
OscarFilho
garante

boas risadas
naScar
Humorista e

repórter do
CQC apresenta
espetáculo "Putz
Grill", às 19h30
de domingo.
Página6

Após seismeses, edital
da DR-280 é relançado

\

Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura deTransportes) corrigiu erros apontados
por construtoras e prevê orçamento de R$ 885,6milhões para obras no trecho entre Jaraguá

do Sul e São Francisco do Sul. Obras devem começar somente no próximo ano..
Páginas 10 e 11

o PESO DOS IMPOSTOS EDUARDO MONTECINO

De janeiro até este domingo, brasileiro trabalhou somente para pagar tributos ao governo. Para alertar a população
sobre a alta carga tributária no país, o Núcleo de Jovens Empreendedores Acijs/Apevi promove, em parceria com o

Posto Pérola, a venda de gasolina sem impostos, a RS 1,70 o litro. Ação acontece a- partir das 9h de hoje.

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

blush.
A revista da mulher inteligente!

Bylaardt nega ter
dado ordens a Tank
Prefeito prestou
depoimento no próprio
gabinete, a portas
fechadas, aos vereadores
da CI que apura sumiço de
ônibus. Trabalhos devem
ser concluídos na próxima
semana. Página 8

Corpo de jovem
deve ser exumado
Polícia Civil apura morte
da costureira Cláudia
Francielen de Andrade
Borba, 27 anos. Ela morreu
13 dias após ser agredida
e jogada em uma vala de.

esgoto por quatro rapazes,
na saída de uma boate.

Página 23

,-

Feirão da Caixa até

domingo, naAréna
Mais de 20 estantes estarão à

disposição dos interessados
em financiar uma casa

ou apartamento. Entre as

atrações está um passeio
de helicóptero, que será
oferecido aos compradores,
e o apartamento decorado
de 50 metros quadrados.
Página 12
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PONTO DE VISTA

-FEIRA" QUAR1A-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
CriStianoMahfudWatzko,
estudante deDirei.to

Raphael R"cha Lopes,
presidente da,pAB

I./..

Qual O valor da educação?

Tenho a convicção
"de que somente
com uma postura
firme, diligente,
interessada e

responsável que
deve nortear
o nobre ofício
destinado aos

educadores e

professores, e que
conseguiremos
forjar pessoas de
alto valor ético

e moral.

ecentemente, fui surpreendido com um

..IC posicionamento mantido por um acadê
mico que, insistentemente, solicitou que
eu, na qualidade de professor, lhe respon

desse a um questionamento feito pelo mesmo, sen-
do que duas questões chamaram-me a atenção.

A primeira disse respeito à insistência mantida

pelo acadêmico, que queria a todo custo que a sua

pergunta fosse respondida, já que eu, na condição
de professor, deveria responder-lhe,
posto que não admitia que um ques
tionamento ficasse sem resposta. Ao
insistente acadêmico, foi dito que a

resposta para a pergunta não seria

dada, uma vez que o questionamen
to não possuía nexo de relação com o

conteúdo que estava sendo ministra
do em sala de aula, e nem tampouco
com o conteúdo programático pre
visto e planejado para a disciplina,
sendo, portanto, impertinente e ab
solutamente fora de. contexto. O aca

dêmico, não satisfeito, insistiu para
que a pergunta fosse respondida, já
que eu era professor e por óbvio de
veria saber a resposta. Mesmo não
tendo obtido êxito no seu intento (de
que uma pergunta absolutamente
fora de contexto fosse respondida),
observe.i que o acadêmico não se deu

por satisfeito, chegando a sair da sala
de aula, retornando pouco depois.

A segunda questão que me chamou a atenção
no episódio, foi o fato do acadêmico ter chegado
ao cúmulo de dizer que "já que estava pagando,
deveria ter a pergunta respondida". Pensei, que
absurdo! Este acadêmico deve estar confundindo
Jesus com Genésio. Diante desta infeliz colocação
feita pelo acadêmico, não pude deixar de alertá-lo
de que, mesmo sabendo que o mesmo estava 'com

prando' um serviço educacional, uma vez que não
desconhecia a relação 'contratual existente entre

o mesmo e a instituição de ensino superior, que
este mero detalhe (de haver o pagamento), ao meu

sentir, por certo que não poderia lhe franquear a
obtenção de todas as suas postulações, indistinta
mente.

Orientei-o para que, já que insistia em obter
uma resposta (a uma pergunta absolutamente fora
de contexto, e que não representava o interesse co
letivo dos demais acadêmicos), pelo simples fato
de estar 'pagando', que poderia contratar um ser

viço de consulta ou assessoria específica, de modo
que, então, pudesse ficar satisfeito
em ter seu pleito atendido. Também,
caso assim não entendesse, já que te
ria que pagar por tais serviços, pode
ria também rogar o auxílio do Altís
simo, que a todos ampara e atende a

todas as súplicas. Porém, importante
observar que também acredito que o

Altíssimo verificaria a pertinência do
pleito (súplica) do postulante, já que
mesmo sendo O Céu o Limite, para
tudo deve haver um realmotivo ...

Esta situação narrada acima, ape
nas me fez, mais uma vez, observar

que dentre alguns estudantes e aca-
. dêmicos, existe. uma grande falta de

compreensão do que deles se espera,
enquanto' consumidores' do serviço
educacional. Também foi possível
constatar que alguns estudantes e

acadêmicos' confundem excesso de
tolerância com falta de respeito. No
fim das contas, é tudo uma questão

de educação (ou falta dela).
Tenho a convicção de que somente C0m uma

postura firme, diligente, interessada e responsável
que deve nortear o nobre ofício destinado aos edu
cadores e professores, e que conseguiremos forjar ,

pessoas de alto valor ético e moral. Isto é o que se

espera de um professor! Enquanto isto não ocorrer,
teremos de conviver com estudantes e acadêmicos
mal educados, que acreditam que absorver conhe
cimentos em uma instituição de ensino, e o mesmo
que comprar um maço de cigarros ou um litro de
vodka (daquelas bem vagabundas).

"

"

SERViÇO . 4'

VISITACÃO
Exposição de

pássaros na SJCO
A 32a Exposição de Pássaros na sede' da SJCO

(Sociedade' Jaraguaense de Canaricultura e Orni

tologia) estará aberta a partir de hoje à visitação
pública. Essa semana, quinta e sexta-feira, ocorreu
o julgamento das aves. Desse sábado, dia 28, até o

domingo, dia 5 de julho, o local estará aberto à visi

tação gratuita. A sede fica localizada na rua Adolfo

Augusto Zieman, 626, no bairro Czerniewicz, próxi
ma a Escola Alberto Bauer, em Jaraguá do Sul.

T DICÃO
Festa de Rei com
tradicional baile

A Sociedade Atiradores Independência realiza
dia 28 tradicional Festa de Rei com Baile. As festivi
dades iniciarão às 14h com a concentração dos só
cios, convidados e simpatizantes, na sede social. Às
14h30 será efetuada a busca da majestade de Tiro,
Nelson Kreutzfeld. Às 22h30 dará início ao baile
com animação em dose dupla, da Banda Terceira
Dimensão e Banda Reluz. Ingressos antecipados a

R$12. Informações no telefone (47) 3055-8130.

. . ..." .. :.. .. " " " . .. .. . .. .'
.
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.COMUNICADO AO ASSINANTE
Ajude-nos a buscar excelência em nosso serviço de entrega. Por gentileza,

qualquer anormalidade no recebimento de seu jornal, contate:
2106 1936 ou email pesquisa@ocorreiodopovo.com.br.

A Direção

IMAGEM DO DIA

Na
tarde de quinta-feira aconteceu a

entrega da faixa de Mini'Miss Top Santa
Catarina para a pequena Ana luiza

Ga�otti, de seis anos, O evento foi Rromovido'
N!

'Gul.t.ural, uá I
.

.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 92/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/05/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h
• DATA DA ABERTURA: 16/06/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguádo Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUJ\ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada ,a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 91/2011
• TIPO:-MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
- OBJETO: FORNECIMENTO DE CIMENTO CP-32
- RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/5/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 17/06/201114:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraquá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente
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CHARGE

SAIU Novo EDITAL.
� BR-2.80!

OOLErTOR

25 de Maio - Dia Nacional do
Respeito ao Contribuinte!

Dentão
presidente Luiz Iná

cio Lula da Silva, ao apagar
das luzes do seu último

mandato, no dia 15 de Se
tembro de 2010, aprovou a Lei n.

12.325, dispondo sobre o Dia Na
cional do Respeito "ao Contribuin
te. Oficialmente, tem o objetivo de
mobilizar a sociedade e os pode
res públicos para a

conscientização e a

reflexão sobre a im

portância do respei
to ao contribuinte.

Respeito? Em
um país onde mais
de um terço do que
se produz entra para
os cofres públicos e

temente, da mostra do pouco que
temos como contrapartida em

serviços públicos e infraestrutura.
Em parceria com entidades

privadas foram promovidas em

todo território nacional campa
nhas para trazer ao público qual
o peso dos tributos em refeições

-

e

" combustíveis, por exemplo. É pre
ciso que a força para
a mudança parta
da cabeça de todos,
extraindo a ideia de

que quem paga im

posto são somente

as empresas. Quem
paga realmente é o

consumidor final,
inclusive aquele de
menor renda, que

temmais dametade do seu salário
levado embora pelo Fisco.

Amudança então sonhada tem
um nome: reforma tributária. E ela
é viável sim! Assim que tivermos
uma proposta única e coesa para
apresentar emovimentar, que não "

·priorize interesses unilaterais.

"
A mudança

então sonhada
tem um nome:

reforma
tributária. E ela
é viável sim!

"mesmo assim ain
da somos obrigados a arcar com

saúde, educação, moradia, �ntre
outros? Certamente isto não éma

nifestação de respeito.
O movimento de jovens em

presários brasileiros usou a data

para mais uma vez dar prova de

que é atuante no combate à ex

cessiva carga tributária, desenvol
vendo ações no intuito de cons

cientizar todas as classes sociais
do quanto pagamos e consequen-

Tiago Coelho, empresário, coordenador
do Núcleo de Jovens Empreendedores

Acijs/Apevi e coordenadornacional
do Feiráo do Imposto

�Cassuli
W'#N.cassuli.adv.br

(/)
O
'o
X,
'CIJ
O
>

Cassuli Advogados Associados OAB/se 397/99 U
Rua Donaldo Gehr!��� !�?: �?�e 47 33�1. 751! .-:�� �!:���� � ��� _:�" i

us direitos, a
egócíos jurídi

Opinião 3

EOrTORIAL

8R-280
....... Dnit (Departamento Nacional de Infra

estrutura de Transportes) reabriu on

tem o edital de duplicação da BR-280,
..... no trecho entre Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul. A medida aconteceu quase
seis meses após a impugna
ção do primeiro edital, que
foi questionado por duas em

presas que participavam da
concorrência. Durante todo
o período, o Dnit prometeu,
sucessivamente, que o docu
mento seria republicado no

mês seguinte. Essa mesma es

tratégia vem sendo utilizada
desde que a atual presiden
te Dilma Roussef prometeu
em 2008, quando ainda era ministra-chefe
da Casa Civil, que a concorrência seria aberta

, ainda em outubro daquele ano - algo que só
aconteceu dois anos depois.

O documento relançado ontem corrigiu er

ros apontados por construtoras, prevendo or

çamento de R$ 885,6 milhões. Não fossem os

problemas no orçamento dos valores da mão
de obra e dos materiais, as obras poderiam ter

começado no início deste ano,
ainda que tardiamente. Em uma

visão mais otimista, os trabalhos
na rodovia só devem começar
em 2012, isso se o processo bu
rocrático não "emperrar" de
novo no meio do caminho.

O que dizer então da pre
visão de término? Se seguir o

exemplo das obras na BR-I01
- que se arrastam por oito anos

e não devem terminar antes de
2015 - podemos ter certeza de que os acidentes
e gargalos econômicos causados pela falta de es
trutura na rodovia que corta a nossa região .não
devem ser resolvidos tão cedo.

DO LEITOR

A moralizacão da
/ �

.

vida urbana
humano ajustado em sua subjetividade, centra
do apenas em si mesmo. Com medo da expe
riência do outro, e do convívio com o diferente,
pôr conseguinte com medo na vida pública.
Logo este medo tem propiciado cada vez mais o

controle, a repressão e.a cuidado da população,
sobre a restrição. da vida pública.

Ironicamente, o ambiente público onde de
veríamos nos relacionar, con-

" viver com os outros, tornou-se
um lugar das privações. Sorria,
você está sendo filmado. Assim,
vivemos uma falsa impressão de

segurança, além de tudo esta

mos nos privando do uso desses

espaços. Este é apenas o lugar de
passagem, não de permanência,
de convivência. Certamente so

mos a sociedade do controle.
Atualmente presenciamos

um investimento de políticas
públicas voltadas ao controle
e policiamento social são elas:
câmeras de segura�lÇas, leis. que
proíbe fumar e beber em .locaís

, públicos. Todavia, ao mesmo

tempo em que proíbe alguns excessos, pode in
dicar um movimento extremamente autoritário,
no qual desestimula o convívio em espaços cole
tivos. Devemos voltar às ruas e praças semmedo
do diferente, pois a uniformidade é estupidez.

nos relacionar,
conviver com os

outros, tornou
se um lugar das
privações. Sorria,
você está sendo

filmado.

"

Ironicamente, o
ambiente público
onde deveríamos

Por muito tempo comemoramos os ideais
fundados na revolução francesa: Liberté, Égalité,
Fraternité. Porém, o conceito de liberdade inau

gurado com a revolução foi acompanhado de
um sistema jurídico e penal. Que sinuosamen
te estabeleceu uma sociedade onde a disciplina
deveria formar corpos dóceis e mentes vazias.

Esta sociedade-disciplinar por muito tempo
interveio em diferentes ambien-

.

tes fechados; corno a família, a

escola, o hospital e a prisão, pro
duzindo em certa medida, in
divíduos obedientes às normas

dominantes.
No entanto, um fenôme

no dos dois últimos séculos foi
à crescente expansão da vida
urbana. As cidades modernas
caracterizavam-se pela intensa
vida pública. As pessoas convi
viam na rua, este era o lugar de
relacionamentos sociais.

Nas últimas décadas a so

ciedade-disciplinar voltou-se

para o ambiente público, os re

lacionamentos sociais devem
acontecer em ambientes privados, vivemos a

privatização do espaço público, havendo uma

valorização dos espaços como: shoppings, con
domínios fechados, clubes recreativos ...

As ruas e praças deixaram de ser um lugar do
cidadão, para ser segmentária, tornando cada
vez mais a sociedade dividida. Criando um ser Vanucci BernardDeucher, historiador
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita

Inaugurado o G-rupo
Escolar Abdon Batista

Quando os anseios educacionais
'

,
de umpovo se concretizam

pósmuitos anos solicitan
do a construção de uma

---- escola pública na sede do
istrito Iaraguã, somente

em 7 de setembro de 1934, alguns
meses após sua emancipação polí
tica, é lançada a pedra fundamental
da escola estadual.

Para a construção foi contra
tado o engenheiro Julião Favre de
Joinville. A edificação, que contava

com seis salas de aula e demais de

pendências, foi obra dos pedreiros
Max Hoepfner e Lorenz Kanzler; a
carpintaria deHermanPurnhagen e
filhos; apintura de Carlos Kopmann
e o encanamento e instalações sa

nitárias de Max Habscheid. Enfim,
em 15 de fevereiro já estava pronta
a construção, faltava a sua inaugu
ração pelas autoridades.

E no dia 28 de maio de 1935 foi
solenemente inaugurado o Grupo
Escolar Abdon Batista, contando
com a presença do Diretor do De

partamento de Educação Luiz Trin
dade e o Inspetor Federal de Ensino
JoãoAreão. Os alunos iniciaram um

desfile às 16 horas, se dirigiram até o
Hotel Central (na Rua Emilio Carlos
Jourdan) para recepcionar as autori
dades.Após o ato oficial houve ban
quete e baile no Salão Buhr.

_

A primeira diretora foi Leonor
deSouzaNeves. Foram tambémno
meadas as professoras AnésiaWal
terCrespo eHaydeaGomes daSilva.
No ano seguinte foi criada a Escola
Normal Primária Complementar
através' do Decreto Estadual n° 123,
tendo por objetivo a formação de

professores para atuarem nas es

colas da região. Em 1962, foi criado
o Ginásio Normal Regional, o qual
funcionava até 1966. A escola sofreu

modificações em sua denomina

ção em 1971, passando a ser Escola
Básica Abdon Batista e 1981 para
Colégio Estadual Abdon Batista. No
Segundo Grau, oferecia a princípio,

,

cursos profissionalizantes de habi
litação básicas em construção civil
e auxiliar de enfermagem, e a partir
de 1985;'turso de 2°. Grau semhabi

litação específica, extinguindo-se os

cursos anteriores.
FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

GrupóEscolar Abdon Batista

IMPRESSÃO
DO JORNAL O

CORREIO DO POVO
Müller iniciou como
chefe das oficinas do

jornal em 1918
Era com pesar que emmaio de

1927 publicava-se uma nota sobre
o falecimento em Iode maio do
Sr. João Miguel Muller, que havia
iniciado como funcionário nas

oficinas deste jornal em 1918. A

publicação do jornal iniciou ofi
cialmente em 10 de maio de 1919,
mas vinham realizando testes

desde o ano anterior. JOão Miguel
tinha 47 anos, deixou viúva e seis

filhos menores. João Miguel era
irmão de José e de Artur Muller, a
quem coube redigir o texto sobre
seu falecimento. Foi um dos pri
meiros funcionários deste jornal.

A Sociedade de Tiro Iaraguá,
da' qual João Miguel era sócio,
também lhe prestou as últimas

homenagens.

Notas locais
• Nomeado novo delegado para
Jaraguá, Tenente Pedro Ber
nardino dos Santos, confor
me conta no jornal Correio do
Povo de 2 de outubro de 1926.

• Funcionários da Intendência
Distrital de Jaraguá em 1926: J.
Rouph - Zelador do cemitério,
E Dutra Ir. - Fiscal de Higiene,
A. Piazera - Fiscal, A. Voigt -

Fiscal, ArturMuller - Intenden

te, João R. da Silva - porcen
tagem sobre tropas, João Fodi
- porcentagem sobre Imposto
de Matança (dados do Relató
rio do 3° trimestre do Municí

pio de Joinville)

,RS50(inçãO Comm�rCÍal e'lndus
frial de, dOÍnuíIIe Se(cão

de Jaragllá
n '•• 'lI'-:

1 il"1".,·�"""""�""�:l:�

A f'\�süeüu:5 J Conunercial e Industrial
de Joinvifk� leva ao e(Hlhe 'in1enti) dos snrs.
Commercíantes e lndu�triae� do districto de
Jaraguá que I10m('*Oti tt}n1(J S(�U representante
em Intnguá o snr. ", "Itl< III"'fI (iI,·"blJn
da Iírma � ,PI'llfllflllo (Jrllf,bfl" Os if1te ...

ressados podem entender-se CC'1l11 este senhor
". �
"'.

1

ANUNCIANDO ..•

(fifi: Jlf]1J�it.'ll; V!;#'I'J1'bt:,i!!',$ (1111'4
rJh'U/S qJl1 OI/f) e �

"pr�üfuit� �a IR�iH1jla,

Propaganda do Comércio João Doubrawa, sucessor
de Emílio 5tein. A casa comercial estava localizada na

esquina das ruas Independência e Abdon Batista (atuais
Avenida Getúlio Vargas e Marechal Floriano Peixoto)

.Muno maís que
.oessoee trabalhando.:
MIlhares' de, faml/ias

evolulndo�
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Carrinho de compras está
cada vezmais "pesado"
Até domingo, brasileiro trabalhou somente para pagar tributos ao governo
JARAGUÁ ,DO SUL

O excesso de impostos
pago no Brasil é
indiscutível. Quando o

assunto é carga tributária
sobram números absurdos
e exemplos capazes de
tirar do sério qualquer
consumidor.

-�ara se ter uma ideia, o bra

_"sileiro trabalhou de janeiro
a maio deste ano (149 dias).
somente 'para pagar tribu

tos ao governo.Em 2011, aUnião, os
Estados e Municípios já arrecada
ram cerca de R$ 567 bilhões em im

postos. E até o fim do ano este nú
mero deve subirparaR$ 1,45 trilhão.

Mas se engana quem pensa que
a alta carga tributária pesa no bol
so só de grandes empresários. Pelo
contrário, a conta é paga por toda a

população e é a classe média, que
destinamaior parte da sua renda ao
consumo, amais afetada pela avas
saladora onda de tributos.

Um exemplo é o carrinho de

compras da costtrreira Takako

Taschner, de 60 anos. Ontem, ela
foi ao supermercado em busca de
alimentos e produtos de higiene
pessoal, mas acabou levando para
casa uma montanha de impostos.
O sabão em pó, um dos itens esco
lhidos pela dona de casa, custou

R$ 5,99. Mas caso fosse vendido
sem tributos, sairia por R$ 3,50.

Já os preços de alimentos como o

frango, o biscoito e o pão, ficam
ainda mais "salgados" quando se

descobre que eles levam 16,80%,
37,30% e 16,86% de impostos,
respectivamente. "É revoltante. O

imposto émuito alto e a gente não
vê este retomo em saúde e educa

ção" comentaTakako.

EDUARDO MONTECINO

-

AÇOES PARA
CONSCIENTIZAR

De acordo com o coordenador
dó Núcleo de Jovens Empreende
dores Acijs/Apevi e coordenador
nacional do Feirão do Imposto, Tia
go Coelho, diversas entidades estão
engajadas na luta por uma carga
tributária mais justa. No último dia

25, quando é celebrado o Dia de

Respeito ao Contribuinte, ações de
conscientização foram realizadas
em pelo menos 15 capitais brasi
leiras. "Foram campanhas basi
camente de venda, de refeições e

combustíveis sem impostos. São

ações que visam primeiro a cons

cientizar a população para depois,
propormos mudanças", explica.

Segundo ele, é preciso que en

tidades, empresários e a própria
comunidade se unam, para pro
mover estas transformações. I'A
reforma tributária é viável. Mas é

preciso união. Quando a força sai
Alta carga tributária pesado povo, a coisa acontece" afirma. no carrinho de compras
de todo consumidor

Geral 5

"
A reforma tributária
é viável. Mas é preciso

união. Quando a força sai
do povo, a coisa acontece.
TIAGO COELHO, COORDENADOR DO

NÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES
ACIJS/APEVI E COORDENADOR

NACIONAL DO FEIRÃO DO IMPOSTO

"

Posto Pérola vai vender
gasolina a RS1,70

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

LIONS CLUBE JARAGUÁ DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL

Sábado 04/06/2011
Local: Salão da Igreja Matriz São Sebastião (centro)
Valor: R$ 15,00
a partir das 11 :OOhs

Ainda como forma de protes
to contra a alta carga tributária, o
Núcleo de Jovens Empreendedores
Acijs/Apevi, em parceria com o Pos
to Pérola de Jaraguá do Sul, promo
ve neste sábado a venda de gasolina
sem imposto, produto que recebe
cerca de 53% de tributos. O estabe
lecimento, que ficanaRuaProcópio
Gomes, no Centro, comercializará
três mil litros do combustível ao

preço de R$ 1,70. Cada motorista

poderá abastecer em seu veículo o

equivalente a 20 litros. A ação inicia
a partir das 9h. Mas o pagamento
terá de ser em dinheiro, e serão dis
tribuídos senhas aos 150 priIneiros
motoristas que chegarem ao local.
"É imp�rtante salientar que essa di-

APOIO:

Fone/Fax: (47) 3371-4133

JPtotOlitos
(47) 3370-624B

3370-2308

ferença do preço da gasolina, é tudo
imposto. E é o proprietário do posto
que vai arcar com este prejuízo. A
intenção é mostrar para a comuni
dade o peso dos tributos", destaca o
diretor de projetos do Núcleo, Iéfer
sonMattar.

Os integrantes do Núcleo tam- .

bém terão um estande no Feirão da

Caixa, que acontece neste sábado e

domingo, naArena. "Lá vamos estar
com o varal do imposto, com ima

gens de produtos e a taxa de impos
tos e também estamos colhendo as

sinaturas para o Movimento Brasil

Eficiente, que propõe a reforma tri

butária", conclui.A intenção, segun
do Ieferson é conseguir ao menos

duasmil assinaturas.: · ·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Humorista do CQC no palco daScar
Espetáculo "Putz Grill" aborda de forma divertida algumas situações do cotidiano
JARAGUÁ DO SUL

Pela primeira vez, o
humorista Oscar Filho -

repórter do GQG - vai
estar em Jaraguá do Sul
neste domingo, com o

espetáculo "Putz Grill".

apresentação será às
19h30 no Grande Tea
tro do Centro Cultural
da Scar, e os ingressos

podem ser adquiridos na- secreta

ria do Centro Cultural, por R$ 60

(inteira) e R$ 30 (meia entrada).
Ingressos especiais, com descon
to de 50% podem ser adquiridos
pelos clientes dos restaurantes Tio
Patinhas (no almoço) e Kantan

(jantar), assim através dos canais
do twitter@marianaizi,@caroldal

lepiane e @isahsanson, e são vali-

dos até o meio-dia de domingo.
Segundo o produtor do espe

táculo Fábio Jonatas dos Santos,
o espetáculo, que' estreou em

2008 em Florianópolis, é com

posto por vários textos do humo
rista usados no Clube da Comé
dia desde 2005, com temas que
vão de engarrafamentos às con

sequências da fama no "CQC".

Indicado ao prêmio Coca
Cola Femsa de Teatro em 2004, o
humorista partiu para a comédia

I

Stand Up com o Clube da Comé
dia Stand Up em 2005, em parce
ria com Marcelo Mansfield, Rafi
nha Bastos, Marcela Leal, Mareio
Ribeiro e Henrique Pantarotto.

. O show, que já passou por 80
cidades brasileiras e foi assisti
do por mais de 140 mil pessoas,
aborda de forma divertida algu
mas situações do cotidiano e da

. própria vida pessoal do humo
rista.

A originalidade dos textos e a

capacidade de improvisação ren
deram a Oscar Filho o ingresso
na MTV e, logo depois, o convite
para a atuação como repórter no
telejornal humorístico da Band,
o CQC, onde faz o quadro "Pro
teste Já". Já trabalhou em comer

ciais, locuções, e é colunista no .

"Guia da Semana".

• Pedro Leal
pedro@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
1lr....

Sede do Gats fica na rua Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1082, sala 4, Centro de Jaraguá do Sul

SESSÃO ACONTECE NO GATS, COM ENTRADA GRATUITA

. Filmes premiados noCine Clube
Animação, documentários e

filmes independentesmarcam as

duas sessões de filmes premia
dos no FAM (Florianópolis Au
diovisual Mercosul) de 2010, da
mostra itinerante do Pré-FAM,
em Iaraguã do Sul na noite de

hoje, no Cine Clube Teatro Gats,
com entrada gratuita.

Na sessão noturna, às 19 horas,
serão exibidos os filmes "Teresa", "O
Nome do Gato", "Míercules 8/ Mar
tes 7" e "UmAnimalMenor", indica
dos paramaiores de 16 anos.:

Já a sessão diurna, às 16 horas,

conta com cinco curtas voltados

para a faixa dos 12 anos. Entre os

destaques está a animação "A Terra
a gastar", com um longo currículo
de exibições no Brasil e no mundo,

.

uma paródia musical da. cantiga
popular ''A Velha a Fiar" em cima
do consumo excessivo e da consci
ência ambiental. A animação stop
motion "Eu queria ser ummonstro",
a ficção "Direita é a mão que você
escreve" o poético "Os Anjos do
Meio daPraça", e o documentário "7
Voltas", que entrelaça sete crônicas
sobre o sinuoso rio Iarnanduàtef

em São Paulo, completam a progra
mação durante o dia.

O programa diurno tem dura

ção de 60 minutos e os programas
noturnos cerca de 90 minutos. A
mostra Pré-FAM visa a criar um
circuito de exibição no Estado e

descentralizar e democratizar o

acesso da população a bens cul
turais. O FAM chega este ano à lSa

edição e tem palco entre os dias
24 de junho elo de julho, no Cen
tro de Cultura e Eventos da UFSC
(Universidade Federal de Santa

.... i � I <k j � �

Catarina), em Florianópolis.

WESLEY ALlSSON/DIVULGAÇÃO

Oscar Filho se destaca pela capacidade de improvisação e originalidade

Festa da Banana deve atrair
cerca de cinco·mil pessoas

A Aprobam (Associação dos
Produtores de Banana de Massa

randuba) realiza neste fim de se

mana a sa Festa da Banana, no Sa
lão Glória (Capela Nossa Senhora
da Glória), em Massarandubinha,
que foi palco das anteriores. A en

trada é gratuita, exceto pelo baile ê

"suarê" no final dos dias, com cus

to de R$ 15. A entidade espera que
cerca de cincomil pessoas campa
reçam nos dois dias do evento.

.

As comemorações começam
hoje às 16h com o desfile de aber
tura, e às 18h inicia o bingo bene
ficente para a terceira idade.:Pos
teriormente serão divulgados os

melhores expositores de banana
e o baile com Milennium Cia. O
show fecha a programação do- dia.

No domingo, às 9 horas, abre
a exposição de banana caturra e

branca pelos sócios da Aprobam
e premiação dos expositores.
A programação conta também
com um show acrobático do pi
loto Luiz Dell'aglio às 11 horas,
seguido de almoço festivo. Às 15
horas haverá uma segunda apre
sentação. Entre 14h e 16h haverá
tarde dançante com entrada li
vre. Às 16h30, julgamento e pre
miação do concurso de culinária
e às 17h30 encerramento da ex

posição com leilão dos cachos, e
às 18h abertura da "suarê" com o

Grupo Minuano. No local haverá
também gastronomia e produtos
tendo a banana como um dos

componentes das receitas.
. DIVULGAÇÃO

Leilão de cachos e gastronomia àbase de banana estão as atrações
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Daiana Constantino - Interina 2106.1924 I redacao@ocorreiodopovo.com.br

PlanoMunicipal deMacroclrenagem
Depois de realizada a audiência
pública para discutir as soluções

, para os estragos trazidos pelas
enxurradas, o governo municipal
lança quatro frentes de trabalho.
A primeira começa a ser
realizada na próxima quarta
feira, dia primeiro de junho,
- quando uma comitiva fará o

, mapeamento das margens dos
rios que precisam receber serviços
de limpeza. Participam do grupo
os secretáriosJairAlquini, da
Defesa Civil, ValdirBordin, de
Obras e Serviços Públicos, e o
presidente da Fujama (Fundação
Jaraguaense deMeioAmbiente),
CésarRocha.

Na segunda etapa, a Prefeitura
estará à frente da elaboração
de um PlanoMunicipal de
Macrodrenagem. Ele servirá
de base para a elaboração do
Projeto deMacrodrenagem -

que será inscrito na segunda
chamada do PAC2, prevista para
julho deste ano. O projeto será
contratado pela administração
municipal a uma empresa
especializada para-garantir
agilidade no processo. Nesses
casos, os recursos federais
demoram em média mais de
um ano para serem liberados. O

Projeto deMacrodrenagem está

orçado em mais de

Aprovado: R$ 1 milhão
Por sete votos favoráveis e um contrário, a Câmara aprovou o

projeto do Executivo que autoriza o repasse de R$ 1 milhão para a

reforma do Hospital de Massaranduba. Único parlamentar contra a
proposta, Inácio Besen (PMDB) acredita que é preciso saber como vai
funcionar a unidade antes de aplicarmais verba pública. "É mais um

.

investimento jogado num poço sem fundo".

Dinheiroà festa
, .

ACâmara aprovou na sessão
de quinta-feira à noite a

destinação de R$ 200mil à
Schützenfest, além dos R$ 255
míl destinados aoutros serviços
da Fundação Cultural.Até
mesmo a bancada do PT, que
questionou o Executivo sobre
os valores, votou favorável à
proposta. Justino da Luz (PT)
disse que não quis ínvíabílízar
a renovação do contrato de
aluguel doArquivoHistórico e a

realização doProjeto Teatro nos
Bairros, por isso voltou atrás.

Assédio político

Nova Comarca
o prefeito Mário Fernando
Reinke acertou a construção
de um Fórum em

Massaranduba. Durante a

semana, ele se reuniu com
Isabel Cristina Roza, da
Comarca de Guaramirim,
Aristeu Xenofontes Lenzi,
promotor da Comarca de
laraguá, Ademir Sprung,
advogado do município, e o
vice-prefeito Armindo Tassi.

Atualmente, a cidade faz parte
da jurisdição de Guaramirim,
e jápossuimais de cinco mil
processos tramitando.

