
PARTIR DE R$95.000,OO

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011
,

'
.

Classimais 21

* PROPOSTA'VÁLlDAS ATÉ 04/06 /2011
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IMOBILIARIA

MANN
�COMPRA � ,VENDE

Fone/Fax:'(47) 3370-0700 .

Rua Mafia Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 3091'- AGUA VERDE - 3 dormitórios,
2 bwc, garagem p/2 carros;

,

, ,OFERTA DA SEMANA
DE R$ 262.000jOO ,POR R$ 239.000;·00!

REF: 4441 - Nova
Brasilia - 1 suite
+ 2 dorm, 1
bwc, 1 vaga de
garagem, sol da _

manha.
.

R$190�OOO,OO
ACEITA

.

PERMUTA!
PRONTO PARA
MORAR! ,

REF: 4551 - ViLA'
NOVA --suite + 2
dormitórios com
sacada e, chur
rasqueira. prontos
para morar!! .

R$ 220.'000,00

Ref: 4411 - Chico

'S . de Paula - 1 suite +
_.• f" _ •.......+ .... l' A hlftll" .1

, o 4ual lU�, ,. UVYv, r

vagas de garagem,
sala jantar estar, sala
de tv, area de festa
com piscina, pórtoes
eletroniCos! Terreno de

1.749,15m2

"

REF: 3991 - CENTENARIO - 2 dormit., bwc
social,sala de jantar/estar, cozinha, area
de serviço, sacada c/cnurrasq., 1 vaga.

apto.102,202,302 - ENTREGA JULHO DE 2011.
VALOR R$12l$.000,00
POSSIBILIDADE PLANO

MINHA CASA MINHA VIDA!
R$ 760.000,00
Aceita permuta!

REF: 39213 -,CZERNIEWICZ - 1 suite (com bwc

mobiliado) + 2- dorm. cozinha mobiliada sala, bwc
social mobiliado. A CONSULTAR

REF: 120 - RAU - 2 dormitarias, bwc social, ,

cozinha/a. serviço, sala jantar/estar. R$120.000,00.
Aceita financiamento

OPORTUNIDADE:
• ENTRADA DE R$ 5.000,00 +

PARCELAS + SALDO FIANCIAME'NTO. '

MINHA CASA MINHA VIDA

• TERRENOS - MINHA CASA MINHA

VIDA Á PARTIR DE

R$65.000,OO

CONSULTE-NOS
REF: 4331 - TRES RIOS DO SUL - 2 dorm, 1 'bwc, 1 vaga de

garagem. OFERTA!'DE R$125.000,00 POR R$. 125.000,00
ENTREGA: JULHO DE 2011

.imoveisemiaragua�com.br,

, '

'.
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VENDA
o Rio Branco, 373 .

Horário de atendimento:
. Segunda a Sexta • �as 8h • 12h e 13h30 • 18h3()

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlan�aimov�is.com
www.atlantaimoveis.corn

ÓTIMA LOCALIzAÇÃO SAINr
GERMArN

MtJ ílID flIDU!mIrn
[lliftoo)WJ�

ReI. 2436 Resid. D' Espanha, no Jaraguá Esquerdo
c/01 suíte mais 02 dormitórios, sala de estar/ .

jantar, cozinh@, área de serviço, bwc social, sacada
com ehurrasqueria, Q1 vaga de estacionamento

coberto. R$190.000,00
'

.

Ref. 2416 Resid� IRIZA, no,
Centro cf Com 1 suíte cf closet
e sacada + 2 demi-suítes, sala
de jantar e estar, sacada com..

churrasqueira, lavabo, cozinha,
.área de serviço; garagem. - 2
COBERTURAS DUPLEX. A Partir

de R$345�OOO,OO
ReI. 2384·Resid. Don Michael na Vila Nova c/01
suíte com closet, mais 02 dormitórios, sala de .

jantar/ estar, bwc social, cozinha, área de serviço,
e garagem. A Partir de R$160.000,00

.

Ref. 2440 Resid. J�rdins no Baependi, cl
02 quartos, sala de jantar I estar, sacada,
cozinha, bwc social, área de serviço, 01

.

. vaga de garagem. R$139.000,OO

Ref. 1635 Casa na Ilha da Figueira cl 01 su!te
mobiliada, 02 quartos, sala, cozinha mobiliada,
bwc social, dispensa, lavanderia, churrasqueira,

garagem R$235.000,00

ReI. 1625 Sobrado na Vila RaU, Piso Sup: Suíte c/
closet, 2 dormitórios, bwc social, sala íntima. Piso
.Inferior: sela de jantar/estar, cozinha, lavabo, área

-

de serviço� R$370.000,00 .

,

1
, .

.

Ref. 2441 Resid. Di Fiori
na Ilha da Figueira cf 02 .

quartos, 1 bwc,.sala de
janlar e estar, cozmha, ar.ea
de serviço_, sacada com .

churrasquelrª, 01 vaga de
,

. garagem. R$175.000,00

Ref. 1640 Casa no Amizade cl
.

01 suíte mais 02 dormitórios,
_

sala de jantar I estar, cozinha, -

bwc social, área de serviço,
área-de festa, garagem para
'02 carros. R$275.000;00 .'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu i óvel está aquL
HABITAT
CRECI 1583·J

.

-

.. Ultimas Unidade
.. Aptos de 03 quartos sendo 01 suite
.. Ar split e piso porcelanato retificado

• Entrega Dezembro 2011
.. Vila Lalau.

H120D Apto com 02 quartos e demais

dependencias. Próximo a Prefeitura.
ACABAMENTO DIFERENCIADO .

H204 Residencial VIVER BEM com

71,00 m2 área total - Bairro Amizade.
Valor: 110.000,00 - Entrada mais

parcelas mensais de R$500,00 Até a

liberação da documentação.

Centro
Suite + 1 quarto, bwc socíal. sala em 2

ambientes com sacada e churrasqueira - terraço
Area privativa 86.00 m'

Predio com piscina e 2 elevadores.

H111 Casa com 02quprtos, sala, cozinha,
BWC. 01 vaga de garagem. portão
eletrônico, murada. Bairro Vila Lenzi.

R$180.000,OO
,.. _ .. _-

' __ ..•......

.

Pi..I\Hi,\ i\:,,',.I."r;.t1�\M·...�:r.iI''O,...
"�:'if� ')(;.>")..: o\\t1..�. ",�\,l: ••.

H205 Duplex frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área interna.,
Prédio com elevador, Piscina, salão de festas
com duas churrasquelras e fomo para Pizza!

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.

H130 Casa com 192 m;' de área construida.
terreno com 375m', com 01 suite mais 02

Quartos. e demais dependências. escritorio,
garagem. churrasqueira. Casa totalmente

legaliz.ada, Bairro Centro. Valor 380.000,00.

Hd209 Baependi - Apartamento com 2

Quartos e demais dependencias.
Entrega final Março de 2011. Valor

R$138.000,00.

H327 terreno com 1600 m2 na vila
Lenzí, totalmente legalizada!
Estudamos Propostas. Valor:

420.000,00.
,--�-.'----,--�------------��-�----------,��--�,--------��-

�------------����----���----------�.

'1klt�;q��Ir'
r/01(t�iíia/ilJ ,

� ....
" � _,I

H128 Casa com uma suíte mais um quarto e

demais dependências, todo Legalizada.
pronta para FINANCiAMENTO - Res. Beira

Rio. Valor 165.000,00

Apartamento com 02
quartos, rebaixo em

gesso, moveis sob
medida, com

70m2,area interna,
pronto para

financiamento. Valor:
R$13,O.OOO,OO

Bairro: Agua Verde.

H SíTAT
�h7, '.. .� _l.n'i{��\

F�1té:

4133718009
Fo'tle: 41 3371 2211

H450 Loteamentos - Beira Rio com 458 m2

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos. Bairro
Estrada Nova. R$450,OO

.

H666 Casa -de alvenaria com 1 quarto- Água Verde
- R$460,00

APTOS:
H412 Ouitinete com 1 quarto. Czerniewicz
R$350,OO + agua e luz
H554 Apto Residencial Vila Lalau RS420,OO+
Cond.

-

H566 Apto com 2 quartos- Nereu Ramos.

R$450,00 + água e luz.
H573 Apto 03 quartos R$500.00 + Cond. Bairro

Agua Verde.
H656 Apto com 03 quartos- Nova Brasília
R$550,00
H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio Cerro R$550,OO
+ cond.
H574 Apto Residencial01 Suite+ 01 quarto
R$655,QO+ Cond Bairro Czerniewicz
H562 Apto com 01 suite + 02 qtos. Centro.
R$700,00 + Cond.
H567 Apto com 02quartos + dependencia
empregada, Centro. RS700.00 + Cond.
H572 Apto 01 suite!c mobilia 01quarto R$780,OO+
Cond. Bairro Centro

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercial com 76m2• Santa Luzia .

R$399,OO
H723 Sala com. com 70m�. Centro. R$490.00 +

Cond. + IPTU. .

.

H710 Sala comercial com 60m2 - Nova Brasília .

R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. - Centro.
R$670,OO + IPTU
H731 Casa com 6 quartos- Centro R$1.200.00.
H730 Sala com 100m2. Centro RS1.500.00.
H726 Galpao com 520m2. Vila Nova R$.4.s00,OO
H740 Casa Comercial • 02 quartos 01 Suite Bairro
Centro R$ 5.000,00

-

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m? no Czerniewicz com 01

quarto mais suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$220.000.00

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196.913,45m2. Ilha da Figueira,
H324 Cnacara com 47.500m2. Tifa dos Monos.
R$95.000.00.
H332 Terreno no bairro Jaraguá Esquerdo, proximo
ao acaraí, 418M2 Valor R$265.000,OO.

VENDA DE CHÂCARAS:
H3i8 Chácara com 28.000m2, com casa de 120m2,
com rancho Ilordenlladeíra automática. 3 km do

centro de massarancuba. RS260.000,OO. Aceita
imóvei como parte de pagamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CAI::A
Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA, MINHA VIDA"

Assessoramos no

Financiamento Bancário

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
, ,

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Sul

{
I

�' �, ÍiÍÍl'.. ,.".'t:#fI�
Ref.(255)Res. F�licitá - Aptos
novos no bairro Agua Verde CI
suíte+1 dorm ou suíte+2 dorm,
bwc, COI, sala de estar e jantar,
lavanderia, 2 sacadas(1 com

Churr), vaga de garagem, áreà útil
81 ,87m2 Aceita financ. com FGTS.

..

".�- �,

Tipo1: Suíte+2dorm
Tipo2: Suíte+ 1 dorm

Tipo3: 2dorm

Bwc, coz, sala de estar
e jantar, área de
serviço, sacada cf

churrasqueira, 1 vaga.

A partir de R$116.490,OO
Entrada + parcela e saldo cf

fine. Bancário ou
ainda parcelas direto cl

construtor.

...�"......, .

Ref.0153)Res. Villa Rica - Na
planta na Vila Nova. c/1 suíte+ 2

dormitórios, e demais dependências,
1 vaga dupla de gar�gem, sacada

.

cem churrasqueira. Area de 82m2•
R$159.000,OO.Entrada + parcelas ou

saldo c/ finânciamento bancário.

-r

Ref.0241 )Res. Delta - Apto Novo no Água-'
Verde - cf 2-dorm, sala, COl, bwc, sacada
cl churrasqueira, área de serviço, 1 vaga,

área 52m2 R$117.000,OO.

I �

Ref.0261 )Res. Santa Rita - Aptos no
bairro Barra do Rio Molha· ,A 1 Km da
prefeitura, sendo suíte+ 1dorm ou 2
dorm, com sala de estar e jantar, COZ,
área de serviço, bwc, 2 sacadas (1 com,

Churr), 4 aptos por andar, 1 vaga.

Ref.0116)Res. Gama· ÁguaVerde· Aptos
na planta c/2 dorm. sacada cl churrasq. e
demais dep. R$110.000,OO Entrada e saldo

por financ. Minha Casa Minha Vida.

Ref. 0227)Res. Novo Horizonte - Apto
na Vila Lenzi, cl 1 suíte, 2 dorm, sala de
estar e jantar, COZ, bwc, área de serviço,
sacada f.1 churr. Edifício cl playground,
piscina. Area útil 91,15m2 R$250.000,00 .

Ref.0264) Res. Solar das Orquídeas
- Apto no centro de Corupá com 2

dorm, COZ, sala de estar e jantar, área
de serviço, sacada cl churr. Pequena
entrada e saldo com Financ. bancário.

" Ref.0229)Res. Vilage - Aptos
no bairro Ilha da figueira sendo

Suíte+1 dorm, bwc, sala de estar e
jantar, COZ, área de serviço, sacada
com ehurr, 1 vaga, área de 58m2•

Ref.0269)Casa no Nova Brasília
Com suíte, 2 dorm, escritório, sala de
estar e jantar com lavabo, coz, área
de serviço cl um quarto, bwc, área de
festas cl churr, piscina, 3 vagas de
garagem, area const. 385m2 terreno

c/1.247m2

Ref.0204)Casa no Amizade· Com
1 suíte + 2 dorm, sala de estar e

jantar, COZ, bwc, lavanderia, ár,a de

serviço, 2 vaga de garagem. Area
const. 142,67m2• Poe em cima de
R$265.000,OO Por R$222.000,OO

Ref.0162)Casa Nova em Schroeder
- Com 2 dorm, sala, coz, bwc,

lavanderia, garagem, ár.ea priv.70 m2
terreno 360m2 R$135.000,OO aceita

, financ. bancário com FGTS.

Re . Casa no ão ulz- I 3
dorm, 2 bwc, sala de estar e jantar,
COZ, lavanderia, garagem cl churr, e
uma edícula com coz, 1 dorm, bwc.
casa com aprox. 150m2• Proximo ao

Arroz Urbano.

Ref.0160)Res. Juliana Christina - Amizade - Aptos com
3 Dorm (Suíte, e um Lavabo);2 Dorm (1 suíte); Sala de
estar e jantar, coz ;Sacada com Grill a Carvão, bwc;

Ed. com 7 pavimentos, elevador,Filness, brinquedoteea
e parquinho.lnfra estrutura para instalação de ar

condicionado (Sisl. Splít) Tv, telefone, internet e portões
Eletrônicos, a partir de R$165.356,OO. Entrada+ pare.

ou saldo com finane. bancário.R.l62.167.

Ref.0226) Res. Alinda - Apto no Três
Rios do Sul Com 2 dorn), Bwc, Coz, ,

Sala de estar. eJ'antar, Area de serv
cf sacada; Saca a c/,churr 1 vaga de

estacionamento. Area útil 69m2

Ref. 0262)Res. Piemont" - Apto no '

bairro Chico de Paula, 2 dorm, sala, COZ,
lavanderia, sacada cl churrasqueira, 1
vaga, R$115.000,OO. Entrada e saldo

cf financiamento bancário pelo plano
"Minha Casa Minha Vida"

Ref.0274)Casa no Três Rios do Sul
cl suíte, 2 dorm, COZ, sala de estar e
jantar, bwc, área de serviço, 2 vagas
de garagem, área de festas com

churr, área útil 130m2•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHALÉ
3311-1500 • 3215-1500
9�1500·963�1500

vendas@chaleimobiliaria.com.br I Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do sul/se

I www.chaleimobiliaria.com.br .

'

• Rua Arthur Gumz, es ,

com 'Rua José Maran
Vila Nova, próximo a

Círculo Italiano.

• Edifício com sete and

• Condomínio com Salão
Festas e espaço gour
com churrasqueira.

• Área para piscina com

deck (Solarium).

• Infra-estrutura para
instalação de ar
condicionado Split.

• Vista panorâmica
\

magnífica para área �

verde.

, �o<,
• Agua quente a gás

"

opcional. r

UII• .Elevador.

• Total Privacidade, \,

sem janelas de um

apartamento para o

outro. 1111
T

JJI
T f

• Etapa da Obra: Est
da 4a Laje. , .

1
\�.�.- ;.

:.

Apartamentos TIPO 01 com suíte e quarto amplo reversível

(pode sertransformado em dois dormitórios), bwc social,
s�la de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira e vaga dupla de garagem. Áreas:
153,63m2 total e 98,50m2 privativo (áreas estimadas).

R$138.605,28 + CUB (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamentos) parcelado até
�

janeiroj12 - parcela mínima deR$2.100,08

Apartamentos TIPO O� 'com dois dormitórios, bwc social,
sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, sacada
comchurrasquelra e vaga dupla de garagem. Áreas:
120,95m2 total e 75,OOm2 privativo (áreas estimadas).

R$109.371,90 + CUB (CUSTO ESTIMADO

pelo Condomínio sem Acabamentos) parcelado até

janeiroj12 - parcela mínima deR$1.657,15

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·112,2

Rua Guilherme Dancker, 161· Sala 05 • Centro
Esquina com a Rua·Marina Frutuoso
CEP 89251460 . Jaraguá do sul-se

www.ivanalmoveis.com.br
iva na@ivanaimoveis.com.br

Ofertas válidas até: 24 de moia de 2011

,

I',,
t

�"
"

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dono Verginia
com, 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, C�zinha, Solo

Estar Jantar, Churrasqueira, Area de;�erv�o, lVaga
Garagem. Valor R$1901000, 00.

Ref: 2104 - Apto no Bairr9 Amizade, Res. Emilia Daren
com,2 Dormitórios,BWC,Area de Serviço,Cozinha,Sala
Estar/Jantar, Socado com Churrasqueira;Garagem.

Preço R$129.000,OO

Ref: 2099 - Apto no BOirro,Águo Verde, Res. Nostro com, 2
Dormitórios,BWC, Cozinho,Areo de Serviço,Sola �stor/Jantar,
Sacada com Churrasqueira,I Vogo de garagem. Areo privatica

69,33m2• Preço RS140.000,OO

Ref: 2097- Apto. no Bairro Al1)izode, Res. Vale da lua com,2
Dormitórios,BWC,Cozinho,Area de Serviço,Salo Jantar/

Estar,Socoda com Churrasqueira. Aptos com área de: 60,36 m2
ou 66,54m2• Preço: á partir de RS128.000,OO

Ref: 2070 - Apto no Bairro Vila Nova, Res. Dom Michael cO,m,l
Suíte,2 Dormitórios,BWC Sociol,Cozinho,Sala Estar Jantar,Area
de Serviço,Sacada com Churrasqueira, 1 Vaga de garagem,

Elevador. Preço á partir de RS160.000,OO ,
.

, ..

):.:;...-:; -Ó, -: I-l!W;:'":'�1:""" ,-

ReI:' 11'14 - Caso no Bairro Joroguá Esquerdo com,03
Dormotórjos,02 BWC Mobiliodos,Solo Estar Jontor,Cozinha

Mobiliado,Area de S�rviço, Areo d,e Festa c/ Churrosqueiro,02
Vagas garagem.Area:570m2.Areo casa: 159m2 Preço

R$330.000,OO
.

::

I
I

I
i
I

�.
I

Ref: 3045 - Terreno no Bairro Amizode,loteamento Champs
Elysses Área: 373,95m2 RS130.000,OO

Ref: 1113 - Sobrado no Bairro Jaraguá Esquerdo com,
Inf.:Varanda, Hall Entrada, Sala Estar, Solo Jantar, Cozinha,
Áreo,de Serviço,Despensa, Dependência de Empregada cf

" ..

BWC,Areo de Festa c/Churrosqueira,Deck,Piscina,Terraço,la
vabo. Sup. :02 Suítes,Solo de TY,Suí!e Master com Bon�eila.
Ficam todos os móveis sob medido. Area coso: 320,38m2 Areo

terreno: 1.540m2 Preço RS:890.000,OO

Ref: 1118 - Coso no Bairro Amizade com,Suíte mobiliada,
O� Dormitórios se9do um Mobiliado, Cozinha Mobiliada,
Area de Serviço, Area ,de Festa com Churrasqueira, Ga-

ragem para 02 Carros. Areo casa: 160,sOm2 - Areo terreno:
360m2 Preço RS 290.000,00

Ref: 1106 - Sobrado no Bairro Águo Verde com,l°p. Solp
Jontor,Bor,�ola Estar,Solo de TV,lavaba,Escritório,Cozinha,Area

. de Serviço,Areo de Festa com Churrasqueira e BWC,2 Vogas de
Gorogem.�p. Suíte M,áster, 2 Dormitórios,Todos com sacado, 1 BWC
social.Piscina (4x8).Areo de + l- 3OO.00m2• Preço R$480.000,OO

r t

ill[!}lli(Il]útB�ttUTI
Matrícula de Incorporáção 62:167

mJffili)Ef?d'.if�
�db>�

APARTAMENTOS
---r·�.' .',�j�i�-·
3 DORI\1I1:Ó�rOS, sendo 01

surte; 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
, suíte - 84,05m2 de área
interna.

«,
"
..

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• -lntraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), 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 vagá extra: '

• Salão de festas com

espaçogourrnet oe terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;-
• 04 Apartamentos por
andar.

��.����,
Eng". Wilson Schlíckmann

Arq. Gerusa Lazarotto �l�!�t��l��
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

,

f.��.§���.:rmt�J���
Solon Carlos Schrauth

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

(47) 3373·3404
(47) 3373·0066

No Centro em Guaramirim • Condomínio Fechado. área de

festas, área fitness, playground. Aptos Com: 03 dormitôrios
com suíte, 02 dormitórios com suíte.

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br· vendas1@imobiliariaws.com.br

Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro' - Guaramirim

Ref 001 Lançamento: AProveite esta oportunidade em
Guaramirim no Bairro Amizade, Ca�as Geminadas em

construção '8 partir. (te R$94:000,OO

Ref 264 Escolinha/Guaramirim - Casa nova em

alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de serviços.

75,OOm< de área construída e terreno com 364,50m2•
R$150.000,00

Ref 93984 Caixa

d'água/Guaramirím Casa em

alvenaria com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem com churrasqueira,
toda murada RS11 0.000,00

Ref 8 v ramlflm asa re o dada
,

.com 01 suite + 2 quartos, sala tle estar/jantar,
cozinh�, áre� de serviços, banheiro, 02 vagas
de gªragem e piscina. Terreno com 876,70m2
e 150,00m2 de área construída R$190.000,00

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

Ref 261 Corticeira/Guaramirim Casa.com 03
quartos.1iala, cozinha. banheiro, lavanderia,
garagem e sala de facção R$175.000,00

Ref: 208 " Cenfro/Guaramirlm: casa
em alvenaria con) 2 quartos'+- hune,
sala de' estar e iahtar, cozínna, ár�a de
servíços, banheiro, churrasqueira e

garagem. casa toda murada com portão
eletrônico, R$27U,OOO,OO �

��.

ReI 266 Amizade/Guarami�iRJ Sobrado Geminado;
com 02 Qllartos, sala;- cótinha; banheiro,

lavandería: lav.aoo e gafáge!J.1' R$100.000,OO

Ref 233 AvaVGuaramirim casa em alvenana com 03

quartos, sala, cozinha; banheiro, garagem e edícula nos fundos á

da casacom área de festas eescritório, R$150.000,OO
''f

ReI 262 Amízade/Guaramlrim Casa com 03
Quartos.,s:â�, cozínha, banheiro. lavanderia e

garagem R.$135.000,00

Rei: 00234 Avai! Guaramirim Casa com 03

quartos, sala-de estar, cozinha, 02 banheros, .

lavanderia, 02 garagens, casa toda murada.
. RS145.000,flO

Rel267 Ilha da Figueira/Jaragua do Sul- Casa
mista, com 2 quartos, sala; cõz!nna, banheiro.

lavandería e garagem, 65,OOm�,oe área

construíd� �i�T���o���374,00m<

Ref 39819
Amizade/Guara
mirim $obrado
Geminado com .

02quartos,
. sala; cozinha,,

lavabo,'
banheiro, área
de serviço e
.gar�gem,

, 92,QOm2 de
área cO,nstruída.
R$130,OOO,OO

Ref 259 Amizade/Guaramirim
Terreno contendo 02(duas) casas
de madeira em ótima localização.

R$150.000,00

ReI 227 Corticeira! Guaramirim: Sobrado
contendo 4 apartamentos: 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Valor total do

imóvel RS170.000,OO

Ref 220 Guamiranga! Guaramirim Casa em
alvenaria com 03 quartos, sala de estar e jantar;
cozinha, 02 banheiros. área de serviços,
garagem e área de festas. R$160,OOO,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

WS Imóveis agora com consultoria
Habitacional! Facilitamos seu
processo de financiamento pela

Caixa Econêmica Federal.

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
.

* Loteamentos Próprios
Anún,cios com validade de 5 dias após a veiculação,

00217 Escolinha/ Guaramirim casa

em alvenaria. com 4 Quartos, sala,
copa, cozinha, 2 banheiros, área de

serviços, garagem para 2 carros e

àrea de festas. casa toda murada
com porta0 eíeírõnlco.

R$220;OOO.OO

Ref 242 Escolinha! Guaramirim
Casa NOVA com 02 quartos, sala,

.< cozinha, banheiro, lavandefia e

garagem R$145.000,PO

ReI 263 Escollnha/Guaramirim • Casa nova em

alvenaria, com 1 suite cl05et + 2 Quartos, sala,
copa/cozinha, banheiro social e área de serviço�.

75,OOmz de área construída e terreno com
.

364,50m'l. R$160,OOO,OO

Ref 241 Vila Freilas/Guaramlrim Sobrado, térreo:
com uma sala comercial. piso superior: 03 quartos,

sala, cozinha, banheiro, lavanderia e varanda

R$250.0oo,OO.

ReI: 00231 Amizade! Guaramirim Terreno
com área de 6075m2., contendo 01 casa em

alvenaria com aproximadamente 309m?, com
02 cozinhas, 02 salas, rnesanno, piscina,

área de festas, deok de frente nara o

Rio(represa). Valor sob consulta.

Rei 265 Escolinha/Guaramirlm • Casa nova em

alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos, sala,
copa/cozinha, banhelJo social e área de

serviços. 75,OOm2 d.e área·conslrufda e

terreno com 364,50m2, R$160.000,00

terrenos
Ref 4375 Amizade/Guaramirim
Terren!l.360,OOm2 R$75.000,OO

Ref:325 Amizade/
Guaramirim Lote com área

,

de 445,04mz R$70.000,OO

Rel258 Ponta Comprida!
"

Guaramirim Terreno de arrozeira
20.0ÓOm2 R$160.000,OO.'F.

Ref 175 Amizade/Guaramirim
Terreno com área de 1054,00m2

R$160.000,00

Ref 230 Ámizade/ Guaramifím
Terreno com área de 4888,QOm2

" R$65"OOÔ,OO >�
Ref 214: Avai / Guaramírim . Terreno
na Rua principal. Local privilegiado e

ótimo para comercio ou residência
R$120.000,OO.�! '>' , �::'

,

,::- �

- ReI: 199 Guamiranga/GUaramirim
,.,' '''',rreno çom 189�.780,00m�:..
,
..- contendo arróizeira, terras:'

.

produtivas. Terreno escriturado,
R$80J),OOO,OO

;"}. :'"
"

Ref: 196 Centro/Guaramirim •

terreno com 364m2 ótima
localização. R$67.000,OO

Ref 229 Corticeira/Guaramirim Casa,de
alvenaria, aprox. 200m3, 03 quartos, 01 suije,
sala de estar, 02 cozinhas, banl1eir'o,"!av;lI}deria
e garagem R$150.000,OO

Rei: 238 • Avai/Guaramirim • 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, sala, cozinha 1 banheíro e

lavanderia. 70m? de área construída (cada) e terreno'
.' com 366m2 todo mura�o, R$145.0oo.oo

)
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Excelente Casa,
em Al'to Padrão
no Residencial

Champagnat no
Amizade.Valor
sob consulta.

(
,

,

,

.
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•
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I m O ·V e I s
CRECI'-1959-J

Bairro João Pessoa
• Lotes com aprox. 350m2
.• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro, d�.. lmôvels, .

MI niãe 54.965.
A. partir d,e 'R$ 85.'000,00

, I Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de lmóvels -.

MI mãe 31.'497
A partir de R$ 80.000,00,

LOTES :�
"

,.

,

�
Il

P

r
!
�

�
"

f
ii

I
i
II

�
�
r.

�
�

,,'"'
�

�
Schroeder I, próx. Ginásio .de Esportes -mira em fase I

de conclusão - Reg. trnóvels MI.24.783.
r �

Bairro Três Rios do Sul -lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, Jinanciável 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

Lot. Amizade, lote esquina com área�dé::486, 10m2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis i\i1l'50.966

A partir de R$ 120.000,00

." CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

<.:

(.

Área na Rua Ano Bom,1.200m2,
24m de frente. Corupá/SC.

R$ 45,000,00.

Chácara lO.200m2, com casa alv. e Chácara 75.000rn', 3 lagoas e área ci Chácara 3l.000m2 9001< desmatada:
nascente na Estrada Caminho pomar.Casademadeiraantiga+rancho+1

4K d' .

o

C
"

. casa de alv. nova 140m' ci 3 garragens
com casa, a m o centro. orupa-

Morro.Corupa/SC.R$100.000,00. bb
-

.

"d'Sh d 'SC SCR$12500000 :1'.

.

o r aoconcul aJ. c roe er, ,

. ., .

Casa 60m2, 2 quartos. sala. copa, COZ.,

lavand .. 6w e garragem. Terr. de 360m'.
Ano Bom - Corupá, R$ 60.000,00.

U) Terreno 10.000m2, BR

�. 280. Jguá' do Sul - se.

UI R$57.000,OO. .

