
Contando os dias

para. a abertura
da Feira do Livro
Diretor do evento, Carlos

Henrique Schroeder fala sobre
a iniciativa e destaca os desafios

da produção literária na região.
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Usar'
Havaiana
em festa é
,

so para quem

podel
Páginas 14 e 16

MOA

GO�ÇALVES

Grupo
busca

alternativa
para a falta
'de médicos.

Páginas 4 e 5

Ivo Konell faz
balanço da
política local
EM ENTREVISTA EXCLUSIVA

ao OCp, secretário de

, Administração de Iaraguá
fala sobre os desafios do
enfrentados no governo
municipal, a criação do PSD,
critica adversários e afirma

que a prefeita e esposa Cecília
Konell é "a bola da vez" para
disputar as próximas eleições.,

I

���'1��';.d GiImar Motta a&nna que cimento para obra está sendo comprado com pelo menos mna semana ele antecedência

Falta de cimento

preocupa setor da.
construção civiI

Escassez do produto no mer- das Associações dos Co- terra ocorridos nas enxurra

cada da região! que já dura merciantes de Material de das de março são os princi
três meses, deve continu - Construção de Santa Cata-pais responsáveis pelo pro
ar por pelo menos mais 30 rina). O crescimento de 10% blema, que reflete no preço

, dias, segundo previsão feita do segmento de obras este mais alto do material ao

pela Fecomac (Federação ano e os deslizamentos de consumidor final. Página 9

Ônibus está 22% mais
caro em Guaramírím

Reféns relembram os

momentos de tensão
SEGUNDO A VIAÇÃO CANARINHO, REAJUSTE .

realizado este mês foi motivado pelo aumento

dos insumos, como diesel e pneus, e não

ocorria há três anos. Passagens custavam

em média R$ 2,50 e subiram para R$ 2,75,
dependendo do trecho percorrido. Página 19

APESAR SALTO DE UINTA-FEI ,

lotérica de l\IIassaranduba funciona
normalmente. Até a tarde de ontem, jovem
de 17 anos continuava na delegacia de

Guaramirim, aguardando vaga em um

Centro de Internação Provisória. Página 23

Páginas6e7

AGRICULTURA

Produtores exigem a

valorização do arroz
RIZICULTORES CRITICAM O

baixo preço do produto; o que
toma difícil a vida na lavoura.
Reunidos ontem na SC-474,
em Massaranduba, eles

afirmaram que pretendem
buscar a renegociação de
dívidas e reivindicar menos

burocracia para comprar
equipamentos. Página 10

Produto deveria custar pelo menOs
RS �J lQ8S �ou âvaIeI',�,. 13
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DO LEITOR
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I\. dupla brasileira Alison e Ema

rlnuel, que nesta semana esteve

em Roma para disputar mais uma

etapa do Mundial deVôlei de Praia,
por certo que não entendeu nada.

Imaginemos, então, a situação...

Dois atletas de reconheci
menta mundial, que já viajaram
por muitos países representando
o Brasil no circuito mundial de
vôlei de praia, pisam na areia da
arena montada para sediar mais
uma etapa (em Roma) do Mun
dial e, de repente, começa a cair
uma chuva de laranjas sobre os

mesmos. É isto mesmo, laranjas
foram atiradas contra os atletas
brasileiros, que só após o final
da partida disputada e vencida
contra uma dupla dinamarque
sa, tiveram conhecimento do real

c'

I

Grandes problemas estão vin
do à tona nos últimos sécu

los, desastres acontecem roti
neiramente e o homem sempre
é o acusado, mas por que essa

ideia de culpa humana?
Desde que o planeta exis

te, terremotos e deslizamentos
ocorrem; porém, depois que o

homem surgiu, urbanizou de
forma descontrolada e des
matou cegamente o meio am

biente, o destino que ele tinha

já não seria o mesmo: catás
trofes estão. tomando grandes
proporções, pessoas morrem,
a mídia escandaliza o fato, o'

governo tenta colocar panos
quentes e em menos de um mês
o ocorrido é esquecido. É a natu

reza pedindo socorro.

O que leva a natureza a querer
seu espaço de volta são diversos
fatores: o homem está tomando

motivo das laranjadas recebidas.
Tratava-se, naverdade, de uma

manifestação (infeliz), é verdade,
de parte de alguns italianos, que
com aquele gesto de atirar laran

jas nos atletas brasileiros, mira
vam mesmo era no Companheiro
Alí Barbudo, quecomo último ato

de generosidade praticada no seu

mandato, deu carta branca para
o terrorista-delinquente, agora
bom vivant Césare Battisti. En

quanto os atletas brasileiros eram

alvo das laranjas, o assassino que
foi alforriado imoralmente pelo
ex-presidente da República Alí
Barbudo, por certo que devia es

tar descansando em algum resort

no litoral brasileiro. Sim, pois al

guém em sã consciência acredita

que o terrorista italiano escolheu

I S
ZA

posse de lugares que não deve- /

riam ser habitados, não sabendo

sequer aproveitar esse espaço;
quanto mais pessoas, maior a pro
dução de serviços e objetos, prin
cípalmente os não-duráveis que,
por serem "mais frágeis", são subs
tituídos rapidamente, criando, as

sim, um ciclo vicioso, que pode ser

chamado de "compra-joga fora" e

que polui cada vez mais o mundo.
Pode-se achar que se trata

de um pensamento clichê, mas

quanto mais as pessoas forem
conscientizadas e principal
mente educadas em casa, mais
os problemas serão reduzidos,
consequentemente, ideias no

vas surgirão adequando e inte

grando cada vez mais a nature

za com o homem.

Gabriela Maia Lopes,
estudante

ERBE CONSTRUTORA LTDA torna público que re

quereu na FUJAMA - Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente Licença Ambiental para Recuperação de Área
Degradada no Vila Nova - Jaraguá do Sul.

se esconder no Brasil para ficar
no agreste do sertão pernanbuca
no, comendo calango e tomando

água de 6huva?
Infelizmente, os italianos, em

que pese estejam cobertos de razão
ao manifestarem a sua indignação
com a postura brasileira diante do
caso, erraram na forma do protesto
e, principalmente, no alvo. Óbvio
que o alvo das laranjadas deveria
ter sido o responsável pela liberta

ção do terrorista. E falo Dele...sim,
daquele que "corno nunca antes

na história deste país", cometeu ta

manhas absurdos com a nossa po
lítica externa, e tratou, sempre, de
estender tapetes vermelhos a ter

roristas, ditadores e ladrões do pa
trimônio alheio. Pela atitude imo
ral e ilegal do nosso ex-presidente

Secretária;
Vendedor interno;

Vendedora interna;
Encarregado de Estamparia;

Auxiliar de Corte;
Motorista;

da República, que deu um salvo
conduto ao assassino Césare Bat

tisti, este deve pensar como o povo
brasileiro é generoso e tolerante. É
a mesma coisa que o companhei
ro Chaves deve ter pensado de nós

quando se apropriou (roubou) da
Petrobras sediada na Venezuela. E
eles não estão errados. Somos re

almente e reconhecidamente um

povo generoso e tolerante. Agora,
uma coisa é tolerância e outra é
omissão. A linha entre ambas é por
demais tênue.

O que nos toma também um

povo singular, especialmente na

história recente mundial, é que
mesmo no apagar das luzes de um

governo que não deixou saudades,
tivemos a capacidade de protago
nizar (mais um) vergonhoso capí-

tulo na história das relações entre

os países. Ainda mais entre o Brasil
e a Itália, que sempre possuíram la

ços muito estreitos.

Que nos desculpem os atletas
Alison e Emanuel, a quem deve
mos reverenciar por levar para
além das nossas fronteiras, nossa

garra e espírito esportivo, com inú
meras vitórias conquistadas, mas,

infelizmente, todo povo tem o go
vernante que merece.

Povo despolitizado e com (ain
da), relativo grau de analfabetis
mo, acaba tendo o governante que
merece. Isto é assim e só vai mudar

quando nos tornarmos mais po
Iítízados, conscientes dos nossos

direitos e deveres, ainda que tenha -

'

mos de conviver com o analfabetis
mo que só interessa aos políticos.

CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS

Dispõe das seguintes vagas
Auxiliar Administrativo com

conhecimento em CoreI Draw;
Auxiliar Administrativo;

Supervisor Administrativo com

Alemão fluente;
Assessor Comercial Interno

(Pode Sé!" estagiário);
Operador Multifunciona: de

Tratamento Térmico;
Gestor de Qualidade

Assistente de vendas com

experiência no ramo têxtil

BLUMENAU'

(47) 3328-6262

JARAGUÁ DO SUL

(47') 3371-3380

LAGES

(49) 3225-4618

Requisito:
* Conhecimento em vendas externas
* Condução Própria (carro/moto)
* Ambos os sexos

CONSULTOR CORPORATIVO

Empresa oferece:
* Salário Fixo
* Comissões
* Treinamento qualificado

Enviar currículo para eder@tellvoxclaro.com.br

VAGAS PARA AS REGiÕES DE:

RIO DO SUL

(47) 3525-4091

RIO-NEGRINHO

(47) 3644-7998
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Luiz Carlos Pr tes
v J� QUE HORROR!

Depois me diga se os culpados não

são os pais, os "velhos"... se você é

pai ou mãe, convido-lhe a que fique co

migo nesta conversa. E se os olhos que
estão a correr por estas linhas forem de
uma adolescente, melhor ainda, que fi

quem por aqui.
Veja esta manchete: - "Homem ali

ciava jovens pela internet". Jovens? Que
jovens? Observe um trecho da notícia

que estava nos jornais - "Agentes fede
rais ( ... ) prenderam, na tarde passada,

.

um psicólogo suspeito de induzir me

nores a posarem sem roupas na inter

net, por meio de webcam ...

"

Então, vamos lá. Uma mulher de 17

anos, ou de 12 que seja, é mulher feita,
não tem mais nada de criança ..Como
é que se deixa "seduzir" e cede à ten

tação, tira a roupa e faz caras e bocas
como se fosse uma profissional da noi

te, para não dizer pior...

São todas jovens de "boas" famílias,
não são "maloqueiras", gente com tudo

do bom e do melhor em casa, webcãme

ras, computadores modernos, tudo ... que
tipo de "menores" são essas? De onde sai
esse precoce instinto depravado?

. Sai dos pais omissos que não edu
cam, que soltam e não vigiam, não li
mitam comportamentos nem proíbem
coisa nenhuma. Que conversa é essa de
menores de idade, meninas, trancarem

a porta do quarto e ficarem peladas para
pessoas que elas não conhecem? E nem

que conhecessem, que conversa é essa?
Como é que para isso não são crian

ças' não são ingênuas? Já contei aqui,
tenho visto fotos horrorosas tiradas por
DJs de mocinhas "de bem" em orgias na

noite. Entenda-se por orgias essas bala

das, esses antros em que os jovens se en

contram e onde rola de tudo. De tudo...

E os pais? Ah, os omissos nem aí, de

pois se queixam e acusam os tarados. E

as filhinhas no quarto fechado, peladas e

se retorcendo para doentes mentais. Que
horror! Que despudor!

ELES
Sempre eles, os pais. Veja esta outra

manchete: - "Pais resistem a usar a ca

deirinha': Trata-se da cadeirinha obri

gatória de uso nos carros e para crianças
de até sete anos. A maioria nem aí, mas

sabem botar adesivo - Fulaninha a bor
do. E eu com isso? Depois choram, sem

lágrimas, a lesão, ou morte dos filhos...

APELIDOS
Apelido é coisa de gente baixa. No

ambiente de trabalho é crime grave cha
mar pessoas por apelidos. O único apelido.
aceitável no Brasilé Pelé. Só esse, só ele.

COLÉGIO
É obrigação dos pais educarem os fi

lhos para que não chamem a nenhum

colega por apelido. Obrigação. Quando
a criança chama outra por apelido está

reproduzindo na rua a não-educação
caseira. Ponto. E ponto final.

,

DO LEITOR

s CHARGE

Como é que numa cidade
onde existem excelentes ca

sos de sucesso fica a mercê da
vontade político-partidária? A

resposta resume-se a uma pala
vra: qualidade.

A política deixou de atrair a

competência e o talento. Os me

lhores quadros estão nas empre
sas, nas atividades acadêmicas
e liberais., Os que se aventuram

são constrangidos a se submete
rem. aos caprichos de uma elite
com domínio sobre a máquina
partidária.

Assim a política foi ficando
refém dos interesses partidários,
que são máquinas de (re)produ
zir mediocridade. Os interesses
desta gente tomaram conta do

município.
Creio que está identificada a

essência do atraso atávico e a ra

zão porque Jaraguá do Sul tem so�
frido nas últimas gestões.

As histórias de corrupções se

tornaram tão comuns que já fa
zem parte do cotidiano do cida

dão, do folclore cômico e sátira

FALE CONOSCO

11111

lausto Luiz Domingues,
teólogo e engenheiro civil

etJTEtJOOA
PREOCUPAÇÃO COM

A I=ALiA DE "'MENTO.
MAS ISSO N'k Ê
UM e)(A6e..�O ?

municipal. Impunes e generaliza
das, corroem a imagem da "políti
ca" e contaminam o seu exercício.

Perante tal cenário os homens
e mulheres de integridade, com

valor, inteligência e experiência,
afastam-se da política e deixam,

espaço para que a militância, que
dentro de suas próprias caracte

rísticas, podemos identificar os

denominados: "cabos eleitorais"
e os "percevejos de partido políti
co" - avancem e ocupem os espa
ços nos partidos, almejando tão

somente a indicação para acesso

aos ditos cargos comissionados
e funções gratificadas. Por outro

lado, temos os plenos dos cargos
políticos da democracia, reserva

dos aos Integrantes do alto esca

lão do partido.
A única forma de protesto efi ..

caz para esta situação é o voto.

Mas esperar o quê do voto que
não depura e renova? Culpa de

quem? De todos.

Quanto mais sefala da

importância em se investir no

transporte coletivo para reduzir
a poluiçfio e o caos no trãnsito..
mais sageiros são

r "I", 'I � , III
I (

r

I
II.

obn� a Bancarsucessuos

aumentos na tarifa. Dessa

vez, o reajuste aconteceu nas

linhas urbanas de Guardmirim
e chegou a 22%. No início da

semana, os usuários de ônibus

foratn surpreendidos com um

aumento entre 7,89% e 8,59%
nas passagensintermunicipais,
quefoi repassada pelas

. ".

concesstonanas com

autorização do Deter
(Departamento de Transportes

•

• 0_' •
�'

'�T�1'1tll1!!4lS). "
,

Ao explicara mudança de

preço em Guaramirim, o

prefeito Nilson Bylaardtdisse

que a alteração na tarifa não
ocorria há dois anos e que
"está cada vez mais caro andar
de ôniJjus': Para Bylaardt,

"

osgovernos deveriam dar

beneficiosfiscais às empresas
de transporte público para
facilitar o acesso.

"O.anto mais se

íila importância
I

, .

em se investir no

transporte coletivo,
.. ..

mais os passageiros
são obrigaclos a

J:Jaac&lr 1/PljIIJ,::r;!!S1I1ivos
aUl1i811'1()f; '1Ii.1 ftaI1ifa" wm

Sem dúvida, seria uma

solução importante, mas

não justifica o valor abusivo
cobrado pela passagem de
ônibus na região, Ela deveria
vir acompanhada de uma

fiscalização sobre os serviços
prestados, que nem de longe
atendem às necessidades dos
usuários. Falta de horários
e ônibus em mau estado
de conservação é apenas
uma parte das dificuldades
enfrentadas.
A grandesolução para a

mobilidade urbana está
na melhoria no transporte
coletivo, sem avanços nesse

sentido a tendência éq� O

tráfego se transforme cada vez

mais um problema desaúde
pública no país.
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Patricia MorCles 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

ENTREVISTA
,..,;

GRUPO BUSCA SOLlJ O
,

.