Pressão
o presidente da Câmara de Além do parlamentar Lorival
Jaraguá do Sul, Jaime Negherbon Demathê (PMDB), Jaime
(PMDB), tem sido alvo de Negherbon (PMDB) deve

disputa entre partidos políticos. votar a favor da criação de
O assédio resultou em convites 15 cadeiras no Legislativo,
tentadores para o peemedebista se a proposta alternativa
deixar a atual sigla e fazer parte for apresentada. Natália
de uma chapa àmajoritária nas Petry (PSB) também tende a

eleições de 2012, , .defender a ideia.
• ·'''f\·��lli,;.if� .( ,",i.�:; ��iJ .n.to ;1:,('); ;'1'111 tl'J#�":I,:;,·.�/"i,··�i;rJ;l�:J

R$ 1 milhão. Para a tramitação
.desses pleitos, a Prefeitura conta
com o apoio dos deputados
federais Décio Lima e

MauroMariani, e também
do secretário Executivo do
Ministério das Relações
Institucionais, Cláudio Vignatti,
e do secretárioNacional de
Saneamento Básico,
Leodegar Tiscoski.
Se o projeto alcançar
aprovação, porfim as obras
devem sair do papel. Ou seja,
é um planejamento a longo
prazo, que caberá às próximas
administrações levar adiante,
mas extremamente necessário.

,

Areas de lazer
o vereadorAmarildo Sarti (PV)
pede a implantação de uma área
de lazer no Centenário. Ele sugeriu
àPrefeitura que compartilhe a

responsabilidade sobre esses

locais. O vereadorAfonso Piazera
Neto (PR) relembrou uma lei que
permite as empresas assumirem
amanutenção de espaços
públicos, com a contrapartida .

da publicidade no local.

Apelo ao Estado
,

o governo estadual receberá uma

moção da Câmara de Jaraguá
que pede a chamada de 75% dos

aprovados no último concurso
público. A proposta atual do
Estado é convocar apenas 25%
do total de agentes policiais
selecionados, o que não atenderá
a demanda de Santa Catarina.

Assembleia
AAssociação das Câmaras e
Vereadores doVale do Itapocu
comemorou um ano de

reativação na última quinta-feira.
Hoje a entidade tem assembleia

geral na Câmara deVereadores de
Massaranduba, às 9h30.

E�plica9ão
Oministro da Casa Civil,
Antonio Palocci, entregou
no fim da tarde de ontem

explicações sobre a

multiplicação do seu

patrimônio à Procuradoria
Geral da República. Depois
de analisar os documentos,
o órgão irá decidir se abrirá
um inquérito ou não para
investigar Palocci. .__

'

_
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DIVULGAÇÃO

Portas fechadas
Além de adiar a oitiva três vezes e se negar a falar na Câmara, o

prefeito NilsonBylaardt não deixou a imprensa acompanhar ontem
o seu depoimento aos vereadores da CI (Comissão de Inquérito)
que investiga o sumiço de um ônibus domunicípio. E depois, em
áudio divulgado pela sua assessoria, o prefeito pediu desculpas
por ter nomeado AdemirTank para o seu governo, culpando
exclusivamente o ex-secretário pelo sumiço do veículo.

Emenda parlamentar
A Prefeitura dê Guaramirim recebeu R$ 100 mil por meio de
emenda parlamentar do deputado federal Décio Lima (PT).
O secretário de Planejamento, Moacir José Mafra, recebeu o

documento da presidente do PT de Guaramirim, Maria Inês dos
Santos. O vereador Jaime deÁvila (PT) e o aliado político José
Valmir Nogueira também acompanharam o evento.

Contas
Na próxima semana começam a tramitar naAssembleia

Legislativa as contas do governo de Luiz Henrique da Silveira
e Leonel Pavan relativas ao ano de 2010. Aprovadas no último
dia 25 pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC), as contas
receberam ressalvas no diagnóstico feito pelo relator, conselheiro'
Salomão Ribas Júnior. Agora, caberá ao Poder Legislativo o

.

Julgamento_pol.ítico-administrativo .

. :,,';', 1'.'1,' Il�. "f,T _�:;:). "',:,,
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Bylaardt fala a portas fechadas
Vereadores criticam postura do prefeito, que se negou a dar esclarecimentos publicamente
GUARAMIRIM

Depois de três tentativas,
os vereadores da CI.
(Comissão de Inquérito)
que apura o "sumiço" de
um ônibus da Prefeitura,
finalmente conseguiram
ouvir a versão de Nilson
Bylaardt sobre o caso.

o contrário das 15 pes
soas ouvidas no proces

---- so de investigação ins
aurado pela Câmara, o

prefeito prestou depoimento a

portas fechadas no seu gabine
te ontem, às 17hl0. Ele proibiu
a imprensa de cobrir o evento e

se negou a responder as ques
tões referentes ao caso aberta
mente para o público no plená
rio do Legislativo.

Segundo o relator da comis

são, Diogo Iunckes ·(PR), o pre
feito rebateu todas as acusações
feitas pelo ex-secretário de De-

senvolvimento Econômico, Ade
mir Tank (PPS). Bylaardt disse
não ter dado ordens para o ex

comissionado retirar o ônibus do

parque de eventos e também ne

gou ter oferecido dinheiro para
ele se afastar da administração
pública temporariamente.

.

"Considero a atitude do
prefeito como um abuso
de poder. Ele usou os

privilégios do cargo para
mentir para a CI"•.

RELATOR DA CI, DIOGO JUNCKES

"Considero a atitude do pre
feito como um abuso de poder.
Ele usou os privilégios do car.go
para mentir para a CI, além de
afrontar a liberdade de impren
sa e fugir da responsabilidade de
dar esclarecimentos para a po
pulação", atacou Iunckes. "Tudo
isso vai constar no relatório fi-
nal", ressaltou.

.

O presidente da CI, Jaime de
Ávila (PT), questionou o pre
feito quanto os profissionais

considerados de sua confiança.
"Perguntei para o prefeito se ele
se responsabiliza pelos atos de
Ademir Tank, assim como ele se
responsabiliza pelo controlador.
do município, Onofre Araújo".
Onofre Araújo responde uma

_ série de ações instauradas pelo
Ministério Público do Estado, por
supostamente atuar de forma irre
gular enquanto ocupou o cargo de
controlador da Prefeitura de Barra
Velha, conforme mostrou reporta
gem do O Correio do Povo.

Para o líder de governo na Câ
mara e membro da·CI, Charles
Longhi (PMDB) o prefeito seguiu
o protocolo e respondeu a todas .

as perguntas feitas pelos verea

dores. "Cabe agora a comissão
avaliar as declarações de Bylaar
dt", resumiu. Os trabalhos da CI
devem ser concluídos na próxi
ma semana. O relatório final será

protocolado no Ministério Públi
co e irá à votação.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

MARCELE GOUCHE

-�

Vereadores saíram da Prefeitura depois de ouvir depoimento de Bylaardt

seu

Visite o Feirão Caixa da Casa Própria
em Jaraquá e conheça a Sulbrasil, a
incorporadora que atua há mais de vinte

SUL.BRASIL anos na cidade, que construiu empresas como
j N C o R P o R A ç Ã o Weg, Menegotti, Marisol e Zanotti e que já

financiou mil apartamentos pelo programa
Minha Casa, Minha Vida. Visite o estande

.

da Alfablu (la Feirão Caixa da Casa Própria,
na Arena Jaraguá, e conheça as

256 oportunidades da Sulbrasil

para realizar o seu sonho
da casa. própria.

Minha Casa
Minha Vida

CAIXA

MH
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o aniversário dos 62 anos da Sociedade Esportiva e

Recreativa AHança .foi UI11sLJ.�essOl pegur:ldo .•€l coord
II:.

.

'
'

'.
t

/ .1•. -�;, 1'1
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nadar, Ivanir Schwanz. Foram homenageados rainhas
e princesas da Schützenfest, rainhas e majestades da

Kolonlstenfest, reis e rainhas de todas as festas promo
vidas pela Sociéõade desde 1949. Todos fréceberam
uma menção honrosa, por contribuir com a preservação

.

das tradições. A homenagem das famflias com quatro e
I -'.

cinco gerações também foi destaque. O objetivo deste

encontro foi mostrar a todos que vale a pena manter a

tradição. O coordenador juntamente com a diretoria da
.. Sociedãde Aliança agradece a todos que prestigiaram
o evento e que colaboraram para que fosse realizado.

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 Lecir:nar e
desfrute da coleção inverno 2011, para
adquirir produtos atualizados seguindo
as mais recentes tendências da moda

internacional.

VESTINDO GERAÇÕES.

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 Lecimar:

Rua Manoel Francisco da Costa, 4050
Bairro: João Pessoa

Telefone: 3376-8642

www.lecimar.com.brllecimar@lecimar.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DUPlI AÇÃ -280

SU
Dnit corrige erros apontados por construtoras e relança edital
prevendo orçamento de R$ 885,6 milhões para as obras
JARAGUÁ DO SU�I
SÃO FRANCISCO DO SUL

Após sucessivos
cronogramas
descumpridos, o Dnit
(Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes) reabriu
ontem edital de licitação
para duplicação da BR-
280, no trecho entre
Jaraguá do Sul e São
Francisco do Sul.

o dia 6 junho encerra o

prazo para as empresas
interessadas entrega
rem os documentos e,

com isso, serão definidas quais
estarão habilitadas a participar
da licitação. O segundo passo é
o encaminhamento das propos
tas de valores, que passarão por
análise para que seja definida a

empresa responsável. De acordo
com a assessoria de imprensa do
Dnit, a expectativa é de que esse

processo leve 120 dias e ainda.
este ano inicie a abertura do can
teiro de obras.

Mashomens e máquinas na

pista, mesmo, só devem aparecer
no ano que vem. Conforme o ór

gão, o prazo para o fim da dupli
cação é de três após-a assinatura
do contrato. Ou seja, em uma

visão mais otimista, a obra não

deve ficar pronta antes de 2016,
isso se não sofrer novos atrasos.

Questionado em dezembro
do ano passado por duas empre
sas, o edital foi corrigido e o cus

to total passou a ser de R$ 885,6
. milhões, R$ 56 inilhões a menos

que os R$ 941,6.milhões estipu
lados .anteriormente. Segundo
o Dnit, a redução foi provocada
pela mudança nos valores de ta
bela, que acontece regularmente

por meio de pesquisas e estudos
feitos pelo órgão.

Porém, as empresas que par
ticiparam do edital apontaram
erros relacionados aos custos..
que, na época, estariam abaixo
do "verdadeiro", como os valo
res da mão de obra, que apre
sentou diferença para o mesmo

tipo de função. O edital tam
bém cotava o cimento a R$ 0,05
o quilo é o filler a R$' 0,35 - sen

do que o material nada mais é
do que o cimento que se coloca

.

no revestimento asfáltico.

O presidente da Acijs (As
sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul), Durval
Marcatto, afirma que a região
aguarda com "bastante an

siedàde a definição e cumpri
mento dos prazos da obra". A

segurança, fluidez do tráfego e

o desenvolvimento econômi
co são os principais benefícios

que duplicação trará para a re

gião, na visão do empresário. I�
construção de estradas incenti
va o desenvolvimento, trazendo
investimentos", disse Marcatto.

Em relação à demora e aos

vários descumprimentos dos

prazos, o presidente da Acijs diz
que o responsável pela última fa
lha no edítal rdevería ser punido

- por cometer um erro tão básico
e primário" e acrescenta tique se-

.

ria altamente frustrante saber de
. "

mars um atraso no prazo.

• Alexandre peruer
alexandre@ocorreiollopovo.com.br
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FOTOS ARQUIVO OCP

"
A construção de estradas

incentiva o desenvolvimento,
trazendo investimentos.

DURyAl MARCATTO, PRESIDENTE DA ACUS

"
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F IRAo DA CAIXA

Oportunidadepara fugirdo aluguel
Evento começou ontem à tarde na Arena Jaraguá e segue até domingo, das 9h às 20h
JARAGUÁ DO SUL

Quem não vê a hora de
trocar o aluguel pelas

o parcelas do financiamento
de um imóvel tem mais
dois dias para conhecer as
ofertas reunidas na Arena,

-

com o Feirão da Caixa da
Casa Própria.

O
evento teve início ontem,
às 14 horas, com uma pe
quena solenidade de aber
tura e o início dos atendi

mentos em cerca de 20 estandes.

Hoje e amanhã, a visitação acon
tece das 9h às 20h.

A organização do evento esti
ma que 150 pessoas estejam re

cebendo possíveis clientes para
oferecer casas e apartamentos
novos e usados, produtos da Cai
xa Econômica: Federal e também
simular financiamentos - um ser-

viço importante para garantir que
ninguém tenha surpresas desagra
dáveis com o passar dos meses.

Uma das atrações que mais deve
atrair olhares curiosos é o aparta
mento decorado de 50m'',montado
logo na entrada do complexo espor
tivo. "Nada melhor do que conse

guir visualizar o produto final antes
de fechar negócio. E uma imobiliá- o

�ria ainda está oferecendo aos com-

pradoresum passeio dehelicóptero, •••
sobrevoando o terreno do imóvel '

adquirido", explica a organizadora
do evento,MárciaEpisteme.

Além de imóveis de Jaraguá,
Corupá e cidades próximas do li-

o

toral, ainda será possível conhecer
as ofertas de Guararnirim, já que o

Núcleo das Imobiliárias da cida
de decidiu comparecer de última
hora. Os Jovens Empreendedores
Acijs/Apevi ainda apresentam o

Feirão do Imposto, colhendo as

sinaturas o

para o projeto Brasil
Eficiente, que pede a redução da

carga tributária no Brasil.

......._- ....• -_ .. __ - - - -_.

'-r Evento iniciou
na tarde de

ontem. Além
das vendas no

local, imobiliárias
esperam mais

20% de negócios
fechados nos dias

seguintes

FL
Flor-

Ftorada jardins Inlerloras
Fone: (41) 3275 0393

R. Bafio do Rio Branco, 964 - Centro
eEP� 89251-400 Jamguâ do Sul- se

e-mail: flomda@florada.com.br
sita! www.flcrsda.com.br
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Cada vez mais, empresas brasileiras estão enviando estagiários e

trainees para adquirir experiência fora do país. Áreas de�recursos
humanos, marketing e desenvolvimento de negócios estão entre as que

costumam realizar esse tipo de programa. Página 5
.......... �.:4 , 'S IR
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PALESTRANTE CONVIDADO

o auto-cárcere corporativo

Vivo
dizendo que um executivo Em casa; é claro, tudo ia de .mal a

, que se preze não entra às 8h pior. Sua esposa vivia emburrada, recla
na empresà e sai às 18h. Exis- mando da ausência de Claudio. Suas fi
te muito trabalho a ser feito, .

lhas gêmeas, ainda pequenas, já haviam
muitas horas a serem dedicadas a tare- aprendido a dizer várias palavras, me
fas importantes que dependem única e nos papai. E, para completar o cenário
:exclusivamente de você. Porém, a histó- de fracasso familiar/pessoal, o 'jovem
ria que venho contar hoje é um extremo começava a apresentar os primeiros

. negativo de qualquer exemplo. que eu sinais físicos de que sua saúde não ia

possa dar a esse respeito. _.

muito bem. Aliás, se nem mesmo para
Claudio era um jovem competente a família ele tirava um tempo, quanto

e disputado no seu mercado de atua- mais para ir ao médico .. Isso era real

ção. Trabalhava há'pouco mais de cin - mente uma coisa com a qual Claudio
co �os numa empresa de tecnologia não se preocupava.
e ocupava um cargo estratégico dentro O RH da empresa em que ele traba
da organização. Com seus trinta e.pou- lhava vivia chamando sua atenção para
cos anos, Claudio possuía uma família o excesso de trabalho.Um dos diretores

pequena, mas' que demandava grande da empresa chegou a 'explicar, certa vez,
esforço dele no que diz respeito à sua

.

que eles lião queriam um profissional
presençaem casa. O que, infelizmente, que ficasse 24h à disposição da empre
nem sempre era possível. sa daquela maneira. Disponibilidade era

Sua rotina era basicamente assim: algo muito diferente do que ele fazia. Ser
acordava por volta de 5h30 da manhã disponível é.atender à empresa quando
e às 6h30- já estava no escritório. Por ela chama, independente de dia e horá
conta disso, carregava consigo uma có- rio, e não trabalhar o tempo todo.

'-

pia da chave para garantir que sempre Ao tentarem marcar as férias de

conseguiria entrar, caso ninguém ainda Claudio, o RH encontrava mitro proble-
.

tivesse chegado. Aliás, raramente havia ma: ele sempre alegava que dão podia
alguém no escritório quando ele chega-f' -se ausentar naquele período e que pre
va, nem mesmo os zeladores da ernpre- feria vender suas férias pata a empresa,
sa. Passava o dia envolvido em projetos como havia feito nos últimos três anos ..

. importantes 'da empresa e reunioes A situação de Claudio só começou
muitas vezes intermináveis, Quase que a mudar quando a gerente de RH, pre- .

diariamente, não conseguia sair para al- ocupada com o que vinha observando
maçar junto com seus colegas. Sempre há tempos, resolveu implementar na

se prendia a assuntos mais importantes empresa um programa de terapia em

(pelo menos assim ele julgava), que o grupo e individual. Foi assim que, am

obrigava adiar seu horário de almoço.' parado por um profissional competen
Algumas vezes, e não raramente, passa-:

.

te, Claudio começou a identificar ocau
va a base de-sanduíches' e salgados que sador daquela dedicação" exacerbada ao

seus amigos levavam para. que ele não trabalho.
.

ficasse com fome. Ao me contar essa história, o jovem
Ao final do dia, quando todos 'co- disse que vinha há um bom tempo se

meçavam a se arrumar para ir embora, indispondo com sua esposa, estava

Claudio agradecia aos céus pelo escritó-
�

extremamente infeliz no casamento e

do começar a ficar silencioso novamen
te. Segundo ele;' e�ses eram os melhores
momentos para trabalhar: escritório

vazio, telefone mudo, silêncio. E assim,
em seu ambiente ideal para trabalhar,
permanecia até altas horas da noite, às
vezes até de madrugada mesmo, colo

cando em prática seus projetos.
Mas, o pior de tudo é que ele nem

mesmo conseguia _ entregar as coisas

que prometia nos prazos corretos: Esta
va sempre atrasado com tudo e muitos
de seus .colegas não lhe creditavam a

confiança que seu cargo merecia.

preferia, inconscientemente, ficar no

escritório trabalhando; do que ter que. -

. enfrentar a própria família. Pior, sua in-
satisfação era tão grande que, mesmo
ficando até tarde na empresa, não con-.

seguia fazer seu trabalho a contento.

Às vezes, o problema é -muito mais
sério do que imagínamos. Se você é um
desses profissíonais que não conse

guem finalizar suas tarefas em horário
.

útil e vivem acumulando horas extras,
talvez seja hora de identificar a raiz do

problema e dar um jeito de cortá-la an

tes deque dê frutos indesejáveis.

• Mande.sua história para: coluna@debernt.com.br e siga twítter/bentschev
" . \
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ENCONTROS QUINZENAIS Sextas das 18h30 às 22h30
Sábados das 8h às 12h ·13h às 17h

OBJETIVO GERAL

Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de competências para analisar e discutir o papel da controladoria nos resultados financeiros das

empresas, bem como sistematizar e aprofundar conhecimentos na área de gestão tributária relaCionadas às melhores práticas fiscais, pormeio
de um planejamento adequado, para o alcance da excelência profissional emelhoria no apoio ao processo de tomada de decisão empresarial. .

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO:
() , i, I I

J
, Pós-GraduaÇão Lato 5eI1SU em Controladorla e Ge$tão Tributária I

" I

I
I

j I I

I "

Eixo Fundamental

GERENTE COMERCIAL (RAMO- TÊXTIL)
Requisitos:

- Experiência na função
de, no.rnínimo 3 anos;

- Cursando pós-
, graduaçãó;

- Conhecimento de

informática;
- Disponibilidade para

viagens.

.. Atribuições do cargo:
- Gestão de vendas (acompanhar e
analisar os indicadores das vendas

procurando alternativas para mellioria
dos resultados);

- Gestão de pessoas (realizar seleção,
treinamento e desenvolvimento da

.
,

equipe); _

- Gestão administrativa e de estoque.

Habilidades:
- Habilidade de comunicação;

- Habilidade numérica;
- Habilidade de persuasão � negociação;

- Habilidade de relacionamento e

trabalho em equipe.
Remuneração:

- Compatível. com comissão e

benefícios..

I I
I

'.
.

Envre seu currículo via e-mail " -

Rua João Marcatto, 260 - Ed. Tower Center - Sala 303 -::- Centro - Jaraguá do Sul

. Fone: (47) 3275-4601 I E�mail: maira@orghes.com.br
.

Até O dia 03/06, 'na Rua.
Walter Marquardt, 835 -

Barra do Rio Molha ou

elo site..

AUXILIAR DE COPA E COZINHA

Jaraguá do Sul
01
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VAGAS NO MERCADO DE TRADUCÃO �

,

"�

Petróleo pressionademanda Ganhospodem chegar a R$10mil'

C
orno se não bastas- com publicações de fora

"

sem a globalização como para facilitar a co--
, e ,a 'internacionali,: municação em conferên-

zação das empresas, 'cias e palestras.
não hádúvidas de que, com - O tradutor sempre
a quantidade de eventos teve sua importância reco

de importância mundial .nhecida. No entanto, neste

agendados no país para, momento de crescímen-

,

os próximos anos, os pro- to econômico, em que há
fissionais precisam, cada" investimentos grandes de
vez mais, saber ao menos ' outras nações 'em, nosso

uma língua estrangeira. O país, cresce sua importância
aparecimento de editoras tanto no mercado empre
novas também tem estí- sarial quanto no editorial

mulado esse aprendizado. - afirma a coordenadora

Assim, cresce o número de de'cursos de Extensão e Es

.cursos para formar tradu- pecialização em Letras da

.
tores. Seja para trabalhar PUe-Rio, Silvia Becher.

"
.

É necessário que o futuro tradutor tratede'
aprender o portugu,s com profundidade.
Posso afirmar que o seu domínio é essencial

para quem des.eja ser tradutor. "SilVIA aECHER

No 'que se' refere aos

salários, um profissional
espedáH2ado e tonttà
tado formalmente por

I
� lima empresa costuma
receber, por mês, algo em
torno de R$ 10mil. Já tra
'dútores em agêbci�s .che-

'

gam àmetade destevalor:
I,·

Quem 'atua sem vínculo

empregatício pode, even
tualmente, até ganhar

, mais.. O problema é que,
neste caso, não tem be-

'

úeíícíos garantidos epre
cisa, muitas vezes) abrir
mão" de' fins de' semana'é
n�ites'de sono.' "

- Os tradutores com'
.

.

nome no mercado' têm

Sáber bem o

português·

,;r,i � '. j l!JHt ,',1/
'" �!,;';,. ',' -t

trabalhô constantemen- nais nessa area, uma

queixa recorrente. entre
:(js estràngeiros que" nos'
visitamo fato de que pou-

crescente demanda e àõ
,

COS são os brasileiros que
seuprõprío limite-de tra- .Talam inglês ou qualquer
balho -. comenta Silvia. . outro idioma estrangeiro

Paulo Macedo," dire- -' diz�aceao.'
tor da Flash! Idiomas, Segundo Silvia, a va-:

também cita a vocação -riedade de cursos tam

doRio como produtor de bém tem crescido nos

petróleo -'"por causa da últimos anos. Na' PUC,
recente

.

descoberta do' programas como a espé
pré-sal- como um fa- cialização em tradução e

toi.que s6 contribui parei" formação de intérpretes
o aumento do número de conferências, além de
devagas para tradutores. ,Jl1estrado' e doutorado,
'-. No entanto, ainda atraem e incentivam es

estamos longe de atender tudantes a seguirem em
',a demanda'por profissio- 'frente corUàprofissão .

- O "mercado está aque
cido e estão surgindo várias

.'

oportunidades de trabalho

para tradutores e intérpre-
tes. Os cursos de formação _

de tradutores. e intérpretes
de conferência estão cres

cendo muito - revela Ro-

,

berto Barretto, diretor-sócio
da Brasillís Idiomas,

Macedo, porém, lembra
que, para um bom trabalho
na profissão, conhecimen
to da língua materna ainda
é primordial:

- É necessário que o fu
turo tradutor trate de apren
der o português com profun
'didade, Posso afirmar que o

seu domínio é essehcial para
.

quem deseja ser tradutor Em :

.ii segundo lugar é que deve vir
o inglês ou outro idioma.

ser prejudicial ao ambien
te.' Mas esse é apenas um

tipo de fofoca, a ruim, que
responde a 7% do disse
me-disse corporativo. Uma
mistura de conversas' nega
tivas e positivas de corredor

'representa 72% das fofocas
e 21% dos bochichos são be

néficospara o funcionário.
O professor ressalta ain

da que o problema não está
na fofoca em si, diz ele, mas'
no ambiente em que ela se

desenvolve: se houver uma
cultura de mérito e alto de

sempenho, não há risco.

A fofoca ruim se propaga
ganizacionais ocorrem, na quando, sugere o estudo,
maioria das vezes, a partir existe deslealdade ou dese- '

de pequenos comentários quílíbrío nas relações.
que as pessoas fazem, Brito' 'Leão concorda

. - Toda fofoca é direcio- e acrescenta: à empresa
nada por quem está levan- cabe a responsabilidade de

do. Sempre
-

falta alguma combater a fofoca.

informação - argumenta o - A "vacina", nesse caso,

consultorArtur Brito Leão. é adotar uma política de

Sim, admite o profes- comunicação interna clara

_
sor Iabíanca, a. fofocapode ',e e.fJ�.é!�. � .q��: .

_ _ "" _ _ ... ,

Estudo·diz que fofoca no trabalho.pode ser benéfica
.

...
.

neira de saber sobre o tem

peramento do novo chefe,
entender quem é quem na

diretoria, saber de novas va
gas ou divulgar suas últimas

, realizações. Não tem a ver,

necessariamente, com ma

ledicência, diz ela:
- Trata-se de inteligên-,

cia competitiva. Ficar liga
donas informações extra

oficiais ajuda a conhecer,

melhor.as pessoas e a até
mesmo a se adaptar à cul-

, ,

,

tura empresarial. "

Há quem discorde. Para

alguns especialistas de'

RH, muitos conflitos or-

"Rádio-corredor" ajuda profissional a fazer leituramais precisa do ambiente organizacional
DIVULGAÇÃO

Fazer
fofoca no traba- mais, tem maior compre

lhopode, sim, ter um ' ensão do entorno social e

impacto positivo na influenciamais os colegas.
carreira de um pro- Em entrevista ao site

fissional. É o que diz estu- da Harvard Business Re

do realizado pelo professor ,
view, Labianca afirma que

Giuseppe Labianca em par- -a fofoca pode ser muito
·ceria com Travis 'Grasser é útil para o pessoal de uma
Virginie Lopez-Kidwell, dois organização sobretudo

alunos de doutorado da quando o fluxo de' ínfor-
'Universidade de Kentucky. mações que vem da dire
Contrariando a abordagem ção é interrompido, como
de que a fofoca é nociva � cõstuma ocorrer quando a

para a ví�ima, para quem a empresa está em crise ou

pratica e para a empresa - a passando por mudanças.
pesquisa sugere que a cha- "Se pouca gente sabe o que
mada 'rádío-corredor' ajuda realmente está acontecen

o profissional a fazer uma do, a fofoca se torna omeio
leitura mais precisa do am- de difundir essa informa
biente organizacional. ção a todo o resto. Além

O estudo examinou as disso, estudos mostram

relações entre 30 emprega- que a fofoca reduz a ansie

dos de um departamento dade e ajuda as pessoas' a
de uma companhia ame- lidar com a incerteza."

ricana - suas redes sociais, A consultora especiali
com quem fofocavam e zada em gestão de carreira

quanta influência cada um AdrianaAlencar ressalta que
tinha. A conclusão princi- os papos informais na em

pal foi esta: quem fofoca presa são uma ótima rna-.
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APEVI
INSCRiÇÕES:

www.apevi.com.br
(47) 3275�7028

administrativo@apevi.co(Tl.br '
ASSOCIAÇÃO DAS

MICROEV7'PEQUENAS EMPRESAS DO .

VALE DO ITAPOCU

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

E III
. ·APEVI NOS"BAI�ROS
Data: 31 de maio de 2011

Horário: 19h30min
Palestra: Resultado$ Através da Qualidade
Palestrante: Adriana Val- Procópio Leite

Local: Paróquia Apóstolo Paulo
(Bairro: Vila l.enzí)

EVE:NTO GRATUITOE
natural que nos sintamos desconfortáveis com a

mudança quando ela não fôl desejada por nós.
Quando a mudança é aquela que pedimos ou

. desejamos, tudo bem. Mas, quando ela vem sem

esperar ou contrariando nossos interesses o nosso sofri
mento é naturalmente grande.

Muitas pessoas reagem de forma quase irracional à

mudança. Não se conformam, não procuram entender
as razões e desenvolvem um sentimento de perseguição
e oposição total e assumem atitudes negativas a ponto
de serem vistas como empecilhos quedevam ser remo

vidos do caminho. É preciso reagir com equilíbrio em

tempos de mudança.
Nunca como nos dias. atuais as empresas passaram

por tantas mudanças. Sãofusões e aquisíções, incorpo
rações, mudanças no time de gestão em que toda a dire
toria é substituída de uma só vez e muitas vezes ocorre a

chegada de pessoas totalmente estranhas à empresa e às
vezes ao próprio setor.

'

Vencerão nessas horas aqueles'que'ajudarem a

mudança ocorrer da forma menos traumática possí-

vel e não os que se posicionarem dificultando a adap
tação dos .novos dirigentes ou colaboradores. Nesses
momentos uns perdem poder, outros ganham e mui
tas vezes os antigos- perdedores são os novos ganha
dores e vice-versa. Vejo que nessas ocasiões muitas'

pessoas são dispensadas sem nenhum motivo técnico
ou 'por competência administrativa e sim porque não

foram capazes de aceitar Uma situação irreversível de

mudança que 'na maioria das vezes nem as prejudicaria
e poderia até .beneficiã-las no médio prazo. Vejo tam

bém situações em que alguém é prejudicado 'por tomar'
as dores de um colega de forma, puramen�e emocional.
E já vi casos em que se instala uma verdadeira guerra
surda dentro da empresa com consequências danosas
para todos os lados, sem que haja ganhadores.

Assim é preciso compreender que estamos em'

tempos de mudança.'Mudam, acionistas, controla·-.
dores e dirigentes. Todo equilíbrio é necessário nes

sa hora para que' não deixemos a emoção dominar a .

razão.

Pense 'nisso. Sucesso!

.,

.

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS
AArte de Gerenciar com Facilidade - TERCEIRA TURMA

Data: 6 à 9 de junho de2011
.

Horário: 19h às 22t)30min.
Instrutor: Lorival Pasquaü

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

.

NEGOCIAÇÃO EFICAZ EM COMPRAS
Data: 06, 07, 13e 14dejunhode2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Márcio Magalhães

Local: Centro Empresarial de Jar.aguá do Sul

VENDENDO COM SUCESSO ATRAVÉS DA PNL

Programação Neuro-Linguística
Data; 08, 09, 15 e 16 de junho de 2011

,

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Leonir Zacarias de Souza

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

,cuiil)
Contab'md�dé
ConsuIIlIria�

_'II:_'

FiSCALLCatólica,de
Santa Ca!arcina :Jp

CentroUniv�it;itio . BIOVITA
Te.::oologias $U5têntáveis

SOlUÇÓES fISCAIS

.'
.

,
.

• � .� • .,..�� ��� '��"' •.�·.��'��u+o�� �"�F�q+ .. ";o. ... " "ui .. � ••• � ..�.i-"" ••••• "i .'oi. ESTÁGIOSVAGAS PARA AMBOS OS SEXOS MECA'NiêoELETRiciSli""
...... , ... »r»••• ,."" •• ,.,.,. ..

Vlvência em sistemas de injeção eletrônica diesel I
gasolina. '

.

'.

MECA'NiCC)OEMANüTENçÂo·····,
, .

.

Desejável vivência em manutenção demáquinas I
têxtil.

.

MONTADOR·MECANico
.. ·· ", '" " .

DESENHISTA ESTOFADOR
• o i • nO "." .,," .• " � '.n�·,. _ "'" lo � '. � ••""� o�,. � ••• i kft � •• �'�.'" �" Oi'. � �"� 'lo.

ENGENHAmACiviL:
· .. •· .. ·····'·· .. · .. ····· .. " ", .. ,.

,����,�!�!�;.'" , , .. ., .. , ..

.......... , ., , " •.
GAR OM' '.

.

TÉCNICO DAQUAUDADE � " , , '"., " ; ,

JARDINEIRO'
• ,; ".' ""'" •.•• "+,,� ,,� ""' · •• �.•• n·� �" •• i'."" � ••

V'tvência em projetos, .

DesiGNE'RGRAFico
· .. , .

Cursando ou completo Marketíng ou Publicidade e
Própaganda.Vivêhcia com desenvolvimento.

- �•• �,. � �1 � H Q"" � ... �. +" �� ....... "� '. �.+ oH" � � •• �� .. u •.�.� .. �� •• )t .. ,� ,,� .• � .... �. "'''. " .. _ i

ELETRICISTA INDUSTRIAL
Vivência na função.
'ELETRlcisiiDEMANüTENçAo

· ." .

y��.��!�. ��,,���.�; P.�.�i���! .�.��,!g: � ..
· ENGENHEIROCIVIL
Desejável vivênCia na produção, projetos ou área
comercial.

ENGENHEiRÕMEélNlco'
'" " .

R.i�P'?�!?!!i9?9� P�.� X������' , " "."" ..