��----�
te Terreno 35.209,55m'\

� Nereu Ramos. Jguá do

Sul- se. R$ 275.000_�;s

...

Casa 66m', 2 quartos. sala, cozinha. bw;:
lavand. e garragem.Ter 800m2 R$ 110.000.00.

Aceita terreno e negocia a diferença. Corupá. Aceita financ. bancáno. CorupáíSC.
•

•
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LOCAÇAo'
- 'essa 3- quartos, cozinha, sala, bwc,
lavanderia, churrasqueira e garagem.

Santa Luzia. Próx. nova Fábrica Sr, Pão.
R$ 550,00

.... '

Ed. Belo Arvoredo· Amizade Ed. Allegro • Estrada Nova
- Apto NOVO suíte + 2 quartos, garagem, Apto com 1 suíte com closet + tquarto, Apto 2 quartos, -sacada cl churrasqueira,
sacadadchurrasqueira.P�d�d�evado��_E_n_tre�g�a_:N_o_v_em_b_r_�_20_1_1_,R_$_1_5_4_�_OO�,_OO���_E_n_t_O_u_�_b_ro_n_O_11_,_A�a_rt_ir_R.$_1_10_.0_0_0�,o_o��

alto padrão de acabamento,
Vila Nova - No final da Rua do Fórum.

R$1.100,OO + condomínio.

Casa 3 Quartos· Barra Velha
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,

garagem. Aproximadamente 80m2•
Aceita imóvel em Jaraguá. Negocia diferença

se o imóvel for de maior valor

- Apto suíte + 1 quarto, sala estar e jantar,
cozinha e bwc mobiliados, pisolaminado.

sacada cf churrasqueira. Prédio cf elevador.
Área privativa 79m2 + garagem.

R$ 750;00 + condomínio
'

Apto 2 quartos, cozinha, sala estar e jantar, banheiro,
lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.

Cozinha e banheiro mobiliados. Edifício cf apenas 8 aptos.
Possibilidade de financiamento bancário e uso do FGTS.

� , ,

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

Apto 02 quartos

• 68,41m2 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 área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-spllt pré-instalado.

"
-.

�.'i·(J"

• 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;
• 2 elevadores;
• 2 salões de festas:
• sala fitness, sala de jogos;
box-praia Indtvldual:

o Edificio
• tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;,
• portão e porteiro eletrônico;
-luzes da circulação com sensor de
presença.

Centro, Barra .Velha - SC

\ CREA 76096-6

A. NEGRI ENGENHARIA LTDA

VENDAS:�morada.
IM�RIA brasil

www.moNldabNlsil.com
473372.0555

Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca, 1314· Centro - JaNlgu6 do Sul/se
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Mil.
www.imobiliariamg.com

374· 96

ód. 1094 Ilha da Figueira, com
2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2•

R$200 mil

2 qtos. bwc, sala. cozinha. si tv,
estar: churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem.
Financiável CEF

R$ 400 mil

Cód 4005 Rio Cerro"
22000mz, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut. etc.

R$ 230 mil

Cód. 2020 João Pe�sÓa�.Édif.
- Entr.20 mil+fin Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$120 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquna- com 4

quartos, sala, sala tv, copa. cozinha.
lavanderia e garagem. terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 míl

Cód. 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos: salal copa, cozinha,
lavanderia. bwc. churrasqueira

sacada garagem· Valor

R$165.000,OO

Barra do Rio Cerro - Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,
garagem. (escr. terreno)

Valor R$160 mil

Càd. 2019'· Schoreder . Edif.

Gneipel • Apartamento 2 quartos,
salal copa. cozinha. lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$130.000,OO
BREVE EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL,

COM LOTES A PARTIR DE 6 Mil M2 - VALOR· R$50jOO 1M2
Casas Bairro ÁreafTerreno· Construção' Valor
1002 Baependí 300m� 350m' 500mil
1 046 SFSI!taguaç� 600m2 600m23pav. 5.50 mil
1048 Cenírn 532m2 150m2 800mil

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49+- Nova Brasília - 2 1065 VílaNova(2casas) 1500mt 350mil

cozinha bwc lavande 'a sUltes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa, 1066 Praia BatradoSul aprox.90m2 135mil
" ri ,

2
ala tv, s estar, churrasq,aq solar, 1075

.

ChicodePaulo 430m2 120m2 155mil

garagem. Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob Apartamentos Local

R$ 88 mil consulta.
2002 SFSIUbatuba 1 quadra domar 70m2fSuite+2q 95mili
12020 Schroeder Centro 2 qurtos 130mill

..... 00!!00!"""""""!"""""!""!"""'-------t2017 Amizade Cond. 3quartos 125mil
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2018 Centro Próx. R. Proc.Gomes 2/3 quartos 160mil

Temos projetos com equipe déarquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próix. PostoMime 2quartos 1.20.míl
Terrenos Área

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os
3040 Centro{prox.Kohlbach)

desgastes estressantes, e emocionais de' uma construção por nossa conta, 3051 GuaramirimBR280 2,450m'
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves:' 3054 JoâoPessoa 918,00m'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3055 Rau 350m'

(S.f.Hl,mln.h.ª.. CAS.A.mi.nnª .. V.!PA! ���ras SFSIRibeÍfa 172.000m'

.m��is��t�,n_t1iJ:tQs 4005 Rio Cerro li 22.000m2
4006 MassJRibGustavo 201.000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m1 • (Prox,Palhoça)
Aluguel- Centro- Casa 3quartos+camaemb.+arrnarJo

--------------------------------

3.000m'+/-

3aluguéis
-650mil

, 500rnil
180mil
50mil

250mil
220.mil
180mil
150mil
R$75Q,OO

,. P�RJ\.IVElVOfR: f1 C·(jt\lfPR�R'. i� A't.!,(JG'ARl dU� Ã'O�'\1I!\tfS'rR){���!"S'r:�:jJ tI\1é'V�L.
�

� _ . Jt��I�;·=��9(�;._g. �@)�·S��_���i�W��lÇª}.��ª'f�_��ª�º��E���!ª�. �_l

'.

Apíit'L �{tl'�'I)J 1 dÚltiti!., �a�.. tllt" áll!il lllli'\\" &WI;. !:liítadil ti
dH.Ul, ê y;Miígm!l. RB:it:ktlthll di.i� lúi;J.i;t� At.ii?_?d,; Rl54.I'(,6JJ.

25 anos de bons negócios!� '..
.

A.?3rt. 101.;,·itrd:. \�tit.:, 01 ná!e� �.aja, tbli:fllm. !:rflt, kfrclltL�fJt
e sJi'i'tgínk
R CiiÚt! Htit�y Núdith· fté\iíd, 5úd T;Ó;le1, ,MJ@H*l R� fl5D;lIfi

... íaM. a dtf;Yl4., t�h., éi)jXi( {(.t., ú..,·J, WtiU1i.l!!�Út. f.' '#1ifrgtiOt
,

R.em Jô·';, (<.lha'" tts s: Etl M�ri!} ,,���... ·AlailUH' RS ano 110"Q!1. ",'OC>�. Mo.; "'. .• '$.O.�,/

r"M'�' N'
:.$,,> o,, • "

, .

FO,N'E: :(47) 3371·,,2117'
PLANTA0 VENDAS: ,8.404.,.8498 I 9183,.2333

.. :' A;tilirt. 2 dMtYlt.•, &i1;ki". ttilkiha, n,.,!}. $h'II'H1f.fi;t e- 'JiYf.tgHtn,
R. C;�t'Ú· ii, Harl�th;f{t ;:i}4 • €il P&.:!tj Ruii l\lú�u!it R$1SD,(I{i

,
.

. "-p3ft J rl'ttmit ;:� 01 ·n.riié�, Si!!n, ;{úlifóli, b'jafjtier,;m��t'O

sóda!. �ark, tum ti'í*.MfSdQIJMila e cit.w�, '(ái'lil�' de ,)i:iXá-úérrL
R J;'i&âQ lb P.b 5"àr.oo 'flil "ftl"wd PiíQsnh Mlt/i."!!' b '1 1(4\ 00t.. .. , ».:':1;. .......

.• ,�:.:.,.. t ..
.

...

_'" , ). .�. ,. $;. >6<::..,;�' • •
•
••, � �<

-e
3rt. J, rl'tnfitc��'tb 1 m!12), SWa, ("{llÍttNi, lN..e, !.!tv.&'rli,d'!i,

. t;I'W!fa�f&, :ta!!arllfe gàr4�ht .,\'

Ft J!l�é Paf'.ufi#ll, , iíli MJamílL Nl.lg:Uí.-l R.$ 70i},G>Ji

.. �àfL 2 di.íWil't,; ,Mlíl"i'ti,t, Iih'lWi.ll., U#p" séi.;i1d:í é @Ilf;�l,
R\t2 rli�lrrí�* ti� rl'bta Erl, Bdi! \!�ÍlÜi. lilugueL RS 600,00

piltt m.'\) 3 dÚf;l1'lt i�l!lk.á) 'umil !wllei, !&a.�nhi!,;, .

ii!\$S de Sel'Vlç:.1, ti1h0. tlaft1áa tti!t: IftJ.ltáSqUiaíiá t' {iill�4IliI1.
Hll;$ T�úi) RiJllilc Real Pi'litjmi RéÚti.etKe-. AIIll1íU�I:l�S 9�Y.t\D

�,'��j""E -r:<.' . ." '

.•...l,.
' .

A�' ".'"
"JJI1'-"t::; ;;p:!Naocrs. (�mH1w..ru�, aHo !pilt1rSI:<, 'eont€'i1ilC '.I,J oowrl'{'/.l!1ç,s t
':?�fl6� 1)1 ;J!tt;d 'M1!,ad;;), sala da e&af, êsCrit:lrilL wpn, (OZ., h1{,� .;_
s('xm.!. lavaoo, atse de a.ervJ;ú. varanda rI churras<jlie1r.a & Q!'Ifagefll. §
Concd:J!r4niO nfefEce �J!J&i!1t s·WÉI:H'lE' 1!!5!3.S, j:iscina e pla�igrnur!{L' !.
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�RICARDO

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenana com 1
suite + 2 quartos, i vaoa de oaragern e clemais

.

dependências. Opção 1 R$28ü.OCO.OO com

.. tro�a O�)Ç�O 2 �$.250 OOO,í)O sem troca

cad 338 Casa Aivenaria mobiliada,
Bairro Amirade , 3 suítes + banhero

social, e demais dependências, 2 vagas
, garagmn, R$S75.000,OO

CÓO 360 CASA. B3,rro Três Rios oe SuL
1 quarto, 1 Banheiro Social. Cllurrasqueira, '1

vaqa de Gilra!)H!Tl e ,jemais d�pe(jfncííls.
RS12B.OOO,OO

't"

Cód 361 Bairro Centro, Casa
3dorrn,1 sune.z Banheiros .Sala de
TV, 1 vaga de Garagem, demais

.
dependências. Val�r �S.340:000,.O,O

Cad 213 Vila lalau • Residencial Saint
German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

Apto. tipo 2: R$155.000,OO

3376·5050

f·�/�'é>é�
I
I
,I'

I
II

II ,lW..... _ .U!J...'-."4........I..... II
! S��)ho'l<és��I'QPrh�tiÚiosJ Néçesshcl0'105 de irnóveisparq 11'I i9;:���.�t ,cli�e6mQS de f�turo$' iri(IÜmf'�OS iá (Qdostf'deJos! i I
l �.,le�,i;.•:píóV.'!CVJ:�eIUn.iC�m.br 11I FÕ_: aa�":J""

. I,
� � �
I Ruà José Albú$�.i20 (lateral dá Reinoldo. Rau) l '

I! Centro iJaraguá.doSul· ....?SC I
l1:;;:�;;;·�:i��;;z:�:!:::�;�:�:;:�:;::�;;;;�:��:�;;::�;;:.;;;.,,�;;:�:::;:;:�"�;:;,;::::::':;:::;;;"';:.:�;;:�:::.:�;�;;;.:;::;:�:::;:o;;;:;;�;:;:;::::::;;:;::�;�:::�:;:;::;:;;;:;;:;:;�;;;::::::;;:::::;:::;:�:::;;::;;;;:::;:::::;;:.;:::;;;:::::;:;;;:;::::,,:::;;;,,�:::;:;::::;;;:�::::.::::�:;;;::�:::::;:;;;:::;";::;:;;:::;;::;.:;:;:;:;:::;:::::;:JJ-

LOCAÇAO
• Apto Francisco de

Paula,com 2 quartos, 1

banheiro,churrasqueira
,1vaga garagem e

demais depedências
R$575,OO

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R.$65.000,OO
Ref 1.06 Cnácarra no bairro vieira

com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato
água valor H$90.00D,OO

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Cad 354 RS350,OOO,OO Terreno
com imóvel Bairro Vila Lalau

• Apto Vila Baependl,
com 1 suite + 2

quartosj banheiro
social,1 vaga de

garagem e demais

dependências,
RS650,OO+Condomínio

Ref 120 terreno industrial

Guararnirim com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. se 413 R$250.000,OO
Ref 112 Terreno industrial BH 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno cornercial no bairro
São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000.,QO

Cod. 364 Terreno Valor a consultar

Ref 116 chacaré em Ribeil'ão grande
do norte com 40 mi! metros
quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 ['!'li! pés de eucatipto com 4 anos

água corrente RS75,OOO,00

Ref 113 Casa de madeira em

Guararnirim no bairro Corticeira com

3 quartos 2 bwc com lage valor
R$42.000,OO

Ref 118 terreno comercia! rua

teliciano bortoline barra do rio cerro

com 1180 metros quadrados sendo
18 de frente R.$290.000,oo

IMB63 • Apartamento na

Planta - Barra do Rio Cerro
. Com área ulil de 70,.45 m2 ,

ENTREGA DEZEMBRO/2012.
R$115.000,00 E aptos com

87,54- 1 suite + 2 quartos, e
demais dependencias Aparlir

de R$ 125.000,00

. .

i�·PI�II'ãô:,,:M�rc;o'· 8826�5263'�:Geóvalie; 8â27�239' .

���/�I:'�t�i'i���«;;;�', ':J.��.:,: .�1rf�·��;�' j��?" ;. J o::"vl/.:J.\ • (H>�',. .�.� �:��!.;1l!. Co {�. :�;� � s.}� ':;t�t _.r ;�"�' '

.. � (�;��I;t,:�ff? ,;�.�' ,·;;..�":�ii· ;��w.�;�;�;t�:�,���:1;�:0�;;s�,� :�"j�\t��J(?'t/��$�� :'-á,�

R. Feliciano Bortolini, 1081 .. Barra do Rio Cerro

locação - contato@imobiliariareal.net

IMB44-

Apartamento novo

na Barra, com
área de 72,!líl OI?,

sacada com

churrasqueira, 2
dormitórios.

RS130,OOO,OO

CASAS

www.imobiliariareal.net

IMB34 ... Casa no

Amizaúe - HUA
EMIUA HORNSUHG -

1 i 0- Conttlfldo i .

sUlte+ 2 Quartos.
Closet,Saia Jantar.
Lavabo.Bibiioteca,
Piso em porcelanato

em todos os

arnblenles. Área de
232 rn'� construída.

R$650.ÜQO,OO

IMB102 - Apartamento
na planta .. Rio Molha. A .

partir de 68m2, com 2
dormitórios, sacada com
churrasqueira, a partir

R$115.000,00
114, cem 3 quartos, sala, coznra, BWC e demais IMB38 Casa no Baillo Jaraguá 99· Rua Arduino Perini. Contendo I surte

depend .. Terreno com 450 m2 e área Gonstfuida de 140 + aquartos, sala. cozinha, BWC, lavandena, garagem, churrasqueira. Área
m2, RS! 95,000,00 . de 95 m2. RS128,OOO,OO PRONTA PARA FINANCIAR

1MBIlO - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMi\NN
···488, Contendo
:209,00 m2 - com

2401 trate e 22,50
fundos,

RS630.000,flü

flEF 0143-
Termno fH).
8airro Aflua
Verde- Rua
Bertoldo

EnkeTerreno
15x28, área total

de 420 m;:.

R$110.000,00

REF IMBU • Terreno no Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer
n°'1571.Contendo 17.50 x 40 - área total de 700m�, e* casa com 60 m<

em méDia, R$380,OOO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.schellercorretordeimoveis.com.br
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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.
R$180.000,00.

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

070- Três Rios do Sul, aparta
mentos com área de 61 ,36m2
R$110.000,00

026 - Santo Antonio, com área de
475.650,00m2• R$550.000,00

136 - Rau, geminado em alvenar
ia com 199,OOm2 R$250.000,00

150- João Pessoa - casa de al\1. cf
aprox. 280,00m2 mais galpão. Iert
cf 1.574,10m2 (aceita apto de menor
valor) R$430.000,00

071 - Barra do Sul, casa de alvenaria
com 94,5m2 e terreno com 300,OOm2.

R$75.000,OO

061 - João Pessoa, casa de alv.

c/ 327,23m2, edícula, cach
oeira, lagoa, e terr. cl 190.600,00m2

R$795.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de

alv. de aprox. 68,00m2• Terreno de
443 50m2 R$126.000 00

009 - Centro, casa de alvenana cl
317,00m2 e terreno com 900,00m2

R$583.000,00

Residencial
Juüana

Apartamento nO
303 - 3° andar
MOBILIADO -

R$160.000,OO
Com 1 suíte + 2
dorm., saia,
cozinha.

íavandena bwc
social, sacada c!
churrasqueira e 1

vaga de qaraqern

AMIZADE·
LOTEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
.

FLOR DO CAMPO" :

Apartamentos com f
02 dormitórios, 1

.

bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
R$ 130.000,00.

VILA NOVA
Residencial Grand
Ufe
Prédio com elevador

- Apto nO 503 - Sala

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + l
quartos, banheiro
social. sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e rebaixado
em gesso.
R$255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa
com suíte mais 03 dormitórios,

bWG socal. sala de jantar e
estar, cozmha fechada,

lavanderia. Churrasqueira,
lavabo e garagem nos fundos.

fl:1etragem da casa: 193,00m2
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 - Nereu 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, constituído com 02 geminados de mais ou menos 139,00m2 . R$650.000,00
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$56.000,00
083 • Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
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 pi indúsma) 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 362,50m2, (Residencial Munique) R$98.000,00

"';'�.
- ',' •• �!, ", -::-':'; ; ,:_ :;::. ",' ::';;.' >" ";;'. ". " '<;;" '

:' ,;;. .:.;

;,:, �:::'.: :'.

A.

CASAS
028 - Ouro Verde -casa de alvenana cf 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr. 307,51 m2. (acetta imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 com casa mista R$90.000,00.
090- Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 R$32.000,00.
120 - Estrada Nova· casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00·
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 02,00m2 e terreno c/ 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de avenana de apràx. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$178.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenana 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 avenara com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00.000,00

smos '

038 - Rio Cerro com área de 175.000,00m2 R$250.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área dr 72.000,00m2, cl casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00
030 - Santo Antonio, cl casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m2. aceita imóvel de menor valor R$450.000,00 ..

APAI\TAMENTO
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00
106 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 R$230.000,00

LOCAÇÃO
Apartamento Amizade R$700,00
Apartamento Centro R$700,00
Apartamento Centro � R$850,00
Casa Nereu Ramos R$550,00
Casa Estrada Nova R$700,00

GALPÕeS
025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,00m2,terreno com 504,00m2 R$190.000,00

/.
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DELl
PRADI
IMÓVEIS

VENDASt
(47)3370-821'1
,'(47),33�'O"8Q99'

Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO ;�CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com '$
asfalto, ligoçôo de energ ia, telefonia e tv 1

a cabo com caixas individuais i

subterrâneas. Trotamento de esgoto e iI
todo infra-estruturo para construir. i

�� Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Imóvel Localizado no
Loteamento Pradi I

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrada, um bwc1 área de

serviço, garagem coberto e murado.

CRECI317t-J

• ReI 213 Vila
Nova: Residencial
Marco. Apartamento
de 69,64 m2 com
01 surre + 01 dor
mitório, sacada com

churrasqueira e 02
vaga de garagem.
Entrega em junhO de

'.'

2D12

• ReI 250 - Vila Nova:
Residencial Berta Klann,
Apto' 304, 4° andar 01 suíte,
02 dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, sala, de tv,
bwc social, topa, cozinha,
área de serviço, sacada com

churrasqueira, 02 vagas de
garagens, salão de-festas.
Apartamento novo.

, Sol da manhã.
�:��: -�-��.�M�iA�-';:· -r.:';·�·!
:.. -

..•..•;.--" -:à::·-::;::;:·:::�:;�;-
- -

.w

Terreno com área
de 19.357,00m2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes �.
. �

. próximo a Unerj.

)

Classimais 35 (
< .

(
I

<

l
(.
).

Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.

Terreno com área de 1.287 ,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-centro .

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de
2.020,75m2, localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Terreno com área de 10 005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul. (
!

Para mais informações contate-nos!

.•;ij ALBERTO G. MARQUARDT
corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

Rei 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de.

serviço, dispensa, bwc
soca, área de festa com
Churrasqueira - Terreno

c/334m2 - R$182.000,00

• Ref 086 - Barra do
Rio Cerro - Terreno com
945m2 - R$77.000,00
• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno cf 334m2 -

R$ 67.000,00
• Ref 092 - Barra do

Rio Cerro - Terreno com
334m2 R$ 73.000,00

Ref 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno C/334m2 - R$265.000,OO

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

/

< "

281 - Amizade: Casa alvenaria com 01 suíte, 02 dormitórios, .I!,. f
sala. cozinha, bwc, .Iavanderia, churrasqueira e garagem, 320 - Jaraguá squerdo: TerrenQ no Loteamento PaIm

,
..:g.*r..l0tT14>I����i�1�ACm2..R.���.�.� .KJi��M�,$.. �.'.. '. ..:_�..,.eI1J;jtw�. �·3t.�5�m.7.aU.�.·�re® .�ar��o .•• IC1t4Ut�. '"

..�. ',.;.�:.�, ,.;.;;':;.;- _,;._. .. ... , _,;.;.;, .·.·.·;:;,;·:·;:.-::;,:·;:::.·:�·.�: ...·.·_·.w:::· o:; ,:, ',,', •. «' ,-.-;.;.;:;. :;':::�.:.:,;::::: .:; ,'- .'
_';

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

' ,

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

, ,

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

'""�,,�, RESIDENCIAL ADELAIDE .

Residencial Adelaide no bairro
Amizade. A_partamentos com área
total de 124,00m2-e área privativa

de 82,OOm2, comt suíte + 1
.

quarto, banheiro, sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 apartamentos por.
andar. Acabamento em massa

corrida, 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 imobiliária em até 60 vezes!

Terreno no bairro João Pessoa com
306,00m2, 100% plano, pronto pra

construir. Última unidadel R$69.000,00.
à vista ou 50% de entrada e o saldo

p�rcelado em até 60 vezes. Correção pelo CUB, Após a chave, CUB + 1 % ao mês,

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais
dependências, 1 vaga de garagem, à partir de

R$129.000,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até 60
meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

Sobrado geminado no Residencial Boulevard com 1 suíte com
hidro e sacada, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
lavabo, área de festas com churrasqueira, garagem, ótimo

acabamento com porcelanato na sala, massa corrida, gesso, vidros
tem erados. Valor: R$270,OOO,OO ne ociáveis,

.

Sobrado com 170,00m2, suíte + 3 quartos e demais

dependências + edícula de madeira com 50,00m2• Terreno
com 360,00m2 todo murado em rua asfaHada. Livre de

enchentes. Próximo da nova Lecimar. Valor R$210.000,00.

Jaraguá Esquerdo - Terreno no·

Condomínio Azaléias com 721,57m2
. (27,00m x 27,00m) R$210.000,00

Casa de 11 0,00m2 em alvenaria com 3 quartos e demais
dependências. Terreno com 525,00m2, livre de enchentes.
Próximo.ao mercado Alexandre. Valor R$250.000,OO.

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.

Sobrado geminado no Champagnat com 3 suítes, sala, cozma lavabo, área de festas
com churrasqueira, garagem, todo murado e jardinado, Otimo acabámento com

massa canida, acabamento em gesso, porcelanato na sala, vídros temperados, valor:
R$33O.000,OO

. O LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662
. .

Cod 11001 Apartamento 01
suíte + 02 dormitório semi
mobiliado Valor R$900,00

Cod 11005 Apartamento 01 suíte'
+ 03 dormitórios Semi mobiliado

. Valor R$1.000,00

Cad 12002 Sala Comercial Centro
.

com 72 m2 Valor R$1.500,00
Cod 13002 Galpão com apmx, 667,00

m2 + 02 BWC Consulte-nos
.

Cod 12010 Safa Comercial Centro
com 62 m2 a roxo Valor R$900 00

Cod 10001 Casa 04 dormitórios
Valor R$1300,00

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 21,e 22 de maio de 2011 Classimais 3,

,0 L

ENE
I .

TTI

CASAS:
• I '

Bairro estrada nova � rua joão rJ)iguel da silva, 514 - 02 qtos,
si, coz, lav., bwc, gar. R$300,OO
Bairro:Rio Molha -Rua André Wrtkowski, n° 78 -03 qtos, si,
coz, bwc, lave gar. R$890,OO. ,

_

'

Bairro:Nereu Ramos -Rua Genaro Sarti,n° 118 -02 qtos, si,
COZ, bwc, lave gar. R$530,OO.

6.094 - VILA NOVA - Sobrado
com área de 526,57ri12. 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

6.232� CHICO DE PAULA- ter
reno com 67.658,79 - frente:
285,37 -fundos: 246,00 -I.

,

direito: 221,00 e I.esquerdo:
334,60. R$280.000,OO

APARTAMENTOS;
Bairro:CElntro �ua Paulo Schiochet,n° 110 -01 suite, 02
qtos. sI; coz, bwc, lav, sacada c/ çhurrasqueira gar. R$950,00
Edit. Nova Yor1<

..

Bairro Centro: Rua Nelson Nasato, n° 46 - 02 qtos, si, coz,
bwc, ,Iav, sacada c/ clJurrasqueira gar. R$600,OO -EditFerretti
Bairro Centrd:Wàtter Janssen,n° 55 - 02 qtos, 'si, coz, bwc,
lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$660,OO -Edit Dna.Helena
Bairro:Centro -Gov. Jorge Lacerda, n° 310 - 01 suite,'01 qto,
'si, coz, bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar. R$680,00 -

Edit. Sta.Luzia
Bairro CeRio - R. Proc. Gomes de Oliveira, n° 717 • 01
suite, 02 qtos, sl,'Côz, bwc, lav, sacada c/ churrasqHeira gar:
R$900,OO Edit. Ana Paola •

BairrQczemiewicz -'"R. Francisco Todt, n° 960 - 01 qto, si, COZ,
bwc, lave gar. R$50Q,00 Edit. Guilherme
Bairro: czemiewicz -Rua Paulo Beckemdorf,n° 230 - 01
swite; 2qtos,1'I, COZ, bwc, lave gar.R$900,OO -EcfrL 0411has

, Bairro Vila lenzi ..,flua Victor Rozemberg,n° 384 uite,
2qtos, 51, COZi bwc; Ia e gar:R$700,00. '"

, Bairro Vila Len
. .

a Urnbelina da Silva,
si, coz; bwc, Ia

"

Bairro Trfa M
, -2qtos, 51, êoz, bwc ê gar:�$380,OO

,

Bairro:São luis '.:...RiJa Cartas Tribbes, n0141 -02qtos
bwc, lav, sac e.gar. R$580,00
Bairro:llha da Figueira "-Rua Servidão Rosa machado,W 11 0-
01 qto, si, coz, bwc, lav.R$445,OO

'

Bairro:llha da Figueira -Rua Servidão Rosa machado,ef 110-
01 qto, si, COZ, bwc, fav.R$556,OO '

B�irro:lha'da Figueira... R., Ângelo Ben�, n° 141.02qtos" si,
COZI bwc, lav, sacada.c/ churrasqueira e, gar:R$600,OO Ed.if;
Difiori

• .,.

'''",

Bairro:Jgua, Esquerdo - Rua Clemente Schiochêttn° 223
-02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$580,OO

.

Bairro:Amizade -Rua Arthur Enke,oo 231 � 02qtos, 51, coz,
bwc, lave gar:R$420,OO -Edit. Parisi
Bairro:Barra do Rio Cerro - Rua Plácido Satfer,n° 87 �03qtos,
'si, coz, bwc, lave gar:R$680,00 Edit. Cezane

Bairro CentenáriQ- R. Heinnch Augusto tessmam, nO- 421 �

02qtos, si, coz, bwc"l�v e gar.R$520,OO �"
Bairto Água Verde ·1:R.Jorge Buhr,' n0336 -02qtos, ,si, COZ" .

bwc, lave gar,R$550,OO
'

Bairro Jguá 99- R. Oscar Schneider, n? 301 -02qtos, si, coi,
bwc, lave gar.R$550,OO .

.

Bairro Vila Nova -R Guilherme C. Wadkergagen, n° 624 -

01qto, si, coz, bwc, lav, sacasa e gar:R$480,000-Edit.Morada
. do.Sol
Bairro Nova Brasftia -R. Egydio Vicente de Souza, -02qtos, si, r

coz, bwc, lave gar:R$580,00
Bairro Nova Brasilia�R. Jose Emmendoerfer, n° 851 -02qtos,
si, COZ, bwc, lav- e gar,R$640,OO -Edit. San Rafael j

. 6.198 - RAU - Casa de alvenaria
com 1 quarto, sala, bwc, lavan
deria. R$115.000,OO pode ser

financiada.