,

, ,

PARA· FALTA DEMEDICOS
Câmara, Prefeitura e

categoria negociam
proposta de reajuste
e mudança na lei

- ,

T)Jr iniciativa da vereadora
rNatáliaPetry (PSB), o

secretário de Saúde, Francisco

Garcia, a Associação Médica, os

diretores dos dois hospitais de

laraguá e os representantes da
Câmara iniciaram um debate
em torno da qualidade do

•
atendimento médico prestado
no município. A primeira
conclusão do grupo, que esteve '

reunido na noite de quinta
feira, é de que é necessário

adequar o salário da categoria
para atrair mais profissionais
para a saúde pública e assim
diminuir o déficit de médicos.

Hoje um concursado do

município recebe cerca de R$
3 mil para atuar por quatro
horas por dia. Pela tabela da .'

Associação Médica, o piso seria
de R$ 9,5 mil. A diferença é de
mais de 200% e dificilmente
será absorvida pelos cofres
públicos mesmo com a

disposição do Executivo de dar
continuidade às negociações.
Enquanto isso, casos não

urgentes continuam lotando
os hospitais e a.população
continua refém de um sistema
que arrecada bilhões em tributos
sem apresentar a contrapartida
necessária. Sobre esse assunto,

'

veja a opinião da vereadora
Natália Petry e dó secretário de
Saúde Francisco Garcia.

Colaborou Iaílson Angeli.

, \
\

EDUARDO MONTECINO

'� maior dificuldade é o salário"
Patricia Moraes - Vereadora,

que impressão ficou do encontro?
Natália Petry - O que ficou

claro é que a maior dificuldade

para se manter um médico no

posto de saúde é que o salário
não atende os valores pratica
dos no mercado. Estão muito
defasados.

Patricia Moraes - Que resul
tado espera dessa reunião?

Natália - Como encaminha

mento, na semana que vem a Câ
mara vai conversar com o diretor
de convênios do município, jun
tamente com secretário de Saú

de, pois os médicos efetivos têm
o salário fixado por lei e isso pre
cisa ser alterado para que se che

gue a uma solução. Vamos entrar

em consenso, se for a questão de
alterar a lei, façamos com que
os médicos recebam os salários

praticados no mercado. Aí sim os

profissionais terão que perma
necer nos postos de acordo com

o salário que recebem. E dessa'
forma, segundo os médicos e

diretores clínicos, nós soluciona
ríamos, o 'problema, de saúde no

município.

Patricia - Que valores estão
sendo reivindicados?

Natália - No último concur
so realizado pela Prefeitura, a

proposta para os médicos foi de

'aproximadamente R$ 6 mil para
uma carga horária de 40 horas. '

,

Isso está completamente fora
dos padrões do mercado. Os

profissionais nos colocaram que
para 20 horas, ou seja, por quatro
horas por dia, a tabela da Asso

ciação Médica prevê salário de
R$ 9,5 mil. Isso sendo praticado,
a saúde do município vai funcio- '

nar plenamente.

Patricia - Mas e o município
tem verba para isso?

Natália - Por esta razão' na

semana que vem vamos con

versar novamente com o se

cretario de Saúde e as outras

autoridades envolvidas. Temos

que buscar um resultado para
que nossos postos de saúde
tenham efetivamente médicos

para atender a população que
precisa.

ARQUNOOCP

Garcia vai pedir estudo para avaliar o impacto
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Greve no plenário
o plenário da Câmara abriu

espaço na sessão de quinta-feira
à noite para que o comando de

greve dos professores prestasse
explicações à comunidade

e também expusesse as

reivindicações da categoria. Em

um discurso de dez minutos,
Lucimar Nadel criticou as

políticas públicas voltadas à

educação nos últimos nove anos.

Citou Luiz Henrique, Paulo
Bauer e Raimundo Colombo
como os principais responsáveis
pelo descaso enfrentado no setor.

Disse que a proposta apresentada
pelo governo é um recado de

que não vale à pena estudar em

Santa Catarina, referindo-se
ao desrespeito à progressão de
carrezra.

Concursado há sete anos;
formado e pós-graduado em

História, Lucimar recebe hoje R$
1.500, com a proposta do governo
passaria a ganhar R$ 1. 700, mas,

.

se as reivindicações do sindicato

fossem acatadas, receberia

pouco mais de R$ 2.000. A greve,
deflagrada com apoio popular
histórico, completou um mês
e começa a preocupar pazs e

alunos. O governo não mostra

disposição em ceder, diz que
chegou ao limite máximo, com

previsão de desembolsar R$ 22

milhões a mais todos os meses

para pagar 63 mil professores.
Enquanto isso, a categoria se

mantém firme na paralisação. O

movimento tem a participação
de cerca de 80% dos professores.
No início da semana, o secretário

de Educação Marco Tebaldi
solicitou que a categoria
recomeçasse os trabalhos,

prometendo apresentar uma

nova proposta dentro de seis
meses. Mas o problema é que
ninguém acredita mais nesse

tipo de promessa. Resolveria se

apresentasse de antemão o plano
que deve ser colocado em prática
até o fim do ano e, se possível,
até o fim deste governo. Com a

decisão do Sinte de manter a

greve, o governo do Estado deu
. a última cartada 'e anunciou

que começou a rodar a folha de

pagamento dos grevistas com o

desconto dos dias parados. Se a

ameaça será o. suficiente para
fazer com que os professores
voltem à sala de aula ainda
não se sabe, é possível que sim,
como aconteceu emJoinville.
Mas a educação pública
continuará capenga, sucateada e

desvalorizada.

DIVULGAÇÃO
",,_IJI/IIllIIIIlIIIIJ_mllH11lllll_II1lI1IIDJI_PIJi,_I_UiIIII/lfII _

�.....

Pariasul
O senador Paulo Bauer foi indicado pelo

. PSDB para a bancada do Senado no

Parlamento do Mercosul (Parlasul), O

catarinense é um dos 10 senadores que
formam com mais 27 deputados federais

a representação brasileira na Câmara

Legislativa que une ainda o Uruguai,
Argentina e o Paraguai durante mandato

de quatro anos.

CPldoPSD

"
FRASE DA SEMANA

Qualquer tipo de sigilo, em se tratando

de coisa pública, deve ser refutado. Seria
como se estivéssemos fazendo um leilão às

escuras, em desfavor da sociedade.

DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, ROBERTO GURGEL, SOBRE A MEDIDA PRO

VISÓRIA APROVADA PELOS DEPUTADOS QUE AUTORIZA UNIÃO, ESTADOS E

MUNiCípIOS A MANTER EM SEGREDO OS ORÇAMENTOS t:?AS OBRAS DA COPA

E DAS OLIMPíADAS. O TEXTO AINDA VAI PASSAR PELO SENADO.

Sem eleic;qo
Sobrou até para Prefeitura no

discurso em defesa da greve.
Representante da categoria,
o professor Lucimar Nadel

questionou a ausência de eleição
direta pará diretores de escola,
Nem o Estado e nem o município
seguem a orientação do MEC

(Ministério da Educação) e

distribuem os cargos entre seus

apadrinhados políticos.

"

a cueca a

o relator damedidaprovisória
que institui o polêmíco sigilo
do Orçamento da Copado
Mundo, aprovada pela Câmara

por 272 votos contra 76, é

José Guimarães, deputado
federal do PT do Ceará, e

irmão deJosé Genoíno. Em

julho de 2005, no auge do
escândalo do menselão, a

Ponda l�deralprendeu WJO

aeroporto de Congonhas, em

São Paulo, OI oea:rense José
AdalbertoVieira da Silva,
!('fll·'e t,n�·l·lca'flr'JiJ Jf'.'�'n'11b"U·'f�.·n:" Q···�r·r�"'!IJ,If/)n. k::,.Jfj, tIl(, 'fjf 1fb,1b. 'tr,;;, .• ,I(J.. i., Ih.,. fI1",d/l:,U.. 1/,':" I/l,:UI. n::..'I/�

Fortaleza C0111 R$ 200 milem

unulvalise e US$100 nljl na

cueca.Vieira da Silva contou

que era assessorparlanlentar
do então deputado estadual

José Guimarães e garantiu que
1" 4::: dJuntara a tortunaconl a ven a
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de verduras,

Para muitos, a iniciativa do prefeito de

São Paulo Gilberto Kassab de criar o PSD

era uma tentativa de se aproximar do
governo federal e usufruir das benesses

dedicadas aos aliados. Mas parece que
os petistas não estão tão contentes assim

com os novos amigos. A bancada do PT

na Câmara paulista quer criar uma HCPI

do PSD" para investigar o suposto uso

da máquina da Prefeitura para a criação
do novo partido. A oposição coletou por

enquanto 19 assinaturas, são necessárias

28, de um totál de 55 vereadores, para
levar a investigação ao plenário.

Trans
A III

renCIG

vereador Justino da Luz .vestiu literal
mente a camiseta de apoio ao movimen

to grevista na sessão de quinta - feira.Além
dele, discursaram em defesa da categoria

Natália Petry e-lean Leutprecht. Os três são professo
res e conhecem bem a realidade do setor.

Liberdade
A democracia brasileira deu um passo
importante essa semana. E mais uma vez o

responsável por isso foi o Supremo Tribunal

Federal. Ao garantirem a realização pacífica
de passeatas pela legalização da maconha,
os ministros reforçaram o direito sagrado de

manifestação de pensamento.

Audiência
Na próxima terça-feira, o governo do Estado

promove audiência pública, das 8h30 às llh30
na Fameg, para elaboração do Plano Plurianual,
de 2012 a 2015. O encontro será capitaneado
pelo secretário de Desenvolvimento Regional,
Lio Tironi, e deve contar com a participação do
secretário de Planejamento, Filipe Mello.

A presidente Dílma Rousseffdisse

'gi1 b
·

ontem que o SI· .o 80 re o regime
especial de contratação para as obras

para Copa do Mundo está sendo 'mal

interpretado' e que a intenção é apenas
reduzir os custos das obras.

AR CONDICIONADO

"

FiSml,:::alizCl''i,ifiltJl
O vereador Jean Ieutprecht
(PC do B) teve indicação
aprovadapara que o Executivo

aumente a fiscalização em

relação. ao. comércio. de
vendedores ambulantes aos

sábados,domingos e feriados
em diversos pontos do.

município. "Exístemmna série

de atividades desenvolsídas

porpessoas que não. são

daqui, causando problemas de
ordem financeira e atévisual

para a cidade", justificou o.

vereador. Ele informou ter

feito contato. prévio. com

o setor competente, que
justificou a deficiência em

razão da falta de funcionários.

"Que seja feito um r0dÍ110

para que nos fins de
semana também tenhamos

fiscaUzaçã.d"', sugeriu.

Critica da Fiesc
Durante a reunião mensal da

Fiesc, o presidente Alcantaro
Corrêa criticou a postura do

governo do Estado em relação à

paralisação dos professores. "Esta

greve é um problema muito sério.

Tem que sentar na mesa e resolver

logo. O prejuízo para a educação
já é incalculável. Esta greve mostra

a incompetência do governo na

negociação", sentenciou.

Plataforma
A Prefeitura vai promover uma

maratona de inaugurações no

mês de julho. Serão 40 ruas com

pavimentação pronta, duas novas

creches, reformas em 10 escolas,
além da inauguração oficial da

ponte do Centenário.

Ame ore

as me hores mare .........

Fone: 3275-20041 www.belfrioarcondicionado.com.br
" ,
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ENTREVISTA

"Sempre 'fui de cen
Ivo Konell fala sobre as dificuldades
encontradas na criação do PSD, critica
adversários e faz uma previsão otimista
em relação às eleições de,2DI2

JARAGUÁ DO SUL

PATRICIA MORAES/
DAIANA CONSTANTINO

Ivo Konell, secretário de Admi

nistração da Prefeitura, é hoje o

principal articulador político do go
verno municipal. Marido da prefeita
Cecília Konell, ele tem nas mãos ain
da mais poder para decidir o que in
teressa para a cidade. O-que para ele
não configura nepotismo. Dono de
um discurso forte e persuasivo, o

democrata defende o que julga ser

justo, e afirma que "nem o Papa é

'I

• i

i

oI
r

o Correio do Povo: Como está
o processo de criação do PSD na

região?
Ivo Konell: A primeira eta

pa da formatação do partido no

município está cumprida, con

seguimos entregar no Cartório
Eleitoral e também para a direção
provisória estadual cerca, de duas
mil assinaturas de pessoas que
apoiam a criação do partido. Ago
ra, estamos fazendo a composição
da comissão provisória, que será

composta por 13 membros. Ven
cida essa etapa, encaminharemos

para a comissão estadual, que vai

homologar a comissão municipal
provisória. Essa comissão provisó
ria tem como missão promover a

primeira convenção do PSD que
vai eleger o diretório e a executiva.

,i

o Correio do Povo: O senhor
tem pretensão de assumir a nova

sigla? E se tudo der errado, como

ficam os que mudarem de partido?
Konell: Estou numa situa

ção delicada, porque as vaidades
soam grandes nessa hora, Não

sou, membro do PSD ainda, não
estou disputando com ninguém,
mas se houver consenso para eu

assumir o comando do PSD, eu

, posso assumir. Ainda não tenho

compromisso formal com o novo

partido, não vou sair do Democra
ta antes do mês de setembro, e a

prefeita também não. A gente sabe

que o processo é complicado. Es
tive conversando com o Adernar
Possamai sobre essa dificuldade
de sair do DEM. O presidentedo
DEM de Jaraguá (Carione Pava

nello) foi destituído, mas continu
amos todos filiados no partido. E o.
Possamai tem um mandato e não

Ir I Ir -, " \ r,('1 í�( ,ff I �t,"t· "
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capaz de demovê-lo".
Com ascendência ideológica

no MDB, atual PMDB, Konell ficou
no partido durante 38 anos. Mas
devido à divergência política que
teve, em 2007, por causa' da filia

ção de Moacir Bertoldi na sigla, ele

pediu para sair. Hoje o democra
ta articula e apoia a formação do
PSD (Partido Social Democrático)
com as lideranças políticas da re

gião. A mudança de direita para
centro-esquerda não será proble
ma, segundo ele.

pode correr o risco.

OCP: Qual sua leitura sobre
as críticas de que o partido nasce

sem ideologia, depois de o prefei
to de São Paulo, Gilberto Kassab,
ter afirmado que o PSD não é de

direita, nem de centro e nem de

esquerda?
Konell: Essa é a nossa dúvida

também. Houve precipitação por
parte do prefeito Kassab, quando
afirmou isso. O PSD será um par
tido de centro-esquerda.

OCP: Mas então como ficam
os demitas, considerados até

pouco tempo os únicos a se assu

mirem como direita?
Konell: Para mim, essa mu-'

dança é tranquila, porque sempre
fui de centro-esquerda. Passei 38
anos no PMDB, e já estive aliado
com o PT, não terei nenhuma difi
culdade agora. Mas claro que para
quem tradicionalmente foi do
DEM esta mudança é mais difícil.

OCP: O momento político é de
incerteza quanto ao futuro?

Konell: É parecido com o que
eu vivi quando saí do P.MDB, por
causa do Moacir Bertoldi. Eu dis
se para a executiva do PMDB, que
se o Bertoldi entrasse para ser

candidato, não me restaria outra

alternativa a não ser me retirar. E
eu tinha a obrigação moral de de
fender as origens do partido. Disse
ao Carlos Chiodini que tínhamos
cinco nomes que ganhariam fol

gadamente do Moacir e ele não

acreditou, e me desafiou com isso.
Quando me desliguei, eu tinha
um projeto para entrar no PSB

(partido da vereadora Natalia Pe-
. ,

-esquerda"
Aos 66 anos, Konell revela que

está vivendo a melhor fase de sua

vida. "Me sinto disposto. Trabalhei
a vida inteira e quando me apo
sentei seis anos atrás me senti um

inútil. Fiquei dois meses em casa

e entrei em depressão". De volta à

atividade, ele é uma figura impor
tante e polêmica no cenário políti
co, mas afirma.que lia prefeita Ce
cília é a bola da vez" para disputar
as próximas eleições.