"ENGENHEIRO DE MATERIAIS
'

, f.��0.:��.�? �T,��9.���,a.�i.a. ,��.S�!,!Í��:. .i.: .. .... ... ........ '.

ENCARREGADO DE REVISÃO
.

·

Y'���.��.i?, p.� .���)�.?!n?���!'!�? ��.�.g����,.. , ..

FRESADORCONVENCIONAL,
"H •••• ,,'�u ... "� •••• �,,� "�"".�"·�.·I."" ..... + .. 'í" �q·�." •. b •• _ •• " .... oj.h"" •• i, ..... �"�.

GERENTE DE PRODUÇÃO
.

Vivência em coordenação de pessoas e chão de
fábrica.

.

iNSTÃLAOOR'�CNica''''''''''""'
" ,

, Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
· eletrônicos, telefones, internet.

�������#.�f.�����f.IS�:�:�::::::::::::::::::::::::,::

ADMINISTRATIVAS

.. MOTORISTA
Possuir CNH: C, P ou E .

i .�" �"1.���.�.Q. """f •• ��u·�"�,<,," .... �·<".� ".+"�. �.+"H� �.� �"" o" ••• , "�. to,

OPERADOR DECALDEIRA .

OPEAAOOR"OÉ'MAQÜiNA'
" .

Xi.��!!�!�,,�.rr:.?P.�!�?�r.?�.��i!���!�.�:.:����,,�����.��!�?s:..
OPERADOR DE CORTE LECTRA

·OPERADoR"oEMA(iüiNA"oEBORDADO··
..

··:
......

"��" •.• ". � •• ".0 ." •.�"" "."'�"'f'I'�""'''" "�.·... ""''' .... ",;i..• "",�"+''Io'' �"� "". "�n,�,,"',,�

ANALISTA FINANCEIRO OPERAaON IS
ASSISTENTE COMERCIAL·
'"'••

'

" .. �" " •• �" �. �". � .. " " "",, •••. "". � ".' ". �.11' •• ' •••

NUTRICIONISTA '

""." ••.•• "" � ."' •• " b ..... " " .......�",h"·f,." .. "",, "" �'" �8·' •• '"�� '••• '1" .... "�"_. �� '•• "., � ..

OPERADOR E PROGRAMADOR DE TORNO DE CNC
"� ••. ,, ..... 0 �"'","o", ••• '.i "."t •.• """+ •• +.""� ..... ,," ""., .. "1"'.0" .� ... o.� •• '1.

OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO '

Cursando ou completo cúrsoTécnico em Meeânica;
. Materiais ou Metalúrgica, Vivência em ferramentaria,
injeção de plásticos ou alumínio, Conhecimento em
tratamento térmico.

PRÕFESSORDE·iNGLis"
.. · .. ·"'· .. · · "

'
.

PROGRAMADO�'OEPCP IANALISTA'OEPCp·""
..

'PROJ·ÊnSTAME(:A"N·iéo
.. · .. ·· " ". , .

S����.Sí��.�!� �r::.?�!i��?.r.��,.�i���ç!�.n.� f��s��· .:
SOLDADOR IMONTADOR
Desejável vivênciq com montagem de tubulaçao
industrial e solda TIG e Eletrodo.

.

T�CNiéOOEALARM'ÊS
.. ····· .. · .. ·····,·· · ..�·,· ..

T�ÇNICOENiEDiFiCAÇÕES'"
, , ,

Formação na área.
rtNiéoENIeLETRÔNicA'

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

Cursando técnico ou completo, Desejávelvivência
na função
i1c·NicoEM·ELE+Ror�cNicõ,·A(iToMAÇAooi:j··
ELETROELETRÔNICO'

-

T�cNiéo·Ei.ETR·ÕMECANiCõ"'("
"' .. , .

. J�Ç:�IÇ9.ffl�ª�jÇº:::�::::::::::::::::::::::::::::::·�:::::
Disponibilidade de viagens.Vivência em montagem
de máquinas.

'

AUXILIAR FINANCEIRO . .

" ... �.� ••• "*" •••.• ,,� "." .... ",. •• �."� ��n •• � .H,,·•• ,,�, •• � .,."_,,�o·'.� .k" ,.""�.... "."� ..

Curso superior em andamento ou completo,Vivência
na árêa financeira, cobranças. .

•

'..f. .. �� ,.. "'II� '." 1 ."".., ••.••• '" �Q".�" '•• +�" .... " '." , .. �. ",.H" ...... �" ....... " ,I�. "'''Ha. �

CRONOANALlSTA

CÔRREToR'DEiM6veis"·
.. · ." , ..

,

Desejável possuir o CRECI.
.

ESCRiruiiARioFiSCAL"
." " " " ".

oesejável vivência; Cursando ou Completo Ciências
Contábeis.

,

, RECÉpcioNisl-A"siiNGÜEi·TR·ILiNGÜe
...... · .. ·· .. ··

•• "' .... " .... H" •• 1 .. �.� .. � ...... o+�8" " .... �.,," ��H •• u ��.,-I-.�" ."" .� .. ".� •• � .�.+.�

TELEVENDAS
Vivência no telel'!1arketing. Superiorcursando ou
completo, áreas afins. .

H •.... ��� � .... f.q .. �" ... �" 11_' O�" "u� .... � .. �"., ��" � • ., ...... "� 'n� .�" ....... � .... �<f" "U�

VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

AUXILIAR DE CORTE

Aü"Xii:iAR·DEMANUTENÇAp'E"oBRAS·
.. · .

Irá auxiliar o pedreiro em atividades de construção,
manutenção civil, hidráulica e marcenaria.

.

.. �"�.,.".,�.� ..'.�., � • ., .�" "., •• "..,.� .. ".",�,,-j.n�.'��" 'n.·'�"''''''.''�.'."H",�,,'f- ••• ""0"

AUXILIAR DE TECELAGEM
,

Irá atuar com entrega� demalhas e pesagem de fios,
.

�����r!?p'?���!�.ç��,� ,,, , .

,

AJUDANTE DE BOMBA
.

Atuará commontagem de tubulação para bombea
mento de concreto .

PRENSISTA·
.o •.•• ,,+ •• -j.,,��.� .... ,,� �.'I "� .. ,,"� •• 4 •• " ."i Oijo,.o" �h""'''�·'." •••.�.�', �.'I .�. ".,

PINTOR PISTOLA IMÁQUINAS
'

Para atuar em SchroedereCorupá:'
RETIFicAOORCiLrNORICO"''''''

, ,.'

. Vivêncla com máquina CNC, leitura e interpretação de
������.� .�.i��!��,'::l��!��.<,l����r�.�..... " ... , ..... , .... " •.

SERRALHEIRO
.

.. •• ."."'�", -j.."" � •• " ••••••• � .� � '���+ .. " � " ••••• � •• � � ••

TALHADEIRA .'.
'

TEC·ei.ÃO·"·
··, ,,· .. · .. ·, ,. , , , ...

""04 "lIn��" oHo '.·f .�. II". �..!''' •• "+n�"".·+� •.��.+.,,"'" �"� .�" �.� .Jj. �". ��� �".

ZElADORABOMIiISTA

Tt(NI(�S I (OORDE�AÇAo Vivência em montagem e desmontagem de BBA,. �

!�j��?:�� ��.�!���.�� " , .. , " ,,�.
CAIXA
,,�.W·....... "+"If,. "oi .�� ."_�. " .... "�+ •• � P.·•• 1�· •••• ""'�"."'.'l"'�.""""�."'.�""' •• "

./

ANAUSTA DE CUSTOS , CAMAREIRA
���'.#" ••+.�. �.�"" .. +'! ...... � ..... � .H •••• � •••• � .... " 1 .,,+.�. h ...... ", ".+."� � .. �.Ii

CONTROLADORDAQUALIDADE
"

� "" ..... � ••• ".� 0.0 .. oi .� ..... �,�"�-;. •• 1 .'1" �.� .�.'"."'p •• +M.·i .� .. �,,� .... '••• "' .....

IMPRESSOROFF SET .

. ASSISTENiiT�cNico'
, , "" , .

Desejável vivência emmontagem, manutençãomecâ
nica ou elétrica. Disponibilidade para viagens.
:cOORDENADõRõiAssisT�NcIArttNicA'"

,

�X�D�!? �� .���Ç�.9 .�o. "��.�.r::���!�!�!�?:. ,,"., .

COORDENADOR DAQUALlDADE-
Vivência com implantação da ISO, documentação
entre outros.

.'" .,"" .... �� � •• o." ii .. " •• �", ..... ",,� �"�ri·�.�·."" ... "�"'�.�·.,, ••••• , •• 1'."+ •• " � ••• ".�. ,

LABORATORISTA
Atuar na área têxtil. .

LiDÉR"iiEcom"T�Tii.""·
.. , "''' ,,. ....... ", , ..

LioER·DEPRODUçÃÕ···
........ • ·,,·,·,,· .. · .. ·· ··

Desejável vivência em liderança de pessoas e área
metalúrgica e alimentos.

. MeêA"NicoOE'ÂÜrOM6Viis
· "., ,

Vr.iênda com suspensão, freios, balanceamento e
alinhamento.

.

COZINHEIRA '

COLETOR
ADVOGADO'CORTADOR
Desejável vivência em direito tributário e processual
"".·�"n .... "",."""""'."" ."u�.""'n"'••• +""" �"+",,. � ... � •• -�"" ... ,,�� .�+.,,� " •• �.�.�

CONSULTORCOMERCIAL
. ..

Desejável vivência em vendas de serviços, Enviar ev
para vivianne;moras@grupometa.com .

�o"""" 1:,0; •• 4 " .. n .. ".·.f; .... "�..,���·�.��"" � •• ,,�" ... �� I �.+ •• "'�.•• �,,� "�� .•• � ... � ••• "

AUXILIAR DE PRODUÇÃO PARAGUARAMIRIM

.���.��!?,��,�T.? !���i!.�.r::�9.���� �.��r.?X�t� ,

COSTUREIRA
.

�. '."".�"".�",b". "o" "." •• i .� •••• " .",..�"i """ •• � r.It .. +.o., ""� � .. �. q� •• " .�.-j.*�

DOBRADEIRA I REVISORA I,PASSADEIRA
Para atuar na Vila Rau,CONTADOR

- Vivência na função. Possuir CRC�

,

www.grupometa.co,m
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEC L F
FOTOS DIVULGAÇÃO

Empresas enviam estagiários e traíneesparaaprendizado no exterior
....rrr . setembro de 2009"

Carla Sparano, na épo-
,

ca estagiária da I'Oréal,
.....lPartia pará Paris, onde
faria intercâmbio por urn ano. O

objetivo era se integrar com fun
cionários da organização em ou:

tros países. Hoje, analista dema
rketing da companhia, a jovem
lembra com carinho daquele
período. E sabe quepode se con-

,

siderar urn ponto fora da curva:
afinal, no universo das empre
sas, geralmente só vão parà o

exterior funcionários em cargos
gerenciais ou com anos de car
reira. Cenário que vem mudan

do, graças a organizações que,
por acreditarem nos benefícios
da convivência de seus profis
sionais com outras culturas, têm
investido no envio de estagiários

,

e trainees pata fora do país.
'o estágio internacional

.

da I'Oréal, por exemplo, é um
dos mais procurados pelos
estudantes. A empresa conta,
desde 2005, com um progra
ma que leva joveris talentos - à '

França para que, na sede, co
nheçam a fundo os .pílares de
sua cultura organizacional. O

tempo de permanência varia
de seis meses a um ano. Já os

departamentos que costumam
enviar participantes são. os de
recursos humanos, marketing

,

,

e desenvolvimento de negó-
. cios, entre outros.

�--'

Gestão brasileira é admirada lá fora -

- A grande oportuni
dade de um estágio está

no. amadurecimento pes-
-

soal, além do profissional.
Nós acreditamos que real
mente vale a pena investir
no desenvolvimento de
nossos potenciais funcio

nários, por intermédio de

experiências desafiadoras
"

_ argumenta Juliana Bo_- '

riomo, gerente de Recruta
mento e Seleção da L'Oréal
Brasil.

Para Carla, a experiência
.foi essencial' para se sentir

mais segura e ganharmatu
ridade para perseguir seus

objetivos' dentro da em-

. presa. A profissional conta
que' também adquiriu uma

visão. multicultural para os
.

negócios:
_, Eu aprendi não só no

vas palavras do vocabulário
francês ou fatores críticos
na operação de um projeto.

normas e padrões profissio
nais em outros países têm
sido extraordinárias. Meu

inglês melhorou muito,
aprendi um 'pouco de fran
cês na Tunísia e já estou me
aventurando a falar árabe.
Sem contar as amizades que
tenho" feito.

A Ambev também faz

parte'do time de multina - '

cionais que promove ex

periências no exterior para
jovens talentosos. O progra
ma "Global rnanagement
'trainee" envia, quase todos
os

_
anos, recém-contratados

'pelo grupo para passar urna
semana em Leuven, na Bél- ,

gica, onde, porumasemana,
eles trocam ideias com dire
tores estratégicos 'da .marca. '

O início das inscrições, que
podem ser feitas através do

'_ A experiência de vi- site traineeindustrialambev.
venciar diferentes culturas e com.br, estámarcado para o
a possibilidade de aprender dia 4 de-julho.

Aprendi também a ouvir, a

compreender e a respeitar.
A empresa' de energia

BG Brasil, do BG Group,
conta com um programa'
'semelhante, O "Trainee in ...

temacíonal', que oferece

vagas para recém-formados
em cursos de graduação e

especialização, que tenham,
interesse em atuar nas áreas
de engenharia de. petróleo
e reservatório; de poços e

operações; exploração e co

mercial. As inscrições, que
estarão abertas até o próxi
mo dia 31, podem ser feitas
no site bg-group.com/gra
duates. Com início no mês
de setembro e duração de

dois. anos, a iniciativa pre
v,ê que o participante passe
seis meses no exterior, em
qualquer'um dos 25 países

.
onde a empresa está pre
sente.

Oengenheiro de tubula-

_ çõesDiego Russo Juliano, de
25' anos,' entrou na cómpa
nhia em setembro de 2009.

Por um mês e meio, ele-par-
_ ticipou de cursos na Ingla
terra e, depois disso, acabou
escalado para trabalhar na

� Tunísia, onde ficou por ou
tros 11 meses. Hoje, Diego
mora emAlexandria; Egito.

"
Eu aprendi não'só
novas,palavras do
vocabulário francês
ou fatores críticos na

operação de um projeto.
Aprendi também ã

ouvir, a compreendere a
respeitar.

CARLA SPARANO

Formação em Ciências Contábei
.' ivência na área fiscallcontábi

_. Conhecimento em tributos e

rigações a ssórias.,
Os interessados everão e iar curríc o ara

'e-ma" analistac ntabi@gtobomai.c m

-.

CEPPSI - RH, Consultoria em Recursos Humanos,
SELECI.ONA PROFISSIONAIS 'PARA AS SEGUINTES VAGAS;

- OPERADOR DE PRODUÇÃO (ÁREAMETAL-MECÂNICA)
. - AUXILIAR PRODUÇÃO (METALÚRGICA E PLÁSTICOS)
- OPERADOR DÊ MÁQUINAS

_ ,

- PINTOR INDUSTRIAL (Metálica e Automotiva)
. • SOLDADOR (experiência de 6meses) ,

• MONTÀDOR (conhecimento em desenhomecânico) .

,

• OPERADOR DE MÁQUINAS - (indústriametalúrgica)
- OPERADOR DE DOBRADEIRA (com experiência- indo Metalmec.)
- ASSISTENTETÉCNICO (Téc.mecânico, téc. eletromecânico e afins)
- ZELADOR (ambos os sexos) URGENTE
- ELETRICISTA/AUX. DE ELETRICISTA (i8sta1adõr industrial e de

manutenção)
- FRENTISTA (10 turno, sexomasculino, não precisa terexperiência)
- CONFEITEIRA (2° turno)- URGENTE
• PADEIRO - URGENTE
• OPERADORES DE CAIXA (ambos os sexos, desejável

. experiência, vagas para 10 e 2° turno)
• AUXILIAR DE DEPÓSITO
- LAVAÇÃO (sexo masculino, horário normal)
.. BALCONISTA (ambos os sexos) é

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Aproxímação daCopa doMundo e das Olimpíadasdeve
contribuir para aquecimento domercado

.l

1
I
I

,} Reflexo
do �quecim�nto_ difererttes áreas. Apenas para' as uma segunda língua. Estar lis

da econ_9mla, o segmen
- próximas oito feiras que acontece-. tado em uma agência especia

to de promoção comer- rão no Rio este ano - entre elas, a lizada e atento ao calendário de
ciaI está em expansão. 15a edição da Bienal do livro, que eventos são os primeiros passos

De acordo com, projeções da acontecerá em setembro' - estão para entrar no meicado.Segun
União Brasileira dos Promotores previstasmais de 270 contratações. do especialistas, o mercado é

,

'de Feiras (Ubrafe) ! o ano de 2011 Profissionais capacitados pára uma boa oportunidade, de ter'
será bastante promissor para o atuar na gerência, produção, co- um ganho extra ou, quem sabe,
setor: já estão confirmados 176 municação e infraestrutura dos num futuro próximo, conseguir
grandes eventos nacionais e in- eventos costumam ser os mais umtrabalho efetivo. I

ternacionais em 24,cidades do disputados.Mas a demanda tam- O profissional que o mercado

país. Isso sem falar nas centenas bém é grande por assessores. de procura: /

de feiras, exposições menores e imprensa, .desígncrs, tradutores, - 'Pessoas com pensamento
eventos promovidospor empre- publicitários, vendedores e �spe- inovador e capacidade de pla --

I

sas não-associadas à entidade. cialistas em informática. O perfil nejamento e organização, que:
Gerente de RH da GL Events de profissional vai depender do sejam capazes de resolver pro

Brasil, Lana Salles afirma que, em tipo de evento e da empresa que o'
,

blemas e prever o que pode .dar
tempos de crescimento econômico está promovendo. errado;

- .

e 'exposição mundial, os próximos Lana adverte; no entanto, que - Para algumas funções é pre-
anos serão considerados estratégí- para conquistar uma vaga e de- ciso ter nível superior, de prefe
cos para o setorno país.A retomada senvolver uma carreira no meio, rência .em marketing, comuní
dos investimentos,' aliada à apro- o candidato precisa ter em mente cação ou produção de eventos,

ximação da Copa do,Mundo, em' que o setor de eventos não. é sinô- -além de inglês avançado e dorní-
2014, e das Olimpíadas, em 2016, riimo de glamour, , nio do pacote Office, principal-
também deve contribuir"'para o - O segmento é sério e requer mente Excel e PowerPoint;
aquecimento do mercado de feiras dedicação e aperfeiçoamento - Para, trabalhar como orga-
e eventos no Rio: constantes, pois há sempre coi- nizador é importante conhecer

"

- E .a tendência é ·que a mo- sas novas surgindo, bem como fundamentos do marketing e ter

vimentação aumente, principal- atenção aos detalhes e muito noções de produção de eventos;
'mente no segundo .semestre, planejamento. Gostar de servir '- Para os montadores é fun-

Além de gerar um volume ex- também é essencial- afirma. damental ter uma formação téc- ,

pressivo de negócios, o universo É importante ressaltar que nica específica, seja em, elétrica,
das feiras e eventos abre um leque o setor exige qualificação e, em' refrigeração, edificação (proje
'de"rmO'rttUlictldes de'lemprego�em: " alguns 'casos' .cnnhecimentc ríe; 4: 't1':�tdl 'r\t1,mQni:aO'pm;l'h::> :flsta;nnaS. "",. ",\fjlJ,��J:t' ... §._, ,.�lAI�II'J • -f��J·,.j�l.ji I l'f,' :1�t".�,t1ft·�1 t",I ••• i�,rJ.! ..Y'j\�JtI.�"'r1._t"t,.,tt''!ln�.�''1l .. 1..ttm�".�t��,Ii.
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Para
que um novo negó

cio dê certo é pr�ciso,
mais do que veia 'em

preendedora. Na era

da internet, três ferramentas
inovadoras podem. otimizar
processos e acelerar tomadas
de decisão,' dizem especialis
tas. Além da web como estra

tégia de relacionamento com o

cliente, via redes sociais, tecno
logias emergentes corno cloud
computing e mobile-commer
ce podem ser o empurrãozi
nho que falta para produtos e

serviços ganharem o mercado.
- Entre as principais mis

sões das tecnologias emergen
tes está a capacidade de ge
renciar o relacionamento com

clientes e os investimentos

realizados, além de utilizar as

informações a favor do cresci
mento da empresa, ganhando
mercado de uma forma nunca
antes

.
experimentada e num I

curto espaço de tempo- resu
me Ezequias Sena, presidente
da Online Brasil, de soluções
inteligentes em data centers..

O processo
.

de fidelizar

consumidores, por exemplo,
nunca foi tãó rápido e fácil
com a ajuda das redes sociais.
Para Sena, não há mais como

ignorar a revolução que vem

sendo empreendida por co

munidades virtuais como Fa

cebook, Twitter e Orkut:
.

- . As
. empresas devem'

aprender a tirar maior provei
to desse networking, ativando .

seus canais de marketing e de
recrutamento de mão de obra

especializada. São ferramentas
que certamente' contribuem
não só para o crescimento

profissional, mas também

para melhorar' a comunica
ção das empre�as com os seus

.

stakeholders, o quemultiplica
o volume de negócios.

Para Fernando de la Riva,
sócio-diretor da Concrete So

lutions, consultoria em TI e

desenvolvimento de softwa

re, as redes sociais têm um

potencial enorme, não só de
criar novas receitas, mas tam
bém de gerar um novo ciclo
de crescimento econômico:

- Hoje não dá para falar de
web semmencionar as redes so-

ENTESM

QUE AJUDAM NOS NEGÓ lOS

ciais e o conceito demobilidade.
A empresa que ignorar esse fe
nômeno perderá o contato com
seu cliente. E isso pode ser fatal.

Já a estratégia de computa
ção em nuvem ou .cloud com

puting - que,consiste no uso de

programas e serviços on-line,
sem a necessidade de armaze- ..
namento físico em computado
res - permite que as empresas
reduzam gastos com servidores
e evitem problemas técnicos em
momentos de pico.

_: O resultado é aumen

to da competitividade, pois a

tecnologia permite direcionar
investimentos para outras áre

as, como marketing, comercial
e pesquisa e desenvolvimen
to. Os clientes também ficam
mais satisfeitos, já que não têm
que tolerar serviços lentos em
datas de muito movimento,
como Natal e Dia das Mães,·'
pois a capacidade de armaze

namento e processamento da '

nuvem se adapta - explica Ríva,
Pegando corno base o

crescimento' do mercado de
vendas on-line e a difusão de

smartphones, os profissionais
também destacam a evolução
do m-commerce (ou mobile'

commerce), que contempla a
, comercialização de produtos
via celular.:

- A revolução da telefonia
móvel vem causando alvoro

ço em vários setores da eco

nomia, principalmente na

queles que têm o consumidor
final. como seu público-alvo.'
A tecnologia 3G, que permite
acesso à internet via telefone

celular, já representa 11% dos

aparelhos, o que sornamais de
·200 milhões. É uma tendência
que vai pegar - aposta Sena.

O ideal, no entanto, é que·
. as organizações aproveitem as

vantagens competitivas de to
das essas tecnologias símulta
neainente e de forma comple- .

mentar, ensina Riva:
.

- O ideal é que as empre
sas entreguem seus produtos e

serviços de forma transparente
na web, via mobile ou através

das redes sociais. E também
tenham seus servidores na nu

vem, a fim de se adaptar conti
nuamente à demanda,

DIVULGAÇÃO

Além daweb, cloud computing emobile-commerce podem ajudar
produtos e serviços a ganharem omercado

inI '1""'0",">'" I"
"_ ,._

•

Empresa conceituada no' ramo de transporte

CONTRATA:CONTRATA·SE MOTORISTA CA.RRETEIR<t-
Requisitos:

• Experiência comprovada, residência
em Jaraguá (região) e Curso de Mopp

Viagens para São Paulo e Rio Grande do Sul, comissão + prêmio.
Tr: (47) 8808-1858 - (47) 8808-1860

(47) 3371-0027 Com Francisco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Analista Fiscal, Motorista

�� BREITHAUPT.. ' Assistente de Vendas . Nutricionista -

Atendente Operador (a) de Caixa
Auxiliar Administrativo/Comercial

'

Operador de Máquina Ajudante de MotoristaAuxiliar de Instalação Prensista ,.-

Auxiliar de Produçãe Promotor (a) de Vendas �uxiliar de Manutenção '

, Contador, Repositor de' Bebidas Confeiteiro (a)Coordenador Operacional de Hotel Servente de Limpeza
Cronoanalista Programa�or de Software Conferente
Costureira • Técnico de Campo ,

'

Encaixador Estoquista
Técnico em Eletrônica -

Fresador'
, Televendas' 'Operador (a) de Caixa ' ,

Garçom \

Torneiro' CNC PadeiroGerente Administrativo
telturlsta Vendedor (a)

Repositor
Manutencionista Vigilante
Mecânico Montador Zelador (a) Zelador (a)'

- .

8 Carreir1a ,
Fim de ser-nana, 28 e 29 de maio de 2011 O romeuo uo 1)0\0

OVAS TÉCNICAS PARA ENSINAR
,

' \

" Vídeo operácional tem oobjetivo de capacitarprofissionais de formamais dinâmica
.

-

Um
método mais interativo co- às empresas da região", acrescenta

meça a ser aplicado para ca-. 'Alcino Araújo, sócio-proprietário da

pacitar os profissionais den- Domp.
,tro das empresas de Iaraguá Outro diferencial é que o vídeo

,do Sul e região. Com o Vídeo de trei-. pode ser aplicado diretamente no

namento Operacional, o aprendizado local de trabalho e não em salas de
fica mais fácil e dinâmico. Está é uma,

.
aula ou de treinamentos formais, cujo

.ferramenta diferenciada que ensina os cenário costuma ficar muito distan

processos de produção nas indústrias ' te das condições reais do ambiente
de formapadronizada;'

'

profissional. O roteiro do vídeo é de-
Lucas Araújo; sócio da, Dornp - senvolvido junto com ,a empresa con

empresa que desenvolve os vídeos de tratante. dos serviços da Domp. Nas
treinamento de acordo com as neces- imagens, - os funcionários poderão'
sidades de cadaprestadora de serviços acompanhar cada passo que deve ser

- afirma que os treinamentos são indi- dado para manusear um equípamen
viduais, e os' profissionais aprendem to oumáquina de trabalho.
demaneira igual. 'uOs usuários podem Para conhecer mais sobre o Vídeo

repetir as visualizações das instruções de Treinamento Operacional, -basta
de processos de produção para refor- acessar o endereçovirtualhttp://blog
çar o aprendizado. É possível acessar dadomp:wordpress.com/2011/05/04/.
o vídeomais de uma vez". video-treinamento-domp/ ..Os inte-

Na prática, o Vídeo Treinamento ressados no serviço podem ainda en

Operacional substitui os tradicionais trar em contato com a Domp, empre
manuais impressos, proporcionando sa especializada neste ramo, por meio
dinamismo ao processo de capaci-. do telefone (47) 3370-8132. A Domp
tação dos colaboradores. Também é 'está localizada na rua Adolf Pütjer,
considerado um método mais seguro, 199, em Iaraguá do Sul, O site é www.
atraente e eficaz. "Leio e esqueço; vejo domp.cóm.br.
e aprendo, faço e compreendo. Foi
com este pensamento que. criamos - Daiana Constantino
este produto em vídeo pára oferecer daianat@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

�
,

Jaraguá do Sul vai es-
'tar presente na Conven

ção Estadual, em Chape-
00, com urna comitiva de
50 19j1i�t� a divulgar
a 44a 'ediçao o evento, '

i! ""_', li. "'�.'

. que ocorrera nq·munlClplo'
, em 2012. "O'éonsumidor
do futuro" será o centro

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

41 2101-0500 .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698
www.leier.imb.br
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8$ 350�OOD;OO
.

R$ 267.000,00
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itaivan
IMOBILIÁRIA

.
.

Imóveis à venda: '.
. ,:.' .

'.
,

.

'

'., r •
• • •

•
,

ANDRESSA DALMARCO

ARe OFFICE

Preso Epitácio Pessoa, 1 0�8 I Centro I 89.251-100 'I .Jaraquá do Sul se

(47) 3055 3412 - 9972 0019
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Rua Presidente Epitáci,Q Pessoa, 1048 - çentro Jarag�á do, Sul, -sc

Visite 110550 sland·com apartamente decorad.ol
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)

.
' �, ';" Centro - .Jaraguá do Sul - SC

I��; ��..

.e
.. '

','

;�-'�l(íGUE: 3372.1616
,"

Plantão: 47 9107.1988,
;;ttendimento@megaempreendimentos.com

IMÓVB.. ,',�:>

COMEFICIAL
CENTRAL

CÓO.145 - Locallzadona
RuaAntonio:Càrlos Ferte.ira:

possui ótima frente e
disposição para escritório ou
clinicas. Contém terreno com
450m2 e área construída de
192m2• RS 420.000,00

TERRENO·
CHAMPAGNAT
CÓO. 184 - Terreno

residencial localizado

em região nobre da

cidade, contendo área
de 397m2• Rua Irmão

CÓO.153 - NOVO· PRONTO PARA
MORAR - Apartamento contendo 1 suíte, 1

quarto, sacada com churrasqueira e demais
dependo Área de 99m2• RS160.000,OO.

Apartamento contendo 1 suíte, 2 quartos,
sacada cl churrasqueira e demais dependo

Área de 110m2• RS190.QOO,aC -

Imóvel exclusivo, conta com arquitetura
modema 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• Solicite
mais Informações desse imóvel!

CÓD. 164 - Suíte c/ closet,
2 donnitórios, cozinhamobiliada,

sala de estar, sala de jantar, sacada
com churrasqueira, SWC, área de

servico e garagem. RS 205.000,00

CÓD. 096 - EdifíCio com ótima localizacão, 7 pavimentos, elevador, espaco
gourme(fitness, brinqaedoteca, playground e ótimo acabamento. Aptos
contendo 1 suíte + 1 quarto, ampla sacada com churrasqueira, preparacão

Splitt e água quente. Área Privativa de 84m2• R$165.000,00. Aptos
contendo 1 suíte + 2 quarto, ampla sacada com churrasqueira, preparacão

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

estrategicamente na SR 280, ao lado
da Faculdade Fameg. Terreno com
área de 4.009m2 e galpão com área
de 2.609m2. Pé direito alto, ótimo

acabamento interno, esc�itório\e setor
administrativo prontos.Otima frente
para a referida SR e facilidade de
acess_? para carga e descarga.
Consulte-nos!

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

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

� suíte, 2 dormitórios, sala de estarl
jantar, cozinhamobiliada, sacada com

churrasqueira, bwc social.área de serviço,
amplo terraço com aprox. 50m2, 2 vagas
de garagem (laterais). RS 250.000,00

CÓD. 150 -1 suíte, 2 donnitórios,
sala, copa, cozínha, BWC, área de
servico, sacada com churrasqueira

e 2 vagas de garagem.
RS 225.000,00 FINANCIÁVEL
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

I-IGUE: 3372 ..1616
Plantão: 47 9107.1988

;6. J
."..

.

� '�'�� �.�

hl
Ir

.:.,_
(.)

Empreendimentos Imobiliários ateildimento@megaempreendimentos.com

TERRENO;.CONDOM. FECHADO'
. JARDIM CRISTINA

c6D. 388 -Imóvel em condominictde álto .

padrão, pronto para construir, contendo área
total de 1.412m2. R$ 280.000,00 - Aceita

parcelamento em até 24 x
SOBRADO - ALTO PADRÃO
c60. 187 - Localizado no Loteam. Bella Vista,

bairro Amizade, conta com linda vista e terreno com
505m2. Possui 1 suitemáster, 2 suites, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, mezanino, escritório:área de
serviço, lavabo: sacada, área de festas e 2 vagas de .

garagem. Area consfruída de 260m2. Ficam
móveis planejados, aquecimento solar e
acabamento em gesso. R$ 560!000,00C6D 188 - Excelente imóvel na

Av. Marechal Deodoro, 1399, em
frente a Unimed. Contendo área
total de 1.184m2, sendo 24metros
de frente para a avenida. Terreno
exclusivo para edificação comercial

ou predial. Já possui alvará de
demolição.CONSULTE-NOS!

Em área nobre do Centro da cidade, o
empreendimento oferece 2 apartamentos
por andar, hall social, espaco gourmet,

piscina, gazebo, brinquedoteca e fitness. O
apartamento pensado nos detalhes, conta
em seus 156m2 de área privativa com Sala
de estar / horns theater, Sala de jantar,

Ampla varanda com Churrasqueira, Cozinha,
Home office (opcional), 1 suite máster + 2
suítes, Lavabo, Área de serviço, 3 vagas de
garagem, Depósito individual e Preparação
completa para climatização. Consulte·nos�

OBRADO - VILA LENZI-
. OPORTUNIDADE

coa 190 - Excelente imóvel contendo área de
320m2, contendo 1 suite máster, 3 donmitórios,
cozinhamobiliada, área de festas, 4 vagas de
garagem e demais dependências. Localizado na
RuaMarcelo Barbi,1166.Ac iméNel como�

TERRENO INDUSTRIAL
C6D. 108 - Terreno com área
total de 55.000m2 com frente

para a Rod.WolfgangWeege.
Próximo à Bell'Arte e Nanete
Malhas. CONSULTE-NOS!