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.

6.187- AMIZADE- Casa de alve
naria com 01 suíte com banheira
dé hidra +.02 quartos, sala, copa,

.

coz, área de festas com chur

rasqueira e garagem para 02 carros.

R$280.000,OO
'

6.225- JGUÁ ESQUERDO- gemiando
c/ 1 suíte, 2 dormitórios, sala de
estar/jantar, lavabo, cozinha, área
de serviço, bwc, área de festa c/
churrasqueira. piso inferior com

porcelanato e piso superior com
láminado. garagem. terreno 156,25

(6,25 x 25,00) R$240.000,00

6.155 - BARRA - Bes.Cez
zane. Apto com uma suíte, 1
dormtórío, cozinha mobiliada,

sala de estar, dormitório: banheiro,
garagem. área útil de 66,11 m2.

R$150.000,OO

6.231- VILA LALAU
casa de alvenaria cf 3
quartos, 02 bwc, sala,

, copa, COZ, lave gar. terre-
'

no com 367,50m2 (17,50
X 21,00). R$280.000,00

6.217- CENTRO -terreno.comercia
com 1.275,OOm2 (25,50 x 50,00) O
terreno possui 2 edificações de alve-

,

nana, a primeira com 300,OOm2• Sendo
restaurante na parte inferior e 02 aptos
na parte superior. A2° edificação tem

200,OOm2, sendo um escritório na parte
'. inferior e um apto na parte superior.

,

KmNETE
-

Bairro -São Luis -Rua franciscb hruschka, lote 148 ..:.são luiz
� 01 qto e coz junto, bwc. �$250,OO
Bairro -Esnada Nova -Rua. Jose Picoli, 510 -01 qto_e coz

junto, bwc. R$250,00 '

_'

Bairro -Centro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n° 88 �D1 qto
ecozjun(o, bwc. R$3�O,OO

"

.

'

"!;.

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

alvenaria com 1 suíte + 2 quartos,
sala, coz, bwc, churrasqueira, lav, e
garagem. TERRENO: 389,00 (25,00,

X 15,80). R$250.000,00
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CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO I
\

!
I
/
/
/
/
/

I
/

i
/
/
I
/
I

I
O Apartamento. i

I
/
'1
I

I
I

Sacada com churrasqueira' I
Swe sociaí I'

I
I

Vaga de estacionamento I
f
r
I

1
-

r
I

'. f·
1

1
I

.1
I

'1
I
./

.
I

o 'Resi�dencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

Brinquedoteca
Playground

.

4 apartamentos por andar

i
I
I

I
I

.

,I
I
I

'. ,i
I

RESIDENCIAL

Piscina

Estacionamento privativo . Espaço fitness .

PQrtão eportejro .eietrõnko
Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

2 quartos.
Sa�a de estar e jantar
Corinha

Acessibilidade para idosos e caderrantes

Coleta de água da chuva

sensores de presença

Entrada + Parcelas + Finandamento Bancário

ESTACÕES
.»

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS.
.:o •.

, Faça já sua' reserva

LOCA AO RESIDENCIAL '

"
,

01 QUARTO:'
,

- Ed. Emilie, Centro, R$520,00
- Ed Prímula, Vila Nova R$530,00
- Apto Firenzí, Chico de Paula R$40.0,OO
_ Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,OO-·,

"

_ Apto Dona Anto�ia (Nova B�asi!ia - próx.
Lojão da Vila) R$470,OO ·c/ condominio
'incluso.

_ Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
.: Ed. Bruna Mariana, Rau, R$q20,OO
- Ed. Manacá, Nova,Brasilia R$430,OO;'

'l3n,�mt0�"
\YIDD��

�

. 02 QUARTOS:
"

- Ed. Raphia, Centro R�800,OO
_ Ed. Centenário, Centenário R$550,00
,_ Ed. Jardim Das Mercedes, Vila Nova

R$570,00
- Apto Schroeder, Rio Hem, R$900,00 .

_

- Ed. Ferreti, Centro, R$580,OO,
.

- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,OO ,

- Ed. Lancaster, Nova Brasilia, R$730,00'
- Ed. Saint Iropez, Centro' R$850,OO
_' Ed. Prímul?, Vi1a Nova R$700,OO
_ Apto Nova Brasília R$380,00

-

- Apto Schroeder _ Centro R$600;00
_ Éd. Denis, Nova Brasilia R$600,OO
_ Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,OO

- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada c/ _ Casa cml Ilha da Figueira 220m2 R$2000,0,0
fogão + Split R$'11 00,00

�,

, -63 QUARTOS:
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$1.1 00,00
- Ed. MODise, Vila Nova R$900,00
- Apto Czerniewicz, R$6,50,OO
_ Apto Scbroeder Rio Hem R$900,OO

.

- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$630,OO .

- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro�R$680,OO
_ Ed'. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir
de R$1.100,00

- Ed. Procópio, .Centro R$1.1 00,00
. .'

.

- Ed. Figueira - Jlha da Figueira R$850,00.
- Ed. Dom torenzo, Centro R$.800,OO

CASAS:
- Oasa Chico de Paula, 2 quartos, R$680,00 .

.

_ Casa mista, Chico de Paula R$550,OO
, - Casa Rau, 3 crtos, 135m2 R$1300,00

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,OO
_ Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtbs
50m2R$500,00

- Casa madeira, Barra Rio Molha, 3qrtos
.

50m2 R$600,OO
.- Casa 'Barra Rio Molha 95m2 R$1 000,00
_ Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada· .

,

R$2500,OO
_ Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO

Área de serviço'

'Área Privativa '

.' .. _ ,. 1 _ , .

'SALAS COMÊBCIÁt$,;;m
_ Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,OO
_ Sal cml Chico de Paula _ 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro. c/363m2 H$5:000,OO
_ Loja térrea Centro cl 372m2 R$6.000,OO
_ Sala Iower Center, Centro R$1300,00
- Sala cml scnroecet próx. Prefeitura, Centro
R$1.100,00

-.Sala cml Centro, c! .55m2 R$850,00
- Sala Ed. Tulipa, cl 97m2, Centro R$1.200,OO
_ Ed. Marangoni" Vila Nova - 25m2 R$450,OO

, GALPÕE'S
- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

R$1800,OO
- Galpão Alv; Centro c/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Barra Rio Molha, cl 4 bwc +

escritório, 520m2 R$4.500,00
- Galpão Três Rios do Sul cl 698m2
R$4.200,OO

.

tERRENOS PAHA LoêlÇÂÍ)
_ Terreno (lI�a da Fig. _ próx. Brasão) 3 mil

.

metros R$1.000,00
_ Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

<

www.parcimoveis.com.br.

www.seculus.net
imobilia"riaseculus@netuno.Com.br

.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
'

"

CASAS VillUlU/IUlmU/U/IUI//llffJJilnJ/UlHlim_mmUlnJ/IUI//H!JIiU/llIlI/JIUJ/UlliIIllIllII'HlimJ!i1//ffJJimUlUWIIllilJJUIIWI///UlOiCUlJIUI/iII1Hli11ID_UJlIJ!llilnJillRll1HJ//lllnmlnJ/IHU/lmtmnJiDi/JJiJIII/Jllf/JllUlIJlI1IfflIMiUl/llJlUnJiD#IU01lJitmlJJU_l/lJ1l,HlIJjnJIJJ/IWIDI/llIll/IIl1II///llIiIlIllUli1Juu:mmill1lJHHl1iIblH111U/OOWIU/'lill1nWU/II/JIlffi1JHI_WUlflJllllnWlJilllll/llIl1ll/WJJfflIHIJU/UI//U1IJHI!ilJJ7!i1if_nl<mm/mfflIlIHll/UJiIIlJIIIIUffU/flIlU!JJmJI!_IUlnWllIIIIUl.WUlmlllYillll1lll1H!JlIHJl1!UlllHiJllJilJHJlI/i/1JHlillHU/WJJIIIUUlUnJ/J//UlJIIIIIJllUlDJJIIIIII!üJllIUlHlinmmUUJ/I/il111WUlII//llIIIllIDI/JJL'W1IJUUi11IIJ1IIUJlJIJUJ/IJIIUJ/IIIUU/UliII/UlliI/lnJJiUlOiIll//mJi_mlHlilW!1lmmWUI/nllIIIImJ!i1IIHIJIU/ltnlHU/UII1J!WJH,lI/JIDlllJlJllJmnWUU/Ilili/UlIII/IIU/U/UI/I/JUUIIiIIlIlJ/IIIIIIH/J/lJll1lJn.mJ!i1W111/I/HIlIIIHfflnJIll.

Rei. 007 - 'Amizade - Casa cl Suite master + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha'
mobiliada, depósito, despensa, escritório,

lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia· Apto
. de 1 quartõ, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$115.000,00. Aceita
1inanciamento bancário. .

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
Aceita'

quartos, banheiro, sala, cozinh:l, lavanderia e
,

garagem. R$115.000,OO.
Re1. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - �$139.000,OO

ReI. 012 - Tifa Martins - casa c/ 4 quartos, 2 .
Ref 015.- Rau - Casa cf 3 quartos, 2 banheiros,

banheiros, dividida em duas moradias separadas. churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$120.000,OO. R$233.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf
1199,60m2, Ideal para construção de

g_IHIlJi TERRENOSII!J'---._-

ReI. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2
vagas garagem. R$49�.OOO,OO.

I
I

. i
• Ret 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO.

• ReI. 201.1 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua astauada.

'R$98.000,00.
- ReI. 2006'.:.. Barra do Rio Cerro-terreno 650, 15m2. R$93.000,OO.

- ReI. 2001':"Jaraguá Esquerdo- Terreno com 375,OOm2. R$1 08.000,00.

• ReI. 2003-Barra do RioMolha- Terreno com 348,24m2• R$110.000,00,

Ref. 036 - Centenário - Casa cf suíte +
2 quartos, 2 banheiros, garagem, movels

na .cozinha. R$245.000,00. Aceita
financiamenfo bancário.

- 'TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRurR, CONSULTE-NOS.

ReI. 034 - Schroeder - Casa cl suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212m2.
R$530.000,00. .

Vendas e locação �õShopp�Brerthau-pt---------�-'-----:�"-�-----l
Comodidade de um horário diferenciado Fone. 47 3371.8818 i

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785
. i

.__ .... __._.__ .__ .. . .:.. ._. J
"_, ...... _' ... _� ,_ ...... �_. '_' _.�_ •• _ ... __ , . _.,_. '_�H ..

<,
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GIRASSOL .;

IMOVEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h�Omin às 18hs de segunda a Sexta.

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha daJigueira
com 3 dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO.
aceita casa em

Tubarão!

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais, dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,OO mais condomínio.

• Apto no bairro Ilha da Figueira - Loteamento Malibú,
J

3 'quartos, sala, cozinha, 2 BWC, lavanderia e garagem
para 1 carro. R$800,00

• Terrenono bairro Chico de Paula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2• R$155.000,OO (Aceita
se propostas)

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx . ao Champagnat
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

.

saldo parcelado.'

f

Cód. 1855 -r- Vila
Nová - Apartamento
com 03 quartos,sala

.

em dois ambientes,
bwc, cozinha.
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha. '

lavanderia e bwc.
. estuda propostas
R$168.000,00 com

02 vagas

Cód. 2307 - Vila Baependi - ARto de frente, quarto
andar, sol nascente, com 74,S0ri12 privativos sendo, 01
suíte, 02 dorm., sala de jantar e TV, cozinha, lavanderia,
sacada, bwc social, 01 vaga. Acabamento de primeira
linlla. entrega em junho. prectio com elevador, salão de
testá e hall mobiliados e decorados. R$185.000,00-

. estuda propostas

I I

,

Cód. 3000 -'Três Rins do Sul- Loteamento Kniess.lotes
entre 330,ÕOm2 a 610,00m2, aceita financiamento

bancário. a partir R$ 60.000,00

Cód. 2851 - Centenário Terreno comercial e para prédio,.
possui 2.047.00m?, sendo 22,OOm de frente para a rua

Waldemar Grubba. R$1.000.000,00 - estuda propostas

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes .c/ 248,75m2. A partir

de R$140.000,OO
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9-135-8601

3371.2357 .www.parcimoveis.com.br
R.Cel.ProcÓpioGom.esdeOliveira,1207 vilson·@parcimoveis.com.br

�.""""
ICód:--175 - CASA ALVENARIA, Barra do Rio

"

.
. CÓd�5;2�:APARTAMENTO, Bairro Ilha d�Figueira, com I

. I Cerro, com 73m2, Terreno com 204m2, 3 Cód: 177· CASA ALVENARIA, Amizade, com 158m2, . 71m2 de área Util, 2 dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga

�l;_��B!!���::�_�:�������� :J;�:;��;��;��!;;�;�5���t_� ���::�;�;;_:���;;i���.
,.

�:��<t;,COL'\J�
.

'\J�"

BarraSul
A imobiliária da" Barra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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P6;�mÓvels .

www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em
.

reendimentos Imobiliários. Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suite
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na coznha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 039 - Jaraguá Esquerdo':" Casa c/
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$249.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Apto com suíté + 1 quarto, moveis
sob medida na eozin�a e banheiros.
excelente IDealização .. R$230�OOO,OO.

quartos, sendo 3 suítes, churrasqueira,
2 vagas de gara_gem, excelente

localização. R$350.000,OO.

Ret. 031 - João Pessõa - Casa c/2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
c/ suíte + 2 Quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ref. 022 - São Luís - Casa Nova com suite
+ -2 Quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de

acaaamento, R$305.000,OO. Aceita
financilJmento bancário.

+ Zquartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqu.eira, área de
festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.

Aceita financiamento bancário. '

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo ;,_ Casa
c/ �uíte + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garàgem. R$240.000,OO.

.

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto é/2
quartos, banheiro, cozinha moblliada, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$127,000,00 Aceita

financiamento bancário:

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
.

Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818
47 9658.,6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

Sábado das 9h às 17h

Faça revisões em seu veiculo reqularmente,
Str�sbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900, Itajaí(47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

R. Reinoldo Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

PEUGEC>T
MOTION & EMOTION'

• ii � HU j • I H ti d I i i n t'H I j n .... I I r I • I • I I

. '
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RECARGA E�

"

"

,

-

Courier L 1.6 CUo Hatch Privilege 1.0

22.900,00 f
�
�
ir
.

ª
�
11
;5

27·5UO,oOSem troca

2011 -Prata - Flex - Protetorde caçamba, IPVA 2011 Pago. 2005 - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Retrovisores Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Computador de Bordo, l30das de-liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player cf controle no Volante, Air Bag II.

, Fiesta Hatch 1.6

.900,00 206 SW Escapade 1.6

3 .500,00
, o

: l

, ,
2005 - Branco - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,

.

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de Neblina, Cd Player.

2007 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçàdor Traseiro, Freios ABS,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina .

t

C4 Palias Exclusive 2.0

•500,00

1.000,00

Logan 1.0 Authentic

.500,00
�

'i

,.

2009 - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, 'Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Sensor de Estacionamento Dianteiro e Traseiro, Acendimento
Automático dos Faróis, Cd Player Freios Abs, Air Bag II, Bancos em Couro,
Piloto Automático, Computador de Bordo.

207 XR 1.4

2008 - Bege - Flex - Ar-quente, DesembaçadorTraseiro.
2009 - Bege - Flex - 'Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas Elétricas, Limpadore DesembaçadorTraseiro, Alarme.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

3372.0048
3370.8622

,.

VEICULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

.

www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

."
,

.t

Celta 1.0 lifé 2006
R$19.800,00

207 XR 1.4 FlEX 8V 5P 09
R$30.800,00

GOL 1.0 TREND 09
R$29.800,00

SPACEFOX ROUTE 1.6 MI
T.FlEX 4P 10 R$ 39.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

FIESTA 1.0 8V FlEX 5P 2008 -

PROMOÇÃO PREÇO A VISTA

:z:
c:c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DEIXE U CITROEN
CONQUISTAR VOCÊ.

00

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

36 parcelas
fixas de
R$ 758,18
Entrada de R$ 31.344,5056.9901

à vista

• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO
SONORA' RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELLI SCORPION

• PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTI-RUíDO' SUSPENSÃO ELEVADA' E MUITO fV1AIS.

o.

CITROEN
C3S0NORA
VOCÊ NUNCA OUVIU
UM CARRO ASSIM

A partir de R$
.

37.9901
à vista, na versão GLX 1.4 Flex 2011

• 1 ANO DE MÚSICA GRÁTIS PARA OUVIR E FAZER DOWNLOADS N'O SONORA
• RÁDIO "PIONEER FOR CITROEN", CD/MP3 E ENTRADA PARA IPOD .

_

• RODAS DE LIGA-LEVE 15" GRÁTIS' DIREÇÃO ELÉTRICA' E MUITO MAIS.

CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO COM CÃMBIO AUTOMÁTICO DO C3 SONORA

ÚLTIMAS UNIDADES DO CITROEN C3 S NORA EM CONDiÇÕES ESPECIAIS. APROVEITE.

/

S�9901
à vista à vista

36 parcelas
fixas de
R$ 732,42·
Entrada de R$ 30.244,50

CITROEN C4 PALLAS
GLX 2.0 I:LEX 2011

CITROENC4
GLX 1.6 FLEX 2011
A partir de R$

54.9901
A partir de R$

36 parcelas
fixas de
R$ 796,82
Entrada de R$ 32.994,50

o POTÊNCIA 151CV· FREIOS ABS + EBD
• RODAS DE LIGA-LEVE 16" • MAIOR I?ORTA-MALAS DA CATEGORIA
• PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR DE BORDO

o FREIOS ABS • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO
o VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS

CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2.0 16V 151CV

CRÉATtVE TECHNOlOGtE CITAOEn

Promoção Cítroên C3 Sonora com 1 ano de Terra Sonora grátis (Consulte regulamento nas concessionárias). 1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e

opcionais. Cltroên AirCross GLX 1.6 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 36 parcelas fixas de R$.758,18 com
taxa 0% a.m (condição especial neqocíada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Cítroên C3 GLX 1.4 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 37.990,00 e CDC
realizado pelo Banco PSA com entrada de 50c:ljo e saldo em 24meses com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 GLX 1.610/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e CDC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 55% (R$ 30.244,50) + 36 parcelas fixas de R$ 732,42 com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) +
IOF. Citroên C4 PaliasGLX 2.0 10/11 com valor à vista de R$ 59.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 32.994,50) + 36 parcelas fixas de R$ 796,82 com taxa
0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeiraespecífica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira. a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito
sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para PessoaC· t d I a

·

dasFísica. Ofertas válidas até 24/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. In o e segurança sa v VI .
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DOA-SE Filhotes de gatos. TR:
9963-5544.

"

"
-

�M

.:

, DIVERSOS ,.'
, -, ' o

.

VENDE-SE Pneus novos para
caminhonete, par de godyear
wrangler rts 235/75/15 R$390,
00 cada par de toyo top de linha
235/70/16 R$450, 00 TR: 9233-
8008 ou 9600-1138 com Fabio.

VENDE-SE 4 aros de Clio 2006
com calota. R$100, 00 cada.
TR9168-7441.

VENDE-SE Amplificador de
som, . profissional P1600,
paumer revisado RR$800, 00.
TR: 3374-0927.

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.

COMPRA-SE Cabelos qualquer
tamanho, Salão Evidence. TR:
8814-1696 com Carína.

,

�Bm�� 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 externo, necessano

celulare carro, admissão imediata.
Expectativa de ganhos iniciais
entre R$1.200, 00 e R$2.500, 00.
Interessados mandar currículo
para oxycomercial@gmail.com
ou com Fábio 9233-8008/9600-
1138.

PROCURA-SE Apartamento para
alugar somente no centro com 3

quartos grandes e dependências
de empregada. TR: 9917-3771.

"

m��.% VENDE-SE

VENDE-SE Par de ingressos para
o rock in rio (card) R$450, 00. TR:
9601-1140.

VENDE-SE Cama de casal com

colchão, R$50, 00. TR: 9168-7441.
VENDE-SE 2 camas de casal em
verniz, R$300, 00 cada. 1 beliche
R$300, 00 e 1 cama de solteiro
R$150, 00.TR:3371-4377 com

Onório.

VENDE-SE Mesa farmácia com

,� -'P.'Z'ii':}át!.;;;rf;ltiJil;;; 0.- '�.�lI::!="(.

GM Montana eonquest 1.4
2008 COMPLETA (ar, direção,,,,
alarme, lona marítima,apoio de

braço, prot. de caçamba e couro)

27.600,00 sem troca.

IPVA 2011 Pago.
Marcel - 47 9912-4880'

.

4 cadeiras R$180, 00. TR:3371-
TRABALHO com Arte e Pintura

. 4377 ou 9128-1825 com Onório.
interessados entrar em contato

VENDE-SE Rack para carro da com Cesar TR: 9614-2588
marca Eqmax, R$100, 00. TR:

.
.

3370-0003. :,_ ,PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. TR: 9158-0019.

VENDE'-SE Levantamento de
vidros frontais (NÃO é a máquina)
para qualquer carro. Valor: R$50� .

00 (sem instalação) TR: 9973-
9503 ou 3370-1016 com Cristiano

VENDE..SE Par de 6x9 Pioneer
350 Watts PMPO. R$100, 00. TR:
9973-9503 ou 3370-1016 com

.

Cristiano

VENDE-SE KIT GNV injeção e

carburado com cilindro de 15 m2•
TR: 9233-8008 com Fábio

� COMPRA-SE

COMPRA-SE usadas.Roupas

PRESTA-SE Serviços de diarista,
para trabalhar mensal de
segunda e sexta. TR:3273-0779
com Marlene.

. PRESTA-SE Serviços de lavação a

jato de pressão, lava-se calçadas,
muros, telhados etc. TR: 3273-
0875 com Luiz.

VENDE-SE Sapateira de madeira
R$80, 00. TR: 3371-4377 ou 9128-
1825 com Onório ..

VENDE-SE Jogo de jantar estilo
colonial, mesa de oito cadeiras
e critalera, R$890, 00 TR: 3371-
6021.

VENDE-SE Balcão de cozinha com

pia, R$�50, 00. TR: 3371-6021.
VENDE-SE Aquecedor Britania
AB 1800 óleo R$165, 00. TR: 47-
99755383 com Silvia.

PROCURA-SE Vendedor para
trabalho externo. Necessário VENDE-SE Ar condicionado
celular. Admissão imediata...Cônsul 7.50Q.OObtus. Semi novo.
Expectativa de ganhos entre . R$400,OO.TR:9168-7441.
R$1.200, 00 e R$2.500, ·00. TR:.

9233-8008/9653-2700 com

Fabio.

PRECISA-SE' Revendedores de
produtos de limpeza. TR: 3374-
0927 com Edson.

PROCURA-SE Vendedor para

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, 00. TR: 3376-4050.
VENDE-SE Geladeira, continental

270 L, cor branca R$250,.00 TR:
96257488 com Antônio após ás
14:30 h.

nobreak. R$600, 00. TR: 33704924
ou 9934-4300.

VENDE-SE 1 Reta eletrônica
usada Gemsy, 1 cobertura Zoje
nova com 3 meses de garantia, 1
overloque Jack nova com 3 meses

de garantia. Valor á combinar.TR:
9196-0299 ou 9179-2255

.

VENDE-SE Geladeira comercial 4
portas.R$600, 00.TR:9112-3947.·,
VENDE-SE Prateleiras e 2 caixas
(FRICAL), 1 guarda volume e

móveis para instalação completa
para loja ou mercado. TR:8464- VENDE-SE Torno tubolar para
1961 com Gilmar. fabricação de cabo de vassoura

VENDE-SE Freezer para cerveja.
.

marca (RAIMAN). TR: 3276-0340.

R$450,OOTR:9112-3947. VENDE-SE Notebook ACER semi

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
Beto Carreiro Word, valor á
combinar. TR:8431-5135 Viviane.

VENDE-SE Contra baixo
importado, original, marca

Warwick Corvete. R$750, 00. TR:
3374-0927.

VENDE-SE -. Aparelho de ginástica
"remador", com alça e assento

anatômicos, regulador de esforço,
pedal emborrachado. R$250, 00.
TR: 9102-1722.

VENDE-SE Mesa para computador
R$40, 00. TR: 9168-7441.

VENDE-SE Motor de piscina semi
novo 33 HP. R$150, 00. TR: 3371-
3672.

VENDE-SE Ultrasson compact 3
MHz (estética) R$-780, 00 TR:
8826-2565

VENDE-SE corrente russa Stétic
line, R$1.500, 00 TR: 8826-2565

VENDE-SE Endermo. R$710, 00
TR: 8826-2565

VENDE�SE Cadeira rnassageadora
c/aquecirnento, com 8 funções de
massagem. R$1.390, OO.TR: 8826�
2565

'VENDE-SE Motores Trifásico 4,
OCV P4 60 HZ - KCEL Quantidade:
100 Mótores Valor Unitário:
R$390,OO.-TR:337ü--4214.
VENDE-SE Moedor domestico
R$18.000, 00. TR: 3370-4924 ou

9934-43000.

VENDE-SE Cama de casal (móveis
de fabrica), com colchão e criados
mudos. R$600, 00. TR: 3370-4924

. ou 9934-4300.

VENDE-SE Computador com
, \

novo, processador AMD, tela "15,
6", 3 GIGA de memória, 320 HD.

R$1000, OO.TR: 3276-0340.

VENDE-SE Tambores 200 litros de
plástico com tampa grande, valor
á combinar. TR: 3276-0340.

VENDE-SE Uma cama de ferro
sem colchão R$60, DO, 1 cama de
casal com colchão R$150, OOTR:
9168-7441.

VENDE-SE Jogo de estofado R$50,
DO, 1 mesa c/04 cadeiras R$40,
DO, fogão de cozinha c/botijão de
gás R$100, 00. TR: 9168-7441.

I/�/IIIID:. CAMINHÕES
CAMINHÃO WV 790- Ano 91,
Baú, aceita-se carro até 20 mil.
R$40.000, 00. TR:88695915 com

João.

CAMiNHÃO PUMA 914 - Com

baú, ano 95, aceito carro menor

valor até R$20, 000.00. R$45.000,
00 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, 00 sem

troca. Estuda-se propostas. TR: 47
9187-7222 com César.

CAMINHÃO MERCEDES BENZ
� LF 2638 6 X 4 ano 99, cavalo
rebocador. TR: 3370-7144.

z: CHEVR01ET

CHEVETTE - Vende-se Ano 87,
prata, todo reformado, 4 pneus
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semi-novos. Aceito propostas.
R$4.500, 00. TR: 8817-0595.
CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar

quente, desembaçador, vidros
elétricos, película. TR: 047 4101-
9902.

CORSA SEDAN Vende-se ano

2003, GNV, desembaçador
traseiro, ar quente, trava e alarme,

.

R$18.000, 00.TR:9924-0312.
CORSA HATCH- Vende-se ano

2001, completo, sem direção
Hidráulica R$15.000, 00. TR:
3376-2776.

PALIO FIRE Vende-se ano

2004, cor prata, com vidros,
travas, alarme, limpador e

desembaçador, 4 pneus novos.

R$18.000, 00.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

STRADA ADVENTURE 1.8 Vende
se ano 2005, cabine estendida.
R$26.000, 00. TR: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.
PALIO CElEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$2?000, 00. TR: 9978-9452.
PALIO Vende-se ano 2003/2004, 4
portas, vidro elétrico, limpador e
desembaçador; R$7.000, 00 mais
22 x 574, 00. TR: 3275-0482 ou

9193-49+00.

Marco.

CAMINHÃO HVLJNDAI HR Vende
se ano 2008, 2.5 Turbo Diesel,
com baú Argi por R$50.000, 00
sem troca. Estuda-se propostas.
TR: 47 9187-7222 com César.

HONDA CG125 Vende-se ano

2006, estado nova R$3.009, 00.
TR: 8817-0595.

CG 125 FAN Vende-se ano 2008,
Preta, R$3.500, 00. TR: (47) 3371-
8153/9186-7223 .

HONDA CBX TWISTER Vende-se
ano 2002, Vermelha, R$5.500, 00.
TR: (47) 3371-8153/9186-7223.
FAlCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500, 00 +.22 parcelas
de R$298, 00. TR: 3273-6708 com
Antônio.

HORNET Vende-se ano 2008,
preta, com 8.000 km, único dono.
TR: 3273-0633 ou 9106-2263 com
Wesley.
TWISTER Vende-se ano '2003,
cor vermelha, troco por carro,
R$5.300, 00. TR:3370-1161.

CG TITAN 125 Vende-se 2 motos
ano 2002, pintura nova, R$2.500,
negociável. TR:8817-0595. '

BROS 150 ES Vende-se ano 2008,
preta, 18.000 km. Único dono.
Partida Elétrica. IPVA 2011 pago,
R$6.200, 00. TR: 9196 4595 com

Ivan.

,

o

,�I_U//� PEUGEOT

PEUGEOT ,307 1.6 Presence
Pack Flex 2009, preto, ar

condicionando, direção, ABS, Air
bag duplo, Teta 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.

83, fusca com mecamca toda
revisado, com jogo de rodas,
esportivas "14". Necessário
apenas alguns reparos na lataria.
R$3.000, 00. TR: 9935-9299 com

Diogo.
GOL Vende-se ano 2002, branco,
04 portas - Quitado. R$13.500J
00.TR:3371-8009

GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6

gasolina, ótimo estado, único
dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370-
0935/8807-4490 com Renato.

GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor

branco, motor novo na garantia.
R$7.900, 00.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

SAVEIRO FlEX Vende-se ano

2004, completa sem ar cond.
Com capota marítima e protetor
de caçamba, roda de liga leve,
aro 15, rebaixada legalizada.
R$25.000, 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.

CORSA SEDAN- Vende-se ano

2007, R$21.000, 00. TR: 8477-
7353 com Wiliam.

VECTRA ElEGANCE-Vende-se Aho
2009/2010, completo 29.000 km,
R$52.000, 00 TR: 3376-2776

VECTRA CD Vende-se completo
ano 98, cor prata, 99.000 km,
R$16.000, 00. TR: 9141-6810.
VECTRA Vende-se ano 99,
completo, pneus novos.

R$18.000, 00.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 "21",
protetor de caçamba, bancos
em couro, documentos pago. TR:
8479-4383.

S10 Vende-se Ano e modelo
2000, Prata, 4x4 Cabine dupla,
IMPECÁVEL, Ar, Vidros, ABS,
Couro. Aceita carro de menor

valor. TR: 9912-8492 ou 9975-
5995. '

MONTANACONQUEST 1.4Vende
se ano 2008, preta, completa
(ar, direção, trava, vidros, prot.
caçamba, couro) IPVA 2011 pago.
R$27.000, 00. TR: 9912:-4880 com
Marcel,

IIII/I//II//U////II//////·O
•

FORO

ECO SPORT. XLS 1.6 Vende-se
ano 2006, flex, cor champanhe,
completa. R$29.500, 00. TR:
9952-7337.

FORD FIESTA1. O Vende-se ou

troca por carro de menor valor.
Ano 2008 4 portas, cor preto,
direção, vidro, trava e alarme. TR:
3373-0190.

FORD KA - Vende-se Gl, ano

2003, Prata, Motor 1.0 trava
.

elétrica, alarme,' ar quente,
desembaçador e limpador
trazeiro, IPVA 2011 pago, quatro
pneus novos, revisado, em

excelente estado de conservação.
R$15.000, 00 TR: .9617-2252.

FORD KA- vende -se modelo 2009
com ar, direção, trava, e alarme,
branco R$: 24.500. TR 9135-8601.

. PAMPA - Vende-se 1.8 Gl -

Motor Ap, Cor azul, ano 94, Banco
3 passageiros 96�000 Km Capota
de fibra Único Dono. TR: 8404-
8886 com Jürgen

, .

FIESTA HATCH - Vende-se 1.0, ano
2007, Completo, Cor preto, Valor:
R$25.000, 00. TR: 3376-2974 ou

8478-7790.

ESCORT PERUA ZETEC-Vende-se
Gl 1.8 16 v, Ano 1998 Azul, com
direção hidráulica, alarme, ar

quente e limpador traseiro. Valor
$10.000.00. Contato Moacir 3372
3465.

BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90,
reformada, TR: 3370-50�4.
FORD KA Vende-se Ano 2009,
vermelho, aro "14", R$22.900, 00.
TR:9647-2342.

FORD FOCUS Gl 1.6, Vende-se
ano 05/06,· preto, único dono..
completo, com aprox. 81�000 km.
R$28.500, 00.

HONDA CBR 1000F Vende-se Ano
1995, Preta, R$18.000, OOaceita
troca TR: (47) 3371-8153/9186-
7223.

CLlO SEDAN PRIVllEGE Vende-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.

CLlO SEDAN EXP.1.6 Vende-se 16
v FlEX 2005/2006 Compl. Cinza
grafite, 2Q dono com nota fiscal
valor á combinar. F. 3370-0116

/�//II.�IHI/ID/ OUTROS

COMPRA-SE Carro, Moto e

Utilitários .financlados mesmo

com parcelas e documentos em

atraso, pago á vista, TR: 9660-
2989.

' 1

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 8�
valor á combinar TR: 9997-4003
Dário.

'

1.'W'III.ilr': VOlKSWAGEN

PICASSO 2003 GX 2.0 Vende-se
cor prata, completo, R$26.000,OO,
aceita troca,· TR: (47) 3371"'-
8153/9186-7223.

GOlF GLX 2.0 Vende-se ano 97,
cor verde, rebaixado e legalizado.
TR: 3376-2782.

SAVEIRO 1.6 Vende-se Ano/
modelo 2004, cor grafite, com

Direção Hidráulica, Roda de
liga leve 15", Trava elétrica,
Vidro elétrico, 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.

FUSCA Vende-se cor bege, ano

'///I////IUIIJlHIIIII//

o FIAT

UNO MillE ElETRONIC VENDE-SE
ANO '96, 2 PORTAS, COR PRATA,
R$7.000, 00. TR:3370-1161.

UNO 'ElETRONIC- Vende-se
ano 96, cor prata', duas portas,
R$7.500, 00. TR: 3370-1161.

PALIO EDX Vende-se 4 portas,
ano 98, Completo, impecável,
R$12.900,OO TR: 9918-9996

TRATOR NEW ROLAND - Vende-se
ano 95, 2.500 horas trabalhadas,
todo reformado, revisado, 4

pneus novos. TR:8452-0178 com
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SÓ A NISSAN OFERECE
MODELOS 2012 COM
TAXA DE 0% A.M .

.,

EM ATE 24X. PARA TODA A

LINHA

Visite.nosso

ponto de venda

no·Shopping
Breithoupt:

GARANTIA

NIX
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032. 4300 - www.nissannix.com.br

.

SHIFT-.:thewayyou move

NISSAN FRONTIER
XE 4X2 2011

Consulte outras
opções de taxa OO/� "

"

A parllrde

R$81.990,00 à vista,

·AR�
• DIlEÇÃO HDIÃUI.ICA_.LIUS1E DEAIJ1IIADE lUI1E

FABRICADO NO BRASIL

NISSAN SENTRA 2012
2.0 FLEX 6 MARCHAS ,

• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO EI.ÉfRICA
• PIlOTO AUJOMAnco
• RADIOCOM CD PlAYER E lIP3 .............�.
• fREIOS AB$ COM EBO
• COJJPUTADOR DE BORDO
• Al.ARIIE
• AIRBA6 DUPlO
• VIDRO/1'RAVA NAS 4 PORrAS
E ESPB.HOS 8.ÓRICOS

NISSAN TIIDA 2012
1.85 FLEX

• ARCONDICIOHADO, '_
,

" r'
• DIREÇÃO� I

',' "

'.

• AIRBA6 oppt.O
• RADlO COM CD PlAYER EMP3 ............. •
• RODAS DE UGA1M
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME E IMOBIlIZADOR DO MOTOR
• BANCOS TRASEIRO BIPARTIDO

NISSAN LIVINA 2012
1.6 FLEX COM 108 CV'

o maior porta-malas
da categoria, '

com 449 litros

NISSANnlDA SEDAN 2012
1.8 FLEX 126 CV

Líder de vendas
da categoria
nos Estados Unidos

• AR 00NDICI0fIAD0
• VIDROItRAVANAS 4 PORTAS
E ESPELHOSB.ÉlR1COS

• AlRBAG PARA IIORJRISTA
• DIREÇÃO B.É11UCA

EM 12 MESES

• AR CONDICIONADO
• D.IRfÇÃOELmuCA
• KEYLESS
• ALARME E lMOBIUZADOR DO MOTOR
• RADIO COM CD PLAYER E MP3
• ,VlDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS
E ESP8JIOS ElÉTRICOS

FABRICADO NO BRASIL (KIT FEIRÃO GRÁTIS: E�PLACÁMENTO + PELíCULA SOLAR)
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1 é esta ue no ata ari
neste ina e semana

FOTOS: RICARDO SILVA

A música e a qastronornia se agregam no

evento que apresenta o super lançamento da
Audi �

A Audi Breitkopf apresenta o modelo
A1, a melhor opção em luxo e esportividade
na classe premium, durante a primeira
macarronada que acontece no dia 21 de mato,
a partir das 10 horas, no Matahari, em Indaial.
Serão 12 horas de festa que alia música e

gastronomia, além de destacar o veículo A1 em

várias versões .de cores.
O público presente tambéni poderá

saborear a animação de três grupos musicais:
Téo & Edu, Eu & Minha Banda e Yumahal, além'
do DJ residente Guilherme Konnin. Além disso,
o vocalista John, da banda Tribus da Lua, dará
as boas-vindas com um acústico a partir das 10
horas da manhã de sábado. O evento conta com

o apoio da Audi Breitkopf, que ainda sorteará

um final de semana com o A1 para test drive.
As atrações não param por aí. Quem

quiser conhecer e sentir um pouco mais a

emoção de dirigir o A1, poderá fazer o test
drive no local. Toda a equipe da Audi Breitkopf
estará à disposição para apresentar o carro que
está surpreendendo os clientes pelo seu design
inovador e espaço interno.

Lançado recentemente no Brasil, o
A1 também está disponível para apreciação,
test drive e compra nas concessionárias Audi
Breitkopf de Blumenau, Joinville e Florianópolis.
Outra vantagem do veículo é a economia de
combustível, além de ser pouco poluente.

Saiba mais sobre a macarronada no

Matahari acessando www.mataharLcom.br. Os
pontos de venda também podem ser conferidos
no site.

Sobre o Ai
O A1 é a melhor opção em, luxo

e esportividade na classe premium. Na
parte frontal externa, a grade exclusiva,
harmoniosamente integrada à frente do veículo,
e com seus cantos altos angulados representa
um novo estágio evolucionário de designo Os
faróis estilizados tridimensionalmente também
possuem uma expressão especial própria.

A impressão mais marcante quando
visto de lado é o contorno, o curso levemente
ascendente das linhas, que esticam visualmente
e dão a sensação de velocidade e aceleram o

A1: Quando visto de trás, o desenho do porta
malas enfatiza a largura do A1 - uma nova

característica exclusiva para. a classe compacta
premium.
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A Caraqá Auto Elite apresenta o Novo

Volkswagen Jetta, um dos sedãs médios- de
maior sucesso em todo o mundo. Totalmente
novo e projetado na Alemanha, o modelo é
maior, mais confortável e esportivo.

Pleno de personalidade, o exterior
do Novo Jetta reflete a nova linha global'
de estilo da marca Volkswagen, trabalhado
para dar ao carro aparência dinâmica,
presença determinante e uma elegância que
transcende o tempo.

o design interno do Novo Jetta tem
como base algumas linhas-chaves: perfeição
ergonômica e um ..claro e destacado nível de
qualidade de execução e materiais. Seguindo
esses princípios, o interior do Novo Jetta
é inteiramente novo mas, de certa forma,
parece bastante familiar aos usuários da
marca.

Entre as características que tornaram
o Jetta um dos carros mais admirados e

desejados do Brasil, sempre se destacou
seu comportamento dinâmico. O Novo

Jetta mantém esta tradição e chega com

um conjunto mecânico alinhado com o

que existe de mais moderno no mundo. O
Novo Jetta é oferecido em duas versões
de motorização - 2.0 Total Flex e com o

consagrado motor 2.0 TSI, com 200 cv e

torque de 28,5 kgfm. Para otimizar ainda
mais a performance deste motor best in
class (o mais potente da categoria), a

. Volkswagen equipou o Novo Jetta com a

também extraordinária transmissão DSG� de
dupla embreagem Tiptronic e seis marchas,

•• I ,, .
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33'72·1070 I 3370·4714 I 9125·2008
Rua Walter Marquardt, n

o 1850
Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do ui.

207 SW XR 1.4 FLEX CLlO HATCH 2007 AR '

PALIO ELX 1.0 FIRE
8V 5P 2009 CONDICIONADO

. FLEX 08

SIENA HLX 1.8 MPI
FLEX 8V 4P 2006

FOCUS 1.6 08 FOX CITY 1.0 MI
COMPLETO TOTAL FLEX 4P 06

FIORINO FURG. 1.5 IDEA ADVENT; tOCKER COURIER 1.6 L

, FIRE FLEX 08 1.8 MPI FLEX 5P 10 ". FLEX GNV 01

VECTRA ELEGANC
2006 AR DIGITAL

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 4P 08

206 PRESENCE 1.4 SANDERO AUTHENTIQUE
FLEX 8V 5P 08 HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

�

PEU.3061.6
COMPLETO
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0R CUSTO-BENEFfclo D
A'�CHoQUES NA COR DO

• AR QUENTE· BRAKE LlGHT

'Rs23.990
VENDA VIA E COMMERCE

KAIWGOO EXPRESS q.6 16V �011
• CAPAt:1DAOE DE CA�GA DE 800KG OV t800L
• BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO'
•MoraR POTENTE E ECONÔMICO

Faz mais pelo seu negócio
WWW.f(.;naultcorn.br.RedeReI1Elult.Mais de 16.0 concesstonárías no Brasil. SAC: OSOO 055 561 fi

FÁBRICA �

'NOBRASIL
JARAGUÁ DO SUL
Av. Pref.Waldemar Grubba, 1292 - Baependi
(47) 3274-0000

www.liberte.com�br
Para mais informações, consulte sua concessionária R.enault 1)Clio Hatch 1,0 '16V Hi-Flex 4P 11/11, COMPLETO, 'pintura sólida, compra via e-cornmerce, direto de fábrica à vista R$ 30.640,00.
EstoqueZ unidades. 2)Clio Hatch 1.0 16V Hi-Fl,ex 2P '!1t11, COM AH CONDICIONADO, pintura sólida, éompra via e-commerce, direto de fábrica é vista R$ 26.840,00. Estoque

" unida.des. 3) Clio
I-'Iatch "1.0 16V Hi""Flex 2P 11/1'1, básico, pintura sólida, compra via e ..cemmerce, dir,eto de f21brlca à vista R$ 23,990,'00. Estoque 2 unidades. 4) loganAuthentique.1.0 "16V Hi":Flepx4F) H111t, básico,
pintura sólida à vista R$ 27,690,00. Estoque 3 unidades. 5) Sandero GTLlNE 1.6 16V Hi-Flex 4P 10/11, pintura sólida à vista R$ 39"990,00. Estoque 2 unidades, 6) Symbol Expression 1.6 16V

Hi-Flex 4P 11/11, pintura sólida à vista R$ 38.990,00. Estoque 2 unidade. 7) Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex 2P 10111, cor sólida branca. À vista por R$ 32,390,00. Estoque 2 unidade. Estoque 2

unidade. Promoção válida até 23/05/2011 ou enquanto durarem os estoques. ARenauít reserva-se o direito de alterar as especifícações de seus veículos, serviçose taxas sem prévio aviso. Imagens
meramente ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou reTcirem·'se a versôes esped'flcas. Se bebr::ll", não dirija. Enquanto dirigir, não fale ao celUlar.

Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com ai!" bags podem salvar vidas.
.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Manutenção do carro evita

prejuízos e pode ser feita em casa
Ficar atento à manutenção

do carro é ur:na atitude simples
que pode evitar imprevistos

, e dores de cabeça. É' preciso
sempre verificar o óleo do
motor, a água no radiador e
se os pneus estão calibrados,
principalmente antes de viajar.
Levar o veículo na oficina é
uma boa opção, mas alguns
cuidados podem ser feitos pelo
próprio dono do carro.

O engenheiro Allan Pinheiro

já passou sufoco com a

bateria, sempre descarregada.
"Esse ano eu já tive sete

incidências, com esse carro,
onde nas quatro primeiras eu

ainda chamei o mecânico".
Depois de ficar na mão

tantas vezes, ele resolveu

comprar os cabos para
recarregar a bateria sozinho.
"Você coloca o cabo vermelho
no positivo, o preto no

negativo e acopla em outra

bateria", ensina.
Mas, de acordo com o

professor de autornotiva,
Marcelo Farias (foto 1), essa
técnica só deve ser feita em

último caso, "Só em caso de

emergência, é necessário fazer
essa 'chupeta' para sair da

situação difícil, se carro estiver

parado", explica.
Outra dica é ficar sempre

atento ao nível do óleo do

. .. .. . . . '...

motor, e isso, deve ser

feito antes de sair de casa:

"O carro tem que estar

desligado, para que o nível
do óleo e-steja no seu limite
correto".

A mesma atenção deve
ser dada ao nível do líquido
do radiador. "Existe um

limite máximo e mínimo

e a água deve estar entre
os dois. E para completar,
é interessante que,
semanalmente, o motorista
observe o nível", diz.

Esses cuidados são
importantes porque o

motor do carro pode bater
se o óleo e o líquido do
radiador não estiverem
no nível certo. Os pneus

também merecem vigilância
constante: eles não devem
ser calibrados quando
estiverem muito aquecidos.

"É ·interessante que
faça, também, alinhamento
e balanceamento. O
rodízio de pneus deve
ser feito a cada 10 mil

quilômetros, a cada seis

meses, isso depende muito
do fabricante. Isso pode
ser indicado na tampa do

combustível, onde abastece,
na porta do motorista, ou
.no manual do proprietário".

50RENTO EX 2.5 CID DIESEL AR+DH+Vlt+ABS+ABG+Al+AUlO+COURO+4X4+AQ+W
CIVIC EXS

.

COMPlEID+ABS+ABG+COURO+AUlO+CD+RODA+AQ+W
COROllA XE! 1.8 FlEX COMPI.flO+Al+ABS+ABG+AUID+COURO+RODA+W

ANO DE R$ POR R$ LOJA

2006 69.900 63.900 BRU
2009 65.900 60.900 JAR

20Ó9 61.000 56.000 ITA
2010 58.900 53.900 BRU

,.. ,., 4009 50.900.46.490 ']NP·,,,
2008 50.000 46.000 JAR

2007 49.900 45.000 JON
2010 46.900 42.500 BRU

2007 45.000 42.000 JON

2009 45.900 41.900 BRU
2008 44.500 41.50Q_; JAR
2010 42.900 38.000 JON

2010 42.000 38.000, jPN
2006 40.900 36.900 JON
2003 39.900 36.bÔÕ J; jPN"'i
2010 36.900 33.400 JON

2007 36.900 32.900 JON
2009 35.500 32.000 JON

2004 35.800 31.800 fND
2002 35.000 31.000 ITA
1994 32.900 28.900. �INO
2005 31.900 28.500 JON

I 2009 30.900 28.000 i:.,.dTA' ;,
2009 30.500 27.700 RIS

2009 28.500 25.500 JON
2002 27.900' 24.900 JON

2008 27.800, 24.800 JON
2010 26.900 24.000 BRU

. 2009 26.900 ·24.000 JON
2007 24.900 22.400 JON

;2008 Z4.000 2?,OÕO", JQN �

2005 24.900 21.900 JON

2003 24.500 21.500 J�RU
2008 23.900 21.000 JON
2000 17.400 15.400 .RIS
2004 17.400 15.000 RIS

- 1998 17.900 14.900 BRU
1998 16.900 14.500 BRU
1997 15.400 13.500 nA,

AR+DH+VTE+AL+ABs+AUlO+ABG+{[)+R()DA+AQ+lDf
ARtDH+VJf+AaS:±'AOID+�ABG+fD+ROOA+�t
OH

AR+oH+VIE+AltÂl}fÔf{OURO+A&;+RODA+I.(Jr,+W
'" ,

AR+DH+VTE+Al+AUTO+AQ+RODA+lDf+W
AR+OO+VJE+Al+�TEIO+ABG+AO+CD+ROOA+W_

�,

AR+DH+VTE+Al+ABS+illO+AQ+AOCi+CD+ROOA
AR+DH+VTE+AAO'J{QUROtPQ+(OMp+<D+R(D\
AR+DH+Vlt+Al+AQ+CD+ROM+lDT+W
AR+OO+VJ&At;�+AQ+Of+W

,�

DOBLO ADVENTURE AR+DH+Vlt+COURO+AQ+RODA+lDf+W
206 t�U'PE ÉABR!<if9NVERSNEl. 'AR+OH�VTE*�oMPlBO+ROOA-f{OlJROf"W".'
STRADA TREKKING DH+Vlt+AQW

.

307 SD FEUNE 2:9
-

ABS+ABG+Al+ÀR+DI+t-VTE+AQ+CD+RODA+DT+W
.

o GLX 1.4 FLEX AR+DI+t-Vlt+AQ+WT+W
ZAFIRA CD 2.0 8V·

'

COMPl.ETO+Al+ABS+ABG+AUTO+COURO+TEJO+m·H�Of)A
DAILY CITY IVECO DIESEl DH+W
HILUX SW4 2;8 DjJPIESEl AR+DH+VlE+Al+AO±RODA+4X4
ASTRA HATCH ELEGANCE 2.0 AR+DH+VTE+Al-tCOURO+AQ+RODA+LDT+W

,

SAND�ROEXP 1.�1�'l:.
'

AR+OO+Vffi+'AQtíDt4icW
207 HB XS 1.6 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LDT+W
SIENA FIRE FtEX. AR+DH+Vlt+AQtW
A3 1.8 TURBO l80CV COMPIBO+Al+ABS+ABG+AUlO+COURO+AQ+RODA+I:DT
PRISMA MAXX lA DH+Vlt+Al+AQ+W
206 SENSAT lA W
FOX 1.0 Vlt+Al+.W

KIA SOUl EX 1.6 AUTO

SPORTAGE LX 2:01910
207 SW XS AUTOMÁTICO

NEWBEETl�_, ,_ _ �

307 PRESENCE PK 1.6 FlEX

BORA

SPACEFOX ROUTE

AR+AQ+WT+WFtESTAFlEX

flORIN9 f�B��Ql,},i:
CORSA SO MAXX lO

ASTRA SEOAN J.O
PAUOELX 1.0

COURIER 1.6l

CElTA AQ+WT+W
EUROVAN 12 �UGA.RES 2.4 DIESEL OH+VE+AQ+Df
TIGRA 1.616V AR+DH+VlE+Al+AQ+ABG+RODA+IJ+W
RANGER XL12D�,

' "

DH+AQ+W
GOlCLI Dl .

GOlF 1.8GIl ' DH+.1E+RODA+tDT
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CHEVRDLET

A PARTIR DE R$

39.990

CLASSIC LS_1.0 2011

AGILE LT1.42011 �
COMPLETO

CELTA LS 1.0 2P 2012

J,U'ARllRIlJEA$: 24.990 ou

ErflRADADi:R$ ,

.�"'''IIJWI12.819 + 60X:279
'TAxA DE 0,990

.

APARTt�DER$ 26.990 ou

ENTRADA DE R$

4,190+60X :� 599
. TAXA DE 1,49°/0 tum

PRISMA LT lA 4P. 2012 ,_,_.._..------.._.;..;.;;;;::;::;:;::::::.:;:;;;:::;;::====.;

�
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"

Quem olha mais
o preço, vai pelo
genêrico. Mas

ainda existe muita
resistência por parte
\ dos consumidores.
Muitos não confiam

no genérico.
MARIA LUIZA MANFIO,

FARMACÊUTICA

Muitos não confiam no genérico. g
&3

Eu sempre costumo informar se �
o

existe o genérico e explico para �
eles que é o mesmo princípio ati- �

::l

vo", comenta. 63

Ontem, data em que é lem
brado o Dia 'do Medicamento

Genérico, a equipe de reporta
gem do O Correio do Povo visi
tou algumas das principais far
mácias da cidade e constatou: é

possível economizar até 70% ao

optar por um medicamento na

versão genérica.
Um exemplo é o Amoxil, com

21 comprimidos. O medicamen
to referência custa, emmédia, R$
41. Já na versão genérica, o mes
mo produto sai por até R$ 12,90
(veja quadro). Também há casos

em que a economia fica em tor

no dos 30% e 50%.
A tabela de preços de três far

mácias' todas da região central da
cidade, foram consultadas. E outra
conclusão que se pode tirar des
ta análise é uma outra dica, bem
conhecida entre os consumidores
mais atentos: é preciso pesquisa.
Isso porque o valor dos medica

mentos, inclusive dos genéricos,
costuma variarmuito de um esta

belecimento para o.outro.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

• Amoxiljgenérico
• Farmácia 1

R$ 42,90/ R$ 12,90
• Farmácia 2

R$ 43,80/ R$ 14,00
• Farmácia 3

R$ 39,26/ R$ 19,85

• Rivotril/genérico
• Farmácia 1

R$ 12,90/ R$ 8,50
• Farmácia 2
, R$ 12,40/ R$ 7,60
• Farmácia 3

R$ 14,64/ R$ 9,50

• Voltaren/genérico
• Farmácia 1

R$ 20,20/ R$ 9,50
• Farmácia 2

R$ 19,75/ R$ 9,30
• Farmácia �
R$ 23,25/ R$ 12,00

Consumidores que 'optam pelos genéricos economizam
até 70% nahora da compra demedicamentos "
JARAGUÁ DO SUL

Apesar da resistência
de muitos clientes, os
genéricos em seus,12
anos de existência,
conquistam cada vez mas
adeptos. Hoje, este tipo de
medicamento já representa
25% do mercado total de
fármacos no país.

...... principal motivo para esta

preferência é a 'saúde' do

próprio bolso. É o caso

....� da dona de casa Maria do
Carmo Engelhardt, 64 anos. Ela

,

revela que sempre que vai à far
mácia pede pelo medicamento

genérico, com o intuito, é claro
de economizar no fim do mês.

"Opto pelo genérico porque o

preço é bem menor. Eu confio

porque sei que ele faz o mesmo

efeito", explica.
Mas nem todos os clientes

possuem esta mesma consci
ência. De acordo com a farma

cêutica, Maria Luiza Manfio, as

opiniões se dividem. "Quem olha
mais o preço, vai pelo genérico.
Mas ainda existe muita resistên
cia por parte dos consumidores.

VARIAÇÃO DOS PREÇOS
• Buscopan (gotas)/genérico
• Farmácia 1

R$ 8,80/ R$ 5,50
• Farmácia 2

R$ 9,00/ R$ 5,50
• Farmácia 3

R$ 10,65/ R$ 6,83

• Tylenol (20 comprimidos)/genérico
• Farmácia 1

R$ 17,90/ R$ 8,90
• Farmácia 2

R$ 18,00/ R$ 7,20
• Farmácia 3

R$ 21,38/ R$7,80

• Novalgina (gotas}/genérico
• Farmácia 1

R$ 6,30/ R$ 3,90
• Farmácia 2

R$ 12,30/ R$ 4,90
• Farmácia 3

R$ 14,50/ R$ 6,47

�
solução ora'
lOmg/mlalNloda

ÓOReFEBRE

Medicament
Genêri�

Apesar do preço mais baixo, genéricos possuem a mesma eficáda , Porém, é bom não dispensar a pesquisa

VESTINDO GERAÇÕES.

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
Lecimar 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.

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.

A nova loja de fábrica segue padrão moderno

com amplas instalações, estacionamento
próprio, e o mais importante: vendendo com

preço de fábrica, toda a coleção inverno 2011!

Novo endereço loja Lecímar:

Rua Manoel Francisco da Costa, 4050
Bairro:.João Pessoa

Telefone: 3376-8642
'

www.lecimar.com.brlledmar@lecimar.com.br
------------------------------�--��������'1l1 I.
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Espaço será construído com verbas do PAC 2 e terá investimento de R$ 2 milhões

Contemplada pelo PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento), Jaraguá
do Sul ganhará uma Praça
de Esporte e Cultura.

�"'local será construído em

uma área entre os bairros
Nova Brasília, Vila Lenzi e

...." Chico de Paulo. O projeto
inclui a construção de salas de
multiuso, videoteca, biblioteca,
Cras, pista de skate, sala de aten
dimento ao trabalhador e quadro
esportiva, em um total de três
mil metros quadrados.

O investimento será de R$
2,02 milhões e virá do governo'
Federal. A próxima etapa é a en

trega de documentação e proje
tos na Caixa Econômica Federal.
Ainda será composto um grupo
de trabalho responsável pela
execução do projeto. As obras de
vem começar no início de 2012.

O anúncio foi feito durante
reunião realizada quinta-feira
entre representantes da Prefei

. tura de Jaraguá e as ministras
da Cultura, Ana de Holanda, e

do Planejamento, Orçamento e

Gestão, Miriam Belchior. A infor

mação é do diretor de projetos
da Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Antônio Carlos da Luz, que este

ve no encontro em Brasília.
Além da praça, o município

está pleiteando verba de R$ 7,6
milhões para obras de recupe
ração de pontes, bueiros e ga
lerias. De acordo com Antônio,
o governo Federal já liberou o

repasse do dinheiro, mas ainda
faltam alguns acertos por parte
do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que de
vem acontecer em dez dias. 110

deputado federal Mauro Maria
ni já tem uma reunião marcada
com o ministro, para cobrar ur
gência na liberação' da verba",
afirmou Antônio, por meio de
um comunicado.

Outra boa notícia vinda de
Brasília é que, a partir de agora,
em caso de catástrofes, a verba

para ajuda será enviada direto aos

municípios, sem a necessidade de

passar pelo governo do Estado.

• Alexandre Perger
alexandre@ocorreiodopovo.com.br

VENDEIJ[JH �

de Sistemas' de Gestão,
CONTR,ATA-SE, preferência
com veículo. Enviar currículo
para rh@sistemasecia.com.br.

•. :,. f

EDUARDO MONTECINO

"
o deputado federal
Mauro Mariani tem

uma reunião marcada
com o ministro, para
cobrar urgência na

liberação da verba.
ANTÔNIO DA LUZ, DIRETOR DE
PROJETOS DA PREFEITURA

"

Mais projetos ainda
serão estudados
Na segunda-feira, o diretor de

projetos, Antônio Carlos da Luz e

o engenheiro Ivan Walter parti
cipam de reunião no Ministério
da Educação com o coordena
dor do PAC 2, Luis Paulo Filho. O
objetivo é entregar os documen
tos finais e revisar os projetos de
dois centros de educação infantil
contemplados pelo PAC. Assim

que o Ministério da Educação
liberar, os recursos serão repas
sados à Prefeitura de Jaraguá do

Sul, que tocará a obra.
.