Konell não foge dos holofotes
da mídia, e tampouco das pergun
tas espinhosas feitas' pelos jorna
listas. Ele também não dá brechas

para tom mais emotivo, mantêm-se

sempre com postura firme e. séria.

Convidado, ele topou participar de
uma sabatinada proposta pela re

portagem do O Correio do Povo,
na última quinta-feira. Confira.

try), que meu filho era presidente,
na época. E naquele momento, o

Raimundo Colombo me procu-
, rou, marcou um compromisso em

Massaranduba, na inauguração da
Casa da Juventude, quando Dávio
Leu era prefeito, e lá conheci Rai
mundo e ele formalizou o convite

para mim e para a Cecília. Contei a

ele que estava .com meus direitos

políticos cassados. Ele .prometeu
me dar toda a retaguarda jurídi
ca para' reverter o processo. Tanto

que concorri a deputado estadual
em 2010. Não tenho mais nenhu
ma pendência judicial.

OCP: A prefeita Cecília decla
rou no fim do ano passado, em

entrevista ao OCp, que não tinha
a intenção de concorrer à reelei

ção. Mas agora parece que isso
mudou.

Konell: A Cecília estava muito
machucada por causa das duas

,comissões de investigação, do
Refis e da Schützenfest, instaura
das pela Câmara. Qual era a res

ponsabilidade da prefeita? Aquilo
tudo não passou' de uma farsa. E
como a Cecília não tem estrutura

para aguentar uma bomba des
se porte, eu a apoiei na decisão
.de não concorrer nas eleições de
2012, na época. Estavam fazendo

parecer que ela foi corrupta, e não
tem nada pior no mundo do que a

humilhação. Foi compreensível a

decisão dela, na época, de mandar
tudo para o "quinto dos infernos".
Mas agora com a finalização das

comissões, que não deram em ab- '

solutamente nada, isso mudou.

OCP: E quanto à Tomada Es
_ pecial de Contas referente à edi-

I , 1'"

ção de 2009-da Schützenfestt
Konell: Não tem relação' ne

nhuma com a CI da Câmara. Exis
te um .grande equívoco nisso que
está sendo dito na imprensa. O

que existe nessa tomada é R$ 268
,

mil, de empenhos sem licitação.
,

Quando fizemos a reforma do Par

que de Eventos, a Codejas (Com
panhia Desenvolvimento de Iara
guá do Sul), que a Prefeitura tem

99% das ações, foi incumbida de
fazer a reforma e fez tudo pautada
por pareceres jurídicos. Também
foram pedidos R$ 150 mil para
ajudar nas despesas da festa. O
dinheiro foi repassado para a Fun

dação Cultural. Ronaldo Raulino
foi o presidente da comissão da

festa, e o presidente da Fundação,
Jorge Souza, foi o vice-presidente.
A festa foi terceirizada para a As

sociação de Tiros, que terceirizou
o serviço com a Fábrica de Show.
O Ronaldo Raulino induziu o Jorge
a empenhar os R$ 150 mil direto

para a Fábrica de Show. Ai acon

teceu o erro. Eles deveriam ter

passado para a associação, que
daria o destino que quisesse, pois
tinha a subvenção para promov�r
a festa. Agora tem uma ação sendo

ajuizada pedindo a devolução do
dinheiro para Pábrica de Show. Va
mos levar para o Tribunal de Con
tas o contrato com a associação
feito com a Prefeitura e o contrato

da associação com a Fábrica de
Shows, para comprovar que não

houve desvio de recurso.

. OCP: Mas as irregularidades
que o senhor mesmo aponta jus
tificam a existência da Comissão
de Investigação que a Câmara
abriu. Não?

I ,
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Konell: Não porque a Câmara
não contestou essas questões. A
Câmara abriu a CI em torno da re

alização da festa. Isso porque uma

senhora de uma empresa de Ioin
ville e uma empresa de Iaraguã fo
ram reclamar com a Câmara que
não. tinham recebido. Ai foi pedido
uma CI para apurar de onde veio

aquele prejuízo de R$ 450 mil. Até

hoje os fornecedores de bebidas
não receberam. Eles foram convo

cados várias vezes para depor na

Câmara e não foram porque esta

vam na "maracutaia" do desvio de
dinheiro. Amulher de Joinville che

gou a receber a primeira nota fiscal
da bebida. Na época o chope custa

va R$ 4,50 e a nota foi emitida no va-

10r de R$ 7,50, cada chope. Pagaram
três pila de propina para a Fábrica
de Show em cada chope. Eu me

propus a pagar tudo desde que me

apresentassem a ordem de com

pra. Até hoje eu estou esperando.
E a Tomada de Contas é em

cima das ações pré-festa. E fomos
nós (Prefeitura) que pedimos a in

vestigação. Na época fui duas vezes

até a Câmara, e pedi para a presi
dente da Casa (Natália Petry) para
que a CI não acabasse em pizza.

OCP: E o dinheiro repassado
paraAssociação de Tiro?

Konell: O Ronaldo passou R$
25 mil da Secretaria de Turismo

para a Associação de Caça e Tiro.

Quando veio a confusão da festa,
convocamos uma reunião e o Ro-

,-

naldo disse que estava tudo em

ordem e que logo apresentatia a

prestação de contas. Ele não apre
sentou, então foi demitido. Quan
do o Ronaldo foi afastado, fomos

para a Secretaria de Esporte Turis-
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Secretário de Administração
e marido da prefeita, é hoje
o principal articulador

político do govemo
municipal e participa
das principais decisões

dogovemo

ARQUIVOOCP

mo, e não encontramos tudo, mas

dentro do que ficou estava a pres
tação de contas dos R$ 25 mil que
ele passou para a associação. E lá
dizia que o dinheiro foi emprega
do na organização da festa. Tinha

urna nota de 54 lâmpadas de pos
tes de iluminação, nove quilos de

malha. Eu fui atrás, e descobri que
todas as notas eram falsificadas.
Comeram R$ 25 mil da Prefeitura

sem aplicar um centavo na festa.
E as empresas estão todas no re

latório. Acionamos o Tribunal de

Contas, para justificar a aplicação
dos R$ 25 mil e instituímos uma

comissão interna na· Prefeitura

para averiguar este fato, e foi com

provado que era tudo falsificado.

OCP: O que resultou desta in

vestigação?
Konell: Os R$ 25 mil foram

devolvidos. As próprias empresas

que fizeram a "maracutaía' fica

ram
_

complicadas. Uma empresa
recebeu dois cheques, outras duas
receberam um cheque cada urna.

Elas endossaram os cheques para
a associação, e depositaram em

uma conta da Caixa Econômica.

Mas a comissão interna da' Prefei
tura não tem poder para pedir a

quebra de sigilo bancário. Então,
pedimos o dinheiro de volta para
a associação, caso contrário iria

explodir tudo, E 90 dias atrás, a as

sociação devolveu os R$ 25 mil.

OCP: O mal-estar causado

pela indicação de Lio Tironi como

secretário de Desenvolvimento

Regional pode atrapalhar a busca

de recursos para Iaraguã, já que a

princípio todos os projetos pas-
" .

sam pelo Conselho da SDR?

Konell: A Cecília tem a palavra
do governador Raimundo Colom
bo de que todo e qualquer relacio
namento entre Prefeitura e Estado
será feito de gabinete a gabinete. A

Prefeitura de Jaraguá nem vai par
ticipar do Conselho Regional, não

vamos precisar do secretário.

OCP: Então a SDR não tem

utilidade, de acordo com a sua

avaliação?
Konell: Essa é a mesma opinião

do governador. A dificuldade é a

aliança que impede ele de extinguir
as SDRs, que são bandeiras do Luiz

Henrique, que foi o responsável
pela eleição de Colombo. O que Lio

fez com Jaraguá nos dois primeiros
anos do mandato da Cecília não

dá para acreditar. Fomos tratados
como "quinta categoria". Não rece

bemos nem sequer "bom dia". Iara
guá com mais de 140 milhabitantes,
quem sabe a cidade de Santa Cata

rina com mais prejuízos por causa

das chuvas, recebeu R$ 350 mil da
Defesa Civil; e Corupá ganhou R$
6 milhões entre 2009 e 2010. Nós tí

nhamos promessa de receber os re

cursos para a pavimentação da Rota

dos Hotéis, e isso foi cancelado por
ação .díreta do Lio Tironi.

OCP: Não foi a falta de licita

ção que impediu o repasse?
Konell: Claro que não. Como

fazer uma obra sem licitação?

OCP: Quanto custou?
Konell: 2,8 milhões. Mas fize

mos tudo com dinheiro da Prefei

tura, e vamos inaugurar em julho.
O Lio Tironi foi o responsável de
não conseguirmos o dinheiro do
Estado para essa obra.

OCP: Quanto às eleições de

2010, como o senhor avalia seu

desempenho nas urnas como

candidato a deputado federal?
Konell: Cometi urn equívoco.

Não vivia só um momento de cri

se, como uma outra vinculação,
que era com o Cacá (Carione Pa

vanello), e para não fugir da minha

palavra acabei concordando com

Colombo, que veio aqui especial
mente para me convidar. Eu disse

para ele que eu 'não podia sair da
Prefeitura e deixar a Cecília sozi
nha. Ele insistiu. E fui para colabo
rar. Eu não tinha um projeto funda

mentado, não tinha nem dinheiro

para fazer uma campanha. Fui na

emoção. Além disso, as eleições
proporcionais têm outro caráter.
Numa eleição dessa ninguém é de

ninguém. Eu cheguei tarde. Deveria

ter definido o projeto antes. Foi um

equívoco, um erro.

OCP: Tem planos para elei

ções futuras?
Konell: Eleição não é assim

simples. Agora quem é bola da

vez aqui no município? É a Cecí

lia. Quem ganha a eleição hoje é

ela. O desempenho da Cecília em

todo esse período foi bom, ela

não saiu do primeiro ao décimo

lugar na avaliação feita pelo Es

tado. Esse Carlito Merss (prefeito
de Joinville pelo PT) nunca entrou

na listagem e ela nunca saiu. Hoje
a Cecília faz mais do que o dobro
dos outros candidatos juntos. A

candidatura com visibilidade é a

dela. Esse rapaz de Guaramirim

(Antídio Lunelli) não faz 'I%. Para

nós é excelente ter um adversário

facílimo de combater, além de el�
ser estrangeiro e inexperiente.

OCP: Como se desenha a com

posição de uma aliança hoje?
Konell: O PSDB não nos inte

ressa mais. Rompemos a alian

ça pela atitude deles, e entendo

que eles queriam sair da aliança.
Por isso pedimos para os comis
sionados tucanos colocarem seus

cargos à disposição e quem quiser
ficar vai ter que sair do partido.
Pode até ficar sem partido ne

nhum, isso não interessa. Inclusi
ve tem uma irmã do Lio na Prefei
tura. Agora, ela tem que pagar por
ele? É complicado.

Queremos que o vice da Cecí
lia seja o Dieter Janssen. Inclusive
o Raimundo' Colombo disse para
continuar firme nesse, objetivo,
devido à tamanha decepção com

o PSDB. Ele disse que o nome do
vice de Jaraguá deveria ser alguém
do PP e citou o Dieter, que ainda é

novo e por isso lhe falta experiência,
mas em quatro anos seria urnnome

ideal para Jaraguá e teria nosso

apoio. Na última eleição eu já que
ria isso, mas o Dieter não aceitou.

OCP:' O senhor é visto como

um político de personalidade
forte, vingativo e autoritário ao

tomar algumas atitudes. Como o

lida 'com isso?
Konell: O impulso de falar

sim. Já a minha postura em re

lação a determinados assuntos,
se eu tiver convicção de o que
eu defendo é o justo, nem o Papa
me demove, de maneira nenhu
ma. Isso faz parte do meu caráter
e não posso mudar, ou você tem

personalidade ou não. Agora não

tenho problema de relaciona
mento. Nunca tive motivos para
me vingar. O que aconteceu de

mais severo comigo foi a perda
dos direitos políticos. Perdi por
culpa minha mesmo. Contratei
um advogado que era meu ami

go e em quem eu confiava. Deixei
de pagar a Câmara, o que não au

mentou meu patrimônio, mas é ile

gal. Nunca vou tomar iniciativa, de
achincalhar alguém sem motivos.

Dizem que eu sou um alemão

grosso, mas não, eu sou a pessoa
mais amável do mundo, atendo a

todos, independente do horário,
nunca desligo o telefone.

OCP: Qual capacidade de in
vestimento da Prefeitura de 2008

para cá?
Konell: Hoje temos capacidade

de fazer obras de grande porte, e

algumas já estão prontas. Em 2009,
pagamos os R$ 6,3 milhões da divi
da do Bertoldi. E só agora, para as

obras maiores como os viadutos, é

que estamos contratando emprés
timos. E em 2010, emprestamos R$
3 milhões do Provia para compra de
equipamentos. Temos conseguido
investir mais. De que maneira? Eli
minamos algumas secretarias, an

tes eram 17 e hoje são 11. Cancela
mos o contrato da merenda escolar,
o que deu R$ 3 milhões' de econo

mia por ano. Não pagamos contas

de celulares. Quando entramos,
o município pagava 258 linhas,
do sobrinho, irmão, todo mundo
tinha aparelho. Hoje a Prefeitura
não paga celular para ninguém.
Com combustíveis, economiza

mos R$ 1 milhão, no cafezinho,
água mineral. Isso é o que é visão

de administrador. Por que o Moacir

não teve sucesso? Porque ele não

entende de .admínistração, �éII) de
ter tido urnavice que não ajudou.
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Silvia Kita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Fórum de Jaraguá do. Sul

inaugura a sede própria .

o terreno foi doado pela administração
pública na gestão do ex-prefeito Eugênio
Strebe. O prédio recebeu o nome de "João
Thomaz Marcondes de Mattos", por indi-

f' cação do Deputado Otacílio Pedro Ramos,
que na ocasião enalteceu a grandiosidade
da obra e seu patrono. Marcondes de Mat
tos exerceu a função de Juiz de Direito em

nossa cidade de 16 de maio de 1949 até 20
.

,de maio de 1953.
A obra custou aos cofres públicos Cr$

26.692.000,00 (vinte e seis milhões seiscen
tos e noventa e dois mil cruzeiros). Na épo
ca da inauguração era considerada a obra
mais moderna do judiciário catarinense.

Oprédio da Prefeitura não possuía mais

espaço para as atividades tanto do Fó

rum, quanto da Prefeitura, dos cartórios.
Assim pensou-se em uma edificação so

mente para o judiciáriojaraguaense.
No dia: 18 de junho de 1981 a nova sede

do Fórum foi inaugurada, com a presença do

governador de Santa Catarina, Jorge Konder
Bornhausen, do Deputado Otacílio Pedro

Ramos, do Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Ivo Sell, do Secretário de Jus-

'

tiça Neudy Massolini, do prefeito licenciado
Victor Bauer, do prefeito. em exercício Sigolf
Schünke e do Secretário de Obras e Transpor-

'

tes do Estado, Esperidião Amin Helou Filho. ..

ARQUIVO nrsromco

Sede do Fórum de Jaraguá do Sul inaugurada em

,18 de junho d� 1�8�._ Acervo ArquJvo Bistó��o��$ f ."

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famílias
evoluindo.

Notas
• Precisa-se de dois aprendizes na Oficina
Mecânica de Lowitz e Singendonk. Junho 1927.