CHÁCARAEM CONDOMfNIO
C6D. 157 - Condomínio Nascente das
Águas, chácara com 20.735,70m2, plana
Possui água corrente. RS 75.000,00.

LINDA VISTA E A APENAS
15 KM DO CENTRO DA CIDADE.-

SOBRADO NO CENTRO
C6D. 152 - Suite, 3 dormitórios,
4 salas, 3 BWC, cozinha, área de
serviço, área de festas, depósito
e garagem para 3 carros. Terreno
com 450m2• CONSULTE-NOS!

TERRENOS SOBRADOCOMERCIAL
CÓD. 131 • Imóvel muito bem localizado
na Rua José Narloch, bairro São Luis.
Contendo 2 amplos apartamentos e 1
sala comercial com área de 43,35m2•

Sobrado possui área total construída de
521m2• Consulte·nos!

CASANABARRA
CÓO.148 - Imóvel localizado prox. a Malwee,
contendo área de 185m2. Possui 3 quartos, sala
de estar/jantar, cozinha, 2 banheiros, área de

servíco, área de festas cJ churrasqueira e fogão
a lenha, 2 vagas de garagem. Amplo terreno

com 796m2• R$180.000,00

SOBRADO-JGuAESQUERDO
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

c60. 029 - SÃO LUIS
ótimo terreno residencial, situado

próximo a Urbano. Contém área de 384fn2,
terreno plano, rua asfaltada,
todomurado. R$110.000,OO

C6D. 181- AMIZADE
Excelentes terrenos residências, ótima

localizacão e pronto para construir. Área de
338m2.:.R$79.000,OO

c60. 086 - CZERNIEWICZ
Excelente terreno paramoradia ou edifício....
Contácom áreade 980m2 e ótima frente .

. � Localizado pn:>x áCanarinho.
'j, �:-. : /,

•

,M�;;.: :;� �" _.,<,!;lJ,�.?O,:09P,OO__,...

SOBRADOJARAGUÁESQUERDO
, CÓOi.O�4" 2 suites sendo uma com
•

Ilidrornassagem, 3 amplos dormitórios,
sala de estar, sala jantar, banheiro, cozinha
com churrasqueira, lavabo, área de servlco,
despensa, 3 vagas de garagem, portão

eletrônico. 088.: Possui sala comercial de
85,93m2 totalmente independente da casa,
com estacionamento para 5 carros. Aceita
imóvel de menor valor. De RS 850.000,00

por �$ 750.000,00

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

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

CASA-CENTRO
CÓD. 124 - Imóvei localizado prox. a

Confeito Kucken Haus. Possui 1 suíte c/ closet,
2 quartos, bwc social, sala de estar c/lareira,

escritóno, sala d� jantar, cozinha, área de servico,
área de festas c/ churrasqueira, depósito e 3

\ vagas de garagem. Ficam móveis sob medida.
RS 380.000,00· FINANCIÁVEL

, CÓO. 167 - BARRA
Excelente terreno para edificação de prédio,
contendo área de 2.297m2. Imóvel plano,
rua pavimentada, ótima frente e excelente

localização prox. ao Salão Botafogo.
éonsulte-nos!

,

)
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'Apartamentos com �Tea total de 217,17 m2

VENDAS

parnplona
.

• ;!;
.� ',;1t;; :-. r

47 3215.2608
www.pamplonaempreendimentos.com.br

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

___--_._--
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-_.-_._-�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Barão do Rio Branco, 557

Jaraguá do Sul • se

www.imov�isplaneta.com.br
Imoveis@imoveisplaneta.com.br

� ��Ll tJL��I1�J"o"LI'

PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

rMÓVEIS

Casa residencial com ótima localização,
próxima ao antigo angeloni,com

aquecimento solar, piscina, 4 donnttórios
sendo 2 suítes. ótimo acabamento,

mobilia sob medida, monitoramento de
segurança. R$780 MIL - COO 574

Casa em alvenaria, localização no
bairro amizade, suíte + 01 dorm.
Edícula com salão de festas e mais
um quarto. Piscina. Duas vagas de

garagem - COO 577

Excelente casa moradia.185,90 m2
Construída - Suíte + 01 donnitorio.

Moveis sob medida, linda vista da cidade.
R$350 mil- Coo 512

Terreno de esquina no loteamento
. Firenze '" com 409,50 m2•

R$68.000,OO - COO 597

lmoveloom condiçoes especiais
de venda. Obra em andamento,
conforto, praticidade, privacidade

e desing arrojado, excelente
acabamento. Cod 661

Res. Esplendore - Apto suíte+2 oorm
Bancada na cozinha em granito, piso
laminado, cerâmica, gesso rebaixado
-Fundos caraguá veículos - Pode Ser

Financiado - COO 613

Casa alvenaria com edicula para 03
carros, garagem, playground, portão
eIetronico, toda murada, cozinha sob

medida. ARENZE II- COO 644

� no ed san sebastian, com cozinha,
sala banheiro social, sala e suite master
com banheira, totalmente mobiliado -

R$139 MIL - COO 656

�"i\*;,"
Sobrado alvenaria com edícula,

sufie+2 dorm. área 181 m2,Iavabo,
piscina,área de festas, churrasqueira,

escritório, mais 1 quarto de
empregada na edícula, garagem 1
carro - R$220 MIL - COO 700

ED GEHRING - Apto cl suíte + 2
qtos, sala em 2 ambientes jantar e
estar, copa/cozinha, lavabo, área de
serviço, sacada cl churrasqueira

e 02 vagas de garagem. CI
aquecimento á gás.COD 684

ótima casa residencial, �õntendo
sufie + 2 donn, sala 2 ambientes,

bwc social, cozinha, área de serveiço,
garagem - R$187 MIL - COO 831

Res vieiras - apartamento com sufie
mais 2 donnttórios, com ótima

localização. imóvel novo e pronto para
morar - 189 MIL - COO 744

Casa alvenaria - 160m2 construido,
area terreno 286 m2, sufie + 2 dorm.,
garagem, salão de festa. - R$195 MIL

-COD508

.����!l!!i'"!iíi.i....

:"íi!.......

�
..

.:..Y.:I";Jo:P(,�tri.

Res. Terra Brasilis, Area de 105m .

2, suite+01dorm, 01 vagas de
garagem. Pode ser Financiado -

R$159 MIL - COO 616

* ClERNIEWICZ - 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$60,00 com

gás.

- SALAS COMERCIAIS *CENTRO - Salas dividida em 3 ambi
entes repleta de armários, 2 banheiros,
hall, recepção, copa. R$850,00

• CASAS

* VILA LENZI - casa 1 suite + 3 dormi
tórios, banheiro, cozinha, área de serviço,
garagem. Aluguel R$950,00

-APARTAMENTOS

• CENTRO - Residencial Dubai. aparta
mento sala grande, sacada com chur
rasqueira, 1 suite + 2 dormitórios, sala,
cozinha, área serviços, garagem, fino
acabamento R$1.200,00+txs.
• CENTRO - Ed. San Gabriel. apar
tamento sala, sacada, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área de ser-

viços. Aluguel R$590,00 + txs.

* VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com
banheiro. Aluguel R$430,00+txs.

- TE RENOS
* BARRA do Rio erro - terreno comer
ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Supermercado Brasão.
Aluguel R$1.200,OO

- GALPÕES

* 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$1.500,00.
* CENTRO - (próximo a Doce Mel), sala
comercial com 35m2 frente toda em vi
dro, banheiro, R$590,00.

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

garagem. Aluguel + condomínio + txs
R$490,OO.

es. jardim europa - atrás
rodoviária- novos, 02 dormitorios,
sacada cl churrasqueira, 58,0
m2 privativo. area social com

fitness, piscina, salao de festas,
bicicletário, R$105 MIL - COO 509

*BARRA - sala comercial nova, 101m2 *CENTRO-Galpãocom341m2(2pisos),
com mezanino, 2 WC, instalação pronta . terreno 693m2, aluguel R$4.500,00.
para split. R$1.1 00,00

"

í
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n2 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

-; -

!
i

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

.. �
! VILA LALAU - REF 1363 RES;GEOVANA I
! - 96,oom2, c/Ol Suíte, 02 dorm., sala 02 i
i ambientes, sacada, bwc(mob.) I
i

'

R$ 15O;()OO,OO I
� � �

<�h::;:.;�U'�a:;;:(�:::;�;:m@;:;3��%�:w��;::::m:;w;::;.m;W;.":�(�w.-:.x�.: "',. . ,'" j
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BARRA DO RIO MOLHA - REF 1365
- RES. SAN MATEO - Apto novo c/60m2
- 02 Dorm., sala 02 ambientes, COZ., saca-
da c/ churrasqueira, 01 vaga de garagem

R$ 125.000,00

VILA LENZI- REF 1353- RES. AKIRA - apto
com 53,32m2 c/ 02 Dorm,; sala 02 ambi
entes, sacada com churrasqueira, COZ., 01

vaga de garagem. R$1l6.000,OO

í ÁGUA VERDE - REF 2867 - casa alv. c/ � SÃO LI)I.$!,'f�1J�; 2,894,:- casa alv. 222m2 � VILA RAU _ REF 2939 - casa alv. 150m2, I JARAGUÁ ESQUERDO - REF'<2854 ....: r ILH�' DA FIG�EIRA - REF 2921 ;
I 156m2 e área total de 600m2, Suíte, 02 '� terrenqS�(f�9b.fu�,;3li;�!J[te, 02 dorm. f c/ Suíte, 04 porm., sala_Qe estar, sala de 1 casa alv. 150m2 e terreno de 350m2, c/ �. 'CilSê\ alv: 151m e terre,no de 410m ,

;, dorm., sala de estar/jantar, dispensa, ; sala estar7jantar, cqz.flavand., escritório, ,� jantar, lavabo, COZ., bwc, área de festas e � Suíte, 02 dorm., sala �e estar/ jantar, cor:; J' 'cj-Di:-;sulte, 02 dorm., area de festas

I coz.,R$ 350.000,00 I área de festas R$ 280.000,00 � garagem p/02 carros. R$ 330.000 00 � bwc, lavanderia e garagem. !l c/ churrasqueira, garagem para
.

� !�.I·_�' Mmrro���.�

VILA RAU - REF 2574 - Casa alv.
109m2 e terreno de 330m2, c/Dl
suite, 02 dorm., área de festas, ga-

ragem para 02 carros .

R$ 235.000,00

I AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2 �
; terreno de 450m2, c/02 dorm. �
í sala estar/jantar, coz., bwc.,

.

lavanderia e garagem.
R$187.000,OO

BARRA DO RIO CERRO - REF 2917, SCHROEDER _ REF 2956 - casa alv: I SCHROEDER - REF 2936 - casa alv. 77m2;
��s���;.: 7S��2,e����/J�����\�;m(:í I�·" 69m2 e terreno de 364m2, c/ 02 dorm., I'J

e área total de' �50m2, c/ 02 dorm., sala I.sala de estar / jantar, coz., bwc, í de estar, sala d� Jantar, coz., bwc, area de
fbox),área de festas cf churrasqueira e lavanderia e garagem. l serviço e garagem. �

garagem. R$ 140.000,00 I R$ 135.000,00 li R$ UO.OOO,OO I

�i _' . . . .

f r
alv. c/70m2 e terreno de 340m2, c/ I TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - casa I
02 dorm., sala, coz., bwc, área de fes- I geminad� alv. 71,75m2, c/ 02 �orm., sala f

tas c/ churrasqueira e garagem. oi de estar/Jantar, coz., lavarrderia., bwc. e !
R$ 120.000,00 � garagem .,R$ 120.000,00 !

I
.

?i

\

,-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana,28 e 29 de maio de 2011 Classimais 11
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cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc,
garagem pra até 03 carros. R$700,00
L1001 - Pousada - Czemiewisz - Com 23 suítes.
R$6.600,00
L1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependência de
empregada, com jardim. Tem duas entradas sociais .....
na frente muro baixo. R$3.500,00
L1018 - Casa - Nova Brasília - Casa de alvenaria com
suíte, 03 quartos, sala, cozinha, 05 bwc' s, dep. de
empregada, salão de festas, 07 vagas de garagem,
portão eletrônica, alarme. R$4.500,00
L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 suíte, 2
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R$900,00
L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, bwc, cozinha, área de serviço, área de festa,
garagem para 02 carros. R$1.250,00
L 1028 - Casa -Vila Nova - Com 03 quartos, 2
bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem.
R$1.100,00
L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.Cond.
Aprox. 100,00 R$480,00
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
L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com churrasqueira.
Cond. Aprox. 90,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, vagagaragem. 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 - Czemiewisz - Com 3 quartos,
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 garagem.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 Figueira - Com 01
suíte, 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 .

L 2056 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos,
sala, sacada. bwc. cozinha, área de serviço, garagem.
R$450,00
L 2057 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quartos,
sala, sacada. bwc. cozinha, área de serviço, garagem.
R$450,00
L 2058 - Apartamento -Ilha da Figueira - Com 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc,sacada.
Prédio com elevador R$ 600,00
L 2059 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, bwc. sacada.
Apartamento com alarme instalado. R$ 550,00
L3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com
aproximadamente 40 m2 com bwc. R$500,00
L3D07 - Sala Comercial- Centro - Área 813m2 tem 09
vagas de garagem.
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m2 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 100m2, 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,OO
L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula - Com 54m2 1
bwc, estacionamento. R$1.400,00
L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2
R$440,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3
bwc's, área de festa com Churrasqueira, estaclonemen
to privativo. 230m2 R$2.900,OO
L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares
área total construída 370m2, estacionamento amplo e

privativo 1 o 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 Brasília - Com 300m2, amplo
estacionamento. R$2.200,00 -

L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2. R$3.800,00

c

Estrada Nova

)

I.

i
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* Piscina
* Elevador

1 S't 2Qt* Hall Mobiliado U I e + os* Salão de Festas Mobiliado
* Porcelanato
* Laje revestida de isopor ':

(garantindo uma melhor «»:
acústica e mantimento térmico)

* Portas brancas Maciças e
'

Laqueadas
* Rodapés.em madeira
* Tubulação para' 'split
* Águã' Quente e Fria <.'

* Acabamentos em massa corrida
* Ambientes integrados
* Su íte com sacada

,

1:;"
\

�

..
.

"

. .-�,.

1 su ít� + 2 quartos
Localização:

Loteamento Res. Viena

- Casa cf 1 su ite cf closet +
2 quartos, Wc social,

Ampla sala de estar e jantar.
Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem cobertas.

Piso porcelanato.

'.'

1 suíte com closet 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, closet.

Área Construídaxât Om2
Área do terreno: 450m2

\

• De'acordo 'Com alei n°459<1/64, mformaAlGs qtle às informações neste material têm-caracter exclusivamente promocional, de acordo C0ffi (i) memorial desoriíivo. ,... , .

*
- Valores sujeito à alterações sem aviso prévio" • • • , • • ... •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.
HABITAT
CRECI 1583�J

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos. Bairro
Estrada Nova, R$450,OO
H666 Casa de alvenaria com 1 quarto - Água Verde
'. R$460,OO

APTOS:
H412 Qurtinete com 1 quarto, Czerniewicz
R$350,bO + água e lnz
H554 Apto Residencial Vila Lalau RS420,00+
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 Brasilia

,

R$550,OO
H563 Apto 2 quartos, Barra do Rio Cerro RS550,00
+ cone.
H574 Apto Residencial01 Surte+ 01 quarto
R$655,OO+ Cond Bairro Czerniewicz
H562 Apto com 01 suite + 02 qtos, Centro,
R$700,00 + Cond,
H567 Apto com 02quartos + dependencia
'empregada, Centro, R$700,00 + Cono.
H572 Apto 01 suite Ic mobilia 01quarto RS780,OO+
Cond. Bairro Centro

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

• EntregaDezembro 2011
.• Vila Lalau.

ALUGUEL COMERCIAL:
H724 Sala comercial com 76m2• Santa Luzia.
.R$399,00
H723 Sala com, corn 70m2. Centro, R$490.00 +

Cond. + IPTU,
H710 Sala comercial com 60m2 - Nova Brasilia,
R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. . Centro,
R$670,OO + IPTU
H731 Casa com 6 quartos- Centro R$1.200,00.
'H730 Sala corn 100m2, Centro R$1,500,00,
'H726 Galpão com 520m2. Vila Nova R$4.500,00
H740 Casa Comercial . 02 quartos 01 Suite Bairro
Centro R$ 5.000,00

-

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.

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 1 afim' no Czerniewicz com 01
quarto mais suite. Rua NivalQo Pereira, Valor
R$220.000,OO

VENDA DE TERRENOS:
H329 Terreno com 196,913,45m2. Ilha da Figueira,
H324 Chácara com 47,500m2, Tifa dos MOJlos,
R$9S.pOO,OO.
H332 Terreno no bairro Jaraguá Esquerdo, proximo
ao acaraí, 418M2. Valor R$265.000,00,

VENDA DE CHÁCARAS:
H318 Chacara com 28.000m2• com casa'de 120m2
com rancho horderihadeira automática. 3 km do

'

centro de massaranduba. R$260,000.OO. Aceita
imóvel como parte de pagamento

.

H128 Casa com uma surte maís um quarto e

demais dependênçías,.todo Legalizada,
pronta para FINANCIAMENTO - Res. Beira

,

Rio, Valor 1'fi5.00�,OO

H130 Casa com 192 ml de área construída.
terreno com 375m?, com 01 suíte mais 02
quartos. e demais dependências', escritório,
garagem. churrasqueira. Casa totalmente

legalizada. Bairro Centro. Valor 380.000,00,

H205 Duplex frente com moveis e
eletrodomésticos, 148,45m2 área interna.

Prédio com elevador, Piscina, salão de festas
com duas churrasqueiras e fomo para Pizza!

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.

H327 terreno com 1600 m2 na vila
lenzi, totalmente legalizado!
Estudamos Propostas. Valor:

420.000,00.

Hd209 Baependi - Apartamento com 2

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

R$138,000,00.

ff"lfit Apartamento com 02
quartos, rebaixo em

gesso, moveis sob
medida, cóm

70m2,area interna,
pronto para

financiamento. Valor:
R$130.000,OO

Bairre: Água Verde.

Vtmm, fh::HA�'�Ar
�iM��"".(:l'f",:i'nfui.t�;j..·

DI
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se imóvel terreno 2.000 se casa com 80 m2 com

m2, com galpão de 220 terreno de esquina medindo
m2 com forro térmico e aprox. 600 m2, estrutura
ar cond. Com casa mista para dois pisos, ótimo para
de 3 quartos e demais' área comerCiaI. TR: 3370-
dependências, com piscina 3441 ou 9992-1260 com
e quiosque. TR:3374-0927. Claudio.

'1I1;/IIIIII/IIlImIllIlIIUIII
APARTAM [NTOS

NEREU RAMOS Vende
se Casas geminadas
2 quartos, em demais
dependências, financiável.
TR:3376-0569 ou 9155-
0553/9119-2643.

VENDE-SE Apartamento 3
quartos em Joinville, bairro
Boa Vista. Troco por apto
com 3 quartos no Centro
de Jaraguá do Sul. TR:
9917-3771

BARRA- Vende-se casa

de 206 m2 na próximo à
Construtora Hane, livre de
enchente, terreno de 1016
m2 plano, porcelanato,
suíte máster com hidro,
closet, moveis sobJOÃO PESSOA VILLAGE medida, garagem para 2

STARK Vende-se 2
carros, ampla varanda.

aptos c/ 2 quartos por. R$480.000,00 TR: 3372-
H$114.900,00 cada. 1765 ou 9109-9085. Aceita.

Entrada
. R$� 4.900,00, troca por apto em Jaraguárestante financiado pela e Itapema/Meia Praia até

caixa econômica. federai R$180.00Q,00.Entrega em mala deste .

ano. TR: 9233-8008 com
Fábio.

CZERNIEWICZ Vende-se
apartamento com 3 quartos
(1 suíte), sala 2 ambientes,
sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem.
Entrada + parcelamento
direto.TR: 9159-9733.

TRÊS RIOS DO NORTE
- Residencial Paineiras �

Casa geminada, 70 m2, 2
quartos, banheiro, sala,
cozinha, área de serviço
e garagem coberta.
R$128.000,00 - Somente
à vista. (47) 8825-7730.

GUARAMIRIM Vende-se
Casa centro de Guaramirim,
com 233 m2 área útil,
540 m2 terreno,

.

estuda
proposta. TR: 8448-8644.

GUARAMIRIM Vende-se
Casa Bairro Avaí, 150 m2

ILHA DA FIGUEIRA -

área útil, 392 m2 terreno,
Vende-se casa de alvenaria estuda proposta. TR: 8448-
100 m2, terreno 420 m2, 3 8644.
quartos, sala, cozinha, WC,
área de serviço, garagem GUARAMIRIM Vende-se
com, churrasqueira, livre casa no bairro Amizade,
de enchente. Liberada para 150 m2 área útil, 562 m2
financiamento.Estuda se terreno estuda proposta.
propostas TR:8425.-6491 TR: 8448-8644.

. ou 3374-2075.

SCHROEDER
JOÃO PESSOA Vende-

Vende-

VILA LENZI VENDE-SE
Casa com 233 m2 e terreno
de 1.819 m2, mais área de
festa com piscina, garagem
para 4 carros, área verde,
com 1 suíte, 3 quartos, 2
banheiros, á 3 minutos do
centro, R$370.000,00. TR:
3275-4811.

FIRENZE Vende-se casa

nova 100 m2 com Terreno
364 m2. R$149.000,00.
TR: 8443-3633 ou 9918-
9996

VENDE-SE Casa 2
dormitórios, excelente
área para festas,
garagem, condomínio
fechado. Possibilidade de
financiamento bancário.
Aceito carro no negócio
R$155.000,00. TR: (47)
9215-0199 (creci 11799)

'= CHÁCARAS

RIO CERRO II - Vende-se
chácara com 50.000 m2,
com 2 lagoas de peixe,
com. escritura, 600 metros
da BR 416. R$135.000,00.
TR: 3376-0726.

SANTA LUZIA Vende-se
sitio Região Grota Funda.
Valor á combinar. TR: 8820-
0066.

= LOCAÇÕES

ALUGA-SE' Apartamento
novo com 2 quartos,
Ribeirão Cavalo, R$480,OO.
TR: 3276.:3368 com João.

ALUGA-SE Sala comercial
propna para mercado
ou concessionária, com

estacionamento, região
central de Canoinhas. TR:
8868-5822.

3947.

RESTAURANTE vende-se,
com clientela formada, Rio
da Luz. TR: 3370-3599.

PONTO COMERCIAL vende
se, para mercado, ótima
localidade, com clientela
formada. TR: 3372-1055
ou 8407-0190.

ALUGA-SE Quarto externo
em casa de família com

cama, geladeira e um

fogão disponível na área
de festas. (uso do banheiro
junto com a família), livre

.

de aluguel, luz e água- SCHROEDER Vende-se
uma pessoa R$200,00 2 Terreno de 3000 m2 para
pessoas R$180,00 cada residência, próximo de
TR 8826-2565. asfalto, creche, escola,

mercado etc; área urbana,
ALUGA-SE Apartamento lugar sossegado, livre de
80 m2 com 3 quartos, enchente e deslizamento,
sala, cozinha, banheiro e distancia até DG WEG,
lavanderia independente. 6 km - R$130.000,00 -

Rua: Max Wilhelm, 837- 9124-7715
prédio azul. TR: 3371-6021

IlmllOlllnnl/llllUJJIII� SALAS'

COMERCIAIS

LOJA vende-se; ótima
oportunidade, loja com

estoque e roupas, calçados
e móveis, com clientela
formada, por apenas
R$25.000,00. Motivo
mudança. Aceita carro no

negócio, há possibilidade
de negociação. TR: 3371-
9604 ou 9188-3815 com

Elisa.

CLÍNICA vende-se, dé
Estética com Salão de
Beleza, clientela formada.
R$55 OOO,OO(aceito
automóvel no negócio) TR:
9946-349.

'MINI MERCADO vende
se, em funcionamento,
R$35.000,00. TR: 9112-

IlImll/IIIII:: TERRENOS

JARAGUÁ . 99 - Vende
se Terreno com área
de 317- m2, localizado
no Loteamento Pradi I.
(Aceita financiamento)
R$65.000,00 TR:
84787790 ou 99644959.

GUARAMIRIM - Vende-se
Terreno loteamento São
Francisco, R$58.000,00 á
vista. TR: 3372-5413 ou

9118-1799.

JOÃO PESSOA - Vende
se Lote de 325,00 m2 -

Residencial Marajoara II -

R$68.000,00 - Somente à
vista. (47) 8825-7730. -

SCHROEDER Vende-se
Terreno de aprox.3000 m2,
para residência, valor a

combinar - 9124-7715

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 28 e 29 de maio de 2011 Classimais 17

;

RES. FELICI.TA

100% Novo!! Chaves

-. entregues dia 28.03 .

.;

A 150mts posto
Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais

dependência, 2 sacadas 1

com churrasqueira, 1 garagem,
Hall de entrada, elevador,

I

portão eletrônico. Totalizando

110.06m2. R$185.000,OO
Estudo propostas.

..-
.

Suíte + 1 dorm e demais dependências,
2 sacada com churrasqueira, 1

garagem, Hall de entrada, elevador,
portão eletrônico. Totalizando

. 99,62 m2. De R$1�5.000,OO por'
'R$150.000,OO. Estudo propostas.

Contato: fones: 9662 0985
ou 3370 6042 .

.
;
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3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Das 8h • 12h e 13h30 • 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.comRua Barão do Rio Branco, 373

Ref. 2426 Resid. Vale da Lua, no Amizade c/ 02
quartos, bwc social, cozinha, sala de estar/ jantar,
sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem.

A Partir de R$128.000,00

Ref. 2416 Resid.IBIZA,- 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$345.000,OO

ê .

Ref. 2339 Belle Vie Residence, no Centro c/ com 3
suítes (1 master com closet e sacada, 2 demi

suítes), Ampla sala de jantar e estar comsaeada
e churrasqueira, cozinha, área de serviço com

estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE 02 APTOS
POR ANDAR). A Partir de R$345.000,00

Ref. 2440 Resid. Jardins 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. 1641 Sobrado na Vila Rau, c/01 suíte com
closet, 02 quartos, sala de jantar/estar, cozinha
(mobiliada) bwc social, lavanderia, área d e festa
com churrasqueira e fogão à lenha, 02 vagas de.

garagem. R$390.000,00

ReI. 1632' Casa em Nereu Ramos c/01
suíte, 02 dormítórios, sala, bwc social,
cozinha, área de serviço, churrasqueira,

garagem R$195.000,00

Ref. 2433 Resid. ASPEN, na Vila Nova
com 01 suíte, 02 quartos, bwc social

mobiliado, sala de estar e jantar, cozinha
mobiliada, lavanderia mobiliada,sacada
com churrasqueira + área externa, 02
vagas de garagem. R$212.000,00

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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I
33-70·1122
9117·11-22

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala 05- Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 . Jaraguá do Su�SC

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

r

Suíte com closet
02 Demi-suíte

Lavabo
01 ou 02 Vogas de Garagem

.

Mosso corrido e Gesso

,

Tubulação de Agua Quente
Tubulação de Ar-condiciona�o SPUT

Medidor individual de Agua
Piso em Porcelanato
Piso em Madeiro 7mm

e,

, Edificio locàlizado no Centro
12 andores

Eobertura Duplex
02 Elevadores
,

Area de Festa

o Apartamento

.�����--� ,

De acordo com lei n.o 4591/64, informamos que os ilustrações ,ontidos neste material possuem caráter d� sugestão. Os móveis, assim como alguns motériois 'de acabamento representados nos ilustrações e plantas, nõo constituem porte integrante do contrato. O apartamento será entregue conforme indicodo no memorial descritivo e do empreendimento. Incorporaçõo registrado sob matrícula n.o 26.047.

( \

3 DOf:tMITÓRIOS, sendõi0'1
suíte, 01 BWC e um lavabo -

102.91m2 de área interna.

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

.. Ampla sacada com GRILL
a carvão; "

.. Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
.. Infraestrutura para
"instalação de
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 vaga extra:
.

.• 'Salão de festas éOr)1".,
·

..espaço gourrnet e terraço;
'. :F'íiness'
. ;, ,

, .. Bnnquedoteca e

, parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

�J[��
Eng", Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto �mt��,�.�"',
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-)'

��m�.�liit,!f.i,§1��
Solon Carlos schrauth

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3373·3404
'(47) 3373·0066 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

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

Rua: Norberto SUveira Junior 233 - C-entro - Guaramirim Anúncios com valídade de 5 dias após a veiculação,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A�irtãff19fltt:l ne
Centre eern I

su(t;@ =l= I qYiftt;lj
§álã d@ g§tif,
§ili dê jal'lfalj
Gªiínhª" bWt;!
Áfªª d@ §@rvi�t}.
§ãeidi eem
dHJFrªu;qu�lri

- @iãfãJêffl.
1\$,;�g"rogIOO,

Ref. 379.1 • Terreno no

Jar�gyá Elql.Jerdo com

S2 mZ• R$138.000,OO.

Ref. 400. I .. Casa no Baependi
com I Suíte + 3 quartos, sala,
c zinha, 2 bwe, ír-ea de serviço e_

garagem. R$31 .000,00 .

..

I\@f, �Jl.1 ::

Apãrtãffl@nto
fiaVilã b1dãY
Êôfft I iYft@
=I" I qUâftê,
âãla, eglinhã,
lãVant.!@fiã,
bWÊ, I vãSâ
dê [ai·ãgêffl.

!\$160,OOeM)o.

..... ..
' .•..: ,:� ,

Ref. 527.1 -

Excelente Casa
emAlto Padrão
no Residencial

Champagnat no
Amizade.Valor
sob consulta,

www.bartelimov�is.com.br � www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br .' ·www.bartelimoveis.com.br

'(
f l

. '
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,,' : ',' ,C.ONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

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

Registro' de .lméveís.
c,

MI mãe 54.965.
A par.tir de R$ 85�OOO,OO

,

LOTES '

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

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 8,0.000,00

Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI 9.205.

A partir de R$' 55.000,00

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

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

Lot. Amizade, lote esquina com área de-486,10m2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis M150.966

A partir de R$ 120.000,00

.,{,:- �

Schroeder I, próx. Ginásio dê Esp_ortes -üara em'tase
de conclusão"': Reg. Imóvei{Mr 24.7á3:: 'j' ,�:

�;r; �

...

:__�"'

Casa (iam', 2 quartos. sala. copa. coz.. Casa:2 quartos, 1 suíte, 1 bw, cozinha,
lavand .. , bw ê gatrs{tem. Terr, <fê 36('fil'l'. .sala, âre<'l de !le!'\liço, garragfiltrl ê varanda,
Ano801"I"H::;orupâ, R$60.000,OQ, Terreno 1.164m�.AnoBom, CorupàiSC.

-Tarreno c.l31,6,89m'" Loteamento Terreno 35.209,55m2, Nereu Ramos,
Pradi I ·-Jguá d{lSull se, J uádoSul-SC.RS275,QOO,OO,

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

- - - .

1/

1
,{
y
:�
r
)
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,

Apartamento NOVO no 50. andar
Frente, sol da manhã, garagem para 2 carros

Rebaixo de gesso e porcelanato na sala
R$ 285.000,00 - 114,70m2 de área privativa. .

Avalia proposta (carro ou tmóve! no negócio�f:'�:"",�,�c';�t.�:���'i�
-'

.... _.,' .' ," ,i; • t •. ,',. '\4';' .,'...
-

.
. ,-�J: .�>��e��' ,p'� ,.' .�--" Z_", ·yr

Apartamento todo mobiliado e decorado,
frente, rebaixo de gessb e luminárias.
Consulte. Pronto para morar. �

'

,

.
....., .. "

í J

(
,

Apartamentos com 3 quartos (1 suíte)
,

A partir de R$ 240,000,00

Entrada + parcelas +, saldo via financiamento bancário

Acesse www.corretorajulíana.com.br e assista ao vídeo do apartamento decorado.

"',

.i�
, '

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

. Apto 02 quartos Apto 03 quartos

, <

• 68,41m2 de área privativa;
'e 2 quartos;
e 1 BWC'

, ,-

e sala de estar e jantar integradas;
e cozinha;
e lavanderia;
e ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

e 91,20m2 de área privativa;
.- 3 quartos (1 suíte);
e 1 BWC;

:>e sala de estar e jantar integradas;
e cozinha;

- ,

e lavanderia;
• ampla sacada;.

.. ar-split pré-instalado.

e 9 pavimentos;
.. 5 apartamentos por andar;
� 2 elevadores;
• 2 salões de festas;
• sala fitness, sala de jogos;
• box-praia 'individual;

o Edificio
". tratamento de esgoto
• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;
.. portão e porteiro eletrônico;

,

-luzes da circulação com sensor de
presença...

. .