No mesmo dia, a comitiva irá
ao Ministério dos Esportes entre
gar o projeto revisado das obras

para construção de dois ginásios
e execução de melhorias na pista
de atletismo, no bairro Tifa Mar
tins. Assim que forem aprovados,
serão encaminhados ao Conse
lho Nacional de Esportes para
que o município possa captar os
recursos, conforme está previsto
na Lei de Incentivo do Ministério
dos Esportes.

,

. PARA TODOS OS FILHOS, PAIS CONSCIENTES

ESTATUTO DA,CRIA�ÇA E DO ADOLESCENT_E
;;';;;;;�1Pl�J!i!/i:.'li:;aJ.il!}..J.
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ARQUIVOOCP

Estado adequará currículo
às necessidades regionais

e prepara projetos para discutir
a implantação com as lideranças
regionais. "São cerca de 208 mil
alunos na rede pública estadual,
e mais de 730 escolas, de um to

tal de 1281, que oferecem Ensino
Médio. Elas estão em áreas urba

nas, nirais, bolsões de pobreza
,

ou com estruturas muito grandes.
Precisamos atentar a tudo isso

para escolher amelhor opção para
cada uma delas", explica a geren
te do Ensino Médio da Secreta
ria Estadual da Educação, Maike
KretzschmarRicci. Atualmente, a

'

evasão escolar do Estado alcança
cerca de 8%, segundo os últimos
dados do órgão.

Por' enquanto, atividades extra

curriculares são comuns em parte
das escolas - mas apesar de ajuda
rem os alunos com reforços em al

gumas matérias e oferecerem trei
nos de esporte, por exemplo, elas
nem sempre cumprem o papel de
enriquecer o currículo de Um aluno

que, em' breve, precisará do maior
número de referências possívelpara
entrar nomercado de trabalho.

''A grade curricular do Ensino
Médio não era revista desde 1998.

Agora, acompanhando o perfil dos
jovens de hoje, é possível integrar
mais as matérias com o 'dia a dia,
ao invés de criar uma bolha que é

útil, em grande parte, muito mais

para aqueles que têm intenção de

prestarvestibular", explica o coorde
nador de EnsinoMédio do Instituto

. '

Educacional Jangada,WernerMaul.
Escolas que preferirem adotar o

ensino a distância para completar
as horas extras podem se tomar a

preferência de quem tem empregos
em meio período. A escola em que
Werner trabalha deve optar justa-

'

mente pelo foco no trabalho - mas

de forma dinâmica, com visitas a

empresas e levando ao conheci
mento dos alunos empregos não

tão comuns, como os bastidores de

espetáculos artísticos, por exemplo.
"Isso é defendido pelos professores _

hámuito tempo. Apesar dos obstá
culos para implantar, o modelo irá
se adaptando com o tempo", com
pleta o secretáriomunicipal daEdu
cação, Sílvio Celeste.

No Estado, a Secretaria daEdu
cação trabalha com o novo mode
lo a partir das falhas e necessida
des percebidas no,modelo atual,

"_,.,,r.

Com a flexibilização, alunos devem ficar mais tempo na escola

E R IG

Educação: um
novo conceito
estáem debate

Por enquanto, o Estado tenta

resolver o problema do piso sa
larial com os professores - mas,

paralelamente, trabalha com a

necessidade de aumentar a carga
horária dos mesmos profissionais.
Os números e o aumento no orça
mento, no entanto, só devem ser
decididos após as reuniões e aná
lise das escolas públicas estaduais.

Peculiaridades regionais servirão de
base para reconfiguração do. ensino
JARAGUÁ DO SUL gere que o ensino seja baseado

em um entre quatro eixos bási
cos: ciência, tecnologia, trabalho
e cultura. Os outros, no entanto,
não seriam esquecidos, assim
como a chamada "base comum",
composta por matérias básicas
como português, matemática e

geografia, por exemplo.
O secretário municipal da

Educação, Sílvio Celeste,. acre
dita que o novo,modelo é uma

tendência para o futuro, apesar
de exigir novos investimentos dó
poder público. "Esse projeto' é o

ideal. O aluno fica mais tempo na
escola, e podemos fazer atividades
em áreas específicas para os alu

nos, em que haja dificuldade ou
afinidade, como áreas artísticas ou
de pesquisa tecnológica", ressalta
Celeste. A diminuição da evasão,
segundo ele, ocorre apenas se as

atividades extras forem bem esco

lhidas - para despertar o interesse'
ao invés de apenas criar uma obri

gação desagradável.
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.c0n:-.br

MARCELE GOUCHEEncontrar uma alternativa
para aumentar o interesse
dos jovens pelos estudos
e, consequentemente,
diminuir a evasão escolar. () COItREl(
-- sse é o objetivo no qual

se baseia a proposta de

flexibilização da grade
..... curricular e aumento no

número de horas letivas. Apre
sentada no Consed (Conselho
Nacional dos Secretários de

Educação),' a proposta ainda

precisa ser homologada no Mi
nistério da Educação: com as

últimas revisões, antes de co

meçar a valer - e mesmo depois
da homologação, a expectativa
é de que a maior parte das es

colas públicas e particulares do
Estado só comecem a adotar o

novo modelo a partir de 2012.
Além de aumentar o núme

ro de horas na escola (confira o

quadro' ao lado), a proposta su-

• Horas amais seriam
"transformadas em turno ,

integral, ao invés de
resultar em um aumento no

número de dias letivos

Para C�I�ste, modelo é ideal, apesar das <����u�da��� .p.�r�. implantação
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A proposta de uma CPI
mista de deputados e

senadores para in�estigar o
ministro-chefe da Casa Civil,
Antonio Palocci,
uniu a oposição na
Câmara e no Senado.

lém do PSDB, DEM, PPS
e PSOL participam da ar

----- 'tículação e vão procurar
agora coletar assinaturas

entre parlamentares governistas.
A ementa do requerimento

de CPI que está sendo preparado
pelo PSDB cita o "extraordínãrio
crescimento patrimonial da em

presa Projeto", de propriedade
de Palocci, pede a investigação se

houve lia percepção de vantagens
.indevídas" ou o "patrocínio de
interesses privados perante a ór

gãos do governo federal" e avança
até sobre a possível "relação des
ses fatos com a campanha presí
dencial de 2010". Palocci foi um
dos coordenadores da campanha

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011

de Dilma Rousseff à Presidência.
Para conseguir instalar a CPI é

necessário o apoio de 171 deputa
dos e 27 senadores. Os quatro par
tidos que aderiram a ideia, porém,
tem menos de 100 deputados e so

mente 18 senadores. Por isso, o dis
curso já está ensaiado para conse

guir apoios de alguns governistas.
"Vamos mostrar para eles que

é ruim para o governo, para o Con

gresso e. para toda a sociedade se

este caso não for esclarecido. Daqui
a pouco a crise se agrava de urn jei
to que pode paralisar o governo.Va
mos mostrar é que nós queremos
que essa crise tenha urn fim e que
isso só acontecerá se esclarecendo
os fatos", diz o líder do PPS na Câ

mara' Rubens Bueno (PR).
O líder do PSOL na Câmara,

Chico Alencar (RJ), diz apoiar a

iniciativa da CPI e defende que a

comissão discuta também o papel
deste tipo de consultorias em si.
Alencar destacou que seu partido
defende urna mudança na Consti
tuição para proibir que parlamen
tares prestem este tipo de serviço.

Ministro muttiplicou
patrimônio por 20
De acordo 'com o jornal Folha

de S. Paulo, Palocci multiplicou
por 20 seu patrimônio em qua
tro anos. Ele adquiriu bens que
somaram quase 7,5 milhões de

reais, valor 20 vezes maior que o

patrimônio declarado pelo petis
ta nas eleições de 2006, quando

I

Palocci se elegeu deputado fe
deral - na época, seu patrimônio
declarado era: de 375 mil reais.
Palocci afirma que os bens foram

comprados com dinheiro que re-

Ministro afirma que bens foram comprados com dinheiro de consultoria cebeu prestando consultoria.

(Q) & Fl� »« ®....�J
/.'" ,

.• j

CHE\IROutI' BONDA CITAOEn HvunDA PEUGEOT

Moretti Emmend6rfer Gabivel Le Monde Dimas Nix Strasbourg

o

Oposição se une para criar CPI
PSOL defende que Constituição proiba que parlamentares prestem serviço de consultoria
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. Crescimento do setor de
estética aumenta número

de vagas e impulsiona
profissionais a buscarem

*'� %'-

maior qualificação. Em todo
o Brasil, segmento faturou
R$ 27,3 bilhões em 2010 e

.

a estimativa é de que valor

seja 30% maior neste ano. -

Páginas 6 e 7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o (omUJo IHI 1'0\0 : ,-.-

=:.:: :'::'-":�:: .
.

.:: �� ::.:: ''':' = >: ��
. Carreira 3

DIVULGAÇÃO

....m qualquer socie
dade de negócios,
é comum haver

__ desentendimen-
tos entre as partes envol
vidas. Alguns, inclusive,
vão parar na Justiça. Para
compreender quais são os

tipos de problemas recor

rentes levados pelas em

presas ao poder judiciário
e as soluções que os juí-

zes costumam adotar para
resolvê-los, um grupo de

advogados e estatísticos
realizou uma pesquisa so

bre a invalidação de deli

berações sociais. Ou seja, a
tentativa de um dos sócios
de invalidar uma decisão

.

tomada pelamaioria.
Segundo Marcelo Gue

des Nunes, da Guedes

Nunes, Oliveira e Roquim

Sociedade de Advogados,
para fazer o levantamento
foram analisadas dezenas
de acórdãos (decisões do

órgão colegiado) do Tribu
nal de Justiça de São Paulo

(TJ-SP). O trabalho mostra

quais deliberações são mais

questionadas e como o Po
der Judiciário reage aos pe
didos de invalidação.

"Por trás desse estudo

está uma nova disciplina
chamada jurimetria, um

esforço de medição dos

processos jurídicos em ba
ses estatísticas. O objetivo
da jurimetria é tornar o es
tudo do direito mais prag
mático e menos subjetivo.
Apenas quando entende
mos a dinâmica dessas dis

putas, nos tornamos ver

dadeiramente capazes de

Em regra, diz Nunes, é o
sóciominoritário quem vai
à Justiça, porque o majori
tário tem condições de fa
zer valerseu ponto de vista

por
.

meios extrajudiciais,
através de assembleias,.
reuniões e atos da admi

nistração. Segundo o advo

gado, os estudos mostram

que, além de os conflitos
societários estarem ficando
mais frequentes, há diversas
razões que explicam essa

evolução, algumas positi
vas e outras não.

"

Tentativadeum dos sócios de invalidar tunadecisão tomadapelamaioriaestáentre asprincipais causas
aconselhar nossos clientes
e de antever, com alguma
precisão, quais estratégias
processuais podem ou não
dar certo" afirma Nunes.

o QUE DIZ
A PESQUISA

O especialista informa

que a invalidação de delibe-
.

rações sociais é o segundo
regime contencioso entre

sócios do Brasil, depois da

dissolução de sociedades.
Entender esses dois pro
cessos permite que os ad

vogados tenham uma visão
ampla e apurada de quais
são os casos que motivam

desentendimentos dentro'
das sociedades brasileiras.

Para quem não sabe, de
liberação social é a decisão

que os sócios, pró-maioria,
tomam em reuniões ou

assembleias a respeito do
rumo de seus negócios.
Uma deliberação pode
aprovar a compra de outra

empresa, um aumento de

capital social ou a substi

tuição dos administradores,
entre outros assuntos, expli
ca o advogado.

"Em alguns casos, uma

das partes pode se sentir

injustamente prejudicada
pela deliberação, pedindo
invalidação da mesma",
acrescenta.

Em alguns casos, uma
das partes pode se
sentir injustamente
prejudicada pela

deliberação, pedindo
invalidação da mesma.

MARCELO GUEDES NUNES

"
O crescimento do mer

cado de capitais é um fa
tor positivo, assim como o

aquecimento da economia
e a abertura de novas so

ciedades. No entanto, res

salta, a complexidade das
normas legais e a burocra

tização das sociedades li
mitadas (com aumento de

quoruns de deliberação
e exigências contratuais)
também levam os sócios
aos tribunais.

Projeto Mentor de lideres atende novos empresários
I�iciativa é uma idealização do Núcleo de Jovens Empreendedores de Iaraguá

ma
proposta iné

ta voltada para
s jovens empre

endedores co

meça a dar bons frutos no

município. O projetoMen
tor de lideres, iniciativa.
idealizada pelo Núcleo de

Jovens Empreendedores
de Iaraguá do Sul, tem o

objetivo de oportunizar o
diálogo entre os novos em
presários com o intuito de
trocar experiências, dire
cionar a carreira e os negó
cios, estabelecendo metas

• �_,Jr • .,j ... i, l �1. ,_

emensurando resultados.
Conforme Guilherme

Bertoldi, coordenador do
projeto, a proposta "sur

giu da necessidade dos

jovens empreendedores
de trocar experiências,
ideias, e discutir sobre
suas empresas com em

preendedores de sucesso

. que já passaram pelas
etapas iniciais que atual
mente estes vivenciam".

Ele explica que o pa
pel do mentor é auxiliar e
dar impulso ao jovem na

l (. J , ... .A .... , .. J I ... �. J • � t •

construção de um cami
nho empresarial e de uma
carreira de acordo com os

objetivos e aspirações pes
soais. "Com o auxílio dos

mentores, é possível en
curtar caminhos, pois as

experiências transmitidas
são valiosos ensinamen
tos e uma oportunidade
de entender a maneira de

pensar e administrar do

empresáriomentor".
Uma vez por mês os

estabelecer as próximas
metas, além de fazer uma

pré-avaliação do anda
mento dos negócios. "Tra
ta-se de um projeto inova
dor, pois não existe similar
no movimento associati

vista, seja no âmbito esta

dual ou mesmo nacional".

Atualmente, três jovens
empresários trabalham
com seus mentores. "Para '

o andamento do projeto,
é fundamental o bom rela-

UEfA

jovens empresários e seus cionamento entre mentor

mentores se reúnem (lara ementorado". '.
• ,',: .. I_�,· ... , ' )., .I.t�."; ("'��"_'_""''P''''''_'''''-'-''''''_'''''''.'''''''_" __ ",_,, ."'�__•..,..._ .. ,.....-_ ••

- .. _.<r"P .... r •• �_._"... .. _ .. ...... _,. ........... _._� ....... �.__ ""' •• " ......

GUILHERME Bertoldi
é o coordenador do
Projeto Mentor
de Líderes de
Jaraguá do Sul
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melhores instituições de

educação executiva do
mundo (uma combinação
dos rankings de programas
abertos e customizados),
a FDC subiu uma posição
em relação a 2010, ocu

pando o 50 lugar, atrás da
'HEC Paris, Harvard, lese e

IMD, da Suíça.
A publicação britâ

nica' também elabora o

ranking dos cursos de

educação executiva aber
tos, que conta com a par
ticipação de profissionais
de diferentes empresas,
no qual a instituição bra
sileira ficou na IDa co

locação, empatada com

a escola de negócios da
Universidade de Oxford.
Nesta lista aparecem, ain

da, outras três institui

ções nacionais: a FIA (250
lugar); o Insper (300 lugar)
e a Saint Paul Escola de

Negócios (580 lugar).

2 Carre,·ra ;::�" n;:_ :,;::;-'-,;;'-;: -', c:
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Bernt
Entschev
PALESTRANTE CONVIDADO

Postou, Dançou!
mais nova mania dos"'"usuários de sexshop. Nada contra a vida social da
de redes sociais é o comparti- moça, mas, convenhamos, qual o juízo
lhamento entre elas, ou seja, de valor darão a uma pessoa que propa
quem posta alguma coisa no ga aos quatro cantos coisas relacionadas

LinkedIn, por exemplo, pode postar à sua intimídade. Pior, o que pensarão da
ao mesmo tempo, o mesmo conteúdo empresa, sabendo que lá trabalham pes
no Facebook, Twitter, Orkut, My Space, soas que expõem sua vida íntima de tal
dentre outros. Logo, a história que eu maneira na internet.
tenho para contar a vocês hoje é real- Rogério, seu chefe, a convidou para
mente muito recente. Antônia é jovem, uma conversa onde pretendia explicar
ainda não se formou, mas certamente que aquela conduta não era muito ade

poderia ter evitado maus bocados que quada. A moça, indignada com o posi
enfrentou nas últimas semanas por cionamento do chefe, porém, rebateu
pura falta de noção do certo ou errado.

. dizendo que uma coisa não tinha nada
Uma coisa é fato: o mundo virtu- a ver com a outra, e que por ser um per

al é uma realidade nas nossas vidas e fi! social, ela poderia escrever nele o que
na vida das empresas. Exatamente por quisesse: Rogério sabia disso. Ele não ti

isso, é fundamental que todos saibamos nha esse direito, porém também tinha o

utilizá-las a nosso favor e não deturpan- .

direito de não querer em sua equipe uma
do a nossa imagem, como foi o caso de pessoa com tal exposição. Seria simples
Antônia. Amoça, que adora todas essas 'demiti-la, alegando corte de custos; ou
redes sociais, possui conta em todas. incompatibilidade de perfil; Mas, apesar
O problema é que, assim como muitos disso, ele queria dai um voto de corifian
outros jovens de sua geração, o uso das ça à jovem e resolveu nada fazer.por en
redes para ela passa do limite, quando quanto, até ver a onde isso iria parar.
o excesso de exibicionismo reina e a ca- Como medida preventiva, Rogério
pacidade de bom senso se esvai diante mandou bloquear o acesso a todas as re

de milhões de pessoas. des sociais imagináveis e inimagináveis.
Querendo estar atenta às facilidades É claro que, com isso, evitou que a moça

do compartilhamento, Antônia linkou continuasse utilizando a rede no horário
todas as suas contas para facilitar ainlia

/
de trabalho. Mas, o que ela postava lá e a

mais as postagens de seus pensamentos. imagem que construía contra si mesma,
O problema, porém, é que durante seu era algo que realmente não estava ao seu

horário de trabalho (a moça estagiava alcance.

num escritório de advocacia), os pensa- Volta emeia; Rogério entrava nos per
mentos de Antônia não passavam de co- fis damoça para bisbilhotar o que ela vi
mentários inúteis, como "vou ao banhei- nha postando, e quais assuntos abordava.
ro", "com sede" ou "quem me dera um Sua decepção só aumentava, vendo que
chocolate agora". Convenhamos, cada a moça chegava a paquerar descarada
um usa sua rede social para o fim que mente com mais de um rapaz ao mesmo
bem entender, afinal elas são pessoais. tempo diante de todos na rede.
Mesmo assim, ainda não consegui enten- A gota d'água, entretanto, veio quan
der qual o intuito desses jovens que insis- do a moça postou frases desdenhando
tem em postar cada passo do seu dia-dia, do próprio trabalho. Começou com coi
como se importasse para,os demais se sas do tipo "ainda bem que é sexta, não
eles estão com sono, sede ou fome. Po- aguento mais trabalhar", e foi piorando
rém, pior ainda que isso é utilizar o horá- para frases como "meu 'chefe é ummala",
rio de trabalho, que deveria ser ocupado "meu trabalho é cansativo, não quero
com questões relacionados a ele, com tais mais brincar disso". Rogério, indignado,
futilidades. atendeu ao pedido da moça e a demitiu..

. Mas, Antônia não parou por aí. Pouco Ao conversar comigo, disse que Antônia

tempo depois que havia ingressado na parecia ter um bom potencial, mas a ma
empresa, a moça começou a deixar seu nia de expor comentários que denegriam
trabalho a desejar, já que passava amaior a própria imagem e, consequentemente,
parte do tempo postando frases soltas, a da empresa havia lhe tirado do sério.
e interagindo com seus colegas virtuais. Não há dúvidas que o uso incorreto
A coisa piorou, porém, quando acom- dessas mídias sociais pode afundar com

panhando promoções relâmpago numa a reputação de um profissional. Por isso,
dessas redes, Antônia começou a propa- sé você possui perfil em alguma delas,
gandear moteis, bebidas, baladas e lojas aprenda a utilizá-las a seu favor.

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

PROCESSO SELETIVO
FACUlDADE SENAC 2011/2

Dom Cabral fica em terceiro
lugar no ranking mundial
Instituição é amais bem colocada do Brasil

Fundação Dom
Cabral em Mi
nas Gerais foi a

instituição bra
sileira mais bem colocada
no ranking de escolas de

negócios do jornal inglês
Financial, Times. A FDC
foi considerada a 3a me

lhor do mundo em cursos
customizados (fechados),
criados de acordo com a

demanda das empresas,
ficando à frente escolas
de renomes, com a Har
vard Business School, dos
Estados Unidos, Esade,
da Espanha, -e Insead, - da

França. Em relação ao ano.

passado, a fundação saltou
cinco posições, ficando
atrás da americana Duke
e da francesa HEC Paris.
Nessa lista também apare
cem as brasileiras Insper,
na 24a posição, e Fundação
Instituto de Administração
(FIA), na 39a posição.

É a primeira vez que
uma escola de negócios
da América Latina ocupa
uma posição tão alta no

rankíng. Segundo o FT,
"a ascensão da Fundação
Dom Cabral para a 3a po
sição entre 65, escolas "é

prova do alto apreço que
os clientes têm pelos pro
gramas customizados de
senvolvidos nos últimos
três anos". A lista com

pleta pode ser acessada
no link http://rankings.
ft. comIbusinessschool

rankingslexecutíve-edu
cation-customised-20Il.

No ranking geral das
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COMO É DIFíCil RECONHECER
as próprias fraquezás, fez com que ela elaborasse uma

pequena lista dos defeitos que têm visto nos executivos
nos últimos 15 anos. Ela chama essa lista de "Os sete

pecados mortais dos executivos": (1) São fanáticos por
controle; (2) São vazios; (3) Agem de forma hesitante e

confusa; (4) Não ouvem; (5) São intimidadores; (6) Têm
medo de conflitos; (7) Só conseguem conversar sobre ne

gócios. A pergunta que ela se faz é "se nos entrevistados
.

da pesquisa, os executivos devem ter pelo menos uma

dessas fraquezas, por que nenhum deles as admitiu?". E
ela continua dizendo que "o verdadeiro problema é que
eles não sabem quais são suas falhas". E especula dizendo
que "as pessoas nunca falam a verdade para quem está
no poder", fazendo com que elas vivam na ignorância dos
próprios defeitos e mesmo problemas. Em sua conclusão
ela diz: "Essa negação dos próprios defeitos é alarmante.
Se os problemas não são mencionáveis, não podem ser

solucionados. Mas também é uma pena: gostamos mais
das pessoas quando elas admitem suas fraquezas aberta
mente. As faz parecermais humanas".

Pense nisso. Sucesso!

,
•

VAGAS PA�A AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRAUVAS
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ANALISTA DECARGOS E SALÁRIOS
���.��.i?,�,�f�����: , ., ..

ASSISTENTEDEMODELAGEM/DESENVOLVIMENTO

�Y�J�.�.�.P.�P,�P.��J�M��.Tº, r.��º�L" ....... ,.
Vivência em departamento pessoal (férias, cadastro,
rescisão) legislação trabalhista. Cursando ou completo
?,�'p'��i?� ' , .. " , .. " , .

AUXILIAR DEVENDAS
Vivência com prospecção de clientes e vendas de
P.�??�!?�' ,,, "0 •• , , ..

CRONOANAUSTA
Vivência na função.
". � ••• " ••�.,.� .b.t •• � n •• ".� •• ,,+.��� •• " •. , ." ...... � •• "�"."i-""",.".� ••.•• ,,

CORRETOIl DE IMÓVEIS
Desejável possuir o CRECt.
ESCRi;:üRARlpi=isCAL"

'" .

Desejável vivência.Cursando ou CompletoCiências
Contábeis.
""., � ..... �� ��1 .. �� �.� �." " •• 'I-"�. '.i 0.0 •• 01 �". �."oj.". , ..... o." �.� .... � ••••�,"

MODELlSTA

:{i,��.��!?!1.�.����9:, , .

RECEPCIONISTABELINGUE/TRIUNGUE

�yp.�.��J�ºR.�.º�.INJ$.1MII.V.Q " .

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

planejamento financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negociação, compras, investimentos entre outros.
.q���j�.��!.I!9.���.��� .���.�!P.t:·X!�.���!� .���!�.���'... , .

SUPERVISOROPERACIONAL
Para atuar com supervisão de limpeza e conservação.
� " � 0' """ i •• " i" .. ·, 1" " ••••• ., .. " i ..

TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou
completo, áreas afins.

• �" t .,. " lo 'I .. Io .. ·� .. ,," , 1 "" ..

VENDEDOR INTERNO {EXTERNO

\ ,

,

ANOS

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

administrativo@apevi.com.br

APEVI

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

Negociação inteligente em vendas
Data: 23 a 26 de maio de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: emílio muüoz moya

Local: centro empresarial.de jaraguá do sul

Programa sebrae mais - gestão financeira
Do controle à decisão

Data de início do programa: 24 de maio de 2011

Duração: três meses

Horário: 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min

Consultora: marlise haut

Programa limitado à no máximo 15 empresas
Dois participantes por empresa

Local: centro empresarial de jaraguá do sul
Parceria apevi-sebrae

Aprimorando habilidades na área administrativa

Data: 30 e 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutora: roseana maria corrêa

Local: centro empresarial de jaraguá do sul

���"�.Y!I!;BL PUCPR
Graduação Pós-Graduaçâo

Financial Times (FT), jornal londrino dos mais

respeitados, perguntou semanalmente durante
18 meses, a 20 executivos por vez, uma série de

...... questões. Uma, dentre tantas, era: "Qual suas
três piores características?". Lucy Kellaway, articulista
do FT, em artigo reproduzido no Jornal

liValor Econô
mico" de 30/04/2011, ao comentar as respostas, ficou

surpresa ao ver que os executivos não reconhecem
suas próprias fraquezas.

A surpresa é que as fraquezas que os executivos re

conhecem, ter, na verdade nem sempre são fraquezas
suas, mas das outras pessoas. Assim amaioria cita como

fraqueza lia demasiada exigência" ou "perfeccionismo" ou
ainda "impaciência com o ritmo alheio" ou "voumuito rápi
do" ou ainda "sou brutalmente honesto". Ou seja, esses "de
feitos" naverdade são quase uma exigência para um execu

tivo de sucesso. Só três citaram defeitos verdadeiros: "tenho
o péssimo hábito de chegar atrasado": outro "não ouço com
atenção" e só um deles, segundo Lucy, falou exatamente a
verdade: "meu defeito é o excesso de ego".

Lucy KeIlaway diz que a dificuldade em reconhecer

TÉCNICAS I COORDENAÇA'o
�.t:J.�M�I�!?IÇ,�H9.L ," , , .

ASSISTENTE TÉCNICO
Desejável vivência em montagem, manutenção
!!!�.��n!�? ��. ���! r!�?:.R��p.?�!?!E9.�9.� .p.� r? Xi�SI.�!��: •.
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

�(����i.�D� fl!�Ç�9: '" .. , , , .. , ..

COORDENADOR DA QUALIDADE
Vivência com implantação da ISO, documentação
entre outros.
... � � •• + • ., ••• , � ��., •• � �.� � .. � � ., �� •. ,.� � ••. , .•• , •• I � •••

CONTADOR

Yl��.�.�i.� D��:!ç�.9:f.?���i.���.ç: , .

DESIGNER GRÁFICO
Cursando ou completo Marketing ou Publicidade e

p'�<,J.P..�9.�:!9.�:�i.��n�i�.�?1J).9.���I!X?.Ixi.��0�.o.�., ... "'"
ELETRICISTA INDUSTRIAL

X!Y�0���D�!��S�?; ??r.�.���?r.�.�.I.1h? ��. f!��.�!��;.....
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
XlY�n.�i.� .0� �r�.�·. p'���j�y�I.!��:!�: '" .

ENGENHEIROMECÃNICO

.o.!?p.�n..i?!I!�?��. P'?r.� xl�}J�.n.�: '" ..

ENGENHEIRO DE MATERIAIS

f.?!�?ç�.o..�!:!.��9.��.Q�:��.M���.n.!��· .

ENCARREGADO DE REVISÃO
X���n.Si.�.n.� �rs�.?l.ljçt.�f?n..��.çi,�.�_g!-!!p'��: .

����.I?I.I?�� " ..

FRESADOR MECÃNICO

Xly���i.� D� !!-!�S�.9: ??r.a. .���?r.�,�.')!!? �? f!��.�[�?: .. '"
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Cursando ou completo curso Técnico e vivência com

!!!�D���!)$�? �� �.?� P.����?!�� , .

INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
�1.��!�r:'.i�.%.��!�������.iD�;';�':l.��: ,., "" ..

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO

LABORATORISTA
Atuar na área têxtil.

LiDER'OiCOR;:E'i'T�XTiL'
'" ..

LiDERoiPRooüçAO
.... · .. · .. · .. · .. ·, .. · .. · .. ·· .. , ··

Desejável vivência em liderança de pessoas e área

!!!�.t.a.!�!�!��: , .

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

�.I!!1h���!)!�', " , " .