• Nomeada professora da Escola do Jaraguá
Esquerdo a Sra. Eulália Benevenutti. Julho 1927.

• Osório Soares pede exoneração do cargo de

Encarregado do Posto Fiscal Municipal da
Estrada Jaraguá. Foi substituído por Alfredo
Fiedler. Julho 1927.

Outras inaugurações
de IS de junho de-lgSl
Junto ao prédio do Fórum, no mesmo ato, foi
também inaugurado o asfaltamento da Rua
Walter Marquardt, entre a Ponte sobre o Rio

, Jaraguá e a entrada do Bairro "Rio Molha". No
final da tarde era inaugurada a Ponte Alberto
Bauer, de concreto, sobre o rio Itapocu em

Nereu Ramos. Com 129 metros de extensão,
era considerada a maior ponte em concreto

armado do município. SigolfSchünke, prefeito
em exercício; comentava que esta obra era um -

marco para o desenvolvimento da região de
Nereu Ramos, sendo aguardada por muitos anos.

ANUNCIANDO...

Fermento em pó
o fermento em pó,
indispensável na arte de fazer
bolos e doces, passava a ser um

produto muito útil na cozinha
da comunidade local. Começou
a ser importado dos Estados
Unidos em 1923, somente na

décadade 30 é que passa a ser

fabricado no Brasil. Conforme o

anunciado, com o fermento se

obtinha excelentes resultados
na confecção de doces.
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Falta de cimento deixa os
-

,

.

,

.

,

.

construtores preocupados
Problema causado por

'questões de logística e

aumento da 'demanda na

construção civil já reflete

no aumento dos preços

JARAGUÁ DO SUL
.

,

PEDRO LEAL

/\ falta de cimento na região, problema que
, rlacontece há cerca de três meses, deve conti-

.'

nuar por no mínimo mais 30 dias, segundo o pre
sidente da Fecomac (Federação das Associações
dos. Comerciantes de 'Material de Construção de
Santa Catarina), Heririque Loja. "Inicialmente, o

problema havia sido causado pelos desmorona

mentos na BR-lO 1, entre Joinville e Curitiba, o que
atrasou as entregas. Mas um aumento de 10% nas

obras da construção civil fez com que a deman
da crescesse e o mercado não tem conseguido
acompanhar", comentou.

' ..

Pará solucionar oproblema, uma nova fá
brica de cimento passou a operar em Imbituba

no dia 7, produzindo duas mil toneladas por
dia. Por volta do dia 15 de julho, outra unidade
deve passar a funcionar em Vidal Ramos. Iun

.to com as novas fábricas, a Fecomac ampliou
o' centro de distribuição em Joinville, que

,

, abastece ,a região. Mas, segundo Henrique, '

mesmo com o abastecimento normalizado,

.

a escassez deve se estender mais alguns dias.

"O consumidor vê que está faltando cimento,
e para garantir acaba comprando mais do que
precisa. Essa prática de fazer estoque gera falta

de material", explicou.'
,

' .

O gerente de uma loja de materiais de cons-

trução do município, Olmíro Marczynski, afirma

que os clientes estão sendo colocados em uma

listade espera, pois mesmo quando 'as entregas
chegam em dia, não duram o bastante. "Recebe
mos cerca de 800 sacos de cimento por dia, mas

eles desaparecem em questão de minutos. Agora
(quinta-feira) estamos só com três sacos e já estão
reservados", contou. Conforme Olmiro, as lojas
estão fazendo acordos comas construtoras'para

garantir o abastecimento das obras.
'

Uma das consequências da falta do produto
no mercado é o aumento do preço. De acordo
com o vendedor de uma loja especializada do

'

município, Rubens José Miranda Ferreira, há
. cerca de quatro meses o saco de cimentá cus

tava R$ 18,99 à vista, e agora está R$ 22,90, uma

, diferença de quase R$ 4 .. "0 problema da escas

sez acabou coincidindo com o reajuste feito
.

pelo fabricante, que está sendo repassado agora
. para os clientes", comentou.

O mestre de obras Gilmar Motta comentaque, .

para garantir o cimento, as construtoras estão,

, .comprando o material com pelo menos uma se

mana de antecedência.."Pedimos na última sexta

ferra e só recebemos hoje. Eu fiz o pedido para 100

sacos de cimento, mas só recebemos 50, se não

agendarmos tudo direito, vamos acabar sem".

. ,Em uma loja da região, os únicos três sacos de cimento d_isponíveis já estavam reservados,
.

'
.

'._.... ,

.. '

A meta que 5,5 mil crianças rece-
"

bam a dose na cidade.

Hoje é, o dta D contra a paralisia infantil
,

Hoje é o Dia D da Campanha
Nacional de Vacinação Contra a

Poliomielite, doença também co

nhecida como paralisia infantil.
Em toda a região,' as unidades de
saúde com sala de vacina de' Ia
raguá do Sul ficam abertas das 8h
às 17h, sem fechar para almoço.
Todas ás crianças de zero a me

nores de cinco anos devem ser

imunizadas" mesmo que esteja
com todas as vacinas em dia. A
expectativa é que mais de 15 mil

criànças tomem a "gotinha".
"Convocamos

.

os pais para
levarem seus filhos, junto com a

carteírinha de vacinação, à uni
dade de saúde com sala de vaci

na mais próxima para tomar �s
gotinhas", ressalta o secretário da

, Saúde de Jaraguá do Sul, Francis- '

co Garcia: A campanha contra a

paralisia infantil encerra no dia
Iode julho. Ele lembra que; pa
ralelamente, os pais terão hoje a

última chance de vacinar contra

. a gripe os filhos de dois aos cin-
Mais de 15 mil crianças devem co anos através da Campanha

sm:im�� �,�� I' ,� ,.' J Munícipal.de Vacinação Infantil.

BARREIRAS

Além de, manter as unidades
de saúde abertas hoje, as Prefei
turas de Massaranduba e Schro
eder montaram "barreiras de

.imunização" Em Massaranduba,
foi montada uma área em frente
à Apae, enquanto em Schroeder
foram.armados pontos de vaci

nação no trevode saída do muni

cípio, em frente ao mercado rede

Top no Rancho Bom, e na escola

Frida Hanz Krauze.
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Medo de ficar sem a nova safra
-

,

Baixo preço da saca motiva protesto de

rizicultores. Produto deveria custar pelo
.

menos R$ 25,80, mas já chegou a R$ 13

o problema já foi a falta de lu
.cro - quando os valores caíram de

R$ �m em 2003, passando por R$ 33

Cerca de 15 tratore�, 30 produ- em2008eR$28em2010.Agora, os

tores de arroz e farxas de pro- rizicultores não têm sequer condi
testo. Este era o cenário' no trevo ções para arcar com os custos da

.

da SC-474, em Massaranduba, na produção, que aumentam gradati
manhã de ontem. A mobilização vamente. "Tem muitas dívidas que

_é a segunda que os rizicultores, vencem _nos próximos dias. O di

promovem este ano, e o' motivo é nheiro que era pra vir, já veio. Não

o mesmo que os tirou de casa em temos óleo diesel' para os tratores

fevereiro: o baixo preço pago pelas e há a possibilidadedenão conse

sacas de arroz e a consequente di- guir mais plantar. Não temos ren

ficuldade para pagar as dívidas. da. Não sei o que fazer", desabafa o

Segundo o presidente da Arín- produtor Genésio Giovanella.
ca (Associação dos Rizicultores' Atualmente, existem em Mas

do Litoral Norte de Santa Catari- saranduba seis mil hectares de

na); Orlando Giovanella, este é o plantação de arroz, pertencen
quinto ano em que a diminuição tes a 800 produtores e com uma

dos preços é· sentida. Na última . produção média de 140 sacas

safra, as sacas foram vendidas por por hectare. Depois da mani

R$ 19,05 cada: - ainda que o valor festação, mar.cada terminar às

.mínímo fixado pelo governo seja 13h3'O, os produtores entrega
de R$ 25,80. Na safrinha o valor foi

.

ram reivindicações pedindo a

ainda menor: entre R$ 13 e R$ 14
_ renegociação das dívidas nos

por saca de arroz. bancos de Massaranduba,

MASSARANDUBA

BRUNA BORGHETI

FOTOS EDUARDO MONTECINÓ

Orlando GiovaIteDa diz que redução no

.� ela saca acontece há ciàco anos '

Produtores rQI'ais se reuniram � trevo ela SC.474·ontem para cbamar atenção e pedir renegociação de dívidas .

A crise também inclui a rene- nanciam os veículos, mas não Outro problema é a burocracia

gociação de dívidas - os produ- conseguem pagar sequer a en- existente para que um produtor
tores pedem para pagar os valo- trada. "Para comprar uni tratar consiga trocar uma máquina agrí
res pendentes com um prazo de de 80 mil, precisam hipotecar - 'cola-.9 que deveria ocorrer a cada
180 mêses - e a faltade merca- um terreno de 800 mil. precisa-, 12 .anos; "Enquanto qualquer
do, já que. a importação de" moz mos de uma política de finan - pessoa . saí de uma concessíonã
dos países do Mercosul diminui. ciamento fixo e a diminuição da ria com um carro no mesmo dia,

'

o consumo do produto brasileiro. carga tributária desde a fabrica- é muito difícil para nós conseguir
O setor de venda de máqui - ção das peças que compõem as financiamento. Leva até um mês

nas agrícolas também passou a máquinas", explica o vendedor. 'e meio só para resolver o proces
sentir os efeitos da crise. Ander- Nó Brasil, houve isenção de tri- -80 dahipoteca no cartório e pagar
son Luiz Atanásio, que trabalha butos naprodução de máquinas' outras taxas': ressaltaOrlando Gio-

.

na área, .afírma qué�mui�,os, fi- ,I agrícolassorpent�atê 1984. vanellapresídentedoArínca.

PEDIDOS

Para a crise'
diminuir
• Operacíonalização

de mecanismos que
garantam renda ao

produtor, como prêmios
em deterrnínados casos;

• Acerto com. a Conab

(Companhia Nacional
de Abastecimento) para
realizar um mutirão de
técnicos e assim acelerar.
o credenciamento dos

armazéns;'

• Efetivação da Medida
. Provisória nv 519, que.
permite a doação de até 500
mil toneladas de arroz para
a assistência humanitária

(já aprovada no Senado);

• Intervenção do governo
federal parapor fim à

guerra fiscal entre os

Estados. O pedido dos

produtoresé que o governo .

regule ostributos para
garantir a competitivídade:

• Diminuição da carga'
tributária incidente
sobre os insumos diretos

aplicados na Agricultura,
como é o caso do

. óleo diesel, e sobre as

máquinas agrícolas;
.

,

• Suspensão por um ano da

importação de arroz do

·Mercosul;

• Renegociaçã-o com prazo
de 180 meses da dívida
bancária de investimentos
e custos da produção'

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul'l 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259'-300,
Jaraguá do Sul-- SC - E- mail:

Jgsvar2@tjsc.jus.br •

juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
\

Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Deelaratôrla n° 036.10.004457-9
Autor: Auto Mecânica Nicoluzzi

'Réu: Rota Produtos Automotivos

Citando (a) (s): Rota Produtos AutornotivossRua Duarte da Costa, 830, Michel-
CEP 88.803-150, Fone (049), CRICIÚMA-SC.'

'.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em

local incerto ou não sabido, fica (rn) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder
(em) á ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.

AOVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, pressurnir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos .articulados pelo autor na petição inicial

(art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no laçai de
costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraquádo Sul (Se), 16 de maio de 2011.
\ t ! t 'I � 'I: �. ,� '" "
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o CORREIO 00 POVO
FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE JUNHO DE 2011

o Correio do Povo - A Feira do Livro já
foi responsável pela venda direta de mais
de cem mil livros. O que isso representa?

Carlos Henrique Schroeder - Uma

revolução cultural, pois sem a feira esses

livros não circulariam com esta intensida
de. E não podemos esquecer a máxima do
Mario Quintana: "Os livros não mudam o

mundo. Os livros mudam as pessoas, mas

são as pessoas que mudam o mundo".
Então estamos mudando Jaraguá do Sul,
com uma feira alegre e viva, recheada de
livros e histórias.

OCP - A Feira do Livro assume cada
vez mais facetas. Além da literatura, une

outras artes, como a música e o cinema.
Como ela serã no futuro? Quais os planos
da organização?

Schroeder - A literatura não tem limites,
é o terreno da liberdade, e sempre dialogou
com todas as outras expressões artísticas,
por isso sempremantívemos a feira aberta a

todas as questões. Por exemplo, no ano pas
sado trouxemos um cartunista/desenhista
(Mauricio de Sousa), um músico (Hum
berto Gessinger), um jornalista/historiador
(Laurentino Gomes) e um médico/escritor

(Moacyr Seliar), mas todos com livros que
são sucessode crítica e público.

Por mim, e sei que pelo restante da
comissão organizadora também, a feira
seria muito mais hi-tech. Até tentamos

trazer o cinema 6D para a feira este ano,
mas não conseguimos, ficaremos com o

3D, que já tínhamos no ano passado. Por
nós a feira teria mais a cara de videogame,
de RPG, e já teríamos Kindles e Ipads
nos estandes, para todos se acostumarem

como futuro. Mas faltam verbas, fazemos

milagres com os recursos que temos. Sor
te que contamos com o apoio do O Cor-.
reio do Povo e da Weg para conseguimos
equilibrar as finanças.

OCP - A programação privilegia o pú
blico infantil e adolescente. Por quê?

.

Schroeder - Queremos a médio e lon

go prazo transformar a cidade em uma

cidade de grandes leitores, então estamos

investindo na formação de leitores, insti

gando e provocando os jovens para que
vejam na literatura outro caminho, uma

possibilidade.

OCP -, Corno você avalia o envolvi-

Em Junho:

Super promoção!
Sorteio de 5 brindes

especiais no mês
dos namorados.

. US •
A revista da mulher inteligente!

mento dos jovens jaraguaenses com a

arte e a literatura especificamente?
Schroeder -:- Está crescendo, está mu

dando, e muito. Quando. cheguei aqui, há
.

quase dez anos, a cidade era um deserto
cultural, se encenava uma ou outra peça
de teatro, raramente se lançavam livros,
e a juventude ficava isolada, nos bairros,
sem acesso à quase nada. Hoje percebe
mos que está tudo muito diferente, há
bons projetos acontecendo e circulando
nas escolas, e a criança e o adolescente
estão lendo cada vez mais, sinto uma sede
de cultura.

ARQUIVOOCP

Sinto falta de uma

postura do governo
estadual, que tem

sido um horror

para a cultura em

Santa Catarina. Sem

política cultural

alguma e muitos

equívoco.

Não podemos
.

esquecer a máxima
do Mario Quintana:

"Os livros não
mudam o mundo.
Os livros mudam
as pessoas, mas

são as pessoas que
mudam o mundo.

NO FUTURO
SchroecIer: queremos
a médio e longo prazo
trànsfonnar Jaraguá
do Sul em wna cidade
de grandes leitores

da literatura na microrregião atualmen
te? Há evoluções? Quais?

Schroeder - Os governos municipais
e o Federal têm feito um bom trabalho,
com editais, abastecimento das biblio
tecas, cursos, guias de leitura. Mas sinto
falta de uma postura do governo estadual,
que tem sido um horror para a cultura em

Santa Catarina. Sem política cultural algu
ma e muitos equívocos.

OCP - O que é preciso ser feito para
que a literatura esteja cada vez mais rela
cíonadaao cotidiano da população?