.
"

I'
f'

t,
\

, .
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� ,��Ir� �\�ct?t':f ;��� , .y',�tiil�
Cód.1100 • Vila e suítê Cód 4005 Rio Cerro .11
2 qtos,_ bwc, sala,-égzl6ha, §I tv�. 22000m2, casa c\200m2 semi
estar, Ch�rr�squeirflàvárideriâ; 1 mobiliada, rancho, lagoa,

psona, garagem. árvores frut. etc.
Financiável CEF R$ 230 mll
R$400 mil

I

j ii;;'

�í

Cód.1048 Centro - Rua: ProcOpio
Gomes, Casa de esqena- com 4

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

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód, 2019 • Schoreder • Edil. '

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

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$130.000,00

Coo. 2017 - Centro rApartamento 3
.

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

sacada garagem· Valor

R$165.000,OO

Barra do Rio Cerró,·'Casa
alvenaria com 2 quarto, sala,
cozinha, bwc, lavanderia,

Vila Rau com 1 quarto sala Cód.1049- Nova Brasília- 2

cozinh� bwc lavand�ria 'suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa,
I I ,

2
ala IV, 5 estar, churrasq,aq solar,

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

R$ 88 mil consulta.

PROJETOS E CONSTRUÇOES

-Projetos Estruturais eArquitetô icos

,,\�,,\<! \\�\\\11", ,,�," :';,";;:--, \.\\� "�,l'\\rp"'\P:-t's;' ,'r \

<""' \
r

�
\

\
""_

_
-\�' -; ,--

� ,_,

- ""'. �
-

- "",,;,"','\ :: \'�"
•

"""'"\;- '�7
-

\\,:PAR'A,VENDER 'i' COMPRARq AlUGAR OU .ADMIHIST'RAR. SEU 'IMOVE,tj
.:.,,\; '�:�·,"vIsire_;Nos'E'CONSULTEMA:ISITEHSDISPOHÍVEtS':'��. ,

....
---_.::._-� - ----�--�---------- ---------- -- -----------�-�-

---------------.-.....- _..:.---�- - --_.......... --�-- --- -'

CefrtRO
'

.•rt �Kl:�"fJ.j � bmiL, �a�., 1.'1..'>L, Bro-a OOrif.�!iM1,�{:I'
WJff, e 9ffragem, Reg�)clal nas tumt�.AlqJe't R$ S4G.Qf).

25·anos de-bons negõclos!

'.' ,..
.

." 3--···37
.... · ..

·1 2'·-·'1- 1· ·7··
....

'

FONE (47)
.....

'.
'

.. : " ...•.. ..,

PLANTÃO VENDAS: 8404 ..8498/91,83..2333

. .

.

�Irt i�mlt. i�it1ito tI' Sik), uiia eozlrill.a, lwKi; lavanderia
I} garagerl't,
k.. C:tbtl H&>I'J H2dkh.,. P..esfrl. Sainl ffl"� AJ�líej; lU DU�(J

.rt. :e @!éfm!j, •. �üta, {%..�t!i<wz." 1'i.'iC, la\lBfll:f&ia ift.@aragam.
p"ua Jooé AítGa, S$ . 1:.11. Mi!tb i1hi3_f@ Mtl.guet:lU�

.

Apltrt 1 bmít, E'4í�< rolinha, bwc, la.1talti1efloll: e f!}!i.1�,
R. CabQ Í'i. ii.:dkh, ft;J.�.• fii P'f!-dfa tvJlt. Nugü�tm: 7�.130

Apart. SOOímíl. (sendo 01 .yjl:e), �a., .�lkiha, �!I'(�fiil, IHli'\t!�If{l.�
�n.i, ·�ado f.�Y11 eh%�I.t.sr:1'l e duas�s da 9al'a.�.
It liiatâil dI} RI!} eianoo.�BO·Refiid.�..Jltt AUtrJoBif: ft$U�

..Apart ;1 6.Ymtt fg.etm 1 $,1.t.lBi, sala. OOllnflll, !:>wt., 111llamtetia,
.fhiJ1t'it�.rll, s;acada t'!. gatagam.
!t Jnsê Pcs''Mlfléb • Ei1, l-flamat A�llf!t R$ 100<00

Apart Z doilrrlit, !lffla, C!Jl�, lav8mL�, aataúe & 9W'ag,ern,
A� [}rlwlfi{!!ls da Reaa. rid.�:a VI�, Alugue!: lU- eoo.,OO
WLANO\iA.
Apart. OO\i!j}:1 déttitl(ae.tliÍo. uma atâte}. �;akí. roli�a,.
area di.! s�rvÍ9'J, b\,c,�..Jjrle 000'1 (l'i:Htrrasquetlli 11 !}9!'39eim.
f.{lta l1oo-rto Rr:oZl;3. �.ai' P2rqu!l' 'fl;esi\$e!Wé. A1Uit;ael: �$��.(lO

\l\part. :1 d&trlt Sala:, OOlblla, ar�a lIe seríi9� tiw;::;, S8tMa e

gllfar;.ent. ft.-:m f1'MmAvelwlC *,'�!lftdil'S,
t:At \!itrJtta t-leg{..'t Alugue111t$ e'iill,'"
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.'" .:
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• ••••• \ •• <;.... A> •• " ••

�" .......'''
•••• ".: •••••• :.,

""'r""':""l.'

.� L�:C:ACÃO-f;'
'. • -

.'

j
;. Apfo�rancisco:dé Paulúom 2 .

, .quart9S• 1 bwc. churrasqiíeíta� 1vaga L,'
garagem e demais deped�ncias
R$si5,OO

Cod 323Vila trova· 'Casa de alvenaria coro 1
suite + 2 qUíl11OS, i vaga de garagem e demais

. dependências. Qpção 1 R$280.000,OO com

..........�?��.. º���?�.��.2.?�:O'O'(l,��O'.�.�I.n.tl.oca

'.

CÔO 365 Casá Alvenaria.1 Suíte,2'
Dorm., 2 Banheiros, Sala Tv, Área de
Festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$22n:OOO,oO..

...................................

,:
.. :.,.� .. :, ': .

.

CÓD'367 Casa'de Àlvenar.ia;3·
Dormitórios; 1 Bwc;1Sala. TV" 1.Vaga'.: ;

de;Garage"!, Churrasqueira, .demaiS t
,�f1JJlm�.ª"�i,a�,:.;.Vª'�t.Jt$',�,2,ºOQ,o.q :;:.',.,i.:

Cod 354 R$350.000;OO TerrenÓ' ,

.com imóvel BaiHO'Vila .làlau,
..

•.. , ,.""",.,. •. -"""r:'" "::"'��r":'"
.

• Apto Vila Baependí, com 1 suite +.

2'quartos ,1 bwc socíal,1 vaga decóu 366 Casa de Alvenaria,1
Dormitório,1 Suíte, 1 Bwe, Sala TV,1 "

Vaga de Garagem, demais
. _ . " ,. . º.ç.P.Iit�,�ê.r.tc.!ª�., ..

Cod. 364 Terreno Valor a consultar
garagem e demais dependências,
R$650,OO +Condomínio

3376·5050

"t.
.

: ..

e

: ..

,.

Ref -113 Casa de madeira em

Guaramrrimno bairro Corticeira com

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

Ref 118' terreno comercial rua
teücíano bortoline barra do do cimo
com 11$0 metros quadrados sendo
18 de frente R$290.000,OO

,Ref nó· terreno industrial
. Guárafnírírn Com 40�O meiros

' .

quadradósbairro Rio Branco frente .

para.Rod. se 413 R$250.00Q,Oa

..... - ...
.

_

Ref1:J.2 Terren� industrial BR 2�O
próximo gráfica Avenlda-tamanho a
escolher 1iO. reais metro-quadrado

.

.�, --�--- �--;:-
. Ref117terreno comercia.' n�'bairro"
são luiz cz�m 404 metros quadrados
casa de.madeira R$110.0�O;OO

,
Ref 102 Terreno bairro São lllii ,.

J ,Ref 106·Ch,ácarr.a �10 baírroviei'éiT
-. R$�S:boo;oo .' :'

com 20miJ.metros quadrados..

'pequena casafriitas palrnelras m,ato.,
•

água'valor R$90,OOO,oo
. .,

" ;'Re' 115 Casa' no bairro João' Pessoa
, cornãquartos demats.dépendêncía

, toda murada livre' de'enchente,valor
R$1fis.oo'o;Oo ac fina�ncii3mento .

'.
,'.

Ref 116 checará em Ribeirão grande
do·norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 míl pés de eucalipto com 4 anos

água corrente RS75.000,OO

R. Feliciano Bortolini, 1081 lO Barra do Rio Cerro

Locação - contato@imobiliariareal.net www.imobiliariareal·.net

IMB44·

Apartamento novo

na Barra, com
área de 72,99 mZ,

sacadà com

churrasqueira, 2
dormitórios.

. ,RS130.000,OO

1-'

,

CASAS

P'antão: Mareio '826.5263 - Geovane 8827.23'6

IMB34 - Cása no

Amizade - RUA
""""'--,-----"..------, EMllIA HORNBURG -

1 tO· Contendo 1
suíte+ 2 Quartos,
Closef.Sala Jantar,
Lavabo ,Bib!ioteca,

,
. Piso em porcelanatQ

..
'

em lodos os IMB78 - Casa na �arra Rua Marisa Regina_Langa .:
ambientes, Áreade' .

W. 114, com 3 quârto$, sala, Cfrzinha, B , C e del)'laí�
232 m2 construída. , 'd�pel'ld" Terreno com 450 mZ e área construida de 140
R$650:000,OO .'

.

mZ, R$195,OOOó.OO
'

.

IMB63 � Apartamento na
.

. "

' ,

. Planta '. Barra do Rio· Cerro' •
,.

Com área. util d·e 70,45: m2. :
E:NTR,EGA DEZ�MB,RO/2012'.'
R$115�OOO,OO'E �,ptos eem
87,54-.1 suite +, 2 quartos: e"
de,m,ais dependenCias Apartir.

,de R$-125'.OOO,OO

IMB80 - Terreno
. Czerniewiez'RUA'

.ROBERTO ZIEMANN
-,488, Contendo
1209,00 rnZ - com

24,m frete e 22,50
fundos.

R$630.00Q,00

I�B102 - Apartamento,
na pl'anta� 'Rio Molha. A
partir de 68m2, cottl 2

.

. dormitórios, sacada cQm
churrasqueira, a padir

-

R$11'5.000�.OO
IMB38 Casa 110Bairro Jaraguá 99· Rua Arduino Perini , Contendo 1 surre
+ 2 quartos, sala, coz,inha, BWC, lavanderia, garagem, churrnsqueim. Área

de 95 rn2. R$128,ooo,OO PRONTA PARA RNANCIAR

REF 0143·
. Terreno no

Bairro Agua
.
Verde- Rua
Bertoldo .

II..
"

. EnkeTerreno .

15x28, área total
de 420 m<".

R$l10.000,Olt
REF IMB17 � Terreno no Bairro Nova Brasma� Rua José Emmendoerfer.
n01571.Contendo 17.50 x 40· área total de 7,OOml. e* casa com 60 m?

.

em média, R$380.000.00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 28 e 29 de maio de 2011 . Glassimais 33
•

" '.' ,,-
-

__;_
•

L " ,

" ,_' • _. ..

morada
brasil �IMOBILIÁRIA

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETV 9156-7700 J CLEVERSON 9156-6677

OFERTAS EXCLUSIVAS PARAO "FEIRÃO"
Em Barra Velha-

Bairro Agua Verde Em Schroeder

�

!AP 302
jAP 202

IAP 102

,
i

!.AP 303
lAP203
lAP 103

I

AP304
AP204
AP 104

Condomínio residencial

Aptós,â:e49/52m�(:om 2·qüâr1ó$i·sa1a e coZif1h�;integradà�.
bwc e lavanderia

"CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO" saldo financiado pela caixaCONFIRA!

f"
..' .

_.'
.

'.
'

• ",·t,' oI4t- .1�V'tf •. I)JI.1::>I.II'('
.._ .. .... � � _....,. "" • .. .._ t '1. ""t .. l - :..I.

-

... - -- - ...... - - "'" - ... -- ............ -

....._ rt ""IIIW'- ..
__ -4.. <: j*";" 1;Jo..' ......� .IL;._ .. .-e:o. �......... � ��. ...: fi •••

' �_ •••:. ... ••

, ,

Na Ilha da Figueira

-�

IAP 503
;AP403
lAP 303
!AP 203
iAP 103
'�

�
IAP 504
!AP404
iAP 304
IAP 204
iAP 104
j

. AP 501
AP401
AP 301
AP 201
AP 101

AP 502
AP402
AP 302
AP202
AP 102

AP505
AP405
AP 305
AP20S
AP 105
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www.schellercorretordeimoveis.éom.br

.

.s: VILA RAU
RESIOENCfÁL
ATlANTIS - apto
201 Com suite +
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.

Residencial
Juliana

Apartamento nO
303 • 3° andar
MOBILIADO -

R$160.000,OO
Som 1 suíte + 2
donn., sala.
cozinha

lavanderia, bwc
social, sacada c/
churrasqueira e 1

vaga de garagem:

AMIZADE·
LOTEAMENTO
MUNIQUE - '1"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO" I
Apartamentos com i
02 dormitórios, 1 i
bwc, sala, cozinha, I
lavanderia, sacada i
com churrasqueira, I
1 vaga de garagem. I
R$ 130.000,00. i

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa
com suíte mais 03 dormitórios,
bwc social, sala de iantar e
estar, cozinha fechada,

lavanderia. Churrasqueira,
iavabo e garagem nos fundos.
Metragem da casa: 193,OOm2

Metragem do terreno:

409,50m2 - R$450,OOO,OO.

VILA NOVA· .

Residencíal Grand
Life
Prédio com elevador

- Apto nO 503 - Sala
estarlanta; cozinha,
lavanderia, suíte + 2
Quartos, banheiro
saciai. sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e rebaixado
em gesso.
RS255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

TERRENOS
• Atrás da Igreja São Judas Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA VERDE

• LQTEAMENTO VILLE DE LYON_ R$95.000,00 - AMIZADE
• Loteamento Dona Marta - R$ 60.000 - NEREU RAMOS

J'�.::'(t(i(l;:::;:i�t;;;�;j\L ," ", ··.· ..;.i.'.;.'.i)i'·.,)·;;,\;·,'·'í·:f'\;·):?�;;;;·;Pi;���; .. :.· ..
·

.. ", ,,' ',' v .. '. ·,;'(i"i'i'·,lli.
.0.02· Nereu Ramos, terreno com 4D8,DDm2 R$9D.DDD,DD
.0.03 - Santo Anton'io, terreno com área de 89.268,DDm2 � R$800.DDD,DD
.01.0 - Loteamento Duwe- terreno com 324,.0.0. (R$5.DDD,DD de entrada + Rnanciamento CEF) R$56.DDD,DD
.019 . Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$28D.DDD,DD
.037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$47D.DDD,DD
.041 - Nereu Ramos, terreno com 14.98D,28m2 R$8DD.DDD,DD
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,DDm2 R$56.DDD,DD
.083· Vila Lenzi terreno com 4D6,5Dm2 : R$16D.DDD,DD
.089 . Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 36D,DDm2 : R$128.6DD,DD
.093 - Schroeder, terreno com 62.1 DD,DDm2 R$1.55D.DDD,DD

rF;=;:�ii�;::::;'iiiiliiE.ii�ii�iiiTr=========:=:�_iifiiT==::;;jiiii�=.Jl·
'.099 - Corupá, terreno com 2.2DD,DDm R$3DD.DDD,DD
1.07 - BR 28.0, Nereu Ramos- terreno com 78.DDO,DDm2 R$2.DDD.DDD,DD
1.09 - Nereu Ramos, área de 11.47D,DDm2 (ótimo p/ indústria) R$4DD.DDD,DD
13.0- Amizade - terreno com 61.5Da,DDm2 R$5DD.DDD,DD
165 - Vila Rau, terreno com 585,DDm2 R$2DD.DDD,DD
234 - Amizade terreno com 35D,DDm2.(Residencial Munique) R$98.DDD,DD
237 - Amizade terreno com 364,DDm2.(Residencial Munique) R$98.DOD,DD

:i:��1,;�;�0f��G����i�f'i:1§@;��l�;��i��:;;;���;���t:!�!�����!�t�l;·;:,�;;i!· ·i�j;;f;i;�,;\:;:;f:�:t;];;�i·;·\�,i,·:i;:ji;i::ii·1·;:.;·;;·):�;f,;.:i·;··i:Wi;:};;'�:���;;���i;;�g���u
, CASAS

. .028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/2DD,DDm2 e terreno cf 329,DDm2 aceita sítio R$22D.DDD,DD
.062 - Ubatuba, casa mista com 14D,DDm2 eten: 3D7,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.DDD,DD
.078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,6Dm2 com casa mista R$9D.DDD,DD .

.09.0- Barra do Sul, casa com 32,DDm2 e terreno com 36D,DDm2 R$32.DDD,DD.
12.0 - Estrada Nova - casa de madeira com 1DD,DDm2. e terreno com 4D6,DDm2 R$13D.DDD,DD
.131 - Nereu Ramos - casa de alv. c/i D2,DDm2 e terreno cf 475,DDm2(aceita apto de menor valor) R$22D.DDD,DD
175· Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 12D,DDm2 e terreno com 455,DDm2 R$178.DDD,DD
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,DDm2 mais edícula. Terreno com 66D,DDm2 R$2DD.DDD,DD
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,DDm2 e terreno com 2.D33,45m2 , .. R$15D.DDD,DD
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,DDm2 e terreno com 387,5D,m2 R$1 .0.0 . .0.0.0,.0.0

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

136 - Rau, geminado em alvenar
ia com 1 99,OOm2 R$250.000,OO

150- João Pessoa - casa de alv. cf
aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr.
cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor

valor) R$430.000,00

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

026 - Santo Antonio, com área de
475.650,OOm2• R$550.000,OO

071 - Barra do Sul, casa de alvenaria
com 94,5m2 e terreno com 300,00m2.

R$75.000,00

061 - João Pessoa, casa de alvo
cf 327,23m2, edícula, cach

oeira, lagoa, e íen c/19D.6DD,DDm2
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 alvenaria cf
317,DDm2 e terreno com 9DD,ODm2

R$583.000,OO

9.0 . .0.0.0,.0.0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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localizado no rio alma - rua antes
da malhas Malwee.Terreno com área

de 19.357,00m2,
localizado na BR 280

- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

E I S 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

Residencial' Jardim
das Bromélias

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 5.0

em Guaramirim.

Terreno com área de
2.020,75m2, localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com'

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv

a cabo com caixas individuais
subterrõneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estrutura para construir.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Para mais informações contate-nos!

f/··.····S3'!J1'��1'801l
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
social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2.

Valor: CONSULTE-NOS!

)

.)

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Coso com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc,
área de serviço, garagem

coberto e murado.

Imóvellocalizodo no

loteamento Pradi I
• Rei 086 - Barra do Rio

cerro- Terreno com 945m2 -

R$77.000,00

• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno c/334m2 -

R$67.000,00Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, óreo de

serviço, garagem coberto e murado.

Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Sune + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviçó, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Rei 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 092 - Barra do Rio
Cerro· Terreno com 334m2

R$73.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail,com

!
)
.(
.)

CRECI3171-J

www.imoveisca I
;

?
?

.
"

J
�

)
7JIf

• Rei 213 Vila
Nova: Residencial
Marco. Apartamento
de. 69,64 m2 com-
01 surte + 01 dor
mitório, sacada com

churrasqueira e 02
vaga de garagem.
Entrega em junhO de

..2

• 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, copa, cozinha,
área de serviço, sacada com

churrasqueira, 02 vagas de
garagens, salão de festas.
Apartamento novo.

,'_' ,. .....

I J f :
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Berta Residencial Adelaide no bairro
Amizade. Apartamentos com área
total de 124,00m2 e área privativa

de 82,00m2, com 1 suíte + 1
quarto, banheiro, sala para dois
ambientes, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira, 1 vaga
de garagem, 2 apartamentos por
andar. Acabamento em massa

corrida, 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!

...

m O V e 5

Terreno no bairro João Pessoa com
306,00m2, 100% plano, pronto pra

construir. Última unidade! R$69.000,00
à vista ou 50% de entrada e o saldo

parcelado em até 60 vezes.

Amizade - Terreno de 390,00m2
1 (13m x 30m). Livre de enchentes.
Valor R$ 55.000,00 negociáveis Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1% ao mês.

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais
dependências,1 vaga de garagem, R$129.000,00 ou

50% de Entrada e o Saldo em até 60 meses. Próximo ao

l �!=:_" •. ,__,,_-...lIJ, ,,_"""""" ........__""--" "-__.. ""' ,_""',__

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 .

••".t..;--

Jaraguá Esquerdo - Terreno no

Condomínio Azaléias com 721,57m2
(27,00m x 27,00m) R$210.000,00

U/IIIUIIIII/llllllllJ/llllltJlfdJUJ:Ii1tIJ1fJJIJI1I!!ffl1I1!/JIUIBlJI/1ITIf1ll/lf11JtflJlJ1lllIlM!Hlli1lItti1Jj;//JII/!J/JJWilPI1IfJll1lllJJllllflllltllt/lmll//lIIlJIjIllll1li#iJ/lUfi/I1UIlfllJII!JIRIIIIfIUJ/I//JIJJ/IIJIllIII1/lf1BllfmIillI1mllJllIJ �

Casa de 11 0,00m2 em alvenaria com 3 quartos e demais
dependências. Terreno com 525,00m2, livre de enchentes.
Próximo ao mercado Alexandre. Valor R$250.000,00.

Casa de 60,00m2 em madeira com 3 quartos e demais
dependências. Terreno com 504,00m2, livre de enchentes.

m""mlmml_��?'!!!!?�!m���!!:�u��!���..�oo����_.J
Sobrado geminado no Champagnat com 3 suítes, sala, cozinha, lavabo,
éreade festas com churrasquelra, garagem, todo murado e jardinado.

Otimo acabamento com massa corrida, acabamento em gesso,
porcelanato na sala, vidros temperados. Valor: R$ 330,000,00

rmtIl/J1IJJlmlJJll/l1/JJflJI/lfII11IIll1/J11lflllJllmWmIU1I11IUmmlil/rIIIlUlIIIJIIIUllf1tullmm/JlflllI/l/1llIJ1lIlIifllU/I/IllIUWIIJ/JIJJIfI1/IIlll/lm!1l/lItiII1illiJlJ/lU/JJlllltuIIlJIiInlU/lfll//fII/1l1l1mllllllllJlllll1!lffllt/llllll/llllllllllUlfllIllIHIJI

.

. LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-566i
.

.

" .
Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO à? 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO

> ' ,

,. ,
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6.198 - RAU - Casa de alvenaria
com 1 quarto, sala, bwc, lavan
deria. R$115.000,OO pode ser

financiada.

6.207 - CENTRO - EO. Schiochet
- Apart. ç/ 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.

R$300.000,00

6.187- AMIZADE- Casa de alve
naria com 01 suíte com banheira
de hidro + 02 quartos, sala, copa,
coz, área de festas com chur

rasqueira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00

6.225- JGUÁ ESQUERDO- gemiando c/
1 suíte, 2 dormitórios, sala de estar/jantar,
lavabo, cozinha, área de serviço, bwc,

área de festa c/ cnrrascuera piso inferior
com porcelanato e piso superior com
laminado. garagem. terreno 156,25

(6,25 x 25,00)

zane. Apto com uma suíte, 1
dormitório, cozinha mobiliada,

sala de estar, dormitório, banheiro,
garagem. área útil de 66,11 m2.

R$150.000,OO

6.094 - VILA NOVA - Sobrado
com área de 526,57m2. terreno
com área de 384,25m2 sala de
visitas, sala de jantar, 2 suites,
1 quarto, 5 bwc, Churrasqueira,
jardim de inverno, 2 garagens,

sala tv. R$490.000,00

6.231- 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,OO

. 6.217- CENTRO - terreno comercial
com 1.275,00m2 (25,50 x 50,00) O
terreno possui 2 edificqções de alve

naria, a primeira com 300,00m2. Sendo
restaurante na parte inferior e 02 aptos
na parte superior. A 2° edificação tem

200,00m2, sendo um escritório na parte
inferior e um apto na parte superior.

6.232- CHICO DE PAULA- ter
reno com 67.658,79 - frente:
285,37-fundos: 246,00 -I.
direito: 221,00 e l.esquerdo:
334,60. R$280.000,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,OO

6.222- Centro- terreno central.
com 360m2 ( 15 x 24).

R$185.000�OO

.6.199 - CHICO DE PAULA
- Terreno com área de

1.320,48m2. R$150.000,00

6.230- VILA RAU- Casa nova de
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

3Classimais

3371·003�
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

, CASAS:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva, 514 - 02 qtos,
si, coz, lav., bwc, gar. R$300,00
Bairro:Rio Molha -Rua André Witkowski, n° 78 -03 qtos, si,
coz, bwc, lave gal: R$890,OO.
Bairro:Nereu Ramos -Rua Genaro Sarti,n° 118 -02 qtos, si,
coz, bwc, lave gar. R$530,00,

APARTAMENTOS;
Bairro:Centro -Rua Paulo Schiochet,n° 110 -01 suite,· 02
qtos, si, coz, bwc, lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$950,00
Edit. Nova Vor!<

Bairro Centro: Rua Nelson Nasato, n° 46 - 02 qtos, si, coz,
bwc, lav, sacada cf churrasqueira gar. R$600,00 -E9it. Ferretti
Bairro CentroWatter Janssen,n° 55 - 02 qtos, sI, COZ, bwc,
lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$660,00 -Edit. Ona.Helena
Bairro:Centro -Gov. Jorge Lacerda, n° 310- 01 suite, 01 qto,
si, coz, bwc, lav, sacada c/ churrasqueira gar. R$680,00 -

Edit. Sta.Luzia
Bairro Centro - R. Proc. Gomes de Oliveira, n° 717 - 01
suite, 02 qtos, si, coz, bwc, lav, sacada c/ churrasqueira gar.
R$900,00 Edit. Ana Paola

Bairro czemiewicz -R. Francisco Todt, n° 960 - 01 qto, si, coz,
bwc, lav e gar�R$500,00 Edit. Guilherme
Bairro: czerniewicz -Rua Paulo Beckemdorf,n° 230 � 01
suíte, 2qtos, sI, coz, bwc, lave gar.R$900,00 2..Edit. 0411has
Bairro Vila Lenzi -Rua Victor Rozemberg,n° 384 -01 suíte,
2qtos, sI, coz, bwc, lave gar.R$700,OO.
Bairro Vila Lenzi, Rua Maria Umbelina da Silva, n° 500 -1qto,
51, coz, bwc, lav. R$450,00
Bairro Tifa Martins �ua 766, Adelaide toffol -Iot.Corupa
-2qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$380,00
Bairro:São luis -Rua Carlos Tribbes, n0141 -02qtos, si, coz,
bwc, lav, sac e gar. R$580,00
Bairro:llha da Figueira -Pua Servidão Rosa machado,n° 110-
01qto, si, coz, bwc, lav.R$445,00
Bairro:llha da Figueira -Rua Servidão Rosa machado,n° 110-
01 qto, si, coz, bwc, lav.R$556,OO
Bairro:lha da Figueira- R. Ângelo Benetta, n° 141 -02qtos, si,
coz, bwc, lav, sacada cf churrasqueira e gar:R$600,OO'Edit.
Omori

Bairro:Jgua Esquerdo - Rua Clemente Schiochett,n° 223
-02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$580,00
Bairro:Amizade -Rua Arthur Enke,n° 231 * 02qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$420,OO -Edit. PalÍsi ,

.

Bairro:Barra do Rio Cerro - Rua Plácido Sa�er,n° 87 -03qtos,
si, coz, bwc, lave gar:R$680,00 Edit. Cezane
Bairro Centenário- R. Heinrich Augusto Lessmann, n° 421 -

02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$520,00
Bairro Água Verde -R.Jorge Buhr, n0336 -02qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$550,00
Bairro Jguá 99- R. Oscar Schneider, n° 301 -02qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$550,00 .

'Bairro Vila Nova -R. Guilherme C. Wadkergagen, n° 624 -

01 qto, si, COZ, bwc, lav, sacasa e gar.R$480,000 Edit.Morada
doSai

Bairro Nova BrasHia -R. Egydio Vicente de Souza, -02qtos, si,
coz, bwc, lave gar.R$580,00
Bairro Nova Brasília -R, Jose Emmendoerfer, n° 851 -02qtos,
si, coz, bwc, lave gar.R$640,OO -Edit. San Rafael

,KITINETE
Bairro -São Luis -Rua francisco hruschka, lote 148 -sao luiz
- 01 qto e coz junto; bwc. R$250,OO
Bairro -Estrada Nova -Rua Jose Picoli, 510 -01 qto e coz

junto, bwc. R$250,00
Bairro -Centro - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, n° 88 -01 qto
e coz junto, bwc. R$350,00

TERRENO:
Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira - 30x60 m2
R$1.000,OO .

Sala Comercial18 Centro - Rua Guilherme Oancker,n° 161 -

34 m2 - R$440,00
Sala Comercial Água Verde -Rua Wally Emilia Mohr,ilo 60
-36m2 -R$650,00
Galpão:Massaranduba -Rua Luis Kreis, n° 116 -;Centro -

600m2- R$2.200,00

IH
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o Residencial
'Três torres com 7 pavimentos
rlevêldores

Brinquedoteca
Piayground

4 apartamentos por andaI'

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Central de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

r�ESIDENCJAL

@fb ill1f..)�
\YitIln� [@�

o Apartamento
2 quartos.

- Sala de estar e jantar
CozinhaPiscina

Espaço fitl1ess

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

Sacada com churrasqueira
Hwc social

Área de serviço
Vaga

-

de estacionamento

Entrada + Parcelas + financiamento Bancário

PRÉ"'lANCAMENTO DE VENDAS
'"

Faça já sua reserva

01 QUARTO:
- Ed. Emiliej Centro, R$520,00
- Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,OO
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx
Lojão da Vila) R$470,OO cf eondominio
incluso.

- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Manacá, Nova Brasília R$430,OO
- Ed, Pnmula, Vila Nova R5 530,00

02 ..QUARTOS:
- Ed. Raphia, Centro R$800,OO
- Ed. Jardim Das Mercedes, Vila Nova

R$570,00
� Apto Schroeder, Rio Hem, R$900,OO
- Ed. Ferreti, Centro, R$580,OO
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00
- Ed. Lancaster, Nova Brasília, R$730,OO
- Ed. Saint Tropez, CentrQ-R$850,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$700,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
- Ed. Denis, Nova Brasilia R$600,00
- Ed. Ulium, Vila Lalau R$520;OO
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha fl)obillada cf

fogão + Split R$11 00,00

03 QUARTOS:
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Monise, Vila Nova R$900,00
- Apto Czerniewicz, R$650,OO
- Apto Sehroeder, Rio Hem R$900,OO
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$630,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,OO
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir
de R$1.1 00,00

- Ed. Procópio, Centro R$1.1 00,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$11 00,00

I CASAS:
- Sobrado alv., Chico de Paula sala cml +

- apto c/ ,2 quartos R$ 1200,00
- Casa Chico de Paula, 2 quartos, R$720,00
- Casa mista, Chico de Paula R$550,OO
- Casa Rau, 3 qrtos, 135m2 R$1300,OO
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtos

-

50m2R$500,OO
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 3qrtos
50m2 R$600,OO

- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$1000,00
- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada
R$2500,OO

- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Casa emlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

".

59m2
, Área Privativa

;j,!,,J'SAt.AS :tl_ 111�--
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,00
- LOja térrea Centro c/363m2 R$5.000,OO
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,OO
- Sala Tower Center, Centro R$1300,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro
R$1.100,00

- Sala Ed. Tulipa, c/97m2, Centro R$1.200,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova - 25m2 R$450,OO
- Sàla comI. Centro, cf ,120m2 R$ 1300,00

- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwe

R$1600)00
- Galpão Alv. Centro e/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Três Rios do Sul cf 698m2

R$4.200,OO

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil -

metros R$1.000 j00
- Terreno Amizade, c/800m2 R$600,OO
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

RESlDENClAL
NOVO H@RIZONTE

• :l) • .�.' ,
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Rei. 007 - Amizade - Casa cf suíte master + 2

I quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

: mobiliada, depósito, despensa, escritório,
I lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,OO .

. : � � � �����������������������������I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
Aceita

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia • Apto
de i quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$115.000,00. Aceila
financiamento bancário.

Ref. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,OO. Aceita financiamento bancário.

ReI 020 - Estrada Nova - Casa com 2

Quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$1 i 5.000,00.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf
1199,60m2; Ideal para construção de

ReI. 012 - Tifa Martins· casa c/ 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$i 20.000,00.
Ref. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

- Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.obo,00.
- Ref. 2011'- Chico de Paulo-Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

ReI. 036 - Centenário - Casa c/ suíte +

2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,00. Aceita

financiamento bancário.

R$98.000,00.
• Ref. 2001- Barra do Rio Cerro- terreno 650,15m2. R$99.000,00.
• ReI. 2001-Jaraguá Esquerdo - Terreno com 375,00m2• R$1 08.000,00.

• Ref. 2003- Barra do RioMolha-Terreno com 348,24m2. R$11 0.000,00.

o Ret. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de esquina, ótimo ponto comercial.

R$90.000,00.
Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terréno com 8.212m2.
R$530.000,00.