MECÃNICO ELETRICISTA
Vivência em sistemas de injeção eletrônica diesel /
�?�?I!�.�: , , , , , ,,,.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Desejável vivência emmanutenção de máquinas
/têxtil.
a" .".'•• � ••• � .... ��" �""'••• +�� ••• � ••••• " "", •• � .�4 �.� <0.1 ". 'n" "." .. _

Mº.t:JI�!?<?�.M�çN�!Ç�L .

NUTRICIONISTA

OPERADOR E PROGRAMADOR DE TORNO DE

CNC

OP'ÉRAOORO'É'iiÃTAMÊ'NTOT�RMico"''''''
.....

Cursando ou completo curso Técnico em Mecânica,
Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramenta

ria, injeção de plásticos ou alumínio. Conhecimento
em tratamento térmico.

.

.

, �.� � " ao •••• �., I �.+., •• 0" •• "� '1 .� .. �.>t .

��º.F.��.�º.�.P�.I.��h�� .. , , : .

PROGRAMADOR DE PCP I ANALISTA DE PCP

PRoJÊrisTA·MECKt.iiéo··
"" ';" '''' ".

f?�.ry;.;�!�.�p.!?�.T!!.?'?!l�.W!?r��,.yjy.�!!�j?!1?f��.ç���"
SOLDADOR/MONTADOR

. Desejável vivência com montagem de tubulação
industrial e solda TIG e Eletrodo

T�cNico·EM·ÊDIFicAçõEs
· .. ··· .. · ·, .. · .. ,· .. ·"·

�?!.T.�,Ç�!? .r:.�.�:��: ,. , .

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÃO
OU ELETROELETRÔNICO

I���!�Q:��Ú�Q��ç��j��:::::::::::::::::::.:::::::::
TÉCNICO MECÃNICO

.ri

Disponibilidade de viagens.Vivência em montagem
R� ��g!-!i.n.?�' : ' ,

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Desejável vivência na função e COREN

OPERACIONAIS

AJUDANTE CARGA / DESCARGA

ALMOXARIFE ICONFERENTE
.� � �.+.�. �.� � .. � .. � .. � �'''' �'. � .. ��.+.�, � " •• � ••• +.�

AUXILIAR DE PRODUÇÃO •

� .w� 0"0 o." "�." tt�" ••. , .�. �.ff "I<� ... "',.• ",., ..... D"�'�U��."'."" � .. � .' ....... H ••• <'.0. j,

AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR DE CORTE

AüxiLiAROE'MANlITENÇAOEOBRAS
.. ·· .. · .... · ....

Irá auxiliar o pedreiro em atividades de construção,
.�?�������?5!Y!!,.�i���.�!iS?�.!!!���;����!�;. , .

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

�.������.�i�����i!.���.� " .

AJUDANTE DE BOMBA
Atuará com montagem de tubulação para bombea
mento de concreto.

BOMBISTA
Vivência em montagem e desmontagem de SBA,
!�j��?.r.�.�.����l��.��: , . .

CAIXA

CONFERENTE
Vivência na função. CHN AC. Desejável liderança de
�9.�!P.�: , , ..

CAMAREIRA

COZINHEIRA
......... H .. "'. '" " � � '." � "",,,,,,,,, "'" _. '" • � i "".",,,,,,,,,, Oi •• " " .. " .

COLETOR

CORTADOR

�!��.��.í.a,�?..�.I!.'� .t,���!!.� .��.g.���.���!�? f���...... , .......
COSTUREIRA

EM.PREGAOA.OOMisiicA
'H .

DOBRADEIRA / REVISORA I PASSADEIRA
Para atuar na Vila Rau. \

ESTOFADOR

JARDINEIRO

LAVADOR ·Dúíeicü'Los·
· .. · , ..

MOTO-BOY I MOTORISTA
Possuir CNH AS
" �_ �'"'� H� �." �.� �.� •• � ��u �.� ft ft.,_.�"'� ••• � � �.._�." •• �.

OPERADOR DE CALDEiRA
,,�.� "lO. � � •• � •• � .,. ••••• .,_ �.4 '.� r � .

OPERADOR DEMÁQUINA
Vivência em operador de guilhotina, serra entre
outros.

OPERADOR DE CORTE LECTRA
• ,,' +.�" � ' � •• " �.+.� � � .. ' .,. .. " .. +.� .

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO

pimOR'PisTOLii·MA"QüiNAS
.. ··h ..

Para atuar em Schroeder e Massaranduba.
•• � �,," "". lo. � "" q •• " ." � ,,"" ••• """'lo.,, .,," ......... " " .• "" """ ""'1 ""., ."" ." ... "" .. " .. "

RETIFICADOR CILíNDRICO
Vivência com máquina CNC, leitura e interpretação de
��.����.?.�.��:.t:.�����?��� !!:��!��.� .

SERRALHEIRO

TECELAO'"
, ..

ZELADORA

ADVOGADO

9���j�.��! .����!,l.Si?'<:T.�i��i��.�����i�.�pr?�������....
ANALISTA CONTÁBIL
Vivência em obrigações acessóríais (DCTF, Dacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federais.

CONSULTORCOMERCIAL

Desejável vivência em vendas de serviços de terceiriza
. ção. EnviarCV para vivianne.moras@grupometa.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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S C AL DO QUE O AMERIC NO, REVELA ES UD
Mas enquanto o Brasil repôs perdas salariais, nosEUA os salários permaneceram estagnados

o colocar lado a

lado os dois maio
res mercados de
trabalho das Amé

ncas, um estudo inédito
feito pela Universidade Es
tadual de Campinas (Uni
camp) e pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA)
revela que o assalariado
brasileiro tem mais prote
ção social do que o dos Es
tados Unidos e que o perfil
de geração de empregos
nos EUA foi pior que o bra
sileiro ao longo da década

passada, antes da crise de
2008. Mais surpresas: en

quanto em terras tupini
quins a recuperação gerou
emprego e repôs perdas sa

lariais, nos EUA os salários

permaneceram estagnados.
Intitulado "Os sentidos

das precariedades em dois
mercados nacionais e tra

balho: Brasil e Estados, Uni-

dos - uma comparação", o

ensaio, assinado pelos eco

nomistas Claudio Dedecca,
professor da Unicamp, e

Wilson Menezes, docente
da UFBA, atenta para o fato
de que boa parte das novas

oportunidades no país ame
ricano está concentrada em

grandes redes de supermer
cada ou de [ast jood. Os
salários pagos neste setor,
caracterizado por uma jor
nada de trabalho superior
a 44 horas por semana, são
muito baixos. Os traba
lhadores não têm direito a

férias, ao atendimento de

saúde, e à previdência. Nos
EUA, as férias pagas não são

obrigatórias.
Como mostra o quadro

ao lado - elaborado com a

referência de indicadores
do Fraser Institute e pre
sente no estudo -, o mer

cado de trabalho brasileiro

Perspectivas mais
favoráveis ao Brasil
Ao confrontar os mercados, o ensaio

surpreende ao projetar perspectivas mais
favoráveis para unia redução da preca
riedade dos contratos de trabalho aqui
no Brasil ao longo da década, do que nos

EUA. No Brasil, o número de empregados
do setor privado com proteção previden
ciária chega a 68,17%; enquanto dos EUA
este percentual é de apenas 39,8%.

"A gente desconfiava que omercado de
trabalho dos EUA teria um perfil desfavorá
vel em termos de grau de' proteção social.

Mas não ao ponto que se apresentou"
A situação de progressiva deterioração

do trabalho dos EUA também saltou aos

olhos dos economistas. Um dos motivos

apontados no trabalho para o grau de de

preciação foi o fato de o governo americano
ter abandonado o saláriomínimo como po
lítica de equiparação salarial:

- Há três formas de o empregado re
ceber aumento de salário: a barganha
individual, a negociação coletiva e o sa

lário mínimo, que é a proteção dada pela
política pública. Os EUA abandonaram o

saláriomínimo - diz Dedecca. - O grau de

sindicalização do setor privado nos Esta

dos Unidos é de apenas 8%, enquanto no
Brasil é de 24%. Também contribui para a

má colocação do país americano o fato de
.

os EUA ter sido o país quemenos ratificou
convenções da Organização Internacío

nal do Trabalho (OIT).

é mais intenso na regula
ção da jornada de trabalho,
ao impor determinações
quanto ao descanso sema

nal remunerado, hora extra

e férias, por exemplo.
- A gente desconfiava

que o mercado de trabalho
dos EUA teria um perfil des
favorável em termos de grau
de proteção social. Mas não
ao ponto que se apresentou.
E olha que pegamos o me

lhor indicador possível, que
é o acesso à previdência
- afirma Claudio Dedec

ca, acrescentando que o

resultado não indica que o

Brasil está "no melhor dos
mundos": - Não estamos

dizendo que estamos no

céu azul. Reconhecemos to
das as nossas dificuldades.
Mas o estudo aponta sim

plesmente que referência
americana não nos cabe.

Em 29 páginas, o doeu-

menta analisa um universo
de 116 milhões de assalaria
dos do setor privado dos Es
tados Unidos e 55 milhões
do Brasil- com e sem acesso

à Previdência - e levaem con

siderações dados oficiais dos
países, de 2009. O universo
estudado representa 'cerca
de 70% do número total de
trabalhadores dos países.

O ensaio está sendo
avaliado pela Comunidade

Europeia e faz parte de um

projeto de pesquisa amplo,
que envolve pesquisado
res brasileiros, americanos,
ingleses e franceses. Como

parâmetros, foram usados
o grau de proteção do con

trato de trabalho, o perfil
do emprego (de baixa ou

alta remuneração) e o nível
de desigualdade da massa

de salários. Orientações da
ONU balizaram a análise

comparativa.

nstituiçóe5 reg �ã e � d
e das relações de trabalho Brasil e EU
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Objetivo é fazer comparações Norte-Sul
O ensaio joga luz sobre a neces

sidade de o Brasil superar proble
mas históricos, a despeito das me
lhorias dos últimos anos.

- Se por um lado reconhecemos a

vantagem no Brasil na proteção so

cial em relação aos EUA, temos um

conjunto de desafios importantes,

como reduzir a discrepância de ga
nhos entre negros e brancos, entre
gêneros e entre regiões - ressalta o

economista e professor daUnicamp.
O próximo desafio de Dedecca e

WilsonMenezes é colocar omercado
de trabalho do México na compara

ção com Brasil e Estados Unidos.

DIVULGAÇÃO

.

VENDEDOR
de Sistemas de Gestão,

CONTRATA-SE, preferência com veículo.
Enviar currículo para rh@sistemasecia.com.br

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

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

manutenção)
• FRENTISTA (1 °turno, sexomasculino, 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 (sexo masculino, horário normal)
• BALCONISTA (ambos os sexos)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sidade absurda de profissio
nais especializados - apon
ta Daniela.

É por isso que o hair

stylist Alexandre Carvalho,
de 30 anos, sabe que não

pode parar de se reciclar.
Formado em jornalismo,
o

.
profissional abandonou

a carreira logo depois que
terminou a faculdade para
fazer o curso básico de ca

beleireiro do Senac-Rio,
com duração de seis meses.

A partir de então, não parou
mais de trabalhar. Hoje, Car
valho é um dos profissionais
mais requisitados do Crystal
Hair, na Zona Sul, onde co

bra R$ 215 pelo corte.
- A cada seis meses, vou

ao exterior para conhecer
tendências. Já fiz cursos nos

Estados Unidos e na França
- diz Carvalho, que tam

bém já trabalhou no salão
do Copacabana Palace. -

O mercado de beleza está
cada vez mais competitivo
e, os clientes, exigentes. A
velocidade das informações
e de lançamento de novos

produtos é muito rápida. É
preciso estar antenado.

Números do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es

tatística (IBGE) dos últimos
15 anos - quando o órgão
começou a acompanhar o

setor - registram um cres

cimento médio de 10,5%,
contra 3,1% do PIB total e

2,7% do PIB da indústria de
maneira geral. O segmento
de cosméticos, particular
mente, é, ainda, benéfico

ão à toa ó Brasil já n

siderado o terceiro maior
mercado de beleza do
mundo .

- perd�ndQ ape
nas para os Estados Unidos e para
o Japão. Oportunidades lucrativas
de negócios para empresários e em

preendedores se multiplicam por
.

aqui, com a mesma velocidade que
a indústria de higiene, perfumaria
� CÓSJUéticos investe em inovação,
ye8tIúisa e desenvolvimento. O re

sultado dessa equação é um rápido
crescimento do setor de estética no

país; o que aumenta o número de

vagas abertas e impulsiona profis
sionais de diferentes segmentos,
como laboratórios, clínicas de esté
tica e salões de cabeleireiro, a bus
carem maior qualificação, inclusive
no exterior.

De acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Ablhpec), o desenvolvimento da

indústria, a participação crescente

da mulher no mercado de trabalho
e a utilização de tecnologia de pon
ta, com o consequente aumento da

produtividade, fizeram o mercado
de beleza aumentar cinco vezes,

alcançando, em 2010, faturamento
de R$ 27,3 bilhões. A estimativa de
crescimento, dizem especialistas, é
ainda maior em 2011: em torno de
30%.
- Uma das razões para a ex

pansão do setor, além da moder

nização do parque industrial, do
investimento em marketing e da

inovação tecnológica das indústrias,
é a democratização do consumo e

do maior acesso a produtos pelas
classes D e E - ressalta o presidente
daAbihpec, João Carlos Basilio.

Já as oportunidades de traba
lho criadas pelos salões de beleza
cresceram 278,9% em 16 anos (de
1994 a 2010). Dados obtidos junto
ao mercado e a sindicatos de traba
lhadores revelam que, em 2010, fo
ram contabilizadas 4,282milhões de
oportunidades de emprego nas áre

as.de higiene pessoal, perfumaria e·

cosméticos ..Número que representa
uma expansão média anual de 9,3%
em relação ao ano passado.

Em 15 anos, expansão média de 10,5%, contra PIB de 3,1%

r" I ,r.)'.. :.I ..
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Sócia de uma das maio
res empresas de recruta

mento e seleção de pro
fissionais para o setor de

cosméticos, Daniela Aqui
no, da Linus, diz que o setor

paga bem. Uma consultora

pode ganhar R$ 7 mil por
mês, desde que se dedique
plenamente à atividade. O
salário de quem trabalha
em um dos cem mil salões
de cabeleireiro espalhados
pelo Brasil também pode
chegar a R$ 7mil. Nas indús
trias de cosméticos, por sua
vez, a remuneração é maior:

dependendo da área, passa
de R$ 20mil, para diretores,
por exemplo.

- A questão é que ca

minhamos para uma crise

complicada. Há uma ncces-
• ,.' J" .. ,-' , .',;t •.

para a balança comercial
brasileira. De 2001 a 2010,
houve uma expansão de

275,3% nas exportações, en
quanto as importações au

mentaram 216% no período.
Nesse cenário, a sócia da

Linus enfatiza que, embora
a grande demanda por pro
dutos e .servíços de. beleza
'ainda seja do público femi

nino, os homens também
estão ajudando a incremen
tar o mercado, consumindo
mais protetores solares. e

tinturas de cabelo, além de

xampus e condicionadores
sofisticados.

- Há ainda o aumento

da expectativa de vida do
brasileiro, que passa por um

processo de envelhecimen
to - conclui a consultora.

;.... J • �. tI'; .'� ,\.. . t ........ _
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De
olho nas oportuni

dades do mercado,
profissionais têm
lotado cursos de for

mação para cabeleireiros,
maquiadores, depiladores,
manicures e pedicures. Da
dos do Instituto Embelle

ze, a maior rede de cursos

profissionalizantes em

beleza da América Latina,
mostram que o número de
matrículas no primeiro tri
mestre deste ano subiu 26%

em comparação ao mesmo

período de 2010. Chegou-se
à marca histórica de 50 mil
novos alunos, o que permi
tiu uma expans-ão de 28%
no faturamento do grupo.

"Nos últimos anos
houve um boom do

segmento de beleza,
já que o poder

.

aquisitivo das famílias
aumentóu e elas

passaram a investir
mais em bem-estar."

- Nos últimos anos hou
ve urnboom do segmento de
beleza, já que o poder aqui
sitivo das famílias aumen

tou e elas passaram a inves
tir mais em bem-estar. Por
outro lado, há urna carência
de profissionais especializa
dos para trabalhar com esse

tipo de serviço - afirma o

principal executivo da rede,
Paulo Tanoue, acrescentando
que, hoje, 97% de sua cliente
la sãomulheres.

RAM VAGAS, MAS
.

.-wI
'

UAllFIGAGAO
.:J

Segmento ainda sofre COIll a carência de profissionais
capacitados e que invistam em cursos de atualização

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do HospitalJ
Fone (47J 3371-4311

A HUMANA URGENTE seleciona para empresa
de grande porte, profissionais Portadores

de Necessidades Especiais.
Interessados comparecer na HUMANA URGENTE
munidos de documentos ou enviar curriculum

para recrutamento@humana.com.br

Empresa dá treinamento,
inclusive, a distância

- É por isso que temos
que treinar constantemen
te. Contamos com oficinas
a cada três meses, além de
uma universidade virtual
onde disponibilizamos in
formações para manter os

profissionais atualizados
-diz Lucy.

Iranilda dos Santos, de
36 anos, é um exemplo de
como investir em capaci
tação pode abrir portas.
Ex-cozinheira, a profissio-

nal, que não tinha qual
quer tipo de especializa
ção, ganhava em torno de
um salário mínimo e meio.

Hoje recebe "muito mais",
sem revelar a cifra, dando
aulas como designer de
sobrancelhas e prestando
serviços como cabeleireira
em urn salão de Taguatinga,
cidade satélite de Brasília.

- Minha vida deu
uma virada há cinco anos,

quando fiz o curso - con-

ta Iranilda.

Já Iolanda Gonçalves,
de 25 anos, deixou a profis
são de empregada domés
tica para fazer um curso de
cabeleireira. Quatro anos

depois, ela se tornoumani
cure. Dá aulas, trabalha em
um salão de beleza e ainda
tem clientela própria:

- Hoje' tenho certas

regalias e um nível de bem
estar com que não contava
antes.

DIVULGAÇÃO

Investimento é constante

Gerente de Loja (Empresa de 'Grande Porte)

Segundo Tanoue, o mer

cada de beleza cresce acima
do Produto Interno Bruto

(PIB, soma de bens e servi

ços produzidos no país) nas
últimas décadas. Os reflexos
dessa expansão podem ser

sentidos não só através da

multiplicação de salões e clí
nicas de estética, mas tam

bém nos investimentos cres

centes em inovação por parte
de empresas de cosméticos,
como Natura e LOréal. A

marca O Boticário, por exem

plo, tem intensificado suas

pesquisas na área de nano

tecnologia para desenvolver

produtos que combatem o

envelhecimento.
O aquecimento do mer

cado de beleza também sur

preende quando se observa
o recente e rápido cresci
menta de empresas de esté

tica criadas antes dos anos

90, quando. a preocupação

Atribuições do cargo:
,

- Gestão de vendas (acompanhar e
'

analisar os indicadores das vendas

procurando alternativas para melhoria do

resultado);
- Gestão de pessoas (realizar seleção,

treinamento e desenvolvimento da equipe);
- Gestão administrativa e 'de estoque.

Requisitos:
- Experiência na

função de, no
mínimo, 3 anos;

- Desejável superior
completo;

- Conhecimento em

informática;

com o assunto eramenor do

que hoje. É o caso da Ono

dera, que oferece mais de 50

tratamentos faciais, corpo
rais e de medicina estética.
Criada em 81, a marca só
iniciou seu sistema de fran

quias em 2000. Hoje já são

.52 unidades emmais de dez
estados.

- Há dois anos regis
tramos aumento de 25% no

faturamento da rede. Em

2011 esperamos crescer 30%

em relação a 2010 - afirma a

diretora executiva Lucy Ono
dera, acrescentando que tra
tamentos rejuvenescedores e

de redução de gordura são
. os mais procurados.

O problema é que nem

sempre é fácil encontrar

profissionais qualificados
no mercado. E que ainda se

preocupem em estar atuali
zados para acompanhar as

novidades do setor.

Remuneração: remuneração
compatível, com comissão e benefícios

(VT, restaurante próprio, plano de
previdência privada, PPCR,. ambulatório

próprio com médico do trabalho,
clínico geral. ginecologista e dentista,
plano de saúde União Saúde, desconto

de 30% nas mercadorias da loja).

,

Envie seu currículo via e-mail
Rua João Marcatto, 260 - Ed. Tower Center - Sala 303 - Centro - Jaraguá do Sul

Fone: (47) 3275-46011 E·mail: Illaíra@orghes.com.br

RE.CRUTACANDIDATOS

...".,
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EM ALTA, M-ERGAD_O DE MAQUETES
NÃO TEM PROFIS IONAIS PREPARADOS

Peça simples vai de R$ 17mil a R$ 29mil, diz empresa especializada

I'
,

.

�

--"ualquer grande obra que se

preze, seja de condomínio,
shopping ou estádio, ganha,

...." no seu início, uma maque-
te. Pois, diante do boom na cons

trução civil e da proximidade da

realização de grandes eventos no

país, atualmente este é um merca

do aquecido e que tem boas pers
pectivas de crescimento. Onde,
porém, estão os profissionais? Para
trabalhar com os projetos, pede
se, geralmente, cursos e formação
específica para o assunto.

- Nas faculdades, aprende-se
a volumetria, lidando apenas com

papel. Acontece que, na profissão,
usamos recursos a laser. Amaioria
dos maquetistas faz árvores com

espuma. É bem diferente. Hoje o

ensino é muito amador - afirma
Léo Ramalho, dono da Léo Rama-

-lho Maquetes.

ATIVIDADE EXIGE FACILIDA
DE PARA LER PLANTAS

A procura por cursos específicos

é baixa. Também não há muitos no
mercado. Ramalho chegou a dar

aulas, para capacitar pessoal, mas
desistiu quando percebeu que só

chegaria ao prejuízo. Namédia, uma
maquete simples varia de R$ 17 mil
a R$ 29 mil. Uma turma de cinco

pessoas, por exemplo, não dava para
cobrir o custo. A falta de formação
qualificada e o pouco conhecimen
to do trabalho geram, no fim, grande
dificuldade para o mercado conse

guir bons profissionais.
- Para trabalhar comigo, as

pessoas precisam saber como fa
zer uma maquete. Eu cobro R$ 20
mil do CasaShopping. Não posso
botarmeu nome em risco - acen

tua Ramalho.

Surgida há dez anos, a Léo Ra
malho Maquetes tem com? alguns
dos seus clientes o CasaShopping,
a Conasa, a ZHM e a Marinha do
Brasil. A base naval de Arraial do

Cabo, por exemplo, foi um de seus

maiores projetos. Ao todo, a em

presa tem, hoje, 12 funcionários.
Amédia salarial do operário do

setor gira em torno de R$ 2.500.

Como no caso da ItaokaMaquetes,
que presta serviços para empre
sas como Cyrela Brazil Realty, Bir
manneJHFS.

- Só que amão de obra é escas
sa. Exigimos experiência no manu-

.
seio de equipamentos para confec

ção demaquetes, como compressor,
serra, furadeira, soprador e lixadeira
- diz o diretor de Relacionamentos,
IthandersonMacedo.

Eduardo Fonseca, dono da
Eduardo Fonseca Maquetes ME,
que está há 15 anos no mercado,
diz que a arte de se fazer maque
tes exige paciência e habilidade

manual, além da capacidade de
leitura de plantas de arquitetura. A
criatividade também deve ser leva-
da em consideração.

_

- Não é fácil encontrar pro
fissionais, porque esta é uma área
bem específica. No Brasil, há pou
cos deles. Profissionalmente, tal
vez nem se chegue a 50 ateliês que
sejam dedicados somente a ma

quetes físicas - calcula Fonseca.

Analista de Custo Trainee
Analista Contábil Sênior
Assistente de Setor Pessoal
Assistente de Vendas
Atendente
Auxiliar Administrativo de Obras
AuxiUar de Instalação
Coordenador de Assistência Técnica

Coordenador Operacional de Hotel
- Cronoanalista

Design
Encaixador

Garçom
Impressor Offset
Instalador

DIVULGAÇÃO

�, ii>'

lÉO RAMALHO conclui os últimos retoques da maquete
de um complexo da multinacional Fermoqcmka

Manutencionista
Mecânico de Manutenção Têxtil (URGENTE)
Mecânico Montador

Modelista
Montador
Motor·ista

Operador de Serra Circular Programador de
Software
Promotor (a) de Vendas

Recepcionista/Auxiliar de Escritório
Técnico de Campo
Técnlee em Informática
Televendas
Zelador (a)
Vigilante

B BREITHAUPT

PTA
Ajudante de Motorista

Auxiliar de Manutenção
Confeiteiro (a)

.

Conferente

Estoquista
Jardíneírn

Operador (a) de Caixa,
\

Padeiro

Repositor
Zelador (a)

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).
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lONDON PUB
White Feelings com DJ Puff e na

sequência OJsMarchetti e Felipe
Adriano. Ingressos antecipados a
RS 15 elas e RS 20 eles noMime

(Reinaldo)e CenterSom (sHopping).
Obrigatória roupa branca.

o

ESPAÇO DO OCA
Shaw com Zep Doors a partir
das 23 horas. Entrada: RS 2.

L1CO BAR
Riverside Blues de Blumenau

faz o som na casa:

MOVINGUP
Festa ToCia Boa! com sertanejo
universitário de Dany & Rafa e

Mazzo &.GabrieL. Elas entram free
,

âté 23ft Ingresso antecipado
a RS 15 masculino.

MOMMAClUB
Festa Emergency Care, às 23hj
com Fernando 1ima & Baqda,
sertanejo universitário mais
DJs Johnny, Léo, Diego Bubi
e Danilo, Haverá p�rformers e

rodadas de Red Drink.

I.SEVEN CHOPERIA
Festa Play com DJ Kbeça (Bali Hai)
e mais DJs Alan eWill e sertanejo,
de Doug.làs & Jul1ano.lhgres�o
masculínoe feminino RS 10.

o CORREIO DO POVO · Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011

Beatriz Sasse

Variedades 13

478433 0306

beatrlz.sassetâterra.ccm.br
Também no ItIB4:m!l

SCAR
Stand up comedy "Fora do
Normal" com Fábio Porchat,

às 19h30. Ingressos na bilheteria
do Centro Cultural.

L1CO BAR
House Music com DJ Alva.

lONDON PUB
Shaw com Alex & William.

Ingressos na hora a RS 15 eles
e RS 10 elas.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055--00651Iondonjaragua.com.br
�, BIER HAUS· 3275-486619198-0515
SACRAMENTUMPUB· 337Q-1727 ou 8832-1524

ARRIBA· 3371-11601 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN LOUNGE. 33711584

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB· 8856-8389

SEVENCHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
MR. BEEF· 3275-2230 I @mrbeefjar

ESPAÇO DOOCA· 3370-9160

ADEGAAIROSOMENEZES· 3370-0220

LlCORERIA BAR· 3275-1327

ARMAZÉM PUB· 9214-7449

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

SESC
Confira a programação cultural

da entidade em Jaraguá para este
mês. Dia 21 � 20h - Cravo da Terra
(música) - Livre. Dia 22 - 19h -

Garrincha, a alegria do povo e O

beijo no asfalto (cinema). Dia)3 -
20h - Bye bye Brazil (cinema). Dia
24 - 20h - Dona Flor e seus dois
maridos (cínema).Dia 25 - 20h -

Inocência (cinema). Dia 26 - 20h �

Isto é Pelé (cinema). Dia 27 - 20h
- Lição de amor (cinema). Dia'28 -

.

20h - O caminho das Nuvens (cin
ema), Dia 29 - 2011 - O quatrilho
'(cinema). Dia 30 -20h - O �ue é
isto companheiro? (cinema). Dia
31 - 20h - Vidas secas (cinema).

Top 10 ídolos
Henrique Lemes, de Guaramirim, que está na

disputa do programa "Ídolos", da Rede Record se

emocionou bastante no programa de quinta-feira
quando recebeu a notícia de que é um dos Top 10

finalistas. Ele foi um dos cinco mais votados pela
internet e permance na disputa. Os candidatos.
classificados habitam agora a Mansão Ídolos e dis

putam a preferência do público em apresentações
na semana que vem. A região está na torcida pelo
talentoso garoto que só tem 16 anos.

ADRENALINA
O Commandos Paintball comemora dois anos e

está com promoção. Você que é aniversariante do
mês de maio, junte quatro amigos e venha come

morar, seu jogo � grátis.

Cozinha
Iulmir José Rozza avisa que no dia 25, das 19h30

até 22h, ministra curso de culinária, especial Riso
tos. Investimento é de R$ 65. Contatos: 3372-0851

ou julmir@terra.com.br.

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Bia Gouvea e Priscila Becker na -

Sexta Rock do Sacramentum Pub

EDU MORAES/RECORD/DIVULGAÇÃO

FABIO LANCINI/DIVULGAÇÃO

Ramon Schrauth e Micheli Ribas curtindo
mais uma super noite na TheWay

Dr. Cláudio Eduardo Souza
CRM 14.706-SC

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Turnores de pele
UNIClíNICAS I R. Artur Muller, 105 - Jaraguá do SuV se I (47) 3371 3247- 30550035

Caminhada
o Clube do Andarilho informa

que a próxima caminhada será em

CampoAlegre (RioVermelho) - São
Bento do Sul (Rio Natal) no dia 28.
A taxa de inscrição é R$ 35 (inclui
custos do transporte e almoço, ex
ceto bebidas) e pode ser feita na

Sport & Aventura (Marechal Deo
doro, 833 - sporteaventura@terra.
com.br). Informar: nome eRG.
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CRÔNICA
TER A-FEIRA QUARTA-FEIRA, Ql:JINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

.
KellyErdmann,
jomalista

CharlesZimmerinann,
escritor

o conto, a vida
ntão você quer ser escritor?A pergunta
nomeia o último livro do escritorMiguel
Sanches Neto, recentemente lançado

..._pela editora Record. Sanches Neto é um
dos poucos escritores brasileiros que atingiu a

maioridade no romance, tem timming, conse
gue desenvolver uma personagem sem se per
der em rodeios fantasmáticos, e principalmente
sabe o poder de uma história bem contada.