Schroeder - Investimento, maciço, pla
nejamento e, principalmente, ousadia.OCP - Qual a grande atração da quin -

.

ta edição da Feira do Livro?
Schroeder - Para o público adulto, OCP - E os autores em geral, eles têm

com certeza é o Arnaldo Antunes, que aporte suficiente para produzir literatura

pela primeira vez vem conversar com a na microrregião? O que ainda falta?

plateia aqui na cidade sobre poesia, mú-
I

Schroeder - Acredito que sim, os es

sica e artes visuais. Ele já veio outras ve- critores daqui estão chegando a um nível
zes, mas para cantar. Agora vem bater um muito alto. Nós temos uns cem escritores

papo. Para o público infanto-juvenil, é a produzindo regularmente na cidade, acho

Angela Lago, uma' das maiores autoras que mais do que em Joinville. A cena aqui
para crianças do mundo. é muito forte, acho que só perdemos. para

Florianópolis, pois lá tem a UFSC (Univer
sidade Federal). 'OCP -,.Gomo você enxerga a.situação
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. O 11 dos químicos / Aquele que chefia, que dá as

ordens
2. Provido de extremidade aguda e perfurante
3. Naipe do baralho em forma de um trevo negro / O

cineasta espanhol Bunuel (1900-1983), de "O Cão
Andaluz'; e "A Bela da Tarde"

4. Mirai (Fig,) Prudência, habilidade no encaminhar um

assunto
5. Região que constitui um dos mais importantes ecos

sistemas do Brasil
6. Instalação usada para se acender fogo para aqueci

mento de ambientes
7. O verbo fundamental que expressa o movimento, a

locomoção I Sigla de uma sociedade' cujos mem

bros não figuram com seus nomes na razão social
8. Determinar o preço
9. Pequena cidade pernambucana da região de Itapa-

rica
10. Associação Brasileira das Agências de Propagan- iO

da I O astrônomo norte-americano Seagan (1934-
1996) J j

11. Cauda / Grande lagarto do Brasil
12. Importante cadeia de montanhas da Europa central j 2

13. Maior I Recluso em cadeia.

VERTICAIS
,1. Pancada aplicada com a palma ou as costas da mão

aberta / Fazer uma relação de pessoas ou coisas
2. Tatear I Tábua retangular destinada a cálculos usada

na Antiguidade
3. Elogiar, enaltecer / Finalizar
4. Que não consegue dormir / Conjunto de partículas

gasosas emanadas de líquidos, que se difundem ou

ficam suspensas no ar

5. O meio da ... bota / Arrancar / As iniciais da atriz
Pillar

6. Mesa onde se celebra a missa I Amamentar
7. Alfândega I Pequena cidade baiana próxima a Se

abra
8. Grupo espesso de plantas arborescentes / (Zool.) Da

família de animais metazoários a que pertencem os

lagartos
9. Unir duas coisas por meio de composição metálica

fusível I Português,

"
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SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

,\ '

PREVISÃO DO TEMPO

','

.�,
?j- Sábado com

céu,nubado
Em todo o Estado, o sábado
será de tempo instável
com chuva. No decorrer
do dia, ocorrem melhoras
devido ao afastamento da
frente fria para o oceano,

Temperatura estável devido
à chuva,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C

MÁ)(: 22°C

DOMINGO

MíN: 14°C

MÁ)(: 22°C

SEGUNDA

MíN: 14°C

MÁX: 24°C

No domingo, o céu de Santa
Catarina tem a presença de sol,
porém ainda com muitas nuvens.
Chuvas isoladas estão previstas
para todas as regiões. Isso

porque, áreas de instabilidade

seguem sobre o Sul do país.
Temperatura estável. Vento de

nordeste, fraco a moderado.

Ensolarado Instável'

'"",,,,,

Parcialmente
Nublado

(�.
Nublado' Trovoada

, t\

Depois de um fim de semana com a

presença de áreas de instabilidade,
na segunda-feira, a chuva persiste,
dessa vez, devido à chegada de
uma nova frente fria ao Sul do país.
Ela traz instabilidade e pancadas
de chuva em todas as regiões
catarínenses ao longo do dia. As

temperaturas entram em declínio.

NAS- B.ANCAS

TERÇA
MíN: 16°C

MÁ)(: 27°C

SUDOKU

4 I 1'''' 2
I'

6 9 315
2 51 I 1 1

5 2 1

3 4 ,9
517

.,

I1 8,I
-

9 ! 15 �6
I

1'3 8 6 9

1 8 j 4

Preencha uni quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
, Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Sé ViJd PAR/t .. ,.

LACERDÓPOLlS
o sábado será chuvoso

em Lacerdópolis. Os
termômetros registram
temperatura mínima de
15°C e máxima de 27°C

,

neste município localizado
no interior d,o Estado, nas

proximidades de Joaçaba.

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

� ... . ., •• \ I

,

1,1' , .,,· •• H I' \ '

.... , ., � ;. i � a t .. " r , ", 'I. • i. i'� � �. .', � •
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ara
Beatriz Sasse BD" beatriz ..sasse@terra.com.br I 8433 0306

AFTER
HOUR

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Delícias de inverno
A Bier Haus Choperia está oferecendo fondues de queijo, carne e cho
colate em seu cardápio. A casa atende de segunda a sexta das 11 às 13

horas e de sábado a domingo a partir das 18 horas. Contato: 3275-4866.

(47) 3368�2168
1!'�.I, .. 't� ..... ,.

22 a 26 de Junho
das 14 as 22 horas

ARENA JARAGUA'
Rua Gustavo Hagedorn n? 636
Nova (3rasília - Jaraguá do Sul -se

"

Entrada Franca!

'PROGRAME-SE!

DIA 18
PARQUE AQUÁTICO oCAÊ -

Guaramirim·
A partir das 10 horas rola A Nossa Féijoada

que promete 12 horas de festa. Entre as

atraçõesmusicais,pagodedogrupoKibelleza,
DJs Kbeça, Bibbe Andreatta, Will e Alan e

mais sertanejo com Alex & Will,ian.lngressos
antecipados em Jaraguá no Smurf's Lanches,

em Guaramirim no Posto 28 e Virtual

lnformática.em Massaranduba no Pipas
Lanches e em Schroeder no Posto Mime.

ZUM SCHLAUCH
"DiamondTour"do DJ FMZcom lançamento

do CD Mixtape Hip Hop Diamond Vol.l.
Com ótimas mixagens, muita interação e

bom gosto musical, FMZ vem conquistando
o público nas principais baladas do Brasil.

Mulheres free a noite toda e homens pagam
.

RS 7. Também som house do DJ Igor Lima.

LONDONPUB
Apresentação do DJ uruguaio Sothmen e

warm upcom Markus.lnqressosantedpados:
RS 20 eles e RS 10 elas a venda no Posto

Mime (Reinaldo) e Center Som (shopping) .

LlCOBAR
Shaw com Songs For Friends - Floripa.

lVlOVlNG UP - Schroecler
Balada Vou Sim! Quero Sim! com sertanejo
universitário de Elton e Fernando, DJ Cah

Silveira, MC Klebinho e mais DJs Rodrigo ,

Avelino, Eddy Amaranto e Diego Feller. Elas
free até 23h30. Bilheteria antecipada a RS

15, elas free até 23h30. Ponto de venda:
Schroeder: Posto Mime, Trapp e Net Land;

Guaramirim: Posto Maiochi; e Jaraguá:
Smurfs Lanches e Posto Mime (Weg 2).

ESPAÇO DO OCA
Festival A Hora do Rock n'RolI com as bandas

Clube da Monareta, Strato Feelings
e Tampa do Caixão. Início às 23 horas.

Ingressos: eles RS 10 e elas RS 5.

MOMMA. - Pomerocle
Ladies Free até Oh30 e sertanejo de Teddy

Texas e mais DJ Johnny Léo.

DIA 19
L,ONDONPUB

Shaw com Alex & Willian, sertanejo
universitário. Ingressos na hora a RS 5 elas e

RS 15 eles.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e domingos

e double chopp de terça a quinta-feira,.
das 19 às 21 horas.

CHOPERIA ARMAZÉM -

Massaranduba
Jogos no telão toda quarta e domingo.

Reservas: 3319-2578.

CURUPIRA ROCK CLUB
Ensaio Região Rock com as bandas

jaraguaenses Rota de Saloon e Porthos Bar,
as joinvilenses Os Bacamartes e Turnovers

e o debute da Chinchilas Selvagens, de
Schroeder.lnício às 15h. Entrada grátis.

Cafeteria
Jaraguá finalmente vai ter uma O Sesc informa que reabriu a

franquia do McDonald's!A Cafeteria com novo cardápio e

grande rede internacional de administração do próprio Sesc.
lanchonetes fechou contrato Deliciosos pães de queijo, café
com o Shopping Center cappuccino, cheesecake, suco

Breithaupt e as obras iniciam natural, açaí, empadão de frango,
em julho com previsão de salada de frutas, quiche, além

inauguração para outubro. O de deliciosas sopas a partir das
Mciionald's.ocupará o espaço 11 horas da manhã. Horário de.
da antiga choperia, no segundo atendimento é de segunda a sexta'
piso e terá um quiosque de das 8h30 às 2lh30 e aos sábados

.

sof(Jé't'ês'ntlptihi�'tró 'piS(f.·
... ·•·•· .. tla��tt�s�1·1lr...COn'lmO� 32'fS"-?f300.

CTG VELHA QUERÊNCIA
.

IX Rodeio Crioulo Nacional até domínqo,
entre as atrações musicais, baile com o

grupo Sinuelo Pampeano no sábado e

Moisés Oliveira e grupo Eco do Pampa na

domingueira. O CTG fica na rua

. Eurico Duwe, 6770, no Rio da Luz.

Informações: 9118-2002.

ARENA JARAGUÁ
A JA Produções e Eventos promove Country

.

.

Festival com Eric & Matheus, Grupo Kanoa,
Lucas & Renan, Nadinha Santoro e Léo

Lima. Mega estrutura de palco, som, luz,
quatro bares, área vip, camarotes e 8 horas

de música. A abertura dos portões às 19�30
e início das apresentações às 21 horas com

abertura de Léo Lima. A classificação do
evento é 16 anos. Ingressos antecipados
na rede de-postos Mime (Jaraguá do Súl,

Pomerode, Guaramirim e Shoroeder),
Center Som (Calçadão, shopping e Joinville).
Ingressos meia entrada só com carteira de

estudante ou com um quilo de alimento, na '

bilheteria do evento. Contato: 41 3077-7151,
ou siga no twitter: @festivaljaragua.

SEMINÁRIO DE CORUPÁ
3° Car Shaw com exposição de carros

antigos, Hot Roads e acessórios, Feira de

peças, Fausto Bug Shaw, Equipe Star Boys,
Campeonato de Rebaixados, disputas de
som automotivo, Fiorino Acustic Sound,
Caminhões Truck Force, Motos Tunning,

novidades no mercado e muito mais.

A partir das 10 horas.

LICOBAR
Domingo House com DJ Rodrigo Reuter.

Cincomulheresentrandojuntasganhamum
espumante. Double Smirnoff a noite toda.

TEATROGATS
A partir das 18 horas, exibição do filme

"Tempos Modernos" com Charlie Chaplin,
além de apresentação musical de Thiago

Daniel (violão), Suzi Daiane (flauta) e

Cia. Avenida Lamparina.

McDonald·s
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Bastidores
ObiChO tá pegando e as emoções são

muitas nas últimas semanas de Insen
sato Coração. E a trama reservou mais uma.

No caso, outro assassinato! Bem na linha de

"quem matou Odete Roitmani", de Vale Tudo,
aquela antiga novela de Gilberto Braga. Só

que desta vez com um tempero a mais: será
um assassinato gay! Com direito a todos os in

gredientes de violência e preconceito próprios
do tema. Assistam e confiram!

Leitor fiel
o leitor fiel é o grande amigo, destacado

presidente da Raça Tricolor, Xororó ,

que sempre lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa sociedade.
Valeu mesmo!

Flores ... Plantas - Vasos ... Buquês
Cestas de café da manhã

---, I 73 3 f:

/C,

tfleftatlleodoro da Fonseca, 632
Centro .. Jaraguá do Sul .. se

Junqu�ira
As pessoas que têm a honra de conviver
com o radialista e empresário Junqueira Jr,
da Rádio Brasil Novo e Nóbille Ambientes,
agradecem a Deus por mais urn ano de
vida desta pessoa iluminada. Junqueira é
o aniversariante do fim de semana, muda
de idade domingo, dia 19, e será bastante

homenageado. Parabéns, amigo! Que Deus

abençõe você e toda a sua família. Mil vivas!

Torando o aço!
Cá entre nós, tem gente aqui pela cidade
"torando um aço", mais perdidos que
barata tonta. Por quê será?

Pisou'no toco
Só para Raicas e Giseles. - Dizem por aí

que em recente acontecimento social, urna

bonita socialite quis inovar e dar uma de

modema, mas pisou na bola... lá pras tantas,
trocou os sapatos e colocou um par de belas
havaianas, oferecidas na festa. O resultado
foi urn desastre!!! Acostumada no salto,
caminhava remando igual ao personagem
da televisão Dulce, de Morde &b Assopra,
vivido por Kássia Kiss. Navegar nas havaianas
em festas estreladas só mesmo sendo esguia
e descolada, e sabendo pisar como as übers
model Gisele Bundchen e Raicas.

moagoncalves@netuno.com.br

MAURÍCIO HERMANN DIA DO SIM'
Lucas e Franciele

sobem, hoje às

19h30min, o

altar da Igreja
São 'oão Batista.

Após a cerimônia '

recebem em

alto estilo no
\

Baependi

SSêaf)ital
NIVER,
Este colunista
com 'unqueira
'r, o grande
aniversariante
do domingo

• Na quarta-feira estive
no Restaurante Típico da
Malwee e aproveitei para
aquel(J papo CCJ1l]tlíl tiona
do pedaço, a gente boa
Marlise. E; claro, saborear
um delicioso vinho da
Vinícola Pericá .

• Dia 22 de junho, por
"

uma ocasião especíal,I 1
"

terá mais um eneontro na
, .1,· '_ , ,

,

Gar,agem. Os ,''sóéios''estão
convocados.

www.berlirnarnbientes.cem.br

Os quinze
anos de
Ncitália
Natália Santos Lopes
Gama até que resistiu

('rião quero festa!"), mas

acabou concordando em

comemorar seus qumze
anos, na quinta-feira,
com um jantar, na bela
residência da família, que
reuniu parentes e amigos
mais chegados. A própria
"norma" Maria Gama
Guimarães "puxou" o coro
dos parabéns!
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Uenha namorar seu Fenpar e descubra". �,oo;o
q�e é paiHão à ri el ra I. ta .-"� 00'0:

o

00 ooA Fenp�r tem empfeendlmentosooo
.

. o

.

que sao uerdadeiras '.
-

�/o ..

o

.

°
.

. um para ca a estllp-'
. e todos para se C &p

.

. apal ,on-ar. .'

o Imperialis foi planejado para quem quer morar'
com praticidade na Barra do Rio Cerro.

. Se praticidade combina com seu estilo,
seu apartamento é um Fenpar. .

Venha namorar o seu na Central de Decorados .

.

'
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MAURÍCIO HERMANN

ESTILO Ana Claudia Warginoki,
toda estilosa na London, quinta·feira

t , -

Níver' d'o Fogaça
) meu amigo, o advogado Eduardo Fogaça, que anda meio

sumido, certamente é o aniversariante mais festejado do

Iomingo, 19. Parabéns! Felicidades, sempre!

Espaço
doOca.
Três bandas

-

movimentarão hoje o

Espaço do Oca: o Clube
da Monareta, Strato

Feelings e Tampa do
'Caixão. Todo o frege
será acompanhado pela
galera do programa de
rádio A Hora do Rock -

que vai ao ar todos os

sábados, das 19 às 21

horas, pela União FM.

Plásticas
Muito comentada a

coluna do cirurgião
plástico Dr. Rodrigo
Agacy, na Revista
Nossa. Ele dá as

melhores dicas de
como proceder para a

realização da cirurgia
plástica com sucesso.