Ref. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2
vagas garagem. R$490.000,OO. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371�8818
47 9658.6785

,_ ,. """" "'''C'' , '
0 _ _ '0 0.0 " o "." o '0 _ ._ .. o 0 _ ,. o " 0 .• ", ''' o... • 0 .. o ·00'__ .. _ o .. _ " ··0 .. , "o "'0 0 .. '''0'''' ".0 .. 0 "'0 o _ ,_ "'0 · .. 0 " .. '0" "o. ' ' 0. o '0'. '_" .. o , , , 0 '.00 _ '" "0 , ,... • .. "o. ' .. " o "o. o '0" "'>.'0_

;
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Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.
R$450.000,OO

Com
926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais

dependências.
R$150.000,OO
aceITa casa em

Tubarão!

GIRASSOL ,

IMOVEIS (47) 3371-7931

Rua Gel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,00 mais condomínio..

• Apto no bairro Ilha da Figueira - Loteamento Malibú,
3 quartos, sala, cozinha, 2 8WC, lavanderia e garagem
para 1 carro. R$800,00

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3.060m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Terreno no bairro Chico de Paula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2• R$155.000,OO (Aceita
se propostas)

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao
Champagnat. Lotes cf 248,75m2• A partir

de R$140.000,OO

Cód.2301-
Baependi ·Apto no

último andar de
frente, sol da manhã
com 74,50m'� de

privativos, sendo 01
suite, 02 dormt, sala
em dois ambientes,
demais dep., 01
vaga de garagem.

Prédio com
elevador, entrega em

junho.
R$190,000,OO -

estuda propostas

Cód. 3503 - Praia da
Enseada· Apto com .

150,00m2 privativos,
sendo 01 suíte, 02
dorm., demais

dependo e 02 vagas de'
garagem, apto todo
mobiliado. Distante

150.00 metros do mar.
RS380.000,00 aceita
apto em jguá ou

Curitiba,

ALUGUEL

Cód, 1757 - Centro· Casa de alvenaria com 152,00m2 de
área construída, sendo 04 quartos, sala de jantar e estar,
sala de TV, cozinha mobiliada. lavanderia. 02 owc

'

s,

despensa, garagem para 02 carros. Próximo da Casa
Geraldo. R$31 0,000,00 aceita financiamento bancário.

1001 - Casa de alvenaria - Água Verde - 02 quartos e demais

dependo R$560,00
.

1005 - CASA - Gzerniewicz· Com 04 quartos, sala, cozinha, área
de serviço, 01 bwc, área de serviço,com 01 gar<).gem, todo

murado} R$700.00
2000 -Apartamentos Novos - Barra do Rio Cerro - 01 quarto.
banheiro, sala, cozinha, lavanderia e garagem. R$500.00
2002 - Apartamento - Vlla Nova - En. BELA VISTA - 03 Quartos,
sala, sacada, cozinha, bwc, área de serviço, 01 vaga de garagem.
R$6aO,OO
2003 - Apartamento - Vila Rau - Ed. Felicitá· 01 suíte com sacada
+ Oi quarto, sala. bwc social, sacada com churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 01 vaga de garagem. R$650,OO
2004 - Apartamento Novo - Vila Nova - Res Saint Moritz • suíte, 02
quartos, sala com sacada com Churrasqueira, bwc social. cozinha,
lavanderia e garagem, R$1 ,200,00
2005 - Apartamento Novo - Vila Nova - Res, Granada - sUite, 02
Quartos. sala com sacada com churrasqueira, bwc social, cozinha, .

lavanderia e garagem, R$1.300,oo
2006 - Apartamento - Baependi - Res, Baependí • 02 quartos, sala
com sacada, banheiro. cozinha com pia e armário suspenso, área
de serviço, 01 vaga de garagem.R$550,OO
2007 - Apartamento - São Lulz • 02 quartos, 01 bwc, sala e

Cód. 2455 - Vila lenzi . Terreno medindo cozinha conjudas, área de serviço, 01 vaga de garagem. R$450,00
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue 2014 - Apartamento - Rio Moll1a.- Res. Órion- 02 Quartos. sala,
duas casas. Ótimo lugar para comércio e sacada com churrasqueira, 01 bwc, cozinha mobiliada, área de

serviço com 01 vaga de garagem.R$630,OOmoradia, próx. Superm.Lenzi. 2016 _ Apartamento _ Ilha da Figueira - Bes, Dom Glúvane· 02
R$230.000,OO - êstuda propostas. .

Quartos, sala, cozinha, área de serviço com churrasqueira, 01 vaga
1I1II!JI/IIJIl"!IJIIIIIIII�1I/IIIIIIN/I11II1JIl!II!ll18l!l1l1/llll IIIIDI,_,__iIJfj de garagem.R$5aO,00

Cód,1756 • Centro- 201i _ Quitinetes - Centro - Ed. Marechal Center - 01 quarto, bwc,
Ed.lsabela • Apto com sala e cozinha eonj. R$350,OO
83,00m;� privativos, 2025 _ Apartamentos - Centro - Res, Saint 1ropez· 01 quarto,
sendo 01 suíte,02 sala e cozinha conjugada, lavanderia e garagem. R$500,00
corm., bwc social e de 2043 _ Apartamento _ Centro - Res. Sebastião Kamer suite + 02
serviço, demais quartos, bwc social, sala, cozinha, área de serviço, sacada com
dependências, 02 vagas Churrasqueira, 02 vagas de garagem, R$1, 180,00
de garagem. Ficam 2044 r: Apartamento - Centro· Ed. Argos - 01 suíte + 02 quartos,
móveis sob medida na sala, bwc social, cozinha com mobília, área de serviço, garagem.
coz., suíte e Quarto. R$900,00
RS210.000,OO - estuda
propostas, aceita apto
até R$125.000,OO

Côd. 2302-
Baependí Apto de
frente no quinto
andar: sol da
manhã com

74,50m2 de
privativos, sendo

01 suite, 02 dormt.
sala em dois

ambientes, demais
dep., Oi vaga de
garagem, Prédio
com elevador,

entrega em junho.
R$ 185.000,00 -

estuda propostas

Cód. 2307 - Vila Baependi • ARto de frente, Quarto.

andar, sol nascente, com 74,50m2 privativos sendo, 01
suite, 02 dorm. sala de jantar e TV, cozínha.tavandena,
sacada. bwe Social, 01 vaga Acabamento de primeira
linha. entrega em junho, prédIO com elevador, salão de
festa e Ilall mobiliados e decorados. RS185.000,OO-

estuda propostas
UilI1.IIIiUJli11ll1lm_/IIII1Dl1II__IlIIIIIfIIIIlIIII_IilIJI1IHIJUlII1I_WI_lllil_fl/frmntuJJJllJIIIIlIIII_

-

- -_ •• _._-_._.. _. - - __ o _ ... _.

-'--'-"-;;�l

Cód. 1855 - Vila
Nova· Apartamento
com 03 quartos.saía
em dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, sacada
sem churrasqueira,
garagem. Móveis sob
medida na cozinha,
lavanderia e bwc.
estuda propostas
R$168,000,OO com

02 vagas

Côd. 3000 - Três Rios do Sul· loteamento Kniess, lotes
entre 330,00m2 a 610,OOm?, aceita financiamento

bancário. a partir RS 60.000,00

Cód. 2851 - Centenário Terreno comercial e para prédio,
possui 2,047,OOm?, sendo 22,OOm de frente para a rua

Waldemar Grubba. R$1.000.000,00 - estuda propostas

l_m__UilI1WIJl1llJUtJllI

Vila Baependi • Res.
Ipanema· Apto em

construção, entrega prevista

I para maio de 2011, com
73,50m2 de área privativa.

I sendo 01 sufie, 02 donnit.,
I sala de jantar e tv, cozinha.
I

lavanderia, bwc social.
sacada e 01 vaga de

garagem. Prédio com
elevador. A partir de
R$163.000,OO·
financ.próprio em até 36
meses.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÔES DE
SALAS COMERCIAS li CONSUltE-NOS!!!
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135 ..86 ,1

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

Cód: 500 •

APARTAMENTO,
Amizade, Res.
Amizade, com
52m2, com 2
dormitorios e

demais

dependencias, 1
,

vaga de garagem. Cód: ,107 � CASAJ GUARAMIRIM, Bairro Jardim Bromélia,
R$95.000,OO. com 95m2, 3 dormitórios e 1 vaga de garagem. Prox..

j
.

Fabrica de Tubos. R$ 96.000,00. .

----.-.--.- .. - ..-.-.--.-.- ..---- ..

-------.-.-.----:---
.. _._ .. _ .._._-_._ .. _._._._.__ .. _ .. _._ .._-,-, _._-_._._.__

._----_.:-._�-:�_
.._._--'_ .._------_._ ..__

··_·_-----_··_---_·_··_·I

I
I

I
1

I
I
I
I

Cód:118 - CASA ALVENARIA, Bairro Ilha da I
Figueira, 120m2, Terreno com 525m2, 2 1
dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga de garagem. i
R$190.000,OO. .;

1__ __._ _ _ .. _ _ .. _ _ _ __ _. _. _ _ _ _ I

1

I
I Cód:1 08 • CASA ALVENARIA, Bairro Centenario,
I com 200m2, Terreno com 400m2, 3 dormitórios

I

: �
: �co<>;: fv\"'-: o..�
:�,�
,

iBarraSul
A imobiliária da Barra

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net
imob.iliariaseculus@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 cozinha, 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$249.000,00. Aceita
financiamento bancário.

ReI. 031 - João Pessoa - Casa cl 2 'quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

Ret. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno cf 646m2.
R$21 9.000,00. Aceita financiamento

bancário.

Apto com suíte + 1 quarto, moveis
sob medida na cozinha e banheiros,
excelente localização. R$230.000,OO.

quartos, sendo 3 suítes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,OO.

+ 2 quartos. 4 banheiros, moveis sob
medida na cozinha. churrasqueira, área de

testas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
\

Aceita financiamento bancárió.

Ref. 022 - São Luís - Casa Nova com suíte
+ 2 Quartos, 3 banheiros. 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabaménto. R$305.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo": Casa
el suíte + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO:

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto c/ 2
quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$121.000,OO Aceita

financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

.
- .M ••••M·__._____ _ _. , • __
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Faça revisões em seu veículo regularmente.

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900 . Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

R. Reinoldó Rau, 414 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

Q I PlEUGlEOT� ASSISTANCE

PEUGEC>T

Neste sóbcdo das 9h às 13h.
1lIIiIi!�_,.

Ol»'!'iItt�M
_Vfilb!ti.'ll'fS;
�

MOTION & EMOTION
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Courier L 1.6

.500',00-
.

Sem troca

2011 - Prata - Flex - Protetor de caçamba, IPVA 2011 Pago.

207 SW Escapade 1.6

38-000,00
2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Acendimento Automático dos Faróis,
Sensor de Chuva, �aróis de Neblina, Cd Player.

Crv Ex 2.0

2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, 'Computador de Bordo, 4x4, Câmbio Automático, Bancos em
Couro, Freios Abs, Air Bag II.

o CORREIO DO POVO · Fim de semana,28 e 29 de maio de 2011

Ka G11.0

2005 - Preta - Gasolina - Ar Quente, Limpador e Desembaçador
Traseiro.

206 SW Escapade 1.6

30.500,00
2007 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Freios ABS,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.Palio Weekend

Adventure Locker 1.8

,

New Civic Lxs AT 1.8

49.900,00

52.900,00
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd PlayerMp3, Computador de Bordo, Locker.

2008 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Air Bag II, Freios ABS, Cd Player, Cambio Automático.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

www.hpjs.com.br
hpcarseyahoo.com.br

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

,.

VEIC:ULOS

Celta 1.0 Life 2006
R$19.800,00

CHEVROLET PRISMA 1.4 MPFI
JOY 8V ECONO.FlEX 4P MANUAL

2008 R$27.800,00

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

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

FrESTA 1.0 8V F.lEX 5P 2008 -

PROMOÇÃO PREÇO A VISTA

:z
<

W
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C1TROEN C3

2012.
à vista, na versão GLX 1.4 FLEX

CITROEN AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

.INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃQ: INCLlNÔMETRO
(LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA

• RÃDIO "PIONEER FOR CITROEN" COM EXCLUSIVA FUNÇÃO
HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA

• RODAS DE LIGA-LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS

DE USO MISTO PIRELLI SCORPIONS
• PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTI-RUíDO
• SUSPENSÃO ELEVADA • LIMITADOR DE VELOCIDADE
• FREIOS ABS COM EBD .4 AIR-BAGS (2 FRONTAIS E 2 LATERAIS)
• TRAVAMENTO DAS PORTAS Ã DISTÃNCIA
• PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS

A partir de R$

à vista

Entrada de R$ 31.344,50
36 parcelas fixas
de R$ 758,18

CRÉATIVE TECHNOLOG'IE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cítroén C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00. Citroên AirCross GLX

1.6 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% (R$ 31.344,50) + 36 parcelas fixas de R$ 758,18 com taxa 0% a.m

(condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito

sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- Bancos de couro grátis e rodas de liga-leve grátis exclusivamente na

compra do modelo Citroên C3 2012. Benefícios não podem
ser convertidos em espécie. 3- Ofertas válidas até 31/05/2011
ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. No trânsito somos todos pedestres. .

•

. . .

10,,,,,, , .. ,." A lo \ \ .. '1 �, � " " O&.- �'"&.." � 4 �.,\O_ 1Io.� •.�\\.,,, .. , ...
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parcelas
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GATOS Doa-se Filhotes. TR:
9963-5544

1_�IIMmw

, DIVERSOS

PNEUS NOVOS PARA
CAMINHONETE Vende-se, parde
godvear wrangler rts 235/75/15
R$390,OO cada par de tovo top
de linha 235/70/16 R$450,OO

TR: 9233-8008 ou 9600-1138
com Fabio.

AROS DE CLlO Vende-se 2006
com calota. R$100,OO cada.
TR:9168-7441.

AMPLIFICADOR DE SOM Vende
se, profissional P1600, paumer
revisado RR$800,OO. TR: 3374-
0927.

RACK PARA CARRO Vende-se
marca Eqmax, R$100,OO. TR:
3370-0003.

LEVANTAMENTO DE VIDROS
FRONTAIS Vende-se (NÃO é a

máquina) para qualquer carro.

Valor: R$50,OO (sem instalação)
TR: 9973-9503 ou 3370-1016
com Cristiano .

PAR DE 6X9 Vende-se Pioneer
350 Watts PMPO. R$100,OO. TR:
9973-9503 ou 3370-1016 com

Cristiano

KIT GNV Vende-se injeção e

carburado com cilindro de 15
m2• TR: 9233-8008 com Fábio

I

'iUiUliliUl/lUII/I,

COMPRA-SE

MAQUINA DE BORDAR compra
se TR: 8817-0595.

CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. TR:
8814-1696 com Carina.

iUmiUIIlDmuw PROCURA-SE

ÁGUA FÁCIL Distribuidora de
água atendemos nos finais
de semana á noite e feriados,
melhores marcas. Tele entrega

0875 com Luiz.

REVENDEDORES de produtos
de limpeza. TR: 3374- 0927 com

Edson.

APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro
com 3 quartos grandes e

dependências de empregada.
TR: 9917-3771.

QUARTO OU ALGUÉM para
dividir aluguel próx. Centro. TR:
9922-2047.

ROCK IN RIO (card) vende-se,
par de ingressos. R$450,OO. TR:
9601-1140.

CAMA CASAL COM COLCHÃO
vende-se, R$50,OO. TR 9168-
7441.

CAMA vende-se, 2 de casal em

II
', ro·,i. !i!I�;iI!iL;,.

'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

3371-5239 ou 9914-9651.

MOÇA PARA TRABALHAR
EM LANCHONETE Procura-se

(Blumenau). TR: 9650-9515.

PESSOA QUE POSSATRABALHAR
Procura-se de meia idade entre
45 a 55 anos, cuidar e morar 'na
casa' com casal idoso, Urgente
TR: 96016020 - 3274-3015 (após
as 20 horas) com Teresinha.

verniz, R$300,OO cada. 1 beliche
R$300,OO e 1 cama de solteiro
R$150,OO. TR:3371-4377 com

Onório.

MESA FARMÁCIA vende-se, com
4 cadeiras R$180,OO. TR:3371-
4377 ou 9128-1825 com Onório.

SAPATEIRAvende-se, de madeira
R$80,OO. TR: 3371-4377 ou

9128-1825 com Onório.

TRABALHO' com Arte e Pintura- AQUECEDOR vende-se, Britania
interessados entrar em contato 'AB 1800 óleo R$165,OO. TR: 47-
com Cesar TR: 9614-2588 99755383 com Silvia.

PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. TR: 9158-0019.

PRESTA-SE Serviços de diarista,
'

para trabalhar mensal de
segunda e sexta. TR:3273-0779
com Marlene.

PRESTA-SE Serviços de lavação a

jato de pressão, lava-se calçadas,
muros, telhados etc. TR: 3273-

AR CONDICIONADO vende-se,
Cônsul 7.500.00btus. Semi novo
R$400,OO. TR:9168-7441.

AR CONDICIONADO vende-se,
cônsul 10.000btus, ar quente
e frio, ótimo estado. TR: 3370-
8171/9914-3313

GELADEIRA vende-se, Geladeira
Cônsul 250 I. R$150,OO. TR:

3376-4050.

GELADEIRA vende-se, Geladeira,
continental 270 L, cor branca
R$250,OO TR: 96257488 com

Antônio após ás 14:30h.

GELADEIRA vende-se, Geladeira
comercial 4 portas. R$600,OO.
TR:9112-3947.

PRATELEIRAS vende-se, e 2 caixas
(FRICAL), 1 guarda volume e

móveis para instalação completa
para loja ou mercado. TR:8464-
1961 com Gilmar.

FREEZER vende-se, para cerveja.
R$450,OOTR: 9112-3947.

CAIXA DE MERCADO vende-se,
R$500,OO. TR: 9112-3947.

AR CONDICIONADO vende-se,
Split Consul 12.000 btus 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.

CONTRA BAIXO vende-se,
importado, original, marca

Warwick Corvete. R$750,OO. TR:
3374-0927.

REMADOR vende-se, aparelho
de ginástica, com alça e assento

anatômicos, regulador de
esforço, pedal emborrachado.
R$200,OO. TR: 9102-1722.

MESA COMPUTADOR vende-se,
R$40,OO. TR: 9168-7441.

MOTOR DE PISCINA vende-se,
semi novo 33 HP. R$150,OO. TR:
3371-3672.

VENDE-SE Ultrasson compact
3 MHz (estética) R$-780,OO 'fR:
8826-2565

VENDE-SE corrente russa Stétic
line; R$1.500,OO TR: 8826-2565

ENDERMO vende-se, R$710,OO
TR: 8826-2565

VENDE-SECadeiramassageadora
c/aquecimento, com 8 funções
de massagem. R$1.390,OO.TR:
8826-2565

MOTORES vende-se, Trifásico
4,OCV P4 60 HZ - KCEL

-

Quantidade: 100 Motores Valor
Unitário: R$390,OO. TR:3370-

.

4214.

MOEDOR vende-se, domestico
R$18.000,OO. TR: 3370-4924 ou

9934-43000.

CAMA vende-se, de casal
(móveis de fabrica), com colchão
e criados mudos. R$600,OO. TR:
3370-4924 ou 9934-4300.

COMPUTADOR vende-se,
com nobreak. R$500,OO. TR:
33704924 ou 9934-4300.

MÁQUINA vende-se, 1 Reta
eletrônica usada Gernsv, 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

TORNO TUBOLAR vende-se,
para fabricação de cabo de
vassoura marca (RAIMAN). TR:
3276-0340.

NOTEBOOK vende-se, ACER
semi novo, processador AMD,
tela 1/15,6", 3 GIGA de memória,
320 HD. R$1000,OO.TR: 3276-
0340.

. ,

TAMBORES vende-se, 200 litros
de plástico com tampa grande,
valor á combinar. TR: 3276-0340.

CAMA vende-se, de ferro sem
colchão R$60,OO, 1 cama de
casal com colchão R$150,OOTR:
9168-7441.

VENDE-SE Jogo de estofado
R$50,OO, 1 mesa c/04 cadeiras
R$40,OO, fogão de cozinha c/
botijão de gás R$100,OO. TR:
9168-7441.

CADEIRAS' vende-se, estilo
colonial almofadadas R$100,OO
cada. TR: 3371-6021.

BETONEIRA SEMI NOVA Vende
se 400 litros marca Menegotti
com 2CV. R$1.000,OO TR: 3371-
6021.

= CAMINHÕES
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CAMINHÃO PUMA 914 - Com
baú, ano 95, aceita carro

menor valor até R$20, 000.00.
R$45.000,OO TR: 9163-8894.

CAMINHÃO . SCANIA Tl12H-.
Ano 83, pintura e pneus novos,
mecânica revisada. TR:3370-
7144.

CAMINHÃO HYUNDAI HRVende
se ano 2008, 2.5 Turbo'Diesel,
com baú A por R$50.000,OO sem

troca: Estuda-se propostas. TR:
479187-7222 com César.

CAMINHÃO MERC�DES BENZ
lF 2638 6 X 4 ano 99, cavalo
rebocador. TR: 3370-7144.

1IIIIIIIIImWIIIIIIIUIII CHEVROLET

CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar

. quente, desembaçador, vidros
elétricos, película. TR: 0474101-
9902.

CORSA SEDAN Vende-se ano

2003, GNV,' desembaçador
traseiro, ar quente, trava e

alarme.· R$18.000,OO.TR:9924-
0312.

VECTRA CD Vende-se completo
ano 98, cor prata, 99.000 km,
R$16.000,OO. TR: 9141-6810.

VECTRA Vende-se ano 99,
completo, \

.

pneus novos.

R$18.000,OO.TR:3273-0992.

"MONTANA Vende-se 1.8
MPFI SPORT 8V FlEX POWER'
2007 - PRETO KM 58.000,
Ar Condicionado, Direção

. Hidráulica, Alarme,' Travas,
Vidros elétricos, Rodas de liga
15", Único· DONO - Manual.
Valor R$30.990,OO�TR: Diógenes
-8855�3800

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.

MONTANA CONQUEST 1.4
Vende-se ano 2008, preta,
completa (ar, direção, trava,
vidros, prot. caçamba, couro)
IPVA 2011 pago .. R$27.000,OO.

TR: 9912-4880 com Marcel.

VECTRA CD Vende-se ano

completo, 2004, prata, GNV,
valor á combinar. TR: 8463-4300
ou 8838-5890 com Junior.

z: FIAT

UNO MillE ElETRONIC VENDE
SE ANO 96, 2 PORTAS, COR
PRATA, R$7.000,OO. ,TR:3370-
1161.

UNO ElETRONIC-. Vende-se
ano 96, cor prata, duas portas,
R$7.500,OO. TR: 3370-1161.

PALIO EDX Vende-se 4 portas,
ano 98, Completo, impecável,
R$12.900,OO TR: 9918-9996

PALIO FIRE Vende-se ano

2004, cor prata, com vidros,
travas, alarme, limpador e

desembaçador, 4 pneus novos.

R$18.000,OO.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

STRADA ADVENTURE 1.8 Vende
se ano 2005; cabine estendida.
R$26.000,OO. TR: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.

PALIO CElEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,OO. TR: 9978-9452.

PALIO Vende-se ano 2003/2004,
4 portas, vidro elétrico, limpador
e desembaçador, R$7.000,OO.
mais 22 x 574,00. TR: 3275-0482
ou 9193-49+00.

direção, vidro, trava e alarme.
TR: 3373-0190.

BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90,
reformada, TR: 3370-5034.

FORD KA Vende-se Ano 2009,
vermelho, aro "14", R$22.900,OO.
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,OO.

VERONA GLX 1.8 Vende-se ano

92, GNV bom estado, pneus
novos e bateria nova, cor azul
-daro metálico, TR: 3373-6119 ou
8833-9925 com José Carlos.

IIII�IIIIIIIIIIII: MDTOC IC LETAS

HONDA CG125 Vende-se ano-

2006, estado nova R$3.ÕOO,OQ .

TR: 8817-0595.

CG 125 FAN Vende-se ano 2008,
Preta, R$3.500,OO. TR: (47) 3371-
8153/9186-7223.

HONDA CBX TWISTER Vende-se
ano 2002, Vermelha, R$5.500,OO.
TR: (47) 3371-8153/9186-7223.

,FAlCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500,OO + 22 parcelas
de R$298,OO. TR: 3273-6708
com Antônio.

BRaS 150 ES Vende-se ano 2008,
preta, 18.000 km. Único dono.
Partida Elétrica. IPVA 2011 pago,
R$6.200,OO. TR: 9196 4595 com

Ivan ..PALIO ELX - FlEX - 1.3 -

8 VÁLVULAS, 4p, 2005,
completo, carro em ótimo HONDACBRI000FVende-seAno
estado de conservação, baixa 1995, Preta, R$18.000,OOaceita
kilometragem, 5 pneus novos troca TR: (47) 3371-8153/9186-
(Step nunca rodou),' interior

. 7223.

impecável. R$22.500,OO TR:
9671-4534 com Airton

111111:: FORD

ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se
ano 20Q6, flex, cor champanhe,
completa. R$29.500,OO. TR:
9952-7337.

FORD FIESTA1.0 Vende-se ou

troca por carro de menor valor.
Ano·2008 4 portas, cor preto,

1I1�"IIIIIIIIIIIIII: OUTROS
.

COMPRA-SE Carro, Moto e

Utilitários financiados mesmo
-

com parcelas e documentos em

atraso, pago á vista. TR: 9660-
2989.'

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
.

FIORINO FURGÃO - Vende-se
motor 1.5, cor branca, ano 89
valor á combinar TR: 9997-4003
Dário.

TRATOR· .NEW . ROLAND
Vende-se ano 95, 2.500 horas
trabalhadas, todo. reformado,
revisado, 4 pneus novos.

TR:8452-0178 com Marco.

HllUX SRV Vende-se ano 2008,
prata, 60.000 km originais. TR:
3370-7144.

.

zz 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.

II/W/IUmll/: RENAU LT

CLlO SEDAN PRIVllEGE Vende
se ou troco por carro de menor

valor. Ano 2006 cor verde,
completo. TR: 3276-0826

CLlO SEDAN EXP.l.6 Vende-se 16
v FlEX 2005/2006 Compl. Cinza
grafite, 2Q dono com nota fiscal
valor á combinar. F. 3370-0116

IIIIIIIHIIIIIIIIIII'I: VO lKSWAGEN

FUSCA Vende-se cor bege, ano
83, fusca com mecânica toda
revisada, com jogo de rodas

esportivas "14". Necessário
apenas alguns reparos na lataria.
R$3.000,OO. TR: 9935-9299 com

Diogo.

Gal Vende-se ano 2002, branco,
plus, 04 portas - Quitado.
R$13.500,OO.TR:3371-8009

GOL Cl Vende-se ano 93/94 1.6

gasolina, ótimo estado, único
dono. IPVA 2011 pago. TR: 3370-
0935/8807-4490 com Renato.

Gal 1.6 Vende-se ano 92, cor
branco, motor novo na garantia.
R$7.900,OO.TR:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

SAVEIRO FlEX Vende-se ano

2004, completa sem ar cond.
Com capota marítima e protetor
de caçamba, roda de liga leve,
aro 15, rebaixada legalizada.
R$25.000,OO.TR: 8431-0316 ou

8852-0400 com Rudi.

SAVEIRO Vendo Troco ano 95,
cor prata, motor AP 1.6, VE, TR,
Al, Rll, lM, excelente estado.
Valor a combinar. TR: 9172-9175
ou 9175-9174.

ImllWmllmllllmll1 C ITROEN

PICASSO 2003 GX 2.0 Vende
se cor prata, completo,
R$26.000,OO, aceita troca" TR:

(47) 3371-8�53/9186-7223.
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I[ AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
, PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ABS COM EBD
• AIRBAG DUPLO
• VIDROITRAVA NAS 4 PORrAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS·

• RÁDIO tOM CO·PtAYER' Ê MP3
., COMPUTADOR DE BORDO
-ALARMe,

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO' ElÉTR ICA
I' RÁDIO COM CD PlAYER E MP3
• AlARME E IMOBllIZADOR
DO MOTOR

• COMPUTADOR DE BORDO

"RODAS DE LIGA lEVE
" BANCO TRAS�IRO BIPARTIDO

TAXA DE 00/0 A.M. EM24 MESES(6) TAXA O/E 00/0 A"l!W,. EM 1 2 ItIIESES(7l

55 2 2
1.6 FLEX COM 108 CV

A PARTIR DE

R'$ 43.99'0,0'0 A �'�S;TA"

• AR-CONDICIONADO E ESPELHOS ELÉTRICOS
• DIREÇÃO ELÉTRICA • ALARME E IMOBllIZADOR
• KEYLESS DOMOTOR
• VIDROffRAVA NAS 4 PORTAS • RÁDIO COM CD PLAYER E MP3

• AR-CONDICIONADO
• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS
• A1RBAG PARA MOTORISTA
.� OIREÇÃO ELÉTRICA

FABRICADO NO BRASIL

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

SHIFT_,the 'wayyoomove

9
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eot 408 ara
•

Ivre

BLUMENAU (SC) - A modelo Allure
do novo Peugeot 408 é a mais nova opção
para clientes com necessidades especiais
ou condutores de pessoas com mobilidade
reduzida. O sedã da montadora francesa,
que acabou de ganhar o mercado nacional,
entrou para o programa Direção Livre

Pegeout e já está disponível na região
através do Grupo Strasbourg - que mantém
lojas Peugeot em Blumenau, Itajaí, Brusque,
Jaraguá do Sul e Rio do Sul.

Além possuir o motor 2.01 16 válvulas
Flex, que desenvolve até 151 cv de potência,
o modelo automático do Peugeot 408 vem

com acelerador e freio manuais. O'veiculo
teve grande aceitação na Reatech 2011
- Feira Internacional de Tecnologias em

Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, maior
evento da América Latina do segmento
realizado em São Paulo no mês de abril.

O programa Direção Livre Peuqeot completa
. cinco anos de existência e já beneficiou mais de

4,3 mil portadores de necessidades especiais
em todo o país. Idealizado e coordenado pelo
Departamento de Vendas Especiais, o programa
conta com cerca de 30 concessionárias
autorizadas Peugeot, com estrutura física
e consultores comerciais preparados
especialmente para o atendimento a esse

público, que representa uma demanda muito

especial e importante para a Marca.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Na categoria dos sedãs médios, ninguém
pode piscar. Nem mesmo - e por isso mesmo

- o líder do mercado no segmento, caso do

Toyota Corolla. Lançada em 2008, como linha

2009, a décima geração do modelo chega às

lojas este mês' renovada, já como linha 2012.

A mudança mais evidente está DO

designo O Corolla ganhou nova frente, com a

troca de grade, faróis e para-choque, e nova

traseira, com a substituição das lanternas,
do para-choque e da moldura da placa. Nas
versões mais caras, XEi e Altis, as lanternas
usam leds, enquanto as demais têm lâmpadas
convencionais. Matematicamente, as
intervenções foram poucas. Mas a aparência do

carro mudou, como você pode ver nas fotos.
O objetivo dos designers foi deixar o sedã
maior: os para-lamas ficaram mais encorpados,
percepção ressaltada pela adoção de linhas
horizontais (na grade dianteira e no friso do

porta-malas), que reforçam a impressão de

largura.

Na cabine, o design é o mesmo

apresentado em 2008. As alterações ali se

resumem a detalhes. Em todas as versões,
com exceção da topo de linha Altis, o painel
ganhou novas tonalidades de cinza: escura, na

parte superior, e clara, na inferior. E a Altis, que
tem acabamento bege, ganhou novos apliques
que imitam madeira, mais escuros. Novidade,
também, é a tomada auxiliar, no console. E os

revestimentos dos bancos de tecido têm novas

pad ronagens.

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 28 e 29 de maio de 2011 Classimais 11

Aproveitamos a apresentação da nova

linha 2012 para testar as duas versões que,
segundo a fábriça, são as preferidas do

público: a XEi, que responde por 54% das

vendas, e a GLi, com 27% de participação.
A XEi é equipada com motor 2.0 16V. A GLi
1.8 16V, mostrada aqui, ganha tratamento

individualizado.

não são fáceis de perceber, quando se está
ao volante. Segundo a fábrica, o Corolla ficou
cerca de 3% mais rápido nas acelerações e

retomadas e 16% mais econômico. Em nossa

pista de testes, ele teve um rendimento dentro
do esperado. Fez de O a 100 km/h em 11,3
segundos e ficou com as médias de 6,9 km/I,
nas medições de consumo urbano, e 9 km/I, no
ciclo rodoviário. O câmbio, de quatro marchas,
não mudou.

"

Além do design atualizado, a versão
GLi tem outra alteração importante: a nova

geração do motor 1.8, que recebeu as

melhorias trazidas pelo 2.0 incorporado à linha

no ano passado. Sua estrutura (bloco e cárter
de alumínio) foi refeita para ganhar maior
rigidez, tendo como benefício o menor nível de

vibração. O cabeçote, de alumínio, agora conta

com comando variável não só na admissão,
mas também no escape, o que contribui
para o melhor controle do fluxo de gases e,
consequentemente, para o maior rendimento.