A mesma perícia que mostra em seus ro

mances, também se repete
nesta sua recém lançada co

letânea de contos. E quando
afirma que é de equívocos e

pequenas covardias que é fei
ta avida e a literatura, não está
brincando. O escritor húngaro
Sándor Marái, em sua obra .

prima "De verdade", diz que
"por trás de todo abraço de

verdade. se encontra a morte, com suas som
bras, que não são menos completas que as lu
zes da felicidade". Esta frase bem poderia ser a

epígrafe do livro, pois amorte assombramuitas
das personagens de Sanches Neto; e também a

felicidade, já que omedo da felicidade é uma es

pécie de morte anunciada. "Meus personagens
caminham para a morte sem saber lidar com o

lugar que eles ocupam. São seres desenraízados,
Mas que sonham com raízes" jáafirmoup autor.

A pluralidade de gêneros e técnicas narra

tivas mostram a versatilidade do autor ao lidar
com temas como cultura, dinheiro, morte, soli
dão, amor, amizade, hipocrisia e preconceitos,
sempre com a leveza de um cronista, mas com
a profundidade do romancista. Nos seus contos
a morte pode ser como uma noite de tempes
tade, mas também um lindo sonho. "É preciso
passar por muitas decepções para merecer de
novo o primeiro amor". Ãssim como é preciso
passar por muitas decepções para entender a
natureza arbitrária da vida, e é nesse aspecto
que residem as maiores qualidades do livro.
Pois quando o 'cheiro de sangue traz terríveis

lembranças (de um acidente de ônibus), e é
associado a incapaciade de umamulher ter fi

lhos, Sanches Neto sabe estabelecer o conflito
de maneira singela e certeira. Ou quando um
radialista com pretensões literárias encarna

um estranho romance com uma jovem anti

quada, ou ainda quando as falsas memórias e

o desejo do escritor veterano pela jovem aluna
são borradas, Sanches Neto sempre sabe con
duzir e encerrar as questões, herança clara de
sua experiência como romancista.

O ofício da escrita é dissecado de maneira
bem-humorada no último conto do livro, que
começa assim: 'Antes eu olhava as orelhas dos
livros de autores mais velhos para ver com qual

idade haviam escrito suas

obras-primas, sofrendo ao

saber que muitas surgiram
quando eles eram bem mais

jovens do que eu. Hoje, às

vésperas da velhice, confiro a

idade dos jovens autores, que
estréiam cada vezmais cedo, e
vejo que estamos sendo suce
didos por uma geração afoita.

São belos, trazem a juventude na pele semmar

cas' nos cabelos bem cuidados, nos músculos

expostos e nos lábios sensuais, produzindo uma
literatura que, diante desses outros atributos,
não conseguimos sequer avaliar. Leio os dados

biográficos, estudo as fotos e dou uma folhea
da nos livros, sem o menor ânimo. Tanta beleza
ofusca qualquer qualidade literária. Atordoado

por 'esta exuberância, lembro-me de uma frase
de Hemingway: 'A maioria dos escritores vivos
não existe'. Digo isso em voz alta quando estou

na frente da estante de lançamentos em alguma
livraria, e sempre desperto olhares desconfia

dos, o que me obriga a deixar o livro na prate
leira e ir embora com a sensação de ser obser
vado por todos. Mas ontem, depois de repetir as
palavras de Hemingway, despertando em uma

jovem ao lado um riso de desprezo, me senti

atraído por um livro."
Além da qualidade da prosa de Sanches

Neto, o que me alegra é ver o ressurgimento do
conto no cenário nacional (já que o gênero foi

praticamente banido na última década), pois
importantes escritores brasileiros, de gerações
e potências diferentes, estão aderindo ao gêne
ro. Eumesmo faço votos para que Sanches Neto
(que já ganhou o Prêmio Cruz e Sousa na cate

goria conto) abandone o romance a venha para
conto. Então você quer ser contista?

LANÇAMENTOS

Nihonjin
Hideo Inabata é um japonês orgulhoso de sua nacionalidade, que

chega ao Brasil na segunda década do século 20 com o objetivo de

enriquecer e cumprir a missão sagrada de levar recursos ao Japão,
conforme orientação do imperador aos seus súditos. O árduo traba

lho no campo, a difícil adaptação ao Brasil, a morte da primeira es

posa e os conflitos com os filhos Haruo e Sumie são um teste para a

inflexibilidade do nihonjin (iaponês),
.

'

CLIC DO LEITOR

A Bruna está
doando três
gatinhos, a
Cris, na foto,
a Lucinha e o

Moroco. Contato

pelo telefone
9147-1087 ou

pelo e-mail
vilanova_bb@
hotmail.com

Envie sua foto para redacaó@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(13h30, l6hl0, l8h50, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Rio (Dub) (13h50, l5h45 - todos os dias)
• Padre (leg) (17h40, 19h30, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(14h, l6h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub)
(13h, l5h50, l8MO, 21h30 - todos os dias) .

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (13h30, l5h30, l7h30 -todos os dias)
• Padre (Dub) (20h, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h15, l6hl0, 19h, 2lh45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg)
(15h20, l8h20, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h40, l5h40, l7h40,
19h40 - todos os dias)

· ° Noivo da Minha Melhor Amiga (leg)
(2lh50 -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h30, l6hl0, l8h50, 2lh40 - Todos os dias)

CIN·EMA
• Cine Garten 4

." Padre (Leg) (14h15, 19h20 - todos os dias)
• Os Agentes do Destino (Leg) (16h40, 2lh20 -

todos os dias)

• Cine Garten 5
• Uma Manhã gloriosa (teg) (13h50, l6h30,
19h10, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, l6h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, l6h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (15hl0, l8hl0,
2lhl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, l6h30, 19h10, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h20, l6hl0, l8h40, 2lh20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (13h30, 15h30 - todos os dias)
• O Noivo da Minha Melhor Amiga (Ieg) (17h30 ::.

todos os dias)
• Padre (teg) (19h50, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Os Agentes do Destino (leg) (14h20, l6h40,
19h20, 2lh30 - todos os dias)

diamantes nas terras do pai. Guilherme visita Már
cia e afirma que a ama. Salomé vence o leilão.
ícaro lamenta ter perdido a fazenda por não co

nhecer as regras do edital. Salomé propõe que
Abner administre a fazenda e diz que permitirá
as escavações. Minerva procura Salomé e pede
para continuar escavando na fazenda. Naomi
desconfia que haja um segredo por trás da com

pra da fazenda e sonda Salomé. Salomé propõe
que Naomi ajude Celeste a se casar com Abner.

NOVELAS
VIDAS EM JOGO
Sem exibição

CORDEL ENCANTADO
Jesuíno se enfurece ao descobrir que Timó

teo não cumpriu o acordo com os colonos. Rosa

sugere que Dora se junte ao bando de Jesuíno

para tentar conquistá-lo. Todos no palácio ficam

indignados com a atitude de Timóteo em prender
Antônia. Herculano se preocupa ao saber que Je

suíno e Açucena marcaram a data do casamen

to. Úrsula ameaça contar a Herculano sobre a

traição de Zóio-Furado. A duquesa garante à Ni

colau que vai assumi-lo e revelar que eles São os

pais de Cecília. Dora pede para entrar no bando

de Jesuíno. O carro de Penélope quebra e Bel se
oferece para levá-ta até a cidade. Jesuíno pensa
em roubar a comida de Timóteo e entregar para
os colonos. Lilica vê o depósito vazio. Jesuíno e

seu bando são surpreendidos distribuindo a co

mida para os colonos.

MORDE E ASSOPRA
Salomé pede para Tonica lhe contar mais

sobre os diamantes. Isaías sugere que Celeste

aceite se casar com Áureo. John cobre o lance de

Celeste e Júlia se espanta. ícaro chega ao leilão e

dá o maior lance, mas é desclassificado por Oséas.
Tonica revela que foi Zariguirn quem descobriu os

INSENSATO CORAÇÃO
Neném revela para Eunice que Irene' está

grávida. Vinícius deixa um copo de bebida no

quarto de Serginho, Roni critica Natalie por ter
desistido de um trabalho por causa de Cortez.
Natalie diz a Norma onde pode encontrar Milton.
Eduardo observa Douglas malhando, mas disfar
ça quando Alice se aproxima. Natalie tira uma

foto comprometedora com um artista na aca

demia. Vinícius diz para Gilda quer foi ele quem
deixou um copo no quarto de sergínho, Oscar
leva Vinícius para conhecer Teodoro. Bibi impli
ca com Paula ao descobrir que Sueli é a mãe de

Eduardo. Vinícius esvazia o pneu da bicicleta de
Cecília. André diz que avaliará os desenhos de
Leila. Beto fica interessado em Alice. Norma vai
à casa de Fabíola e Milton diz que há uma vaga
para alugar.

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

,

;" Tudo indica que sua tarde de

trabalho será muito produtiva,
aproveite para fazer investimentos

seguros. A Lua traz um clima de compa
nheirismo no romance. Procure se abrir

mais ao diálogo.

TOURO

o Sol envia ótimas energias
para suas finanças. Na vida

amorosa, o clima está meio re

traído. Tente sair mais, ver e conversar

com pessoas diferentes. Sentirá satisfa

ção em viagem ou contato com pessoa
distante.

GÊMEOS
-,

"�I" O Sol entra em seu signo, afas-
I! tando as energias de seu infer
no astral. O momento pede que

você reflita sobre o que espera de seu

relacionamento afetivo. Mantenha sigilo
sobre as coisas do coração.

CÂNCER
Trabalhos feitos individualmen

te são mais favoráveis neste

dia. A dois, não deixe que interfe

rências externas estraguem seu roman

ce. Ótimas vibrações para os relaciona

mentos de forma geral.

LEÃO
Troca de ideias com pessoas
mais experientes, parentes e

amigos está favorecida neste sá
bado. A vida amorosa ganha um novo es

tímulo à noite. Dedique-se a uma ativida

de que possa render um dinhelroextra.

VIRGEM

oi' o Sol ilumina seus caminhos.

Dedique-se ao trabalho e pode-
rá ter o merecido reconhecimento.

A dois, romance clandestino pode refletir

sua insatisfação. Viagem favorece o cli

ma de romance com o par.

,

LIBRA

Os astros enviam energias po
sitivas para atividades ligadas
a estudos e viagens. Para quem

está só, a noite é ideal para paqueras e

diversão, aproveite. Bom momento para

quem pensa em mudar de casa.

ESCORPIÃO '

O astral favorece a comunica

ção em todos os setores de sua
,

vida. Converse com as pessoas
ao seu redor e partilhe ideias e conheci

mentos. Vida a dois está amparada. Não
crie'expectativas altas demais.

SAGITÁRIO
No setor profissional, atividades
desenvolvidas em equipe serão

mais produtivas. Cuidado com

gastos exagerados. No romance, vai' pre
cisar de liberdade para agir. Cuide mais

de seu bem-estar.

CAPRICÓRNIO
O Sol entra em sua Casa da

Saúde e aumenta sua vitalida-
de. A vida amorosa vai passar por

transformações positivas graças à Vênus

e Plutão. É momento de lutar pelos seus
interesses amorosos.

AQUÁRIO
Embora existam oportunidades
de diversão, você pode preferir

mais privacidade. Vai se sentir

mais confortável meditando em seu lar.

A dois, sinal de desapego. Ótimo mo

mento para refletir sobre sua vida.

PEIXES

Hoje, negócios que envolvam

propriedade contam com boas

vibrações. No relacionamento, o

astral é de grande envolvimento com o

par, mas mantenha sua discrição. Rela
cionamento com parentes em alta..
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"Amor e Revolução"
terá beüo gay

"Amor e Revolução", do SBT, não alcançou a mé
dia de dois dígitos na audiência, mas continua cau

sando polêmica. Segundo a "Folha de São Paulo",
além dos beijos entre 'pessoas do mesmo sexo - em

breve, deverá haver um entre dois homens-, o autor

Tiago Santiago prepara a inserção de Marília (Mari
lice Cosenza) na história. Ela aparecerá grávida do

padre Inácio (Pedro Lemos).

Roberto Carlos grava
OD em espanhol

Em Miami desde a morte da filha, Ana Pau

la, no mês passado, Roberto Carlos já voltou ao

batente. Segundo a coluna."Retratos da Vida", do
jornal "Extra", o cantor está nos Estados Unidos

gravando um CD em espanhol e volta ao Brasil
neste fim de semana. Ao chegar ao Rio, vai re
tomar 6 planejamento do shaw em Jerusalém.

Quem curte o especial de fim de ano com o Rei,
vai gostar da notícia: o shoyv de Israel, que aconte
ce em setembro, também será televisionado.

Letícia Birkeheuer vai
casar em dezembro
Letícia Birkeheuer vai se casar com o joalheiro Alexan

dre Furmanovitch em dezembro, no Rio, quando seu filho
João Guilherme já vai ter nascido. Segundo o colunista

Bruno Astuto do jornal "O Dia", a cerimônia será ecumê

nica, com ritos judaicos e católicos, para 400 convidados.
"Quero um local aberto, com um belo jardim, bem a cara

da cidade", disse a modelo à coluna,

DIVIRTA-SE

Mudança de emprego,
No centro de uma grande cidade, uma mulher toma

um táxi para ir ao hotel onde está hosp.edada. Por
incrível que 'possa parecer, o taxista não disse nada
durante todo o percurso, até que a mulher resolveu fazer
uma pergunta e tocou de leve no ombro dele. Ele gritou,
perdeu o controle do carro e, por pouco, não provocou
um acidente com um ônibus em que vinha em sentido
contrário. O carro foi parar sobre a calçada e a mulher,
assustadíssima, virou-se para taxista e falou:
- Você estava dirigindo tão bem, como é que pode quase
ter um treco por conta de um simples toque no ombro?
- Não me leve a mal, senhora, mas ... É que esse é o meu

primeiro dia como taxista.
- E o que o senhor fazia antes disso? - perguntou ela.
- Durante 25 anos eu fui motorista e ... dirigi carros
funerários ...

Regiane Alves
'

será personal
trainer em "A
vida da gente"

Segundo o jornal "O Dia", Regia
ne Alves será uma personal trainer
na nova novela das seis da Rede

Globo, com estreia prevista para se

tembro. A atriz estará no elenco de

"A vida da gente", de Lícia Manzo,
com direção de Jayme Monjardim.
Regiane está de dieta, malhando

três vezes por semana e fazendo pi
nicc Iates. "Tenho que ficar com o corpo

definido", contou a atriz.

,

Pintura antiderrapante
no sambódromo

No último Carnaval, famosas como Ana Hick

mann, escorregaram e caíram na passarela do

samba do Rio de Janeiro. Segundo o colunista A�
celmo Gois, do jornal "O Globo", por causa disso, a
reforma do Sambódromo carioca vai incluir, entre
outras coisas, uma pintura antiderrapante. A obra

deve custar cerca de R$ 5 milhões e deve durar

aproximadamente seis meses.

Público abandona peça
de Bárbara paz no meio

Segundo o colunista Bruno Astuto do jornal "O

Dia", o público estaria incomodado com a quantidade
de cigarros que Bárbara Paz fuma durante o espetá
culo 'Hetl', e alguns tem saído do espetáculo no meio.

Conforme o jornal, desde a estreia há uma semana,

o teatro recebeu dezenas de reclamações do público.
. .

Na montagem, uma adaptação do livro "HeI! Paris", de
Lolita Pille, Bárbara Paz interpreta uma menina rica,
fútil, arrogante e que fuma sem parar,

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
21/5
Adelia Schiochet
Adenor Franzner

Adriana Homburg
Aiessandra S. de Souza
Alfredo de Jesus Medeiros
Alido Franzner

Angela Stingher
Camíle E. Krassota

Douglas Schünki
Elmira Gascho
Enio V. Brandt
Frank J. Knaesel
GimarLemke
Graziele Greiner
Gwilherme E.Giese

Gustavo H. Stholl
isabela C. Monteiro
Jandira F. Muller
Jean C. Kreff
Jefferson A. Nogueira
João A. de S. Pinheiro

João V. Preuss
Josiani Dalri
Luana Baumann
Lucas T. Cunha
LuisA. G. V9z
Márcelo G. Souza
Mario S. Rocha
Matheus R. Her.mann
Máuto Petry ;

Michele Luiza Kreff
NorbertoWackerhage
alivio Vicente
Paulo H. Eggen: ,;

Rita de Cássia Seben
Samela S. de Matos

Tiago Schroeder
Vanildo Schmelzer
Viviane B. Dalinghaus
WillyEngel
Vanar 'C. Minatte

22/5
Adelda Backmann
Afonso da Silva

Aguinaldo de). M. Ribeiro
Anderson D. da Cruz
Antônio C. Pirassoli
ArleteFtscher
Bruna C. campregher
Claúdio D. Zils
Crisleia M. tennert
Daniele M. Espezirn
Elfrida P. Kiatkoski
Fabiane V. Hoeft

.

Fabiasna N. N. Emendoerfer

Ingelore Wudke
Jones Fodi

Joni Kal Bento
Luci Baade
Luis R. Paiter
Lurdes Cucco
Marcelo Grah
Marcos Cureio •

Maria Helena da C. Rodrigues
Marlene G. Tissi
Marlise Urbanski

Marquele Pfiffer .

Miriam Pascoalli
Miriam S. luvasaki

Onovaldo Schroeder
Rita C. Junkes

.

Rufino Vieira
Ruth K. Kath .

Sabrina F. Dias
Tamiris de S. Simm
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Bomba II

á série morro e não vejo tudo: A notinha na coluna de ontem,
onde eu citei que Cacá Pavanello havia falado que logo, logo,
uma bomba iria estourar em Iaraguá do sul, literalmente con-

__, gestionou o celular do presidente do DEM. Foi um Deus nos

acuda! Só até o meio-dia de ontem, segundo ele, teria recebido dos

curiosos de plantão, uma centena de ligações. Pode?

Bomba III
No fechamento desta co

luna, fiquei sabendo, pelo
meu iphone, que a bom
ba que o Cacá vai soltar, na
próxima semana, é atômica.
Destruidora! Vai dar comen
tários nomeio político e em

presarial, pelo menos por
um ano. Seguindo o niote:
quem viver, verá.

Dica de
sábado

Saborear uma deliciosa Feijo
ada à Brasileira, no Scondidinho.
Onde? Em frente ao Breithaupt
daWalterMarquardt.

NAS RODAS
• Recebi commuito carinho da

querida DraMárcia e do filho
LeonardoVieira ummimomuito

especial. A lembrança veio da
África do Sul, onde mãe e filho
foram curtir pela segunda vez
suas merecidas férías. Bom
demais!

• A loira fatal Larissa Bruch

ganhou seu vale night e vai cair .

na farra com as amigas. Ela vai
curtir hoje à noite a dupla Zep
Doors, no Espaço do Oca. Mas
continua namorando firme com

o boa gente Celio Neto. Aliás,
estão apaixonadíssimos.

• O boa praça Thiago da Telles

Calçados, sempre muito
antenado nas datas especiais,
vai realizar uma mega promoção
para o Dia dos Namorados.

Sr Raul Drissen para prefeito
e Zeca Rausis, vice. O

"lançamento" da.candidatura
foi no último sábado, .

durante confraternização
entre�rupode amigos ;'

Só para elas
o bom gosto e a alegria esta

rão juntos novamente na quinta
edição do evento só para elas, a
mais disputada da cidade.AFesta
do Champanhe, na Adega Airoso
Menezes, será uma noite mágica
e cheia de ótimas energias para
quem quer fazer amigos, curtir
uma boa música, saborear co

mida de primeira, show, dança e

uma champanhe geladinha .

. Garagem
Nasceu a "Garagem' - um' es

paço democrático que foi criado

por um grupo de amigos com o

objetivo de confraternizar, fazer
amizades, fofocas, discutir políti
ca, contar mentiras e zoar muito.
Nada mais! Os comes e bebes são
conduzidos pelo chefe Tato bran
co e os inquilinos, "espontanea
mente" - dividem o pão e o leite.

,-

,

Troféus e Medalhas:
_ ��I�-:4()44_ J

"J r.,

Os proprietários da griffe de bolsas e acessórios "Laci

Baruffi", Gilberto, Lacie a filha Julla, O kit da famosa marca

será sorteado na Festa do Champanhe, dia 31

Fofocódromo
Aqui, em Roma, fiquei saben

do pelo meu fi_o vermelho qu
uma bonita morena, mulher d
um poderoso. jaraguaense, V2

ganhar o troféu ciumenta do mê
das noivas. Quem chega pertl
dele, mesmo por amizade, a mu
lher tem crises públicas de ciúme

Exposição explícita e comentad
nas rodas da city. Pra relaxar, sJ
tomando mesmo uma taça ber

geladinha da nossa espumant
Cave Pericó Brut.

. "
Muitas vezes

nossa maneira de
justificar um erro

agrava o erro. "
SHA!Kt'i''EJUíL:E

Niver da lize
não ousem esquecê-la: Liz

Bento, Esquadrias Bento, é aru

versariante mais festejada do do

mingo, 22. Parabéns! O meu de

sejo é que sejas plenamente felf

Dr. Rodrigo
Cirurgião plástico conceitua

do em Santa Catarina e referên
cia no Brasil na sua especialida
de, o doutor Rodrigo O. Agacy
foi convidado pela Revista Nossa
para assinar uma coluna mensal. ,

Na edição de junho ele comenta
sobre próteses de silicone nas

mamas. Vale conferir.

White feelings
Hoje à noite, o fotógrafo

Marcelo Augusto Odorizzi,
o popularTiba, movimenta
festa daquelas na London
Pub. Presença musical do
excelente DI PUFE
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.Aulas cedem espaço aos protestos
Professores e alunos re-alizaram manifestação em frente ao Homago namanhã de ontem

VALE DO ITAPOCU

Em vez do costumeiro ruído
das aulas e da movimentação
dos alunos, a 'manhã de ontem
na Escola Estadual Holando
Marcelino Gonçalves -
conhecida como Homago -, na
Ilha da Figueira, foi marcada
por palavras de ordem contra
o governo - do Estado.

pesar da chuva, professo
res e alunos se reuniram
em frente à instituição
para demonstrar sua posi-

ção sobre as reivindicações salariais
da categoria (confira no quadro
abaixo o que os educadores pedem
_e a proposta feita pelo governo do
Estado). "Queremos apenas que a

lei seja cumprida", ressaltou a pro
fessora Priscila Valentina Santos. '

As alunas Priscila Mayara Balena, -
-

Iulía Ziehlsdorff, do 3° ano do en

sino médio, e Jenifer Alice Schwi
rkowske, do 2° ano, chegaram cedo
ontem para participar da manifes

tação e darseu apoio aos professo
res. "É um direito deles e nós temos

que apoiar. Mesmo tendo que repor
as aulas nas férias, sabemos que é

por uma boa causa" afirmou Iulia.
A professora Priscila comenta que
o calendário de reposição das aulas

deve. ser definido assim que a gre
ve acabar. liAs aulas não serão per
didas. Vamos definir essa questão
assim que as negociações termina
rem", garantiu.

As escolas Roland Dornbusch,
no bairro Rio Molha, e Elza Gran
zotto - Ferraz, localizada no Santa

Luzia, também aderiram à greve on
tem. Na Roland Dornbusch, as au
las aconteceram normalmente pela
manhã e foram paralisadas à tarde.

.

A secretaria da escola informou que
a paralisação foi avisada aos estu

dantes com antecedência, mas que
os alunos que comp�receram estão

recebendo acompanhamento do

corpo administrativo das escolas.
Conforme a instituição, eles não es

tão participando de atividades pe
dagógicas específicas, mas podem
utilizar o acervo da biblioteca para
leituras e pesquisas..

Na segunda-feira, às 16h, profis
sionais de ensino de toda a região de
vem participar de uma manifestação
na praçaÂngelo Piazera, no Centro.

, I

• Pedro Leal
pedrõ@ocorreiodopovo.com.br

�!

-Alunos e professores do Homago foram para a rua na manhã de ontem para protestar contra os baixos salários recebidos pelos educadores

"
Queremos
apenas que
a lei seja

, cumprida.
PRISCllA VAlENTINA DOS
SANTOS,PROFESSORA

"

. Na região, 70% das escolas
já aderiram ao movimento

Segundo informação do Sinte (Sindicato dos nas condições de trabalho para professoresACTs
Trabalhadores em Educação), 21 das 32 escolas (Admitidos em CaráterTemporário), que não re
estaduais da região - aproximadamente 70% - já cebem salário no período de férias (dezembro a

aderiram ao movimento grevista do magistério. fevereiro),não tem plano de saúde, plano de car
Dos cinco municípios da região, apenas Massa- reira ou qualquer outro benefício. liAs contrata
randuba continua com as aulas normalmente. ções temporárias são uma terceirização precária

"Ontem de'manhã estivemos conversando do trabalho do educador, que acaba não tendo
com professores em Corupá e na segunda-feira direito a nada", protestaMislene.

_
iremos a Massaranduba em busca de adesão", in- Ela explica que, em 2008, o governo federal
formou a coordenadorado Sinte,Mislene Pickcius. criou uma lei que deveria passar a valer em 2009,
Eladestaca o apoio que a categoriavem recebendo unificando o piso dos professores em 1.187,00.
da comunidade. "É uma coisa muito interessante, Porém, governadores de vários Estados, incluin
há alunos que estão mais conscientes sobre a ne- do Santa Catarina, entraram com recurso junto
cessidade de nossas reivindicações do que alguns ao STF (Superior Tribunal Federal) por julgarem
educadores", observa Mislene. "Estamos tendo a medida inconstitucional. Em 6 de abril deste

apoio de pais e alunos e também de vários sindica- ano, o STF defendeu novamente a aplicação da
tos da região", completa a coordenadora. lei. "De acordo com o Ministério da Educação, o

Na segunda-feira, o comando de greve se reúne cálculo deste piso nacional atualizado elevaria o
emFlorianópolis com representantes daSecretaria salário-base dos professores para 1.597,87", in
Estadual da Educação para uma nova rodada de .

formou a coordenadora do Sinte.

negociações, De acordo com a coordenadora do A reportagem do O Correio do Povo procurou
Sinte, a categoria reivindicaa implantação de um .. a gerente interina de Educação da SDR (Secreta
piso salarial nacional unificado, a realização de ria de Desenvolvimento Regional), Deni Rateke,
concurso público para contratação de professores para falar sobre o assunto, mas ela não foi localí
- o último concurso foi feito em 2005 -, melhoria zada na tarde de ontem.

. �

SCRAPBOOK
_CURSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS!

Aprenda arte com papel, desde páginas decoradas, a embalagens e

cadernos de receitas! Agende seu horário no fone: 9645 - 6186 .

.-

MI ARTESANATOS: Rua Erwino Menegotti, 380 • Agua Verde
• *

., . .. , ....... � �- "
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Caixa faz plantão hoje

Projeção do
PIB é menor

A expectativa de crescimento

do Produto Interno Bruto brasi
leiro para 2011, que era e 5%, caiu

para 4,5%, segundo relatório emi

tido pelo Ministério do Planeja
mento. Já a projeção para a infla

ção foi ampliada de 5% para 5,7%.
Em valores, o PIB deve ficar em R$
4,091 trilhões. Mesmo com o me

nor crescimento da economia, a

previsão é de que a massa salarial
nominal deve crescer 11,71% em

relação a 2010. O preço médio do
barril do petróleo deve chegar a R$
103,31, cerca de R$ 4,97 a mais do

que era esperado.

Brasil apoia turco
para presidir o FMI
o Brasil anunciou que apoiará

o turco Kemal Dervis (foto) para
assumir a presidência do FMI

(Fundo Monetário Internacional).
Isso aconteceudepois que foi reve
lado um acordo em que o ex-presi
dente garantia que seria o último

presidente europeu da organiza
ção. Dessa forma, o próximo líder
do FMI, segundo o acordo, deverá
ser escolhido por um país em de
senvolvimento. Mesmo localizada
na Europa, a Turquia é considera
da como nação emergente.

DIVULGAÇÃO

Pré-sal
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO N° 34/2011.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Constitui objeto da presente
licitação, a seleção de propostas, visando AQUISiÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS,
HORTIFRUTIGRANJEIROS E PANIFfCIOS, destinados ao Programa Clube de Mães

de Jaraguá do Sul - SC, em conformidade com os anexos do Edital. REGIMENTO: Lei

Federal8.666 de 21/06/93, Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002. DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13h30 do dia 02 de junho de 2011,
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter

Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, abertura dos

envelopes e disputa de preços serão às 14 horas do mesmo dia, na sala de reuniões

da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$

107.684,38 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos).
OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua

Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC,

ou via Internet no endereço www.j_araguadosul.sc.gov.brINFORMAÇÕES: Informações I

e esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria de Assistência Social, Criança e

Adolescente, no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8243; pelo Fax (47)3370-7253
ou ainda pelo e-mail sidnei.social@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 16 de maio de 2011

EDlMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA.