Vale conferir. Mais

informações no e-mail

r.agacy@uol.com.br.

l-

I

MAURÍCIO HERMANN

BELEZA Nádia Vieira desfila sua

beleza nas passarelas da London Pub

t,"
/',

.' O,� peqil�n�$,l'
'

ptos ql..e"se, '

'\

'Quem será?
Vai ganhar um prêmio \

quem mandar para meu

e-mail quem é o dono do

coração da sarada gata
Maria Luiza Santana. E

olha que a especulação
entre a galera'é grandc' '�'_J��"�������JI����
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SCHROEDER.ES�OR

CRÔNICA
ADIOS!

Não vou a enterros. Geralmente corto relações com

os amigos que morrem, o que me dispensa desses

compromissos. Mas infelizmente tive que comparecer
ao meu. Estou aqui, esticado, rijo e gelado, esperando que
fechem de uma vez a porcaria deste caixão para sumir na

eternidade. A minha vontade é dar uma de Brás Cubas,
abrir os olhos e dizer: "Ao verme que primeiro roeu

as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa

lembrança estas memórias póstumas" Mas não acredito
em ressurreição, aliás, devo ser a única alma penada que
é ateia (se pudesse, vagaria por aí assombrando com

um exemplar de "O ser e o nada" do Sartre nas mãos).
Aliás, não acredito mais em porcaria nenhuma, nem no

descrédito (duvido até da minha dúvida). O modernismo
tinha certeza de tudo, o pós-modernismo optou pelo
acaso e pela incerteza, eu nem na morte acredito, e olhe

que estou morto. ParaAfIonso Romano de Sant'Anna
há uma geração que acredita na certeza da incerteza, eu

discordo dele, mas não tenho certeza. Bom, isso é mais

complicado que ler Mallarmé traduzido em Mandarim,
vamos às coisas simples: a vida, por exemplo. Não sei
se a vida é realmente cheia de som e fúria, e contada

por um idiota, como já disse Shakespeare em Macbeth,
mas passamos nossa existência buscando um sentido, e

por fim descobrimos que ela é algo como uma peça do
,
Gerald Thomas.

Avida é realmente um teatro sem ensaios? E nos cabe

representar bem, cada qual, o seu papel, para além do
bem e do mal? Talvez sim, o Milan Kundera acredita que
sim, no seu ''A insustentável leveza do ser": "(...)Não existe
meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe
termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez,
sem preparação. Como se o ator entrasse em cena sem

nunca ter ensaiado.
Mas o que pode valer
a vida, se o primeiro
ensaio já é a própria
vida? É isso que faz
com que a vida pareça
sempre um esboço.
No entanto, mesmo

"esboço" não é a

palavra certa porque
um esboço é sempre

destinados a morrer. um projeto de alguma
coisa, a preparação de

um quadro, ao passo que o esboço que é a nossa vida não

é esboço de nada, é um esboço sem quadro(...)".
O fato é que nada disso me adianta mais, pois já

abotoei o paletó, estou aqui, sendo velado por meia dúzia
de gatos pingados. O mais engraçado de tudo é que você

passa a vida inteira esperando a morte, você sabe que vai

morrer, e ainda consegue ser feliz!

Que a vida é uma armadilha, não temos dúvidas:
nascemos sem ter pedido, presos a um corpo que não
escolhemos e destinados a morrer. Estes três fatos já
são suficientes para levar o mais otimista a pensar
seriamente na caixinha tarja preta. Sem contar que
temos, como mania e medida, a arte de complicar túdo:
nos dizem uma coisa, entendemos outra. Deixamos de

pedir ajuda por orgulho e custamos reconhecer nossos

erros (vaidade). E há vidas que nem um caminhão lotado
de conhaque Dreher dá jeito. Dureza mesmo!

Mas dureza mesmo está este caixão, ai que dor
nas costas!Vou dar um conselho para vocês, que será
o mais importante: anotem, decorem, escrevam na

mão! Não economizem no caixão! Façam consórcio,
fínancíamenro, qlià}quet: hqi�q .:N que dornas �Qstas!

... _� ... -�.. .. - ....-. ... - of

Que a vida é uma
armadilha, não
temos dúvidas:

nascemos sem ter

pedido, presos
a um corpo que

não escolhemos e

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

A Lindinha foi
abandonada no pátio

de uma empresa.
Uma dás funcionárias

abrigou-a, porém,
não pode ficar

com a gatinha. Ela
é tranquila e faz

amizade facilmente
com os demais bichos,

inclusive cachorros.

íntormações:
Ana Flávia - (47)

8874-7647
. (após as 18h).

Contabilidade
ConIuftoria EmpmariaJ
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NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
OS médicos entram no quarto de Gregório para

atendê-lo e André se afasta. Marina e Raul se encon

tram na festa de Antônio e ficam constrangidos. Wan
da manipula Natalie para que ela a convide para tra
balhar como sua consultora. Marina aconselha André
a contar para Carol sobre a situação de saúde de Gre

gório. Oscar encontra as notas que Gilda marcou na

carteira de Vinícius. Douglas convence Bibi a deixá-lo
dormir em sua casa. Vinícius fica irritado quando Rafa

pede para conversar com Cecília. Pedro se preocupa
com o desaparecimento de Zeca. Wanda encontra um

caderno de anotações de Clarice. Daisy fica cada vez

mais encantada com Beta. Paula pensa em contratar
Leila por causa da amizade da jovem com André. Wan
da copia algumas orientações do caderno de Clarice
e entrega a Natalie. Marina conta para Carol sobre a

doença de Gregório e ela decide ir ao hospital. Raul
revela para Marina que Léo foi o responsável pela
morte de Luciana.

• MORDE E ASSOPRA

cebe que Naomi robô está triste e se preocupa. Abner

surge no baile e tira Júlia para dançar. Por influência
de Celeste, Natália dança com Josué. Abner tenta re

atar com Júlia e ela exige que o fazendeiro investigue
se Josué fez mesmo um acordo com Celeste. Guilher
me tenta se aproximar de Alice. Eliseu dança com Elai
ne/Élcio e os dois vencem o concurso de tango. Abelha
se declara para Cristiano e o beija.

Jake Gyllenhaal e Anne
Hathaway estrelam
esta comédia sensual e

divertidíssima que vai deixar
você definitivamente viciado.
Anne Hathaway ilumina a tela
no papel da independente
Maggie, que encontra alguém
que é páreo para ela na pessoa
de Jamie (Gyllenhaal), um

charmoso vendedor de Viagra.
Eles rapidamente embarcam
em um relacionamento sem

compromisso e descobrem
que a químíca sexual entre os

dois é algo de sacudir o quarto.
Mas mesmo com o casal se

esforçando para manter tudo
"casual", Maggie e Jamie não
conseguem evitar a influência
da droga mais viciante: o amor!

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno tenta salvar Herculano, mas o tenente

o enfrenta. Fubá e Bel conseguem libertar Hercula
no. Felipe se preocupa com Dora. Baldini recrimina

Augusto por causa de Maria Cesária. Açucena foge
para procurar Jesuíno. Timóteo fica furioso ao saber

que o capitão foi libertado pelo bando da Alvorada.

Augusto desaprova a empolgação de Cesária ao .

saber da libertação de Herculano. Zóio-Furado leva
Úrsula para ver Herculano. Augusto pede Cesária em

casamento. Herculano e Úrsula se beijam. Jesuíno e

Açucena namoram .

Salomé pressiona Zariguim a dizer onde estão os • VIDAS EM JOGO
diamantes e ele dá coordenadas falsas. Leandro per- Sem exibição.

ANIVERSARIANTES

Marli Pomianowski Bruna S. Nascimento
Matheus H. Bertti Bruno de Souza
Neli Ap. Hilbert Mada- Cleidiane Franzoi
lena Deise dos Santos
Pedro Pessate Denise Betoni
Reintraud Minatti Elcida Maass
Ricardo L. Kuhn Etelvina Dematte

Sol�r:&e. ��dozo Eyanildo E. R�i9 .
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18/6
Adelino Bompani
AgeniAbreu
Carlos Henklein Junior
Cecilia W. Schneider
Celso H. Barbosa
Claudia Biehl
Denise M. Katshowski

Ediviga Pinheiros
Edmundo Fiedler

Egon C. Behling
Eloi D. Mattos
Erick S. Martins
Franciele T. de Oliveira
Graziele Cardoso
Gustavo H. Bertoldi
Jaime Viergutz
Jeison E. Amaro
Jéssica J. Gessner
João ,E Ct;)aves )-

,. • � 1 t \ �
,

Jorge L. Correa
Julia Martins
Julian Viero
Larissa M. Marquardt
Lohana E. Rontani
Luiz A. Pisetta
Márcia M.de Maga
lhães
Maria de Fatima
Mariana S. Kath
Maristela T. K. Moresco

Valdir Deretti
Valmiria da C. Busarelo
Victor D. B. klussoski
Zenaide Correia

19/6
Alceni Vicznevsky
Aline R. de Jesus
Ar.lderson Panstein
Atair Malheiro
Bianca Wick

Guilherme A. Silveira
Janice Schmitz
Jeferson D. Fischer
João G. Vieira
Juliana c. Rausis
Lourdes Picolli
Luana A. Junckes
Luciane A. de Souza
Maria de Lurdes Bayer
Mônica Anhaia
Noraldino J. da Cunha
Osmar Rengel
Osnildo Rahn
Patricia Geise vieira
Pedro O. Vieira
Rafaela D. Ramos

Thiago da Silva

Um DVD mais roots, diferente do
.

anterior, com uma pegada mais'
direta, inclusive privilegiando
lados B da carreira. Essa'é
explicação de Pitty sobre o

novo trabalho.' Além da banda
oficial, o show teve participação
do tecladista Brunno e dois .

convidados especiais: Hique '

Gomez, do grupo "Tangos e

Tragédias" e Fábio, da banda
Cascadura. Pitty aproveitou para
registrar sua versão de "Se Você
Pensa" (Roberto Carlos/Erasmo
Carlos) e para lançar a inédita
"Comum de Dois". A música.
de autoria de Pitty, Martin,
Joe e Duda Machado, surgiu
durante os ensaios para o

show. "Comum de Dois" é bem

dançante e de melodias épicas.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez
•. SOA NOITE! EU GOSTARIA DE

SABER o PORQuê De eu ESTAR seM
CONexÃo PE:LA QUINTA vez NeSSA

seMANA! ASSIM NÃO DÁ!

�
,

\il�"l';tf) CINEMA
MEIA' NOITE EM PARIS
Gil (Owen Wilson) sempre idolatrou os grandes escritores americanos e quis ser como eles. A vida
lhe levou a trabalhar como roteirista em Hollywood, o que se por um lado fez com que fosse muito -

bem remunerado, por outro lhe rendeu uma boa dose de frustração. Agora ele está prestes a ir para
Paris ao lado de sua noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos pais dela, John (Kurt Fuller) e Helen (Mimi
Kennedy). John irá à cidade para fechar um grande negócio e não se preocupa nem um pouco em

esconder sua desaprovação pelo futuro genro. Estar em Paris faz com que Gil volte a se questionar
sobre os rumos de sua vida, desencadeando o velho sonho de se tornar um escritor reconhecido.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h40,

19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas

Misteriosas - Leg (13h30) 16h10,
18h50 e 21 h30) .

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

. • Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas

Misteriosas - Leg (15h1 O, 18h1 O e 21 h1 O)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,

16h45, 19h45 e 22h10)
• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21 h20)
• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)
• Kung Fu Panda.2 - Leg (21 h30)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h10, 16h, 18h50 e 21 h40)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Dub (16h20 e 21 h15)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (13h45 e 18h30)
• Cine Mueller 3
• Kung Fu Panda - .Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 16h, 18h e 20h)
Kung Fu Panda 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (13h30, 15h40, 17h50,

'19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h45 e 16h45)
• Qualquer gato vira-lata (19h40 e 21 h40)
• Cin!;! Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20, 15h20, 17h20, 19h30 e 21 h30)
• Cine Neumarkt 5
• Qualquer gato vira-lata (15h e 17h15)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (19h15 e 21h50)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)
• Kung Fu Panda 2 - Leg (13h35, 16h, 18h20 e 20h45)
• Cine Norte Shopping 2
• Meia noite em Paris - Leg (12h35, 14h50, 17h, 19h15 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h45, 15h50, 17h55 e 20h)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas MisteriosaS - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Dub (14h25, 16h40, 19h e 21h15)
• Cine Norte Shopping 5
• Esposa de mentirinha - Leg (13h, 15h30, 18h e 20h30)
• Cine Norte Shopping 6
• X-Men: Primeira Classe - Leg (14h40, 17h30 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(14h55, 17h45 e 20h45)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)
• Kung Fu Panda 2 - Leg (21 h)'.'

' ,

Reality do regime
termina.no dia 26
Os jornalistas Zeca Camargo e Renata

Ceribelli, ambos participantes do quadro
Medida Certa, do Fantástico, não param de
encarar desafios em busca do corpo mais
saudável e esguio. Eles subiram a trilha da
Pedra Bonita, no Rio de Janeiro. Na reta final,
Zeca e Renata demonstraram bom humor
e se encantaram com a.beleza da vista. O

reality show termina no próximo dia 26.

Duas cantoras têm
os mesmos sonhos
O sonho pessoal de duas cantoras

brasileiras é o mesmo para o que ainda
resta de 2011. Wanessa Camargo e Claudia
Leitte pretendem encomendar uma

gravidez à cegoriha. A primeira é casada
com Marcus Buaiz e ainda não tem filhos.
Já Claudia Leitte, que é mãe de Davi,
pretende dar um irmãozinho ao herdeiro

após o Rock in Rio.

Milene não liga
para a balança

.

A ex-mulher do aposentado Ronaldo, Milene
. Domingues, parece estar seguindo a receita do

pai de seu filho. Mais fortinha, como ela mesma

se define, decidiu nem se preocupar com os

quilosextras Aliás, ela não tem subido na

balança. Mesmo assim, diz estar feliz. Segundo
. Mílene, quando era jogadora de futebol, o

clube cobravaD controle de peso e que, hoje
em dia, ela não se preocupa tanto com isso.

Pink laia sobre
a vida de mãe
A cantoria Pink, que deu à luz aWIllow Sage
há duas semanas, vem compartilhando nas

redes sociais as delícias da maternidade.

Porém, como sempre, ela não perde o bom
humor e brinca com as mudanças trazidas

pela maternidade à rotina. "Minha vida era

uísque, lágrimas e cigarros. Agora é catarro,
lágrimas e cocô", escreveu no Twitter. Já o

marido dela, Carey Hart, escreveu após o

nascimento de sua filha: "minha mulher

conquistou meu coração".
H()RÓS,COPO

Frank Aguiar
lica sem o lilho
O cantor Frank Aguiar perdeu o processo
que movia contra a ex-mulher, Renata
Banhara. Ele tentava garantir na Justiça a

guarda do filho que teve com a modelo.
A decisão já foi publicada no Diário
Oficial. A juíza encarregada pelo caso teria

rejeitado o pedido e, ainda, aproveitou
para condenar o cantor a pagar os custos

processuais e os honorários do advogado.

Fiuk é visto com

a ex-namorada
O cantor e ator Fiuk não tem perdido
tempo. Depois de ser visto aos beijos
com Mariana Ximenes e lanchando
com Bruna Marquezine, ele foi visto ao

lado da ex-namorada, a publicitária
Natália Frascino. Os dois estavam em

uma festa, na capital paulista. O fim
do namoro de três anos foi anunciado
no início de fevereiro deste ano e

desde então o casal nunca mais havia

aparecido junto em público.

ÁRIES
Hoje você conseguirá perceber seu próprio valor. O momento
é bom para quem planeja reivindicar uma promoção. No

amor, é hora de perdoar com sinceridade.