Ou seja: desempenho com menores consumo e

emissões. O acionamento das válvulas também

,

foi aperfeiçoado, com tuchos hidráulicos e

balancins roletados, para a redução do atrito. E

a refrigeração dos pistões passou a contar com

jatos de óleo, tornando-se mais efícíente, A
taxa 'de compressão, que era de 11,3: 1, passou
para 12,0: 1, o que favorece o uso de etanol.
Para garantir a queima completa, as velas
convencionais foram trocadas pelas de irídio,
que ajudam na expansão da centelha.

Estável, no preço
No dia a dia, o Corolla continua o bom

sedã de sempre, com seu rodar confortável
ao mesmo tempo que exibe uma dirigibilidade
exemplar. Sua direção elétrica - leve, quando
o carro se desloca na cidade, em baixa

velocidade, e mais firme, na estrada - segue
os comandos do motorista com obediência
canina. E a suspensão, apesar da calibragem
macia, assegura um bom nível de estabilidade.
No limite da aderência, o Corolla tende a sair
de frente, mas ele tem um comportamento
bastante previsível e avisa o motorista muito
antes.

Uma boa notícia para os pretendentes do
Corolla é que o preço subiu apenas 500 reais,
em média, para todas as versões - exceto

para a Altis, que ficou 1 680 reais mais barata.
Para a GLi automática, mostrada aqui, o valor

passou de 70 030 reais para 70 580 reais. E

a Altis, que custava 88 250 reais, agora sai'
por 86 570 reais. Em se tratando de preço de
um modelo novo, mais do que nunca vale a

máxima em inglês: "no news, good news".

Na prática, a potência subiu de 136 para
144 cv e o torque foi de 17,5 para 18,6 mkgf,
rodando com álcool. Mas essas melhorias
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3372.107013370.4714
9125·2008

Rua Walter Marquardt, n° 1850
Lt<..Hi��� l'cUe�. Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

SANDERO
AUTHENTIQUE

HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI 4P 99 GNV

CLlO SED.RN_EXP. 1.0
HI-POW.03

IDEA ADVENT. LOCKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
FLEX 8V 4P 2005

GOL SPECIAL SPECIAL
XTREME 1.0 MI 2P 2002

STRADA TREKKING 1.4 SAVEIRO CL 1.6 MI C

MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 1 :6 1997
--�-

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

206 SW PRESENCE
1 .4 FLEX 8V 5P

PALIO EDX 1.0 MPI4P
1996

206 FELlNE 1.4
FLEX 8V 5P

ZAFIRA EXP. 2008
AUTOMATICA

PALIO 98 ED COM
ARCONDICIONADO

R$9.800 00

VECTRA 04 GNV
R$24.900,OO407 R$36.900,OO
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FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO RE'GUlARMENTE.

"Rs39.99

K�NGOQ EXP..RESS1.616V 2011
•CAPAGIDAoetmCARGA�OE8QOKGou 2800t:
• SA1XOCUSTO DE MANUTtNÇA.Q
• MQTOR POTENTE E ECON,ÓMICO

www.renault.com.brRedeRenault.Mais de 160 concessionárias no Brasil. Si\(; 0800 055 56 15

FABRICA
. .

NOBRASIL
JARAGUÁ DO SUL
Av. PretoWaldemar Grubba, 1292 - Baependi
(47) 3274-0000

www.Liberte.com.br

Para mais informê;.�ções, consulte sua conoessionária Renault '1) Logan AuthentiquE� '1.0 H3V rli�F'!el< 4P 10/"11, básico, pintura sólida à vista F?$ 27.690,00. Estoque, �3 unidades, 2) SíJndero
GTUNE '1.6 16V Hi-Flex4P 10/11, pintura sólida à vista R$ 39.990,00. Estoque 2 unidades. 3) Symbol Expression 1.6 1,6V Hi-Flex 4P 11/11, pintura sólida à vista R$ 38.990,00. Estoque 2

unkiadeA'7) KrangDo F:xpress 1.6 '!6V r'li-Flsx 2P '101'1'1, cor sólida branCl:::1. À vJ:st,L=,i por R$ 32.390,00, Estoque 2 unidade" Estoque 2 unida.de. Promoção válida até 3'1/05/20'11 'Ou enquanto
durarem os estoques" ARenaull reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veiculas, serviços e taxas sem prévio aviso. Ima�lens meramente ilustrativas.l:I,Jguns itens mestrados
e/ou mencionados são opcionais e/ou acessóríos elou referem-se a versões específicas. Se beber, não dirija. Enquanto dirigir, não fale ao celular. Preserve a vida. Cintos de segurança em

conjunt.i..,) txxr. ail" batlS podern sa.lvar vidas.
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•

Rua Walter Marquardt, 2670'

FORD\ RANGER X,LS 3.0 '

2005 C\DUPLA COMPLt;TA
A$54.45,O"OO

1 t

\
'

S 10 CD 2.4 2001 '

COMPLETA GNU
R$35,.5,iO�Q'

ti.'
'

I
I

FIAT\PiUNTO ELX 1.,4 2009
COMPLETO\FN\UDO'NO '

,
RS,34.900"OO

.

FI 'TILO :SPO'RTING 2008
COMPLETO TETO CAMBIO M

R$45.990,OO

SCENIC AUT'ENTIC 200,5
COMPLETA R$2!$.9Q,Q,OQ

G,M ASTRA, 2.,0 S5 2008
COMPLE'TO ABS

" 111.42/.,9"·0,00,
.

.
. . .
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Inl

custa

••
r

GRANOV!TARA4WD
IMPREZA 2.0 AUTO

SORENTO EX 25 CR3

ClVIC EXS

C4 tiB EXC 2.0 AUra
CITY EXL flEX

lEnA

COROLLA XEll.8 FlEX

KtA SOUl EX 1.6 AUTO

CARENS EX2.0 OL

407 5D ALLURE 2.0 AUTO

AI8TREK4X4

FOtUS2.0 AUTO

PARTNER ESCAPADE 1.6

BOXER FURGAO

SPORTAGE LX 2.0 AUTO

AR+DH+VTE+Al+ABS+AQ+ABG+CD+RODA+4X4+LDT+W
COMPLETO+ABS+ABG+AL+AUTO+ROOA+4X4+tDT+W
COMPlEID+ABS+ABG+AL+AIJIO+COURQ+4X4+AQ+W
COMPlfID+ABS+ABG+COURü+AUlD-t{])-l-RODA+AQ+W
COMPlETü+ABS+ABG+AL+{D+RODA+LDT+AO+W
COMPlEfO+ABS+ABG+COURü+AUTO+AO+CD+ROOA+W
COMPlElO+ABS+ABG+AL+AUTO+TETO+AQ+CO+RODA+W
COMPlEfO+AL+ABS+ABG+AUTOtCQURO+RODA+W
COMPLEro+l\L+ABS+AUJUt.ABG+CD+RODA+AQ+WT
COMPlETO+ABS+ABG+AUTO+COUROtCD+ROOA+AQ+W
COMPlETO+ABS+ABG+CO+RODA+AU1D+DT+W
COMPLE1D+Al+ABS+ABG+AUTOtCOURQ+{O+RODA+4X4

AR+DH+VTE+AB$+AU1D+AQ+A�+ROUA+W
AR+DH+VTE+ABS+AQ+ABG+RODA+LT+W
,OH

ANO DER$ PORR$ LOJA· .

2010 75,000 70,000 !TA
2010 68.900 64.900 ITA

2006 69.900 63.900 BRU

2009 65.900 60.900 JAR

2011 65.000 60.000 ITA

2010 62.900 57.400 !TA

2008 62,000 56.500 BRU

2009 61.000 56.000

2010 58.900 53.900
2009 58.000 53.000

2009 53.900 49.000'
2007 54.900 49.000
2009 50.900 46..400
2011 49.900 46.400 JON

2008 50.000 46.000 JAR
2007 49.900 45.000 JON
2009 49.900 44.900 JAR,
2010 48.600 44..100 JON

2010 46,900 4,2.500' aRU
2009 45.900 41.900 BRU

2008 43,500 38.500 SRU
2010 42.000 38.000

2003' 39;90.0' 3p.'QO(}
2009 38,900 35.900

"�'o '2Q08;;�6;QbQ.·'lá�:OQO'
2007 36.900 32.900
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5tand-up eomedy "Putz Grill" com
Oscar Filho, repórter do programa
da Bandeirantes CQC.lngressos na

bilheteria a RS 60 inteira e RS 30
meia.

LONDONPUB
Léo Lima & Banda animam a noite.
Elas grátis até 22 horas e após RS
10, eles pagam RS 15, só na hora.

UCOCAR

Atração internacional DJ Lucas
(Argentina) toca muita house musie

para fechar bem o fim de semana.

MOMMA (Pomerode)
Pagode Chie, às19 horas, com Grupo
DiPresença e mais DJs Léo, Diego
Bubi e Danilo. Elas free até 21 h.

o CORREIO DO POVO· Fim de semana, 28 e 29 de maio de 2011 Variedades 13

Beatriz Sasse 478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

Tam b ém no UAD·M·i,

Os noivos
Tatianee

Jean Carlos
Gambin

casam-se

em elegante
cerimônia,

na Capela do
Noviciado,
nodia4de

junho

o artista plásticoMárcio Paloschi, no Graciosa CountryClub, em Curitiba,
onde participou do XIII Salão Graciosa de Artes Plásticas, com a obra
'22 +21'.Aexposição contou com trabalhos de 53 artistas e 103 obras

BENEFICENTE
Está agendado para o dia
16 de julho, o 80 Sábado
da Solidariedade, a maior
macarronada de Santa Catarina.
Será a partir das IIh30, no G3
do Shopping Breithaupt. Serão
servidos quatro tipos de molhos:
4 queijos, bolonhesa, putanesca
e pesto e três tipos de massas ao
preço de R$ 20 por pessoa. Seis
entidades serão beneficiadas
com o lucro. Adquira seu

ingresso, saboreie'um delicioso

prato e dê sua colaboração

Sobre rodas
Neste domingo, no Parque

Malwee ocorre o encontromensal
do Clube deAutomóveis eAntigos
de Iaraguá, são carros, motos ebi
cidetas com seus colecionadores
reunidos das 9 às 12 horas. Para
saber mais: www.caajs.com.

Café Colonial

Em Massaranduba
o Armazém Pub inaugura no

dia 8, a Choperia Armazém que
abrirá de quarta a domingo a par
tir das 16 horas. Na programação
música ao vivo, jogos no telão,
shows e comidas típicas. Fica na

rua 11 de Novembro, 3350, no

Centro de Massaranduba.No dia 11 de junho, a partir
das 15 horas, na sede do Círculo.
Italiano (bairro Vila Nova), ocorre. Fotografiao 60 Café Colonial do cw. O va-

_

lor é de R$ 15.A renda é revertida Quem visitar Pomerode, pode
para divulgar o trabalho e buscar conferir até dia 31 de maio a ex

recursos para manutenção do posição de fotografias "Pomerode
Centro. Adquira o seu ingresso de outrora - Pomerode de agora",
com os voluntários do CVV ou in-no Museu Pomerano. Mais infor-

··.formações'no:0800 64�4-2108. < e ',.m.�es: 33'8T-0408.

Mulher e volante. Perigo constan
te? E mais: mecânica paramulhe

res, dicas de carrosmais vendidos

p.ara elas, entrevistas, perfis e

vários outros temas relacionados

entremulheres e automóveis

são assunto na revista Blush! de

junho, que circula na semana que
vem. Além disso, confira também
agenda, sugestões de leituras e ci

nema' crônicas e fique ligado nas

páginas da colunista Carina Eger,
que vai rolar uma super promo

ção com brindes lindos. Assinan

tes do O Correio do Povo recebem

a revista gratuitamente, à venda
também nas bancas. Leitura de

qualidade! Indispensável!
DIVULGAÇÃO

Equipe Hazard Paintball Team venceu a 20 Etapa do Campeonato
_

Catarinense de Paintball Tático, que aconteceu em Floripa no dia 22.
A 30 Etapa acontece em Balneário Camboriú, dia 19/6. Na foto, da
esquerda para direita, em pé: Rosano, Nei, Kinas, Xalinho e Bonatti;
agachados: Tio Nei, Jefi, Giovane e Hanna

INFORME PUBLICITÁRIO

A Parapsicóloga RUSSA ALEXANDRA MATV�EVA vem a

Jaraguá do Sul pela primeira vez em Junho nos dias 11�12 e 13

para realizar atendimentos com o aparelho GDV que detecta: doen

ças que já existem no corpo, bem como aquelas que estão no nível

emocional e ainda não se manifestaram, leitura do campo aurico

no nível físico, emocional e psiquico e espiritual, chacras e órgãos
em disfunção. Todo este trabalho é comprovado cientificamente.

Realize a sua reserva antecipamente são poucas vagas. Assista ao

vídeo no www.youtube.com/analisegdv. Reservas antecipas pelo
telefone 47-9973-9927 ou e-mail: vera.diehl@hotmail.com

Dr. Cláudio Eduardo Souza
ORM 14.706-80

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Tumores de pele

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

Esse é o Pepe, da assinante Jakeline,: em um momento meio
descontraído tirando uma soneca, dentro do armário do banheiro

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

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

ElyandriaAparecida
Silva, escritora

KellyErdmann,
jornalista

CharlesZimmermann,
escritor

Nunc est bibendum vinO!
"

gora é hora de beber vinho!" Diz a

frase acima, em latim. O inverno só

começa no dia 21 de junho, mas os

dias frios já chegaram. E nada como
um bom vinho para esquentar o corpo e as

ideias, e todos estão carecas (principalmente
eu) de saber das propriedades medicinais do
vinho tinto, que quando consumido mode
radamente (este ê o problema!) combate os

radicais livres e protege o coração. No vinho
está a verdade, afirmavam
os antigos romanos. Os filó
sofos Sócrates, Platão e Aris
tóteles também ressaltaram
as qualidades e virtudes da
milenar bebida, assim como

os mestres Charles Baudelai

re' Victor Hugo, James Joyce,
Ernest Hemingway, Fernando Pessoa e Mário

Quintana."
Recentemente me converti a essa religião

comandada por um grande número de após
tolos: Cabernet, Merlot, Carmenére, Tannat,
Pinot, Malbec e tantos outros. Sempre fui

.

um apreciador, mas somente agora, depois
dos trinta, antes dos quarenta, me tornei um
verdadeiro devoto. "Noé plantou uma vinha
e tendo bebido o seu vinho, se embriagou
em sinal de agradecimento". Embora nunca f).

tenha plantado uma vinha sequer, sempre
me embriago em sinal de agradecimento,
como o personagem bíblico. Mas agradeço a

textura, o cueiro, o sabor, as sensações múl
tiplas. E agradeço também quando tenho

dinheiro para comprar bons vinhos, claro.
Outro fator que me aproximou ainda mais
dos vinhos foi minha paixão incontrolável

por queijos (principalmente gorgonzola,
brie e camembert) e risotos, que casam tão

bem com o vinho.
E cada vez mais o vinho amealha fiéis,

tanto que o Brasil é o quinto maior consu
midor mundial de vinhos, e o segundo na

América Latina, atrás apenas da Argentina.
O vinho é "o suporte

de uma mitologia variada",
como já escreveu Roland
Barthes em suas "Mitolo

gias", mas também "é como

um bom filme: dura um ins
tante e deixa na boca um

sabor de glória; é novo em

cada gole e, como nos filmes, nasce e renas

ce" em cada degustador" segundo Fellini.
Para mim cada vinho é sua própria epi

fania, e cada taça seu próprio paraíso, um
devir. Se a melhor resposta que a arte pode
oferecer é uma pergunta, o ponto de interro

gação não seria o símbolo oficial do vinho?
Bebida que há mais de sete mil anos fascina
homens e deuses, o vinho muito bem Pode
ria ser a oitava arte, logo depois do cinema.

Para fechar essa eloquente crônica, re

gada a um bom Pinot Noir, recorro a Mário

Quintana: "Por mais raro que seja, ou mais

antigo,/Só o vinho é deveras/excelente.!

Aquele que tu bebes, docemente, /Corri teu
mais velho e silencioso amigo."

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (13h30, 16hl0, 18h50,
21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• As mães de Chico Xavier (Nac) (14h30, 16h40,
18h50, 21h - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Rio (Dub) (14h - todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio(leg)
(16h3O" 19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe 4 (dub) (13h, 15h50, 18h40,
21h30 - todos os dias) "

• Cine Mueller 2
• Rio (Dub) (14h30, 16h50 -todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(19h, 21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3 (3d)
• Se Beber não case! parte 2 (Dub) (13h20,
15h30, 17h40, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe 4 (teg)
(15h2O" 18h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Rio (dub) (13h45, 15h45, 17h45,
19h45 - todos os dias)

• Uma Manhã Gloriosa (leg)
(21h5O, -todos os dias)

• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Leg)
(13h3O" 16hlO" 18h50, 21h40 - Todos os dias)

LANÇAMENTOS
/

• Cine Gartend
• Se Beber não case! parte 2 (Leg) (14h15,
16h45, 19h30, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Deixe me entrar (Leg) (14h, 16h30, 19h10,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h, 16h - todos os dias)
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1 (3d)
• Piratas do Caribe 4 (Dub) (13h,
16h - todos os dias)

• Piratas do Caribe 4 (Leg) (19h, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe 4 (Leg) (15hlÓ, 18hl0, 21hl0

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (Dub)
(13h40, 19h10, 21h5O, - todos os dias)

• Rio (Dub) (1!)h30 -todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Se Beber não case! parte 2 (Leg) (13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Rio (Dub) (14hl0 - todos os dias)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (leg)
(16hl0, 18h40, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 (Sala VIP)
• Como você sabe (Leg) (14h20,
19h20, 21h30 - todos os dias)

• Os Agentes do Destino (Ieg)
(16h45- todos os dias)

NICHOtAS noorm-tAN

NOVELAS
,

"

-Como fazer

ÇlI�émue .

AP!a}����o�
Q0minutQS

VIDAS EM JOGO

Sem exibição

CORDEL ENCANTADO

Açucena, Dora, Quiquiqui, Seternbrino, Galego,
-

Baldini e Zenóbio se juntam a Jesuíno para enfren

tar os cangaceiros: Efigênia confessa a Helena que
acredita que Petrus está vivo. Herculano usa Inácio

para enfrentar Jesuíno. Cândida impede Penélope
e Cícero de fugir do acampamento. Carlota e Faus

to avisam Antônia que Inácio está desaparecido.
Herculano chega com o príncipe ao acampamento
e avisa Cândida sobre o acordo que fez com Jesu

íno. Augusto acredita que existà uma relação entre

Herculano e Jesuíno, mas Úrsula e Nicolau tentam

desfazer as suspeitas do rei. Jesuíno ateia fogo na

tenda de Herculano e salva Inácio. Filó fica nervosa

ao ouvir Neusa falar sobre Bartira. Florinda ouve as

crianças conversando sobre Petrus. Jesuíno leva

Inácio até o palácio

MORDE E ASSOPRA

Júlia desmascara Guilherme e Dulce passa
mal. Alice sofre um acidente na igreja e é socorri

- da por Wilson. Guilherme tenta ver a mãe no posto
de saúde e Eliseu o despreza. Lídia e sua mãe são

assaltadas na fazenda. Alice é- operada e precisa de

uma transfusão de sangue. Lídia escapa de seus

agressores e vaga pelas ruas de Preciosa. Inês con

ta para o pai que foi exposta na internet porque ten

tou alertar Alice sobre .Guilherme. Dulce volta para
casa e não se conforma de ter sido enganada pelo
filho. Lídia pede ajuda a Tiago. Guilherme tenta se

abrigar na casa de Everton, mas é expulso por ele.

Minerva pede para l.ilian doar sangue para Alice.

Guilherme procura Minerva e ela ameaça colocá-lo

na cadeia. Guilherme volta para a casa da mãe.

INSENSATO CORAÇÃO
Raul entrega um contrato de trabalho para Carol

assinar, mas os dois perdem o documento. Rafa tenta

se explicar para Cecília, mas os dois não se entendem.
Haidê fica insegura com o jantar de noivado na casa

de Cortez. Carol entra em pânico ao se dar conta de

que perdeu o documento da empresa. Raul e Carol

se desesperam por não conseguir outro contrato com

uma modelo internacional..Norma fica pensativa quan
do Amélia comenta que Teodoro deveria se casar de

novo. Cortez se irrita com o comportamento de Rafa no

jantar. Alice se encontra com Beto no quiosque de Sue
li. Eduardo observa um rapaz. Quim resolve mandar o

vídeo de Rafa e Cecília para Júlio. Raul e Carol tentam

convencer Vitória a mudar a modelo que estrelaria

uma campanha. Léo visita Teodoro.

"<I! •• '" •• (O, resumo dos capítulos é de responsabilldade das ernissorasi; ; ': I. ,.;. ,. ::.,
4 " I ",
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HORÓSCOPO
ÁRIES
o dia favorece os diálogos com

respostas objetivas, aproveite
. para esclarecer situações malre

solvidas. No campo sentimental, sua

ousadia estará em evidência. Aproveite
para iniciar uma dieta.

Trabalhos sociais contam com

boas energias neste sál;>ado.'
A Lua trará a dificuldade de

expressar seus sentimentos, principal
mente ao seu par. O dia favorece ativi

dades voltadas à solidariedade.

�GÊMEOS
\JJflJV No âmbito profissional, ativida-

de competitiva tem tudo para
ser bem-sucedida. Sua vida social esta

rá agitada neste sábado. O astral favo

rece os momentos com o par. Cuidado

com atitudes impulsivas.

CÂNCER
No setor profissional, não con

vém medir forças com os cole-

gas. Sua vida afetiva pode ganhar
um novo embalo neste dia, aproveite
para se aproximar mais de seu par. Lute

por seus interesses profissionais.

LEÃO
Hoje, seu a lto-astra I vai ajudar
você a resolver questões práticas

do dia a dia. Lute por seu espaço no

Setor profissional. Paquera favorecida nesta

noite. Aproveite o dla para se desfazer do

que não serve mais para você.

Não se lamente pelos proble
l mas, busque uma solução para
eles.Relacionamentos desgas

tados tendem a se romper neste sába

do. Nada melhor do que encontrar a

causa dos problemas para resolvê-los.

"'''',,,, ,,',""

Trabalhos competitivos contam

"�",,�
- com a ajuda dos astros neste

dia. No relacionamento afetivo,
você conseguirá se expressar melhor

seus sentimentos. Conselhos podem ser

bem-vindos hoje, analise.

ESCORPIÃO
� Bom período para iniciar pro

� jetos profissionais. O convívio

com o par poderá ser abalado,
pois você estará mais individualista.

Aproveite o sábado para se dedicar a

atividades relacionadas a esporte.

9SAGITÁRIOO sábado promete muita diver

são e agitas sociais. No relacio

namento amoroso, tudo indica

que o astral será dos melhores, fique
mais ao lado de seu par. Aproveite o dia

para fazer novas amizades.

CAPRICÓRNIO
Excelente dia para se dedicar

a uma atividade física. No rela-

cionamento a dois, pode se atrair

apenas pela beleza do par, tenha mais

cautela. Seu humor terá altos e baixos,
cuidado com uma explosão.

AQUÁRIO
No trabalho, atividades comu

nicativas e pequenos desloca-

mentos contam com boas ener

gias. A dois, sua espontaneidade dará

as cartas, aproveite. Atividades ao ar

livre vão trazer benefícios.

PEIXES
No setor profissional, tudo o

que conseguir hoje será por
seu mérito e esforço. No roman

ce, seu poder de atração estará em alta.

Aproveite para se reaproximar das pes
soas que estão distantes.' ',I, - .: '_ l',',', '.
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"Samambaia" deixa
o "Tudo é Possível"
o clima entre Dani Souza, a Mulher Samambaia,

e a equipe do Tudo É Possível não está dos melhores.

Em seu Twitter, Dani revelou que não faz mais parte
do programa, onde atuava como repórter. A modelo

se mostrou muito chateada com as atitudes do diretor

Vildomar Batista. "Chorei muito. (Ele) deixou bem claro

que não fazia a menor importância para o programa! E
caso eu tivesse alguma restrição, estaria fora", escre
veu a namorada do jogador Dentinho.

Luciano vai ser
"vizinho do Mickey"
Segundo a colunista Mônica Bérgarno, do jornal

"Folha de São Paulo', o cantor Luciano comprou
uma mansão em Orlando, no estado americano da

Florida. O imóvel, que tem seis quartos, fica em um

condomínio dentro da Disneyworld. O cantor serta

nejo, companheiro de carreira de Zezé Di Camargo,
brincou dizendo que vai ser "vizinho do Mickey".

DIVIRTA-SE

A emergência
Um policial do 190 atendeu ao telefone e foi ano

tando o pedido de socorro:
- Por favor, mandem alguém urgente, entrou um

gato aqui em casa!
- Mas como assim, um gato em casa?
- Um gato! Ele invadiu a minha casa e está

caminhando na minha direção!!
- Mas como assim? Você quer dizer um ladrão?
- Não desgraça! Estou falando de um gato mesmo,

desses que fazem miau!
- Mas o que-tem de mais um' gato ir na sua direção?
- Ele vai me matar! E vocês serão os culpados!
- Quem está falando?

•

• I... , 1 .,,' �.' ,
• , : ',', ",'

- O papagaio, pombas!

.

Milhem Cortaz ignora
Globo e fica na Record
Segundo a "Folha de

São Paulo", apesar de ter

sido sondado pela' Globo,
o ator Milhem Cortaz optou
por renovar seu contrato

com a Record até 2016. A
ida de Milhem para a Glo
bo já estava dada como

certa, porém a Record fez
uma contra-oferta para o

ator continuar na emissora.
O ator entrou na emissora
há seis anos. Seu contrato

venceria em outubro.

Eriberto Leão vai se
casar após novela

O ator Eriberto Leão anunciou que vai casar com

a atriz Andréa Leal, mãe de seu filho, João, nascido
em fevereiro, quando terminarem as gravações de

"Insensato Coração", na qual vive o protagonista,
Pedro. "A gente já usa aliança, mas o casamento só
ocorrerá quando 'Insensato Coração' acabar", con
tou o ator à coluna "Olá", do jornal "Agora".

Ex-BBB queima
cabelo com vela

Apesar do susto de ver os cabelos queimados
por uma vela, em evento de noivas em Spa de São

Paulo, a ex-BBB Janaína não precisou modificar o

corte dos cabelos. Segundo assessora de imprensa
da sister, tudo não passou de um susto. "O cabelo

dela continua igual, queimou pouco. Ela não preci
sou mudar o corte, nem nada", explicou.

SUDOKU

SOBREOJOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

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

quadrado de3x3.

Cleidiane Tomazini

Ersi P. Kleine

Nelsa M. Karnmers
Ozilda Teresa Rau

Patricia Azevedo

Paula W. Karsten

Regina G. Valler

Roni A. COrreia
Tais C. Oldenburg
Vilmar M. Valentini

29/5
Acacio Valandro

Adilson Krueger
Alcenira Koegler
Anadir Konell

Antonio L. Eckert

Daiana C. Vanroo

Derli G� Brandão '

Doíores'Chada

Milena da Silva

Milena E. da Silva

NailneZoz

Nati C. Mass

Nestor Rossato

Norma W. Schuartz

Olga Kanzler

Roland Anders

Tiago F. F. da Silva
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moagoncalves@netuno.com.br

��Moa Gonçalves
Findi!

.... nosso tempo pode até esfriar pacas hoje - pero no mucho. A
turma que adora sair aos bandos, e os nem tanto assim, pode
ficar tranquila. O sol pode não pintar na parada, firme e forte .

...." Como também, um 'chuvaréu' daqueles, para deixar a turma
encolhida em casa - muito pelo contrário! Só chuviscos esparsos aqui
e acolá. Isso, segundo o meu "meteorologista" predileto, Beto "Fiscal"
Kuhnen. Bom fim de semana. Se joga!

É sério! Vai perder?
A The Way vai bombar, hoje,

com o som da' dupla Teo e Edu
e o Dj fera Bibbe Andreatta, em
grande noite e com uma bela
estrutura e conforto, no melhor
estilo do sertanejo e pop rock. É
a grande pedida para quem quer
curtir a noite .:

O e-mail que circula na rede
sobre o caso do jovem jaragua
ense Rodrigo Pinto, o Igo, que
está commeningite fúngica - um

caso raro e de difícil tratamento -

é muito sério." Por favor, ajudem!

"
Não nascemos apenas
para nós mesmos.

CíCERO
Onde comer bem
Na Confraria do Churrasco..

Bom demais!"

Apersonal
Trainner Patrícia
Baumann,da
Personal Studio,
será. capa da
revistaNossa
Weekend,na
edição dodia
trêsde junho

"Anteseu
..
entrava nas

lojas para
buscar calça e

onúmero34
ficava largo.
Nunca vou

esquecer isso
na vida. era
,

umterror.
Hoje estou

pesando68,
uso calça 42."

,

- Juju, panicat
do Pânico

na TV

Segundo o dicionário do Aurélio,
o vocábulo carisma pode ser defini
do como a capacidade que o indi
víduo tem de interagir com os seus

iguais, se fazendo querido por todos.
Fazendo jus ao significado, o amigo
Luiz Lanznaster Ir recebe, dia 3D, mil
cumprimentos pela troca de idade.

�SP��n.
C> 1::r': t:7 Ut..7

f�
Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

.

819 - centro - Jaraguá do Sul

Níver

NAS RODAS

, .

• Célio Lange, o Celinho Esporte,
faz dupla comMiro Maba, dia
cinco de junho, no Campeonato
de Pênaltis, no Society Jaraguá.
Time forte.

ganha 50% de desconto no

ingresso para assistir o show
do comediante Oscar Filho, do
CQC, domingo, na SCAR.

• Baixa na cidade, domingo, a
estilista curitibanaLauraPassos.

Chega para dia de prova e retoques
finais no vestido de noiva de uma
bemnascida daurbe sorriso.

.

• Fernando Raboch, sempre
.

incentivador da cultura, vai
presentear seus clientes.
Quem jantar hoje na sua casa,

• Diana Couto, Daniela
Fátima de Mello, senhora
Laurita, Lurdes Freiberger,Vivi .

Rodrigues, Carine Marcatto,
Rose Sardifias, a modelo
joinvilense Carim Karsten e mais
um time de belas mulheres que
estarão marcando presença,
terça - feira, na Festa do
Champanhe, na SCAR.

Campeão
Alunos, professores e diretor do Colégio Evan

gélico Iaraguã, receberamdasmãosdoprefeito em
exercício IrineuPasold e do diretor daFMEMárcio
Peltrin o troféu de Campeão Geral dos Jogos Es
colares 2011, Troféu Murillo Barreto de Azevedo,

Segundo o diretor do CEJ, Leopoldo Fenner, essa
conquista é cons�quência do bom trabalho rea

lizado pelos professores e alunos. O CEJ sagrou-se
campeão dessa competição que é organizada pela
FME e que, pelo sexto ano consecutivo, envolve as

três redes de ensino: municipal, estadual e parti
cular de Iaraguá do Sul.

Galetada Buxixo
Neste sábado, a partir das 11

horas, a nossa querida Apae, que
tem no comando a competente
presidente Mônica Menegotti
Schünke, promove no salão so

cial da Igreja Matriz São Sebas

tião, a sua tradicional Galetada.
Vale a pena conferir. Além de

confraternizar, vai ajudar, e mui
to, a entidade.

Cresce cada vez mais, na
área, o zum-zum-zum de

que um restaurante da cida
de pode mudar de mãos. Um

jovem empresário da noite
estaria arrematando o espa
ço. E tem mais: um conheci
do cheff tem tudo para ser o

manda-chuva do pedaço e o

antigo proprietário passaria
à condição de consultor, du
rante um bom tempo.

• Quem anda sumida das
baladas é a SandraRegina
sn-zyã;àPªçdca, que"$�mpte se

I

destaca nos lugares damoda.

Dois �J,;p. tá.,Dois Pra Cá
. tarãlnd��l�iirês cte'lUnhO .UOi6•.

Baile de Gala da Sociedade
Glória, em Joinville.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Vitrine Cultural Marisol·
Chega nesta segunda-feira a Santa Catarina o

caminhão-cinema da 2a edição do Projeto Vitrine
Cultural MarisoL Nas próximas semanas, sete ci
dades catarinenses poderão assistir gratuitamen
te a filmes brasileiros de qualidade. As primeiras
cidades do Estado contempladas serão Benedito
Novo (30 e 31 de maio) e Timbó (1'0 e 02 de junho),
com vários horários disponíveis à comunidade. Na

região, o roteiro inclui Massaranduba (3 e 4 de ju
nho), Guaramírim (6 e 7), Schroeder (8 e 9}, Corupá
(lO e 11) e Iaraguá do Sul (13 a 17). Até 2 de julho, o

Vitrine Cultural Marisol fará 140 sessões em 12 ci
dades gaúchas, catarinenses e cearenses, exibindo
filmes brasileiros de qualidade voltados ao público
infanto-juvenil e à comunidade em geral. Na tela,
os espectadores assistirão desde temas mágicos até
outros bem realistas. E o melhor: toda a comuni
dade pode entrar, porque a entrada é gratuita. O
Vitrine Cultural Marisol conta com a produção da

Magma Cultura, do produtor cultural Jefferson Be

vilacqua. AMagma Cultura produz e executaproje
tos culturais desde 1999.