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Será para o Chile a pri
meira exportação de um mi
lhão de barris de petróleo da
camada pré-sal. Como se tra

ta de um óleo leve, seu preço
no mercado é mais alto que
o normal. Enquanto isto, os

chineses continuam com

prando participações que
poderão dar aos mesmomui
to maior acesso ao petróleo
do pré-sal do que o desejado
pelos norte-americanos.

Economia 19

Uniformes ecologicamente corretos
Preocupada com a preserva

ção do meio ambiente, a Havan

adota uma medida sustentável

para uniformizar seus colabora
dores. Assinadas pela Fujiro Eco

têxtil, empresa de Blumenau, as

novas camisetas de uniforme da
rede de lojas são fabricadas com

50% de fio de politereftalato de eti
leno (PET) e 50% de algodão.

A Fujiro produziu 12 mil peças

para a rede, o que representa 30mil

garrafas PET de dois litros recicla

das. A empresa utiliza cerca de 2,5
garrafas para a produção de uma

camiseta ecológica. O novo unifor

me da Havan é azul, com estampa

da Estátua da Liberdade (símbo
lo da Havan) na parte frontal e a

logo da empresa nas costas, na cor
branca. Segundo Alexandre Bento,
gerente de vendas da Fujiro, a ma
lha tecida com fio PET proporciona
mais maciez e conforto à peça, pois
o fio é 20% mais fino do que o de

algodão. Por ser sintética, a malha
também mantém a cor por mais

tempo, além de não encolher.

Segundo a Abipet (Associa
ção Brasileira da Indústria do

PET), hoje o Brasil recicla 60%

das garrafas PEr, o que o coloca
à frente até mesmo de alguns pa
íses da Europa.

África
O continente africano é a

nova fronteira econômica mun

dial e, por causa dos laços cul
turais e de sangue, o Brasil des

ponta como o que tem maior

afinidade com estes países. Ape
sar dos avanços, estamos sendo

Bradesco

compra banco
Com o objetivo de aumentar

seus domínios, o Bradesco com

prou o Banco do Estado do Rio

de Janeiro. O valor pago foi de

R$ 1.025 bilhão, quase o dobro
dos R$ 513,9 milhões estipulados
como preçomínimo para o leilão.
O montante será pago em parce
las, 20% nos próximos cinco dias
e restante em 150 dias. Além do

Bradesco, também participaram
das negociações o Itaú Uniban

co, Santander Brasil e Banco do

Brasil, que apresentou o menor

valor, R$ 729,4 milhões.

atropelados pelos chineses que
buscam ali uma fonte de maté

rias primas. Em algumas áreas,
como por exemplo a agricultura
de clima tropical, temos muito
para oferecer, mas avançamos
muito timidamente.

LOTERIA

01 - 08 - 43 - 65 - 80

01 - 02 - 03 - 04 - 06
10-12-13-14-16
19 - 20 - 21 - 23 - 25

E'JffRACÃO N° 04554
1 ° 51.607 250.000,00
2° 42.118 22.000,00
3° 60.365 12.000,00
4° 67.923 11.000,00
5° 05.200 10.320,00

INDICADORES

i, I BOVESPA
""'1/' j I< ·"mlll,glm!'�" tr .. '

POUPANÇA

CÂMBIO COMPRA VENDA VAli.

2,2972 2,2996 •. -0,6
__"""-_""'_a_,.._"' �"''IOil!oOOi_;",,_,.I.M�,J,,;l,.wP_,W�I_·IJi"Wd!,I!""
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Clubes apostam emglandes a
Saiba a situação de cada time para a competição mais importante do futebol nacional

Academia
Corpo & Mente
Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro - Jaraguá do Sul/SC

I , anos com você!

DAREDAÇÃO
O Brasileirão de 2011
promete várias atrações.
Além da disputa pelo título,
grandes astros estarão
em campo..

Alguns
foram repatriados

recentemente, enquan
to outros já se consa

graram como ídolos de
suas torcidas. Por isso mesmo, a

expectativa é de muita emoção
na competição que começa nes
te sábado e vai se estender até o

dia 4 de dezembro. Já acostuma
dos com o sistema de disputa por
pontos corridos, que vigora desde
2003, os clubes sabem que a força
do elenco é decisiva para uma boa

campanha no Brasileirão. Mas eles
também apostam em grandes as

tros, jogadores que atraem a pre
sença dos torcedores nos estádios
e são capazes de decidir um jogo.

o Corinthians investiu no ata

canteAdriano (em recuperação de
cirurgia, ele vai perder boa parte
do Brasileirão). O Flamengo tem

Ronaldinho Gaúcho, que já co

mandou a conquista invicta do
.

título do Estadual. O São Paulo foi
outro que repatriou um astro. A di
retoria investiu 7milhões de euros
em Luís Fabiano.

Atual campeão, o Fluminense
não buscou nenhum grande re

forço para o Brasileirão, mas man
teve o atacante Fred e o meia Con
ca. Apontado por muitos como

o melhor time do Brasil, o Santos

repatriou o meia Elano, para jogar
ao lado de Neymar e Paulo Henri
que Ganso Além deMuricyRama
lho, que ganhou quatro das últi
mas cinco edições da competição.
No Vasco, o astro repatriado foi o
meia Juninho Pernambucano. O
Atlético-MG também foi buscar
um antigo ídolo: o meia-atacante
Mancini, que estava desde 2002
na Europa.

AMÉRICA-MG
Aposta na experiência
O América volta à Série A do Brasileiro dez
anos após sua última participação, em 2001.
No ano passado, garantiu o acesso com a

quarta corocação da Série B. Mauro Fernandes está no

comando desde fevereiro de 2010 e é o técnico há mais

tempo no mesmo time entre os que disputam a Série A. A

principal aposta doAmérica é na experiência. O goleiro Flá
vio, de 39 anos, o zagueiro Micão, de 30, o meia Irênio, com
35, e o atacante Fábio Júnior, de 32, que foi o artilheiro do
Campeonato Mineiro deste ano, comB gols. O elenco ain
da conta com o veteraníssimo Euller, de 39 anos.

r===:::'I ATLÉTICO-GO
.Embalado pelo Estadual
O Atlético-GO entra no Brasileirão con

fiante, após conquistar o bicampeonato
estadual diante do Goiás. Com um elenco

e:xperiente, a equipe tenta manter-se na Série A e sonha
em brigar por vaga na Sul-Americana. Porém, mesmo
com o título estadual, o elenco precisa de reforços. A de
fesa não contará mais com o experiente Jairo, de 36 anos,
que anunciou sua aposentadoria. Outro fator preocu
pante é a alta média de idade dos jogadores, Na equipe
considerada titular, apenas um tem menos de 25 anos e

seis têm 30 anos ou mais.

ATLÉTICO-MG
Nova mentalidade
O Atléticó-MG começou o ano como uma

das equipes que mais se reforçou. Richar-
, I' lyson: Torá;Mancini, Magno Alves, Jobson,

foram alguns dos nomes que se juntaram a Diego Souza,
Ricardinho e Diego Tardelli. Quase seis meses depois, a
situação é outra. Jobson, Diego Souza, Ricardinho e Die

go Tardelli já deixaram o clube, Richarlyson e Toró não se

firmaram. Com o mau rendimento, a mentalidade mu

dou e a aposta agora é nos jogadoresvindos da base. Para
o Brasileiro, chegaram o volante Dudu Cearense e os ata

cantes Marquinhos Cambalhota e Guilherme.

ATLÉTICO-PR
Busca de afirmação
Em 2010, o Atlético-PR quase garantiu uma
das quatro vagas para a Libertadores, fican
do na quinta colocação. Neste ano, a equi

pe entra pensando em se garantir no torneio continental.
O clube iniciou o ano à sombra de seu principal rival,
com o Coritiba destacando-se no Estadual e na Copa do
Brasil, e teve que se contentar com ,o vice paranaense.
Para deixar de ser coadjuvante, o Furacão aposta na re

formulação. Paulo Rink assumiu como gerente de futebol
e Alfredo Ibiapina como diretor. Ibiapina, aliás, prometeu
cerca de seis reforços. Três deles já foram anunciados: o

goleiro Márcio, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o

volante Cléber Santana.

s
FOTOS DIVULGAÇÃO

Grandes craques
como Ronaldinho
Gaúcho prometem

apimentar a disputa
do 8rasileirão 2011

leirão. Alguns de seus principais jogadores, como o meia

Marquinhos e o atacanteWilliam e o atacante Rafael Co
elho podem ser poupados. O Avaí pode incomodar, mas
deve brigar na parte intermediária da tabela - principal
menté se conquistar a Copa do Brasil.

• BAHIA

Apagar má imagem
'

A contratação do polêmico atacante Jobson
é a principal novidade do Bahia. A equipe espera recu

perar-se após o fraco desempenho no Estadual. Mas o

torcedor do Bahia pode dar a resposta neste segundo se

mestre, já que o arquirrival Vitória está na Série B. Uma
boa campanha pode fazer com que os últimos insuces
sos sejam esquecidos e, para isso, a diretoria remontou
o elenco que garantiu o acesso no ano passado. Saíram
Ananias e Iael, ambos para a Portuguesa, e chegaram os

zagueiros Thiego e DannyMorais, o volante Fahel, o meia
Boquita e o atacante Souza, além de Jobson. O meia co

lombiano TressorMoreno também foi contratado.

AVAí
Mantendo o ritmo
O Avaí passou boa parte da temporada de
sacreditado. Após péssima campanha no

primeiro turno do Catarinense, a equipe se

acertou com a volta de Silas e se classificou para as se-

AVA EC.

I
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CEARÁ
Bom retrospecto
O Ceará entra no Brasileiro com um ótimo re

trospecto no ano, até o momento. Campeão
estadual de forma incontestável e semifinalista

da Copa do Brasil, a equipe quermostrar sua força também
no Brasileiro. Porém, o número de rodadas pode atrapalhar.
O elenco é formado em sua maioria por veteranos e dois

dos principais jogadores, Geraldo e larley, estão nas fases
finais de suas carreiras. Com o foco ainda dividido com a

Copa do Brasil, o Ceará pode sofrer nas primeiras rodadas,
mas, caso continue mostrando o futebol do início do ano,

deve garantir vaga na Copa Sul-Americana.

CORINTHIANS

Confiança nos reforços
O Corinthians sofreu com a saída de alguns
de seus principais jogadores no primeiro se

mestre.William, Elias, Roberto Carlos, Iucí
lei e Ronaldo deixaram o clube que só contratouWallace,
Fábio Santos e Liedson. Por isso, a diretoria foi atrás de

reforços: Adriano, que acabou se lesionando e deve voltar
em outubro, e omeiaAlex, que chega para o lugar de Bru
no César. Especula-se ainda sobre a possível chegada dos
volantes Fábio Simplício e Cristian, e dos meias Seedorf
e Ganso. Outra mudança é a saída de Dentinho, que vai

para o Shakhtar Donetsk.

CORITIBA

Manutenção da boa fase

A grande surpresa deste início de temporada
fez história ao estabelecer o novo recorde de

jogos seguidos com vitória no futebol brasi

leiro, 24, e chegou a ficar 29 partidas-invicta.
O título do Paranaense foi consequência da campanha
dominante. Um dos pontos fortes do elenco é o equilí
brio entre jogadores experientes e jovens. Durante as pri
meiras rodadas, o Coritiba deve dividir as atenções com a

Copa do Brasil, na qual está nas semifinais, contra o Ce

ará. Se demonstrar o futebol envolvente deste primeiro
semestre, deverá brigar na parte de cima da tabela.

CRUZEIRO
\ Bom futebol em alta

y Que o Cruzeiro foi uma das melhores equi
"

pes do Brasil no primeiro semestre, poucos
têm dúvida. Resta saber se terá a capaci

dade de se impor, como fez no Campeonato Mineiro, no

qual se sagrou campeão, mas não na Libertadores, na qual
foi eliminado. O retrospecto da equipe no ano impressiona.
Foram 23 partidas, com apenas três derrotas. O ponto forte
é o equilíbrio encontrado pelo técnico Cuca. Assim como

aconteceu nos últimos campeonatos, a Cruzeiro entra na

competição como um dos favoritos. Com 4IDa equipe bem
montada, deve brigar pelo tí�ulo da competição.

F EIREí" E

Confiança na preparação
O Figueirense volta à Série A confiando no

longo tempo de preparação para fazer bo-
-

nito. Desde o dia 7 de maio, os jogadores
fazem uma intertemporada, o que pode dar vantagem à

equípe..No entanto; sequer conseguiu chegar à final do
Catarinense. A esperança é a mescla de jogadores expe
rientes com jovens. Entre os destaques estão o volante

Túlio, o meia Fernandes e o atacante Reinaldo. Ao mes

mo tempo, o elenco conta com promessas como Breit

ner, Lenny e Heber. O clube já anunciou as contratações
do lateral-direito Ioílson e o volante Ionatas.O time deve

mesmo habitar a parte de baixo da tabela.

liE.:ill•• - Aposta em Ronaldinho

Depois de três anos seguidos brigando pe
las primeiras posições, até chegar ao título
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de 2009, o Flamengo fez um péssimo Brasileiro no ano

passado, quando flertou com o rebaixamento. Mas o time

inicia a campanha do sétimo título nacional, após pas
sar por uma reformulação. O ponto marcante damudança
flamenguista foi a chegada de Ronaldinho Gaúcho. Mais do
que uma contratação para dar resposta dentro de campo, a
vinda do craque também serviu para resgatar a imagem do

clube arranhada pelos episódios de indisciplina deAdriano
e do caso policial envolvendo o goleiro Bruno.

FLUMI ENSE
Turbulência constante
Atual campeão, o Fluminense inicia a busca

pelo bi com a mesma base do ano passado.
Fred, Deco e Conca lideram o elenco, que
contou ainda com as chegadas de Souza e

Rafael Moura. No entanto, o comandante daquela con

quista não está mais no clube. Muricy Ramalho deixou

as Laranjeiras por divergências com a nova diretoria e foi

para o Santos. A saída dele foi apenas um dos destaques de
um primeiro semestre tumultuado. Mudanças no comando
iniciaram uma crise interna que culminou ainda com a dis

pensa do atacante Emerson. Com isso, vieram a eliminação
no Carioca e, mais traumática, da Libertadores.

GRÊMIO
Em meio à reconstrução
O torcedor do Grêmio quer esquecer o pri
meiro semestre de 2011. Com altos e baixos,
a equipe alternou um bom início de tem

porada, conquistando o primeiro turno do Gaúcho, com
uma péssima sequência, que culminou na eliminação
da Libertadores e na perda do título estadual para o rival
Internacional. Durante o período, o time conviveu com

problemas de contusões, que mostraram a fragilidade
do elenco. Até por isso, a diretoria deve ir atrás de refor

ços' principalmente para o ataque, posição carente com

a contusão de André Lima e a má fase, de Borges. Se não
conseguir dar continuidade à reformulação, o Grêmio

deve acabar brigando na parte intermediária da tabela.

INTERNACIONAL

Força do elenco
Pelo sexto ano seguido, o Internacional en
tra no Brasileirão com um dos principais
elencos do Brasil. Desde 2005, quando foi

vice, a equipe briga na parte de cima da tabela. O primei
ro semestre foi conturbado. Com altos e baixos na Liber
tadores e no Estadual, a diretoria demitiu Celso Roth e

contratou o' ídolo Falcão, que foi eliminado logo nas oi

tavas do torneio. Quando parecia que o semestre inteiro

seria perdido, o time se recuperou e garantiu o título do
Gaúchão. Ao contrário dos últimos anos, o Internacional

não entra como favorito, mas possui um ótimo elenco e,

pode brigar pelo título.

�, [I
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Salvação do ano

-" ,'� Parecia que este ano o Palmeiras consegui-
ria voltar a dar alegrias a seu torcedor. Se

gunda melhor campanha do Paulista, com
a melhor defesa, a equipe aparentava ter se encaixado no
"estilo Felipão" mas em apenas uma semana tudo foi por
água abaixo. Eliminado nos pênaltis nas semifinais do Pau
lista, pelo rival Corinthians, e goleado na pelo Coritiba, por
6xO, na Copa do Brasil oVerdão entrou em crise. Por isso, o
Brasileirão é visto corno a chance da equipe de conseguir
dar avolta por cima.Além deMaikonLeite que se apresenta
em julho, a diretoria segue atrás de novos reforços.

Fiçhas em Muricy
O Santos tem um grande trunfo: Muricy Ra
malho, que das últimas cinco edições con
quistou quatro. O treinador é credenciado

Esporte 21

como o "rei dos pontos corridos". No entanto, Muricy
mostrou que também é bom no mata-mata. Conquistou
o Paulista e está na semifinal da Libertadores. O treina

dor conseguiu acertar a defesa sem mexer na eficiên

cia do ataque, que segue tendo Neymar como principal
,destaque. Os desfalques são Zé Eduardo e Maikon Leite,
negociadós. A principal dúvida para o Brasileiro é Ganso. -

Lesionado, ele desfalcará a equipe nas primeiras rodadas
e em agosto deverá definir o seu futuro.

DIVULGAÇÃO

f[!jifiãíj-! SÃO PAULO

t; _�:) Luta por reabilitação -

'�'� �// O São Paulo começa o Brasileiro diferente

\\v/ dos últimos anos. Desta vez, a equipe não

aparece entre as favoritas. Pela primeira vez

nos últimos oito anos o clube não participou da Liber

tadores. Também não foi bem na Copa do Brasil e no

Paulista. Para piorar, Carpegiani teve' um desentendi

mento com Rivaldo. Após ter sua demissão dada como

certa, no entanto, o treinador foi confirmado para o

Brasileiro e o meia foi multado. A esperança são-pau
lina fica por conta de Luís Fabiano (foto), que voltou
recentemente. A lógica é que o São Paulo se acerte, mas a

equipe já não mostramais a mesma força.

I
VASCO

-

. Primeiras posições
, O Vasco viveu um ano de reconstrução em

2010. Depois da queda para a segunda divi
são em 2008 e do retorno à elite na tempora

da seguinte, o clube se reorganizou no último Brasileirão.

Agora, as metas são mais ambiciosas: o time inicia a dis

puta com perspectivas de lutar pelas primeiras posições.
Para isso, conta com reforços do meia Diego Souza e do
atacante Alecsandro. Mas o grande trunfo é esperado
para quando a janela de transferências internacionais

abrir, em agosto: o meia Iuninho Pernambucano, um dos

grandes ídolos da história vascaína, volta a São Januário
depois de uma década no exterior.

16h - Palmeiras x Sotafogo
16h - Grêmio x Corinthians
16h - COritiba x Átlético-GO
16h - Figueirense xCruzeiro
18h30 - Fluminense x São paljlo
18h30' c America-MG l<:' Bàhi�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1
j
f
I

22 Esporte
s:
1,,11l1li I. fi

10M

E.lnI'"•
IIInt IIU

II"" •"/11·1'"'('''''.

IlIIIIli

...

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 21 e 22 de maio de 2011

II�I

Elas queremmais vitórias
Campeãs do turno, meninas do Olympya buscam seguir invictas no Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

Após rodada de folga, o
time de futebol feminino
de Jaraguá encara o

Scorpions, neste domingo.

equipe, patrocinada
pelo jornal O Correio
do Povo, vai enfrentar
o lanterna do Campe

onato Catarinense.pela primei
ra rodada do returno. Além de já
ser finalista da edição de 20 II, o
Olympya ainda tem a vantagem
de jogar em casa, no estádio João
Lucia da Costa, no bairro João Pes
soa, às 15h, com entrada gratuita.

Segundo a capitã do time,
Marise Schumann, apesar do
favoritismo, o resultado do jogo
deste domingo não está garanti
do. ''Acho que não será um jogo
fácil, pois' o Scorpions deve vir
com tudo para garantir a vitória",
comentou Marise, relembrando
que as jaraguaenses já tiveram

surpresas com as adversárias.
No Campeonato Catarinense
de 2010, o Olympya goleou o

Scorpions por 6xO, mas jogando
em casa somente marcou um

gol contra a equipe de São José.

Porém, nesta temporada, as ja
raguaenses venceram as adver
sárias por 9xO - o que mostra a

fragilidade do Scorpions, que
ainda não pontuou e segue na

lanterna da competição.

"
Acho que não
será um jogo
fácil, pois o

Scorpions deve
vir com tudo para
garantir a vitória
MARISE SCHUMANN,
CAPITÃ DO OLYMPYA

"
As comandadas do técnico

Luiz "Polenta"Vieira devem entrar

em campo com o mesmo esque
ma tático dos jogos anteriores: três
zagueiras, cinco no meio-campo e

duas jogadoras no ataque. A esca

lação também deve seguir a recei
ta de sucesso que garantiu a vaga
na final do Catarinense: Grazi;
Andiara, Leila, Aline e Ana; Mari
na, Nathália, Samantha e Suelen;
Marise e Juliana compõem o "time
de meninas".

• Tita PreUi
lila@ocorreiodopovo.com.br Para capitã Marise (D), resultado contra o lanterna não está garantido

Futsal tenta a
segunda vitória
no Estadual

Depois de vencer pela
primeira vez na tempora
da, o time de futsal adul
lo de Iaraguá do Sul, ADJ /
FME, entra em quadra hoje
contra o Moitas, às 17h, na
Arena Multiuso de Itupo
ranga, pela sétima roda
da da Divisão Especial do
Campeonato Estadual. A

equipe tenta repetir o feito
da semana passada quan
do venceu a Chapecoense
por 4x3. Segundo o técnico
RenatoVieira, a vitória veio
para dar tranquilidade ao

time, porém, os desfalques
de Cani, suspenso pelo
terceiro cartão amarelo,
.e Kleber, que sentiu uma

lesão na virilha, podem
complicar a busca pela
segunda vitória. Felipe e

Tarek são os substitutos.
A ADJ ocupa a sexta colo

cação com seis pontos. A
primeira fase serve apenas
como ranqueamento para
a segunda quando Ioinvil
le, Plorianópolis, Concór
dia e Tubarão entram na

competição.

QUEBRADORES PRECISAM MELHORAR NO RETURNO PARA CHEGAR AOS PlAVOFFS

das e entrarmos em campo com

mais concentração no próximo
jogo", comentou Rodrigo. Já a

manada do Corupá Búffalos vai
buscar recuperar a melhor pon
tuação da chave verde, perdida
após a derrota por 21x6, contra o

Joinville Gladiators, líder da cha
ve. Os corupaenses viajam até

Brusque, onde enfrentam hoje o

Admirals, que seguem logo atrás
do Búffalos na pontuação da

competição, ocupando a terceira

colocação da chave.

Breakers e Búffalos buscam reacão
�

Jangada parabeniza atuação
dos alunos em torneio escolar

Depois de duas derrotas con
secutivas, o Jaraguá Breakers en
cerrou o turno do Campeonato
Catarinense de Futebol Ameri
cano como terceiro colocado da
chave vermelha. Porém, os "que
bradares" têm a chance de se re

cuperar amanhã, jogando contra

o Timbó Rhinos, no campo do
Santo Antônio, no bairro Nereu

Ramos, às 14h, pelaprimeira par
tida do returno do SC Bowl. Com
o mesmo número de vitórias e

derrotas, o adversário do Bre-

akers leva vantagem no saldo de

pontos. Jogando em casa, o time
de Jaraguá precisa fazer uma boa
campanha no returno para che

gar aos playoffs finais. Segundo
o técnico do Breakers, Rodrido
Boeder, é possível dar a volta por
cima e recuperar uma boa classi

ficação na chave, contando com

o espírito de equipe dos "que':
bradares". "Tivemos um péssimo
ataque no último jogo e fizemos
muitas faltas. Mas isso serviu

para repensarmos algumas joga-

o Instituto Educacional Jangada terminou o Campeonato
E§cólarMurillo Barreto de�élleâo 201 J como a instituição de
ensino que mais teve campeões na competição. A escola ficou
em primeiro lugar no basquete feminino, võiei masculino e fe
minino, futsal masculino e atletismo feminino. Além disso, fa
turou um terceiro lugar no atletismo masculino. "Em todas as
modalidades queparticipamos ficamos em primeiro ou terceiro
lugar. Estamos bastante orgulhosos do desempenho dos nossos

estudantes que se dedicarama conquistar esses titulas" exaltou
a. coordenadora de Bnsino 'If'Íl/ndamental, IaiileLazeatis: .Com
os resultados, o Iangada termin�u'na segunda colocafiã� geral e
representaJaraguá do Sul - nas modalidades quefoi campeão -

'no microtregional, que acontece de 23 a 27 demaio, em Corupá.

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.. � - - ..... _
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De acordo com a Polícia Civil de Jaraguá, nem os filhos conheciam verdadeiro nome damãe

Há quase 35 anos, uma
mulher residente em

Jaraguá do Sul se passava
pela irmã falecida.

falsa identidade usada por
Santalina Borges Meurer,
64 anos, que assumiu o

ome da irmãNeliFerreira

Borges, foi descoberta em fevereiro,
quando ela teve seus documentos

furtados e foi ao Setor de Identifi

cação da cidade ,para providenciar
nova documentação. Foi então

constatado que as digitais coletadas
eram de outra pessoa e um inquéri
to foi aberto para apurar o caso.

Segundo o delegado Marco

Aurélio Marcucci, da Delegacia de
Proteção à Criança, ao Adolescen
te, àMulher e ao Idoso, nem os três

filhos sabiam o nome verdadeiro

damãe. Há pouco tempo os fami

liares de Santalina foram localiza

dos e chamados a depor.
A polícia descobriu em segui

da que, desde 1977, com o faleci

mento de seu primeiro marido, a
mulher utiliza seus documentos

verdadeiros, como viúva, para re
ceber o benefício do INSS.

"Para a polícia ela afirmou que
trocou de identidade porque já
era casada e queria se casar com

outro homem, mas nós vamos in

vestigar se a razão foi apenas essa

ou se há algo mais por trás disso.

É uma grande confusão que esta

mos tentando entender", afirmou
Marcucci. Segundo o delegado, ela
se casou com o primeiro marido,
Jacob BernardoMeurer em 1971 e,

em 1976, um ano antes dele mor

rer, se casou comAgenor de Souza,
que seria seu amante na época.

Santalina, que reside no bairro

Jaraguá Esquerdo, irá prestar depoi
mento na próxima semana e res

ponderá ao processo em liberdade.

Segundo o delegado, ela deve ser

enquadradaporvários crimes, entre
eles, falsidade ideológica.

Outra acusação que pesa sobre

ela é o fato de ter registrado seu neto
- filho de sua filha, que faleceu aos

17 anos - como sendo seu filho.

FOTOS MARCELE GOUCHE

• Elisângela Pezzutti
elis@ocorreiodopovo.com.br Sirlene, filha de Santalina (no detalhe), disse que família está surpresa

PREVISÃO DO TEMPO

Troca de nome

para poder casar
A filha do meio de Santalina,

Sirlene Souza, 29 anos, residente

no bairro João Pessoa, contou que
ela e os outros dois irmãos nunca
souberam sobre a troca de identi

dade da mãe. "Ela falou para gente
que fez .ísso para poder casar no
vamente. Mas émelhor falar sobre

isso com elamesma", declarou.
De acordo com o delegado,

Santalina deve responder pelo cri
me em liberdade. O depoimento
dela deve �er tomado na próxima
semana. A reportagem do O Cor

reio do Povo procurou a residência

da mulher no endereço fornecido

pela polícia, mas a casa com o nú

mero indicado não foi localizada.

TEMPERATURA
SOBE
Sol no decorrer do dia e

temperatura em elevação,
com chance de chuva
isolada na madrugada e à
noite próximo ao litoral.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 22°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 14°C
MÁX: 25°C

Chuvoso

VENTO

Vento ganha força
no fim de semana
Junto com a incidência de

chuvas no litoral no sábado e

SEvoc�VAi PARA. ..
_

"ÇARA
lelflPo aberto

e sol

claro durâote todo

o dia. Temperatura
mínima de �O°C de

manhã e �áxima de
22"C & tarde. "

'

no Sul do Estado no domingo,
os ventos .ganham força duran

te este fim de semana. Em toda

Santa Catarina a tendência é de

força moderada, com rajadas
mais intensas no litoral.

Mais nuvens e condições de

chuva e. trovoadas do Oeste ao

Planalto Sul devido a aproxi
mação de uma frente fria. Nas

demais regiões, sol com aumen

to de nuvens no decorrer do dia

com temperatura mais elevada.

•
Tróvoada

(f 6c<) ,�,
Ensolarado Parcialmente Nublado Illstável

Nublado
., �" t .• , P , , �, J, I _ � J 1- " _ II I
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NOVOS: Promoções válidas até 2410512011 para veículos em estoque na Caraguá. Frete incluso, Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10111, coo. 5U11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$2.6.990,00. Novo Fox 1.0'Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4. com preço promocional é vista a partir de R$ 31,100,00, Voyage 1,0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11,
cod. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$29,490,00. Novo SpaceFox 1,6 201011011 Total Flex com preço promocional à vista a partir de R$42.990, DO. Novo Jetta 2.0 Total Flex,
transmissão manual, anolmodelo 201012011 (cód. 1623H1), Preço à vista a partir de R$ 65.755,00, 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: 0800 770 1926. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br. USADOS: Promoções válidas até 21/0512011. 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 VEICULOS À PARTIR DE 200612006 COM
QUILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM,

4732746000Gnl.poAuCo� 40 unos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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