TOURO
O dia é favorável para expandir os horizontes. No entanto,
convém ter cuidado com os excessos. No campo afetivo, a

discrição é o melhor caminho.

GÊMEOS
A.fase proporcionará a chance de fazer uma autocrítica. Na

carreira, não deixe que a apatia predomine. Bom dia para dar
um novo rumo à vida amorosa.

CÃNCER
Acordo cóm clientes e amigos têm grandes chances de
sucesso. Na vida social, é hora de repensar o círculo de
amizades. Hoje será mais fácil quebrar regras.

LEÃO
Contatos de trabalho estão favorecidos. Não perca a

'

chance de trabalhar em equipe. A fase é de plena expansão
profissional. Já o romance necessita de atenção especial.

VIRGEM
Ótimo dia para viajar e manter contato com quem está longe.
No setor sentimental, o astral é de altos e baixos. Tenha
cuidado para que mal-entendidos não atrapalhem a relação.

LIBRA
Você terá mais facilidade para lidar com mudanças radicais.
Momentos de prazer e diversão podem marcar a vida
amorosa.

ESCORPIÃO
Faça bom proveito da habilidade de comunicação. O períOdO
da tarde revela um possível conflito interior. Na vida afetiva, a

, distância será seu maior desafio.

SAGITÁRIO
Evite fazer promessas que não poderá cumprir. Há
possibilidade de pecar pelo excesso de otimismo. O desejo de
se aventurar pode ser reflexo da sua insatisfação na afetiva.

CAPRICÓRNIO
Hoje será importante ter cuidado com os gastos excessivos.
Na ânsia de satisfazer suas vontades, você pode exagerar. Há
sinal de conflito na vida a dois.

AQUÁRIO'
Concentre-se em seus interesses e busque seus objetivos.
Você terá energia de sobra para isso. Se a relação já está

desgastada, é hora de repensar.

PEIXES
Você está mais aberto às pessoas de seu convívio.
Mantenha a discrição na área afetiva e evite brincar
com os sentimentos do outro.
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DIVULGAÇÃO

Adaptai o negócio à
realidade brasileira é um dos

desafios enfrentados pelas
redes. Empresário deve tomar

cuidados crdministrcrtivos.
mercadológicos,

operacionais, técnicos ,e

jurídicos para garantir a

boa aceitação da marca

Fim de semana, 18 e 19 de junho de 2011 no país. Página '3 ;
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Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Tadeu e Mariela
. 7Ddos os anos volto a esse tema e este

1. ano não hesitei em falar sobre os

romances corporativos. Hoje contarei
a história de Tadeu e Marieta. Os dois
eram trainees de uma multinacional
do segmento automotivo e tinham uma

carreira bastante promissora pela frente.
Quando Marieta entrou na empresa,
Tadeu já estava ambientado, com mais de
um ano de casa. Foi ele, inclusive, que se

incumbiu de mostrar a empresa à Marieta,
apresentando-a a cada área e cada colega.
Menos de dois meses depois, ambos já
marcavam happy hour com os colegas de
área e almoços aparentemente inocentes
onde comemoravam qualquer coisa:
o aniversário do estagiário, a goleada
do time para o qual os dois torciam, o

aumento salarial e por aí vai...
tudo era motivo para
os dois se juntarem
e organizarem um

encontro com o resto

da turma. Eles sempre
incluíam os demais
da equipe, mas eram

sempre os primeiros
a chegar nos lugares
e, curiosamente, os

últimos a saírem.
Talvez nem eles tivessem

percebido no começo, mas ambos

pareciam ter sido feitos um para o

. outro. A relação que se iniciou com

uma amizade, em pouco tempo
chamava a atenção de todos na

empresa. Seus colegas começaram
a reparar que a proximidade
de ambos passava da mera e simples
cordialidade entre colegas e as piadinhas
logo começaram a importunar a vida de
ambos. É claro que no começo negavam e

até se afastaram um pouco para não dar

"pano pra manga':
Todavia, isso durou muito pouco. Menos de
duas semanas depois, voltaram a marcar,

encontrosfurtivos na tentativa de evitar

que os comentários se intensificassem.
Mas, aqueles encontros e a sensação do

proibido despertaram nos jovens a vontade
de realmente colocar em prática aquilo
que ocultamente sentiam um pelo outro.

Tadeu, que era um rapaz muito responsável,
culpava-se por ter se interessado pela
colega de trabalho. Altamente dedicado
ao trabalho e às regras que a organização
impunha, negava-se a admitir. Marieta,
por sua vez, jovem romântica e sonhadora,
rejeitava a ideia de não engatar um

relacionamento com alguém, simplesmente
por ser seu colega de trabalho: sefosse
preciso, pediria demissão!
Os jovens começaram a se relacionar

algumas semanas depois. Com a desculpa
de serem altamente comprometidos com

seus afazeres, saíam mais tarde para
almoçar eficavam até altas horas da
noite no escritório, para evitar que muitos

colegas os vissem indo embora juntos.
Qualquer indício do casinha dos dois
deveria ser evitado e para isso eles faziam
o que fosse' preciso. Porém, o feitiço parecia
virar contra o feiticeiro cada vez que
tentavam esconder alguma coisa. Sempre
que tentavam disfarçar a proximidade
que tinham, deixavam escapar vestígios
que sinalizavam que "onde havia [umaça,
certamente haveria fogo':
Ao perceberem que os olhares dos colegas
demonstravam cada vez mais incredulidade
de que ali nada haveria, resolveram tomar

alguma atitudeconsciente e

responsável. Tadeu, que era

o 'mais antigo de empre�a,
chamou o chefe para uma

conversa e explanou o

que estava acontecendo.

Explicou que estava disposto
a encarar todas as possíveis
consequências, mas preferia
serfiel à sua ética e abrir o

jogo de que estava amando
Marieta. Seu chefe nãoficou
surpreso, pois já desconfiava
do enlace. Explicou que
admirava a atitude do rapaz
em assumir tal situação,
ao invés de continuar
burlando uma situação
que não existia. O gestorfoi
mais além ... disse que se ele

continuasse escondendo o romance, seria

obrigado a demiti-lo assim que tivesse a

confirmação do que desconfiava, já que não

poderia continuar convivendo com dois

funcionários tão irresponsáveis e antiéticos.
Porém, já que eles haviam decidido assumir
o namoro diante de todos, seu chefe tomou

isso como um ato responsável e ampliou
seu voto de confiança a Tadeu. O chefe
dos trainees aceitou o namoro dos dois.
Porém, deixou claro que esperava deles
o máximo de discrição possível, já que
local de trabalho era para trabalhar e não

para namorar. Como medida preventiva,
mudou Marieta de área, assim o contato

não seria tão próximo. Disse que não

queria mais que eles ficassem até altas
horas na empresa só para não serem vistos
saindo juntos e pediu que procurassem
se integrar mais com o resto da equipe,
evitando almoçar juntos todo santo dia.

* Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br
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... Cozinha Mediterrânea, Brasileira e Tailandesa
Período: 30/06 a 14/07/11

.. Oratória
Período: 11 a 15/07/11

.. Excel Avançado
Período: 04/07 a 10/08/11

... Fotografia Digital
Período: 08/08 a 14/11/11

senac

ótimo no seu currículo... Técnico em Enfermagem
Início: 11/07/11

.. Técnico em Segurança do Trabalho
Inicio: 18/07/11 "

... Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Início: 18/07/11

... Especialização Técnica em Enfermagem do Traba�ho
Início: 15/08/11

---

Empresas oferecem programas para
profissionais que saíram do mercado,

Experiência e, principalmente, tempo
de vida são aspectos considerados

benéficos por instituições, que estão

apostando na contratação de funcioná
rios que já se aposentaram. O grupo Pão
de Açúcar, por exemplo, tem o programa
Terceira Idade, que oferece oportunida
des de trabalho para profissionais a partir
dos 55 anos. O projeto foi implantado em

2004, conta Vandreia Oliveira, gerente de
RH - Diversidade da empresa.

_ Recebíamos com muita frequên
cia elogios por parte de nossos clientes
e gestores em relação à atuação desses

profissionais. Optamos por estruturar
um programa e formalizar a entrada
deste grupo para atuar em especial nas

lojas '_ destaca Vandreia.
O sucesso destes funcionários na rede é

grande, continuaVandreia. Já está em estu

do, inclusive, a ampliação das contratações
para esta geração. Os candidatos devem se

cadastrar pelo bit.ly /mC7jGC.
_ O programa foi muito bom para

mim, pois tinha dificuldade de conseguir
emprego. É como se não fôssemos capazes

'

de realizar funções _ diz EdnaVieiraAgos
tinha, de 56 anos e funcionária do super
mercado Extra há dois meses.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB),
por sua vez, criou o Instituto Olímpico
,I
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Brasileiro. A escola, além de dar qualifi
cação profissional a gestores administra
tivos e treinadores, também se dedica a

reintegrar ex-atletas ao mercado de tra

balho.
_ Muitos ex-atletas se encontram per

didos porque não sabem o que fazer fora
do esporte. É nosso dever preservar os

ídolos. Para isso, os capacitamos com os

conhecimentos e informações necessários

para o gerenciamento de qualquer orga
nização esportiva _ diz Marcus Vinícius
Freire, superintendente do COB.

Em São Paulo, desde 2003 o restau

rante Pizza Hut de São Paulo' oferece a
•

I

pessoas com mais de 60 anos a oportu-
nidade de recolocação profissional. O

programa Atividade garante, além de
um emprego, benefícios como planos de
saúde e odontológico, cesta básica e se

guro de vida.
Até o momento, cerca de 2-00 pessoas já

passaram pelo projeto, e o recrutamento é
feito via cadastro do currículo no site www.

pizzahutsp.com.br.
_ Nestes sete anos de projeto, fortale

cemos nosso quadro de funcionários 'com
cidadãos que têm a experiência dos mais

velhos, mas a mesma vontade de superar
os desafios dos mais javens'-. conta Jorge
Aguirre, diretor da Pizza Hut SP.

"�O
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Como trazer uma
•

anquta
internacionalpara o país
A aptar o negócio à reali ade

Com
o Brasil na rota dos in

v:s�entos i_nternacionais,
nao sao poucos os empre
endedores que pensam em

representar franquias estrangeiras
no país. Mas trazer uma marca de
fora exige mais do que vontade de
fazer o negócio dar certo. Além de

adaptar a franquia à realidade bra

sileira, o empresário deve se preo
cupar com questões relacionadas
ao registro da marca e realizar pes
quisas para se certificar de que o

produto comercializado terá uma

boa aceitação fora de casa, dizem

especialistas.
Não à toa, as negociações

para as marcas internacionais
encontrarem parceiros no Brasil

. costumam ser demoradas. Mui
tas levam até nove meses para
fechar contrato e, após esse perí
odo, quase um ano para permitir
a abertura da primeira franquia.

- Todo processo de interna

cionalização não é uma simples
replicação: é praticamente uma

reimplantação da rede. É preciso
tomar cuidados administrativos,
mercadológicos, operacionais,
técnicos e jurídicos. E isso leva

tempo - explica Alain Guetta,
presidente do Conselho Consul
tivo da Associação Brasileira de

DIVULGAÇÃO

rasileira é um dos desafios
Franchising (ABF - Rio).

No caso da Salad Creations,
adaptar as características da fran

quia aos costumes da cultura lo
cal foi essencial para consolidar o

posicionamento da marca no país.
Criada em 2004, a rede americana
de fast food saudável chegou três
anos depois a São Paulo com uma

proposta ousada: provar aos bra
sileiros que salada pode ser, sim,
prato principal. Mas para garantir
o sucesso da operação, novos pro
dutos e ingredientes foram inseri
dos no cardápio.

- Dependendo do centra

to assinado com a franquia, é

elos redes
preciso "tropicalizar" a comu

nicação e parte dos processos.
Criamos produtos sazonais,
como sopas e quiches, por cau

sa do inverno. E também come

çamos a vender sucos naturais,
de até duas frutas, porque senti
mos a demanda do público. Isso
sem falar de ingredientes que
não são oferecidos 'nas unidades

americanas, como tomate seco e

palmito - explica Alexandre Bo

telho, um dos empresários que
representam a marca no Brasil.

Negociar todo esse processo
de adaptação com o franqueador
no exterior é apenas urn dos traba-

Alexandre Botelho, da Salad Creations: adaptação do negócio à
realidade brasUeira foi essencial para posicionar a marca no Brasil

Prós e contras do pioneirismo
Para evitar situações como essa,

Guetta alerta para a importância de
o empreendedor, antes de qualquer
ação, verificar se à penetração da
marca no exterior é grande o suficien
te para ultrapassar fronteiras, o que .

tornaria sua aceitação mais rápida:
- O empreendedor que repre

senta uma franquia de fora encon

trará os lados bom e ruim de ser

pioneiro, como ausência de concor

rência e falta de casos.locais para se

espelhar.

É o que acontece com o admi
nistrador Luiz. Rodrigues, um dos

representantes brasileiros
-

da ReI

Max, rede americana de franquias
imobiliárias presente em 86 países.
Como o segmento é novidade por
aqui, o empresário compensa a falta
de parâmetros no mercado aliando
a experiência profissional como ex

funcionário da imobiliária Apolar,
do Sul, com o suporte da regional da

marca no, Brasil. Os treinamentos,

por exemplo, são constantes.

- Adaptar o sistema ameri
.

cano para o brasileiro foi um dos

principais desafios, pois o mercado
imobiliário brasileiro é muito buro-

. crátíco e envolve uma série, de do
cumentos - conta Rodrigues, que
investiu cerca de R$ 100 mil para
abrir a franquia, em março, em Co

pacabana. - A vantagem está em

representar um serviço novo, em

que é possível comercializar imó
veis em diferentes países através de
uma rede interligada.

lhos extras que o empreendedor
brasileiro terá ao decidir abrir urna

franquia internacional. Remeter
dólares para fora do Brasil, por
exemplo, envolve questões legis
lativas tão complexas que podem
exigir a intervenção de urn espe
cialista. Também é necessário ava

liar se a marca já foi registrada no

país por outro empresário, o que
pode impedir a operação do negó
CIO com o mesmo nome.

- No início, foi muito difícil
fazer os fornecedores acredita
rem no nosso negócio, já que
muitos não conheciam a marca'

- acrescenta Botelho.

•
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ENTRE PARA0

MUNDO VIRTUAL!
Faça seu site à partir
de R$ 350,00

www.proinove.net
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Não deixe junho
passar em 'branc�
rrDdos os povos têm tradições que procuram manter
1. e incentivar pois elas formam a identidade de sua

gente. Há festas seculares que são mantidas na Europa
em que todos comemoram, sem distinção de classe ou

religião. Para quem não sabe as festas juninas, festa de
São João, Santo Antônio, São Pedro ou festas dos san
tos populares são celebrações que acontecem em vários

países. Essas celebrações existem no norte da Europa,
na Escandinávia e nos Países Bálticos, bem como em

Portugal, Espanha, Inglaterra e até mesmo nas Amé
ricas e Austrália e como bem sabemos, no Brasil. Em

quase todas essas festas há a famosa fogueira de São
João e em cada lugar comidas típicas do local.

A quadrilha brasileira tem origem numa dança
francesa de salão cujo nome se reporta a quatro pa
res dançantes "quadrille". Os folcloristas como Câ
mara Cascudo e outros, afirmam que ela veio para
o Brasil no século XIX por estar muito em voga na

França nessa época. No nordeste brasileiro as fes
tas de junho são ainda mais comemoradas e duram
vários dias. Há muitos outros ritmos como forró, o

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADVOGADO
Desejável vivência em direito tributário e processual
ASSISTENTE COMERCIAL
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
Vivência com o sistema Ronda e Rubi
AUXILIAR FINANCEIRO

- Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando
superior ou completo.
CRONOANALlSTA
CORRETOR DE IMÓVEIS
Desejável possuir o CRECI.