Malhas Vila
Nova - 25 anos

Completa hoje 25 anos

de atuação esta já tradi
cional fabricante de ma

lhas instalada no bairro
Vila Nova.

LOTERIA INDICADORES

20 - 36 - 59 - 65 - 79

01 - 02 - 03 - 04 - 09
11-13-14-16-.18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

BOVESPA

POUPANÇA 27.MAID.2D11

DÓ�AB COMERCIAL (EM B$)
"

.i,i, I'
I

l.;", i',.ú, 'H'ff,�if., ...

05.289
10.742
44.280
61.229
25.749

250.000,00
22.000,00
12.000,00
11.000,00
10.320,00

� •• ;';'; ••• ;"';';.';_.iii;.: •• s a a ,

Mannes
Ela nasceu em 29 de maio

de 1963 em acanhadas instala

ções em Jaraguá do Sul. Mas, em
busca de 'espaço para crescer,

migrou para Guaramirim onde
cresceu e prosperou, amplian
do sua atuação do segmento de
estofados para o de colchões e

espumas industriais e tornou-se

uma referência no mercado na

cional. Sua atuação também já
ocorre no mercado internacio

nal, sempre o um padrão de qua
lidade dos mais elevados. É uma

das cinco maiores empresas do

país na área em que atua.

Avenida Gráfica
e Editora

Em 28 de maio de 1947

surgia em nossa cidade uma

gráfica. Estabelecida durante
muitos anos no coração eco

nômico e social da nossa ci

dade' em frente à estação fer

roviária, ao lado da rodoviária
e a principal praça da cidade.
Durante muitos anos comprar
qualquer artigo de papelaria
passava obrigatoriamente pela,
Avenida.

Os tempos mudaram e a

empresa também, ampliando
sua atuação também para o se
tor gráfico, que ocupou o lugar
da antiga sede do Baependi.

A livraria' foi para outra

importante praça,' ao lado
da então prefeitura de nossa

cidade e atualmente faz par
te de todo um conjunto que
inclui o museu, o espaço cul
tural ao ar livre e o calçadão.
Em 2004 a empresa abraçou
novos desafios e surgia a edi

tora, atualmente responsável
por vasta quantidade de títu
los que são comercializados
em todo o país.

O aumento dos volumes
de material processado que se

conta em centenas de tonela
das mensais de papel levaram
à construção de uma unidade
fabril totalmente nova, à mar

gem da BR-280. Chegando aos

64 anos de existência, a Aveni
da continua crescendo e enca

rando novos desafios.

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

• Pedido de conserto das calçadas na Rua, udio Tomaselli, pelo ver�é::Ior Cóubi Pinheiro.
• Pedido de macadame e patrola nas localid�des de Putango e Tibagi, pelo vereador
Jaime de Ávila.

,

• PfiK,fido de troca do toldo no Pronto Socorro do Hospital Municipal Santo Antônio,
pelo vé�!1lCldor Diog,o�únckes.' , t, -: '; i "

• Pedi�o d,e �r�ta '� �o,�d,:,sjes que favor��am o em�r�nd��?r i
veréQdõ", Gilberto nckes. ;�.' ,�""

• Pedido à pref�itura para conStrução de Capela Mortuária no Bai��o 9d esa ceird,'
pelo vereador Osni Fortunato.

• Pedido de sinalização na Rodovia SC-413, Bairro Rio Branco, indicando o acesso à

Vila Carolina, pelo vereador Jaime de Ávila. "

• Pedido de isenção do ITR e IPTU para famílias atingidas pela cheias, pelos vereadores
Coubi Pinheiro, Andréa Verbinem e Jaime de Ávila.

-

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos vereadores
e mande sua opinião. Sua participação

é muito importante para nós.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

.. - ;..; ;. ;; •• ;.;;. .. ;;:.;;;.;. � ; I • ., ;. :; ;. ; ; ;. ;. • � ;. ; ;. ;. .. oi • ;; ;. ;: ;. ii ; ; ;; ; : _- ; ;_,;;;_ :; r ; ; : ;.;. .. � ; : .. '::"';;;;";";0 .;.;;_ _.-: _;..;.. .;.."'.:. .. � .:;.. � _ ;. � o:- � ;.;. ;o: • � ;. ;.,; -Ós: ;. ; .. ;. .. iõ _ __ _ .. e- e � ;; ;;

.. , .
, ' .. ;"
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o MPF quer saber se os valo
res pagos pelos clientes são com
patíveis com os serviços presta
dos pelo ministro e se Palocci fez
uso do cargo de deputado fede

ral, que ocupava à época, para se

beneficiar.
"Embora a imprensa tenha

notificado expressivo' cresci
mento patrimonial do repre
sentado, não foram apresenta
das publicamente justificativas
que permitam aferir a compati
bilidade dos serviços prestados
com vultuosos valores recebi

dos", diz o procurador da Repú
blica na portaria.

A investigação foi aberta por
iniciativa do próprio MPF, que já
pediu à Receita Federal as decla

rações de imposto de renda da

empresa desde a sua criação, em
2006. À Projeto, o procurador pe
diu a cópia dos contratos e com

provante dos serviços prestados.
O MPF tem poder de requisição,
ou seja, a empresa é obrigada a

entregar os documentos exigidos
em 15 dias.

PREVISÃO DO TEMPO

o Ministério Público
Federal, por meio da
Procuradoria da República
no Distrito Federal, abriu
investigação para apurar
se o ministro-chefe da
Casa Civil, Antonio Palocci,
enriqueceu ilicitamente
por meio da sua empresa
de consultoria, a Projeto.

portaria com o pedido
de investigação foi pu
blicada no último dia

24, � o procedimento
será conduzido pelo procurador
da República no Distrito Federal
Paulo José Rocha.

Palocci comprou, por meio
da Projeto, um apartamento de

R$ 6,6 milhões e um escritório
de R$ 882 mil. No último dia 20,
o procurador-geral da Repúbli
cá, Roberto Gurgel, pediu escla
recimentos a Palocci e deu 15

dias para ele se explicar.

_ TENDÊNCIA
Tempo estável continUa

.

em Santa Catarina
Para os próximos dias, a tendên

cia é de manutenção do padrão de

tempo estável sem chuva e com ven

tos fracos. As temperaturas mínimas
continuam em queda, mas as máxi
mas se mantém estáveis na faixa dos
20°C no Norte Catarinense.

I:FlN F:E: I:, I.�,

Aberta investigação contraPalocci
Ministério Público Federal apura denúncia de suposto caso de enriquecimento ilícito

DIVULGAÇÃO

Conclusão deve
acontecer em
até 90 dias

O procurador tem 90 dias para
concluir a investigação, prorrogá
veis por igual período. Caso seja
comprovada a improbidade ad
ministrativa, o procedimento vira
uma ação que segue para aprimei
ra instância da Justiça Federal no
Distrito Federal. Como se trataria
de uma ação cível e não criminal,
o foro privilegiado a que Palocci
tem por ser ministro não faria di
ferença, e a ação não correira no

Supremo Tribunal Federal (STF).
Aação criminal pode ficar a cargo
da Procuradoria-Geral da Repú
blica, que pediu esclarecimentos
ao ministro. Se o MPF não conse

gue terminar a investigação neste
prazo de 180 dias, o procedimento
é convertido em um inquérito civil
público, que tem um ano para ser

concluído, com mais um ano de
Patrimônio de Antônio Palocci aumentou 20 vezes em quatro anos prorrogação.

Uma massa de ar frio
mantém o tempo estável
com presença de sol
entre nuvens em SG,
com temperatura baixa e

formação de geada
na serra.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: goe
MÁX: 21°C

DOMINGO

MíN: 5°C
MÁX: 21°C

SEGUNDA

MíN: 4°C.
MÁX: 21°C

TERÇA
MíN: 4°C
MÁX: 22°C

EnSO!íll'ado Parl1ialmllote
Nublado

Nub!ado

,
\
I
I

,I
I

l
,
I

;;
f

I

ALERTA

Tempo seco favorece
incêndios no Estado
O tempo estável e sem chuva au

menta o risco de incêndios em Santa

Catarina, exigindo cuidado redobra
do com fogos nos próximos dias.

N(! região de Joinville, do Vale do

Itapocu, e no Extremo Oeste Catari

nense, o perigo é um pouco menor. \

,.
Tl'óvoada
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JARAGUÁ DO SUL

_Desde que o Catarinense /'

foi iniciado, em 2007,
Olympya e Kindermann já
enfrentaram cinco vezes,
com quatro vitórias do

. time de Caçador e um

empate do jaraguaense.
_.... s números' podem até as

sustar, mas esse ano o ce

nário para o Olympya está

_ bem diferente e p�ra me

lhor. No turno da competição as

duas equipes empataram em lxl

no João Pessoa, o que colaborou

para a conquista da primeira fase

por parte da equipe patrocinada
pelo -O Correio do Povo. Porém,
para o técnico Polenta, agora a his
tória é outra e o "time demeninas"
terá de suar a camisa para des
bancar as atuais campeãs no es

tádio Carlos Alberto Costa Neves,
às 15h, em Caçador, pela segunda
rodada do returno do Catarinense.

Se por um lado o Olympya
conta com o bom momento para
quebrar esse tabu, por outro as

disparidade fora das quatro linhas
é evidente. Segundo o treinador,

o CORREIO DO POVO • Fim de semana, 28 e 29 de maio de 2011
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Para contrariar o retrospecto
Olympya nunca venceu o Kindermann e expectativa é que tabu seja quebrado no domingo

o time jaraguaense possui cerca
de R$ 20 mil de despesas anuais,
enquanto que o de Caçador gasta
R$ 400 mil. Por isso, Polenta tenta
conter o "oba-oba". "Um empate
lá já é um bom resultado. Ainda
temos mais dois jogos contra Avaí
e Müller. Se conseguirmos pon
tuar no domingo será um passo
grande para trazer a decisão para
Jaraguá", disse Polenta, referindo
se ao fato do Olympya já ter vaga
garantida na final, pois venceu o

turno. Na opinião do treinador, o
Kindermann deve ser o adversário
dessa decisão.

"Se conseguirmos pontuar
no domingo será um passo
grande para trazer a decisão

para Jaraguá"
POLENTA,TeCNICO DO OLYMPYA

Sobre como o grupo se portará
em Caçador, Polenta deve man

ter o mesmo padrão de jogo, mas
apertando na marcação. A equipe
deve ir a campo no esquema 4-4-2
com Grazi; Andiara, Leila, Aline e

Ana; Marina, Nathália, Samantha
e Suelen; Marise e Juliana.

• Genielli Rodrigues
c'

genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Fase microrregional reuniu cerca de 900 estudantes em Corupá

No primeiro turno,
Olympya empatou
em lxl com as

atuais campeãs
do Kindermann

Academia
Corpo &Mente
Para ficar de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414
Centro. Joraguá do Sul/Se;

11 anos com vocêl

FASE MICRORREGIONALDOS JOGOS �SCOLARES CHEGA AO FIM

Jaraguá do Sul domina competição
A fase microrregional dos

Jogos Escolares, que envolveu

aproximadamente 900 estu

dantes, encerrou ontem em

Corupá. Das doze modalidades
em disputa, 11 foram conquis-

.

tadas por escolas de Jaraguá do
. Sul. Somente os campeões de

cadamodalidade representarão
a microrregião .na etapa regio
nal que acontece em Gaspar, de
10 a 14 de julho.

No vôlei, o Instituto Educa
cional Jangada faturou o título
no masculino e feminino. No

handebol e tênis de mesa outras As únicas modalidades indi

duas dobradinhas nos naipes viduais foràm o xadrez e o atle

das escolas Antonio Estanislau tismo. No xadrez masculino, o

Ayroso e Euclides da Cunha, título ficou com o Colégio Evan

respectivamente. No futsal gélico Jaraguá e no feminino com

masculino outro título para o a escola Renato Pradi. Já no atle

Jangada e no futsal feminino tismo, que foi disputado em Iara
a conquista foi da escola Elisa guá, o resultado não havia sido

Cláudio de Aguiar, de Schroe- divulgado, já que a classificação
der, única instituição de fora de é individual e não por escola.

Iaraguá do Sul a se sagrar cam- A etapa estadual dos Jogos
peão No Basquete, o Colégio Escolares acontece de 15 a 17 de

Evangélico Jaraguá conquistou julho em Gaspar. Já a etapa na

a vaga no masculino e o Janga- cionai será em João Pessoa (PA),
.

da o troféu do feminino.
- de 9 a 18 de setembro.

Instituto Educacional
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Para prova, Usina do 8racinho terá fluxo de água liberado ao máximo

NATUREZA

As águas de
Schroedervão

. ficaragitadas
Campeonato Brasileiro de Canoagem
de Descida tem etapa no Rio Bracinho
SCHROEDER

Cerca de 80 atletas
disputarão o Brasileiro de
Canoagem Descida e uma

vaga para o Mundial da
modalidade na Espanha.

quedas d
�

água, ondas e corre

deiras de nível médio. Para au

mentar ainda mais a dificuldade
do trajeto, será liberado volume
máximo de água da Usina Hidre
létrica do Rio Bracinho. Os atle
tas irão competir nas categorias
4,5m, Turismo, Rotomoldado,
Duck Duplo Masculino e Misto;

O
evento acontece neste

e ve�ce a prova quem percorrer

d· 29 d 10h'
-

o trajeto no menor tempo, em
ommgo, ,as as

d
.

13h' R E 1
�. ca a categona.

na eserva co OgI- �

d R· B
.

h
.

Apos a etapa de Schroeder,
ca o 10 racm o, em . - .

d� . a competíção am a ocorre em
Schroeder. Esta e a terceira etapa I (RJ) SAn"

.

d
d B '1'

. .

tl t
. taocara ,anto tônío e

o rasi erro e Vai reunir a e as
P

�

d (RJ) 'T' •

(PR) O
de oi d d

�

A t
a ua e iomazma .

e OIto esta os o pais. e apa C B '1' d C
.

". .

d
. � ampeonato raSI eIrO e a-

promete uma disputa acirra a, ja ,

d D
.

d
�

li d
que a competição terá a partici- no�g�� b

e

d �CI
a e re�Iza �

pação de mais de dez campeões pkye
o u e e a�odagepm � e.ntu-

b
.. c ,e tem o apoio a retettura

rasíleíros de canoagem. d S h d
.

�.

d
As provas vão acontecer num Me alc roe er e o patrocínío a

d de cí '1"
et nox.

percurso e cerca e cmco qut 0-

metros, com presença constan- • Ilta Pretti
te de obstáculos naturais como tita@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO
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SAÚDE

Jaraguá vence
Dia do Desafio

Com 45.38% da população fa
zendo exercícios físicos, Iaraguá
do Sul venceu a cidade mexicana
de Vila de Alvarez, que mobilizou
42.27% dos moradores no Dia do

Desafio, realizado quarta-feira.
Ainda assim, o município não al

cançou a meta de 70% de mobili

zação estipulada pela Prefeitura. Já
Guaramirim mobilizou 52.12% da

população, três vezes mais do. que
a concorrenteTicul, no México, que
teve apenas 15.78% de participação

,

nas atividades.A cidade ultrapassou
a meta de envolver 50% dos guara
mirenses em atividades físicas.

GRAÇÃO
Jiti é realizado
em Jaraguá

Os Iíti (Jogos Integrativos
da Terceira Idade) tiveram sua

abertura oficial ontem no Cen

tro de Referência do Idoso, em
Jaraguá do Sul. O evento deve
reunir cerca de 700 pessoas
acima de 60 anos. As disputas
começam no dia 20 de junho
em oito modalidades: bocha,
bolão, canastra, dominó, ge
neral, tiro, truco e doppelkopf
(jogo de cartas). No truco e no

doppelkopf as disputas serão

somente na categoria mascu

lina. A previsão é de que os Iítí
terminem em agosto.

JOGOS DO SESI

Jaraguaense compete na Bahia
Alessandra Dias, que representa a empresaWeg, no tênis de mesa,

está em Salvador, na Bahia participando dos Jogos Nacionais do Sesi.

O evento reúne empresas de todo o Brasil, em diversas modalidades

esportivas. De Santa Catarina participam 11 indústrias, com 55 trabalha
dores/atletas. Para chegar à etapa nacional, essas empresas competiram
em jogos locais, regionais, estaduais e sul-brasileiros. Para acompanhar a

I

Alessandra e as outras empresas catarinenses, o Sesi/SC fezumo blogwww.
sesiesporte.com.br/jogosdosesi com atualização diárias do evento.

HENRIQUE PORTO/AVANTE

.l

Sênior chega
à semifinal

O 25° Campeonato Jaragua
ense de Futebol Sênior - Troféu
Geraldo José - inicia a semifinal

hoje, às 14h, no estádio Cláudio

Tomaselli, em Schroeder. OVitó
ria encara o Néki/DutraÁguaÀs
16h, o Noite à Fora (foto) duela com o Grêmio Garibaldi. Avançam para
a decisão as equipes que, ao final do jogo de volta, obtiverem o maior
número de pontos. Caso haja empate em pontos, será considerando o

saldo de gol. Persistindo a igualdade,Vitória eNoite à Fora avançam, por
terem realizado melhor campanha na fase inicial.

t
I

,; .
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BRASllEI ÃO

'Equipes buscam
.. . .,.

a prnnerraVitoria
Inter, Ceará, Botafogo e Santos ainda não venceram
DA REDAÇÃO

Quatro partidas abrem
hoje a segunda rodada do
Campeonato Brasileiro.
Inter, Ceará, Botatcgo

. e Santos duelam pela
primeira vitória da
competição.
""Colorado recebe no Beira

Rio, às 18h30, o Ceará, am
bas as equipes ainda não

......venceram no Brasileirão. O
Inter empatou na estreia com San
tos em lxl e o Cearáperdeu para o
Vasco por 3xl. A partida pode ser

a estreia do jovem talento Gilber-

to, de 21 anos. Revelado pelo Santa
Cruz do Recife e recém contratado
pelo clube gaúcho, o atacante é
um dos 19 jogadores relacionados
para a partida. Outras novidades
são as entradas de Lauro e Rodrigo
e a permanência de Tinga entre os

titulares. O Ceará terá os desfal

ques do meia Thiago Humberto,
por causa da documentação, e la
teral-direito Boiadeiro, que não se

recuperou a tempo de contusão.
Outro jogo que pode ter

_
o

primeiro vencedor é Botafogo e

Santos, às 18h30, no Engenhão.
Na primeira rodada o Peixe em

patou com Inter em Ixl e o Alvi

negro foi derrotado por lxO pelo
Palmeiras. O meia Elkeson está

cogitado para estrear pelo Fogão.

Já o Santos deve ir com time re

serva, já que nametade da sema
na tem o jogo de volta da Liberta
dores contra o Cerro Porteüo, Na
ida o Peixe venceu por lxO.

Complementam a rodada as

partidas com times catarinenses:
Avaí recebe o Atlético-MG, às

18h30, na Ressacada, e o Figuei
rense visita o São Paulo, às 21h,
no Morumbi. Pelo Leão da Ilha,
o meia Carlos Alberto pode re

forçar a equipe para esse Brasi
leirão. Afastado do Grêmio des
de o fim de abril, o meia será
utilizado como moeda de troca

na negociação do clube gaúcho
com o meia Marquinhos, do Avaí,
e passaria a integrar o elenco da

equipe catarinense.
DIVULGAÇÃO VIPCOMM

Lauro substitui Renan que estará ausente no jogo contra o Ceará por motivos particulares

ESTADO 'TAMBÉM NÃO VAi SEDIAR O (ENTRO DE IMPRENSA

SP fora daCopa das Confederações
A Fifa bateu o martelo. São Pau

lo definitivamente não fará parte da

Copa das Confederações, em 2013,
torneio que servirá como teste para
o Mundial de 2014 no Brasil. Em
reunião realizada ontem na Suíça,
a decisão foi tomada em conjunto
por dirigentes da Fifa e pelo presi
dente daCBF, RicardoTeixeira. Natal
também está fora (ia competição.As

cinco sedes da competição em 2013

serão anunciadasno dia29 de julho.
A capital paulista também rece

beu outra notícia desagradável. Per
deu para o Rio de Janeiro o Centro
de Imprensa da Copa. A escolha do
Rio para receber o IBC é mais uma
derrota do São Paulo, que sofre com.
o atraso nos preparativos para a

Copa�'prilicipa1nietité 'corH'éJ 'éStá-

dio. Como a arena corintiana ainda
nem começou a ser construída, a
cidade corre também o risco de não
receber a abertura do Mundial.

No Rio, o IBC será instalado
no Riocentro, tradicional centro
de convenções do Brasil, que tem
um total de 570 mil metros qua
drados, dos quais 100 milsão de
áréàconstruída, _11'_' J z u,» ; ,lb .�.h

CLASSIFICAÇÃO 2"RODADA

HOJE

18h30 - Intemacional x Ceará
18h30 - Botafogo x Santos
18h30 - Avaí x Atlético-MG
21h - São Paulo x Figueirense
AMANHÃ
16h - Corinthians xCoritiba
16h - Bahia x Ramengo
16h - Atlético-PR x Grêmio
16h - Cruzeiro x Palmeiras
18h30 - Vasco x América-MG
18h30 - Atlético-GO x Ruminense

3·RODADA

SÁBADO (4/6)
18h30 - Ceará x Botafogo
18h30 - Ruminense x Cruzeiro
18h30 - Palmeiras x Atlético-PR
21h - Rgueirense x·Atlético-GO
DOMINGO (5/6)
16h - Flamengo xCorinthians
16h - Grêmio x Bahia
16h - Coritiba x Vasco
16h - América-MG x Intemacional

18h30 - Atlétioo-MG x São Paulo
18h30 - Santos x Avaí

RelJ81X8dos para Série 8

JOGOS PELO BRASil
• VARZEANO DE JARAGUÁ 13h30 - Expresso Caixa campo do Cruz de Malta

• QUARTAS DE FINAL d'Água x Couve-Flor 13h45 - Operário/Nova
HOJE PRIMEIRA DIVISÃO Geração x Barrabaxo

CAMPO DA VILA LALAU 15h30 - Bem Bolado/Beira 15h45 - Vitória e JJ

13h30 - Atlético Rio x Atlético Bordados

Independente x Noite à Fora

15h15 - Kiferro x Santo • CAMPEONATO DE • COPA DO BRASIL

Antonio SENIORES JOGO DE IDA

Campo do João pessoa JOGOS DE IDA • FINAL

13h30 - TIgre x Flamengo B • SEMIFINAL QUARTA-FEIRA (1/6)
15h15 - Roma/Chico de estádio Cláudio Tornaselli 21h50 - Vasco x Coritiba

Paulo x Corinthians 14h - Vitória x NékijDutra
Água • TAÇA LIBERTADORES

• VARZEANO DE 16h - Noite à Fora x Grêmio JOGO DE VOLTA

GUARAMIRIM Garibaldi • SEMIFINAL

• FINAIS QUARTA-FEIRA (1j6)
Campo do Avaí • CAMPEONATO CITADINO 21h50 - Cerro Portefio x

SEGUNDA DIVISÃO • JOGOS ATRASADOS Santos (Ox1)

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 143/2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO URBANO.

TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de

propostas, visando ao' Registro de preços a aquisição de TINTAS, SOLVENTE E MICROES

FERAS DE VIDRO ao longo de 12(doze) meses, destinados para sinalização viária, conforme

especificações no ANEXO I do edital eANEXO 111- Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexo

IX - Especificações Técnicas dos produtos. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei
FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e DECRETO 6.737/2009 de 09 de julho de 200.9..
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 14 de

junho de 2010, 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, disputa de pre

ços e abertura dos envelopes serão as 13:45hs do dia 14 de junho de 2010, na sala de reuniões

da Gerência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARAAQUISIÇÃO: R$ 404.032,20
(quatrocentos e quatro mil trinta e .dois reais e vinte centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do

Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br Jaraguá do Sul (SC), 17 de maio de 2011.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÃNTARA DA SILVA - Secretária de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°. 02/2011
A Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Jaraguá do Sul,
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o.disposto no

Artigo nO 22 do Regimento Interno em vigor,
CONVOCA:
TODAS AS ENTIDADES CULTURAIS ORGANIZADAS na área de

música do município de Jaraquá do Sul, para o fórum que elegerá·
o representante e suplentes da área de música para compor o Con

selho Municipal de Cultura. O fórum acontecerá as 19h na Biblioteca

Pública Municipal Rui Barbosa, situada à Avenida Getúlio Vargas,
245 - Centro no dia 1 ° de junho de 2011. OBS: Conforme dispõe o pa

rágrafo 3° - Artigo 2°, da Lei 4.444/2006, o mandato dos conselheiros

será de 2 anos, admitindo-se a recondução. O representante indicado

pelas Entidades deverão apresentar no dia do fórum, o formulário

padrão devidamente preenchido e assinado pelo Presidente elou res

ponsável, cujo modelo deverá ser solicitado através do fone 3371

1250 1 3276 2206' ou pelo e-mail: concultura@jaraguadosul.com.br.
com a secretária executiva do conselho, Laci Felippi.
Jaraguá do SuI/SC, 28 de maio de 2011.

SILVIA REGINA TOASSI KITA
"�)",." .)""J' I, ,;, .._�; .....'J'" ;.}j�,,"l t .. !,t.., ..:,.:..... I )fl '11\'
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Delegado vai pedir exumação
Suspeita é de que mulher tenha contraídoleptospirose ao ser jogada em uma vala de esgoto
CORUPÁ

Na próxima semana, o

delegadoMarco Aurélio
Marcucci 'vai solicitar a
exumação do corpo de
Cláudia Francielen de
Andrade Borba, 27 anos.

"--la morreu 13 dias após
ser agredida e jogada em

uma vala de esgoto por
..... quatro rapazes, que a em

purraram de um barranco à beira
da BR-280, nas proximidades do
Posto Marcolla, no bairro Água
Verde. A agressão aconteceu na

madrugada do último dia 30 de

abril, pouco depois que a vítima
saiu da boate Chopp & Club.

A
.

exumação poderá con

firmar ou não a causa da mor

te apontada pelos legistas do
IML (Instituto Médico Legal) no
atestado de óbito de Cláudia. O
documento indica que a mor

te. teria sido causada por uma

parada cardiorrespiratória e fe
bre desconhecida. ''A intenção
é apurar se a morte da mulher
teve relação com a violência que
ela sofreu e se houve negligência
médica", dizMarcucci. .

A costureira de 27 anos resi
dia em Corupá e veio para a bo
ate em Jaraguá do Sul acompa
nhada de amigas. De acordo com
informações da Polícia Militar,

ela acabou se perdendo das com

panheiras e, por volta de 4h30 da

madrugada, tentou pegar um

táxi na BR-280 para voltar para
casa. Como estava sem dinheiro,
pediu ao motorista que a levasse
e que pagaria a corrida na chega
da, mas ele não aceitou.

Logo depois, quatro rapazes,
entre eles um de 19 anos, lhe ofe
receram carona, com a condição
de que ela fizesse sexo com eles;
Ao se negar, eles a empurraram
de um barranco .de cerca de dois

metros, à beira da BR, e ela caiu

dentro de uma vala de esgoto,
onde permaneceu por algum tem

po, com medo dos agressores. Ela
foi atingida por algumas pedras
jogadas por eles.

Um taxista teria presenciado
o fato e chamado a Polícia Mili
tar. Os policiais a levaram até o

hospital São José, em Iaraguá "do

Sul, onde a vítima recebeu um cal
mante e foi liberada. Uma guar
nição da PM conseguiu localizar
dois dos agressores - o jovem de
19 anos e ummenor de idade, que
foram encaminhados à delegacia,
juntamente com a vítima, que fez
o registro da ocorrência. O dele

gado Adriano Spolaor explica que,
como não havia testemunhas do
fato e aparentemente a vítima não

apresentava ferimentos, os dois

suspeitos foram liberados.

• Elisângela Pezzuni
elis@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS MARCELE GOUCHE

Maicon de Andrade, irmão da
jovem, acredita que houve .

negligência médica

Cláudia Francielen tinha 27 anos

CONTRATA-SE
EMPRESA: Maxxi Fischer Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.

Endereço: Rua Max Heiden, 125 - Abita Garibaldi
. Responsável: Jean
Telefone:(47) 88043800
E-mail: jean@maxxifischer.com.br

Atividade a ser desenvolvida

REPRESENTANTE Externo para atuar em Guaramirim, Jaraguá do

sul, Schroeder Massaranduba e Luiz Alves

Remuneraçào
Ótima Comissão + Premiações
Informações Complementares
Residir Jaraguá do sul, Guaramirim possuir veículo próprio, dis

ponibilidade para atuar em. tempo integral de segunda a sexta

feira,facilidade de comunicação .

INTERESSADOS MANDAR CURRICULUM VIA EMAIL, OU LIGAR.

de atendimentos feitos a Cláudia
. foram reunidos e estarão à dis

posição da polícia. "Eu; como· se
cretário, não acompanho a rotina

dos atendimentos no PA, mas nós
confiamos nos profissionais que
lá estão. Quero acreditar que não

houve negligência, mas isso as in

vestigações é que dirão, É realmen
te lamentável que tendo urn local

equipado para atender os pacientes
tenha acontecido urn fato destes",
declara. A administradora do PA, .

Karla Eliane Kramer não foi loca
lizada pela reportagem do O Cor
reio do Povo na tarde de ontem.

"Esperamos que seja feita

justiça. Nós achamos que houve

negligência médica. Minha irmã
não vai voltar, mas a gente não

deseja que isso aconteça com

n��zy,��", d�sa�a�o�Maícon. .

ACIDENTE

MotQrista foge de
blitz e cai em lagoa

Por volta das 2h damadrugada
de ontem, quando policiais reali
zavam urna barreira de trânsito na
rua Feliciano Bortolini, no bairro
Barra do Rio Cerro, o condutor
de urn veículo Renault Megane,
com placas de Várzea (PB), ten
tou fugir da blitz. O motorista, vi
sivelmente embriagado, perdeu o

controle da direção e caiu com o

veículo em urna lagoa. O homem
de 26 anos de idade, natural de
Camboriú, não possuía carteira de
mótorista. Ele foi resgatado do local
pelos policiais e realizou o teste do

bafômetro, que confirmou a em

briagues. O condutor foi preso em

flagrante, terá que pagarmultas e o
conserto da cerca que ele danificou

antes de cair na água.

Vítima procurou Pronto-Atendimento
,

Após registrar o boletim de

ocorrência, Cláudia voltou para
Corupá acompanhada da mãe,
Francisca de Andrade, que veio
buscá-la. Elas procuraram o PA

(Pronto Atendimento) e o médico
receitou remédios para dor. Nos
dias seguintes ela passou a sentir
muitas dores musculares. "Ela se

queixava de dores no peito e. nas

costas e começou a ter febre de

400", conta o irmãoMaicon deAn
drade, na casa de quem ela estava
residindo há algum tempo.

Por causa destes sintomas, ''A Cláudia faleceu de madru-
ela retornou ao PA outras duas gada. Minhamulher chega do tra
vezes. "Falaram que ela estava balho às 5h30 damanhã e pensou
com sintomas da gripe e não que ela estava dormindo. Quando
pediram nenhum exame. Minha amãe chegou lá pelas 6h, chamou
mãe foi quem insistiu para 'que aminha irmã e ela não respondia.
fizessem um raio-x na última Acionamos os bombeiros, mas ela

. consulta. !lla�..ela . �<?�r�.u. �gl):. . j� estavamorta" _ _ _

-

mas horas antes de ir fazer o exa

me", relembra Maicon. "Minha
mulher eminhamãe estão tendo

acompanhamento psicológico e

a gente não tem deixado a mãe

sozinha, porque ela está muito

abalada", contaMaicon.

Tanto a família quanto o de

legado Marcucci suspeitam que
Cláudia possa ter contraído lep
tospirose, por ter ficado em con

tato com a água suja do esgoto.
Marcucci informou que na

próxima semana tomará o de

poimento de uma testemunha
chave no caso. "Mas não posso
divulgar o nome desta testemu

nha porque a pessoa está com

medo de represálias por parte
da família do Ricardo Mathías",
comentou o delegado. De acor

do com ele, Mathias tem várias

passagens pela polícia por lesão
-corporal contra mulher, posse e

tráfico de drogas, porte ilegal de
arma e furto a comércio.

O secretário de Saúde de Co

rupá, Alceu Gilmar Moretti, in

formou que todos ,os Ip'r�n�ários)
- {� .....
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Promoções válidas até 31/05/2011 para veículos em estoque na Caraguá. Frete incluso. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5U11C4, com

preço promocional à vista a partir de R$26.990,00. Novo Fox 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z31R4, com preço promocional à vista a partir de R$

31.100,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10111, cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$29.490,00. Novo SpaceFox 1.62010/1011 Total

Flex com preço promocional à vista a partir de R$42.990,00. Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Exceto para Novo Gol e Voyage. CET para

esta operação: 16,60% a.a. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações

não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Fotos meramente ilustrativas. www.vw.com.br.

www.autoe-lite-.c:om.br Grupo AUto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLkSWAGEN

:,! ".'

Carag
A escol a perfeita

liteuto
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