ESCRITURÁRIO FISCAL
Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências
Contábeis.
FATURISTA .

Desejável vivência com emissão de notas fiscais ou

eletrônica.
TElEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo e áreas afins.
VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

ANALISTA DE CUSTOS
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em implantação de ISO, processos de

. ,
.. _ .. l"

baião, o xote, o reizado, que são danças e canções tí

picas dessas festas.
O mundo da tecnologia avançada e da velocida

de não pode desprezar as tradições das festas popu
lares, pois do contrário o homem estará a cada dia
se transformando numa máquina de produzir e tra

balhar em alta velocidade sem tempo e condições de

pensar sobre valores, crenças e tradições que formam
a nacionalidade e que moldam um povo. Temos que
tomar cuidado para que não viremos máquinas in
sensíveis. Somos seres humanos. Somos gente que
tem história. E quem tem história tem o que come

morar e deve comemorar para que o passado não de

sapareça, para que sejamos cada vez mais humanos.
e não mais máquinas.

Assim, com danças e comidas típicas, as festas
de junho merecem ser comemoradas como uma das
mais ricas tradições culturais brasileiras, pois aqui
sofreram adaptações que as enriqueceram e as tor

naram diferentes em cada região do País. Não deixe

junho passar em branco! Pense nisso. Sucesso!

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7028
administrativo@apevi.com.br

documentação, gestão em geral na área da qualidade.
Desejável Inglês ou Alemão fluente.
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência na área de costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando Engenharia Têxtil ou áreas
afins.

COORDENADOR DE COSTURA
Vivência na função.
ELETRECISTA AUTOMOTIVO

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-lO.

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO MECÁNICO
Disponibilidade para viagens.
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes.
FA"CllITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança
.

FRESADOR MECÂNICO
Vivência na função.
GERENTE DE PRODUÇÃO
Vivência em coordenação de pessoas e chão de
fábrica.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrõnicos, telefones, internet.

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.

MESTRE DE OBRAS

NUTRICIONISTA

OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO
Cursando ou completo cursoTécnico em Mecânica,
Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramenta ria,
injeção de plásticos ou alumínio. Conhecimento em

tratamento térmico.

PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, Html, Javascript, SQL,
Orientação Objecto.

� PROGRAMADOR OE PCP
Vivência em programação.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência na função.
SOLDADOR I MONTADOR

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

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

Desejável liderança de equipe. Fluência em Alemão.
TÉCNICO DE ALARMES
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
'Desejável conhecimento em hardware e software. Irá
atuar no suporte aos usuários.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Formação na área.

TÉNICO EM ELETRÔNICA
Cursando técnico ou completo. Desejável vivência
na função
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÃO OU

ELETROELETRÕNICO
TÉCNICO ELETROMECÂNICO

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

QUALIDADE NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Técnicas e Comunicação Profissional por Telefone

Data: 13 a 16 de junho de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Emílio Muüoz Moya
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Data: 13 a 16 de junho de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Solange Perez Grajauskas Gonçalves
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

ETIQUETA PROFISSIONAL E PESSOAL

Data: 27 a 30 de junho de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Monika Schlünzen Monguilhott
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

GESTÃO DOCUMENTAL

Data: 28 de junho de 2011 (terça-feira)
Horário: 8h às 12h

Instrutor: Guilherme Wandscheer
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Gü�-
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.� Católica de

Santa. Catarina
Centro UhNersilário

�FiSCALL
BIOVITA SOLUÇÓ" FlSC."

r�cnolQgjas Sustentá,veis

TÉCNICO MECÂNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas

OPERADOR DE GUILHOTINA
OPERADOR DE CORTE LECTRA
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO
PINTOR INDUSTRIAL

PRENSISTA

SERRALHEIRO
TALHADEIRA
ZELADORA

ENGENHARIA CIVIL

TÉCNICO MECÃNICA, ELErROMECÃNICA,
ELETROTÉCNICA

OPlaODIAIS,
AJUDANTECARGA/DESCARGA
ALMOXARIFE/CONFERENTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA
CAIXA

CAMAREIRA
CONTROLADOR DA QUALIDADE
COZINHEIRA

COSTUREIRA

ESTOFADOR

ENCANADOR
FRENTISTA

JARDINEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS
MOTOBOV
Possuir moto própria.
MARCENEIRO
OPERADOR DE CALDEIRA

ANALISTA DE IMPORTAÇÃO
Vivência com importação. Inglês fluente.

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA TRABALHO
Desejável vivência ná função. Graduação Com
pleta. Pós-graduação na área de Segurança
doTrabalho.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Curso Técnico Completo, desejável curso de
enfermagem do trabalho. Vivência em ambula
tório de empresas.

INTERESSADOS ENCAMINHAR CV PARA

cherli.manske@grupometa.com
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Alidor Lueders. Consultor· redacao@ocorreiodopovo.com.br

Gerenciamento de Riscos
Na ânsia de fazer negócios, muitas vezes

o executivo esquece de avaliar o risco envol
vido. Veja-se como foram os casos recentes

de derivativos e exposição cambial, que le
varam inúmeras empresas a amargarem
prejuízos consideráveis.

Valemo-nos de conceitos externados

pelo IBGC quando comentamos e orien
tamos os administradores sobre gerencia
mento de riscos corporativos.

Cabe aos administradores determinar
os objetivos estratégicos e o perfil de riscos
da organização, estabelecendo a política
de responsabilidade em:

a) Avaliar a quais riscos a organização
pode ficar exposta;

b) Desenvolver procedimentos para
administrá-los.

Uma das formas de categorizar- os riscos é
desenhar uma matriz conformefigura abaixo:

. A origem dos eventos auxilia na

abordagem a ser empregada:
Riscos Externos: decorrem ou estão

associados ao ambiente macroeconô-'
mico, político, social, em que a

empresa opera.
Ex.: nível de ex

pansão de crédito,
grau de liquidez de
mercado, taxas de

juros, ações da con

corrência, catástrofes
ambientais, tecnolo

gias emergentes, etc.

Riscos Internos: são eventos

originados na organização.
Ex.: possibilidade de perdas de

produtos, ativos, clientes, receitas.
Riscos financeiros: associados

a exposição de operação financei
ras da organização.

Ex.: administração inadequada,
que conduz a endividamento elevado,
exposição cambial, crédito excessivo a

clientes, etc.

Tecnologia: representada por fa
lhas, indisponibilidade ou obsolescên
cia de equipamentos e instalação.

Ambiental: asso

ciado a gestão inade

quada de questões am

bientais.

Conformidade: re

lacionado a falta de
habilidade ou disci

plina da organização
para cumprir a legis
lação aplicável ao ne

gócio.
Concluindo enten

demos que caberá à or

ganização capacitar
se para lidar com os

riscos a que está expos-
ta, identificando-os preventivamente,
sua probabilidade de ocorrência, bem

.

como as medidas e os planos adotados

para a sua prevenção ou minimização.

Comunicação através da arte
J

Empresa cria soluções lúdicas de endomarketing para'surpreender o funcionário

Treinamentos e projetos de inte

gração são iniciativas sérias, mas

por que precisam ser chatas? A per
gunta foi o impulso que a arte-educa
dora Balu Carvalho precisava para se

lançar no universo corporativo com

uma proposta diferente: trabalhar a

comunicação interna através de uma

linguagem interativa e surpreendente
para o funcionário.

Era o início da Trupe Etc, consulto
ria que oferece soluções lúdicas de en

domarketing para pequenas, médias
e grandes empresas. A ideia é facilitar
a interação entre equipes através do
teatro, da música, do circo e de outras

expressões artísticas. Segundo Balu, o

trabalho é apoiado em uma metodo

logia própria, chamada comunicação
ativa, capaz de afetar o outro. E que,
consequentemente, exige que os atores

tenham noções de' improvisação e co

autoria.
_ Como a intervenção muitas vezes

acontece de baia em baia, eles preci
sam estar preparados para uma réplica
ou até uma tréplica _ conta Balu, para
quem as pessoas estão cada vez mais
indiferentes aos modelos tradicionais

de comunicação. _ Aquele sistema
de o consultor visitar a empresa e fa
zer uma palestra já está ultrapassado.
Apostamos na quebra da resistência
através do humor.

Como no caso da Oi, que contratou

a empresa, no ano passado, para ajudar
no processo de unificação de diferen
tes gerências dentro da área de Canais.
Cerca de 180 pessoas da diretoria foram
divididas em seis equipes para montar

uma peça de teatro em estilo grego. O

objetivo da ação _ que durou 30 dias
_ era esclarecer a importância do pa
pel de cada grupo para o sucesso do

produto final.
_ Situações de mudança criam resis

tências naturais. E o comprometimento
não pode ser uma medida imposta. As

pessoas precisam introjetar o conheci
mento. Esse tipo de ação tem resultados
eficazes tanto na integração e motivação,
quanto na transmissão e fixação dos con

ceitos _. diz Balu, que no dia 27 de julho
vai dar uma palestra gratuita sobre sua

�

metodologia a profissionais de recursos

humanos no Espaço Ideal, no Centro. As

inscrições podem ser .feítas pelo e-mail

trupe@trupeetc.com.br.

DIVULGAÇÃO

Com diretoria de Canais da Oi: o projeto, que durou 30 dias,
tinha como objetivo unificar diferentes gerências
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voce?
As cinco conversas mais difíceis para se ter com o chefe, segundo especialistas

Por mais legal que o seu ges
tor seja, chefe é chefe, e o

velho jargão já diz que para
ele não se leva problema: ape
nas solução. Apesar de essa

mentalidade estar mudando
- nas empresas modernas, as

lideranças estão mais abertas

e flexíveis - o relacionamento

entre funcionários e superiores,
em boa parte dos c�sos, ainda

significa tensão, analisam es

pecialistas em recursos huma
nos.

Tal condição é capaz de tor

nar mais difíceis os momen

to.s em que é preciso chamar

o chefe na chincha para fazer
um pedido

-

com jeitinho de

proposta indecente ou dizer

o que se pensa. Afinal, quem
nunca sentiu o estômago dar
um nó (1) ao pedir um aumen

to? As mãos gelarem (2) ao se

queixar sobre um colega de tra

balho? 'Sim, porque essas são

duas das cinco conversas que
'consultores de RH, a pedido do
Boa Chance, elegeram como as

mais complicadas de se ter com

o chefe. Pedir para trocar de se

tor na empresa (3) e para tirar

um ano 'sabático (4) completam
a lista, ao lado da avaliação 3600

(5), em que o funcionário ana

lisa, cara a cara, o desempenho
Ilda homem".

Mesmo apresentando mo

tivações diferentes, todas as

conversas escondem um com

ponente comum: o medo de

uma reação negativa do gestor,
afirma Elaine Saad, gerente
geral da Right Management no

Brasil.
- Os profissionais têm re

ceio de perder o emprego ou

sofrer retaliação. Eles se questio
nam: o que acontecerá comigo?
A maioria fica preocupada de se

expor ou de o clima ficar ruim

após a conversa - diz Elaine,
que lamenta que esse tipo de di
ficuldade exista no ambiente de
trabalho. - Afinal, se as pessoas
conseguissem resolver todos os

seus problemas sozinhas, para
que precisariam de um chefe?

No caso de C.M, que traba
lha em uma empresa de óleo

e gás, o incômodo com uma

das colegas - apelidada de

"casca", de cascavel- foi mais

forte do que o medo de relatar
suas falhas de caráter para a

gerente. Mas faltou coragem

, )
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DIVULGAÇÃO
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Formação técnica em
\

Enfermagem
Desejável curso de enfermagem do trabalho

Experiência em atendimento ambulatorial
A empresa oferece oportunidade de

crescimento profissional e benefícios.
Envie seu currículo para

tecnicoenfermagem@globomail.com
ou ligue para (47) 9653-7143.

REPRESENTANTE
Com vivência no ramo Metalmecânico, para atuar em Jaraguá

suficiente para tratar do assun

to sozinha. A saída foi bater um

papo com a chefe junto com

outras pessoas da equipe:
- Foi difícil, porque sabía

mos que a conversa poderia ren

der a cabeça dela. Mas também

cogitamos que a gerente pode
ria não concordar, o que criaria

uma indisposição à toa. No fim,
a menina foi chamada para con

versar e a situação melhorou.

Pelo menos por enquanto.
Para Eliane Figueiredo, direto

ra - presidente da Projeto RH, fazer

complô está longe de ser a melhor

solução para resolver esse tipo de

problema. Conversar diretamen

te com a colega seria a primeira
opção; mas só se a pessoa for éti

ca e madura, alerta:
- É preciso tomar cuidado

com quem estamos lidando. Se

o relacionamento for impra
ticável' vale chamar o chefe e

dizer que, 'apesar de gostar da

pessoa, seu estilo de trabalho

é diferente do dela. Mas se ele

não arranjar uma solução, o

jeito é procurar outro setor ou

mudar de emprego.
A máxima dos "incomoda

dos que se mudem" vale ainda

para o pedido de troca de setor.

A tentativa pode ser bem suce

dida apenas se o funcionário

diagnosticar que o gestor é uma

pessoa aberta o suficiente para
entender suas necessidades,
ressalta Rafael Meneses, sócio

gerente da Asap, consultoria de
recrutamento e seleção:

- É uma situação delicada,
em que o chefe tem que ser o pri
meiro a saber. O primeiro passo
é estar bem preparado e embasar

o pedido com argumentos. Mas

só vale a pena tentar se o chefe

for uma pessoa flexível e madura.

Se não, a chance de ele negar e o

clima ficar ruim depois é grande.
E que tal pedir para ficar de

seis meses a um ano afastado do

trabalho e, ainda por cima, com

a condição de que sua vaga esta

rá te esperando quando voltar?
- Como são raras as orga

nizações que têm políticas cla

ras sobre ano sabático, cabe ao

funcionário negociar sua vaga
ou pedir demissão. É um risco

grande para a empresa, que

geralmente só concede o bene

fício a um talento que ela não

quer perder - diz Elaine.
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Paranáo
perder o tomAsaídaes

de convencimento
Profissionais'devem reunir bons argumentos para justificar
mudanças e reivindicações na conversa com os superiores

Profissionais de RH até têm

opiniões diferentes sobre
como abordar o chefe, mas todos
concordam que conversas sobre
temas delicados sempre serão

difíceis, independentemente do
estilo do gestor. E que podem ser

mais complicadas que o normal

quando ele não sabe ouvir.
- Cultivar um relaciona

mento amistoso e agradável com

a chefia minimiza o impacto ao

se fazer um pedido. O proble
ma é que nem sempre as pesso
as conseguem isso - diz Rafael

Meneses, da Asap, que incentiva

o profissional a chamar seu ges
tor para conversar e convencê-lo
de que é possível administrar de

. jeito diferente. - Por mais difícil

que pareça, vale tentar.

Para Jacqueline Resch, da
Resch Recursos Humanos, não

importa se o chefe é ou não um

bom ouvinte: o funcionário deve
se preparar para a conversa.reu-

nindo argumentos que mostrem

os impactos positivos que as rei

vindicações podem trazer para a

sua carreira.
- E já que estamos falando

em equilíbrio, também é essen

cial explicar de que modo a em

presa poderá ser compensada a

respeito das mudanças que dese
ja realizar - diz.

Foi o que Marcelle Santos,
funcionária de uma agência de

comunicação, tentou fazer quan
do precisou pedir aumento para
o gerente. Após um ano na em

presa, ela ganhou mais quatro
clientes para administrar, mas o

reajuste não veio. Foram meses
pensando quando e como abor
dara tema:

=-Um. dia tomei coragem e

enfatizei os resultados do meu

trabalho. Ele agiu como se já
soubesse porque eu estava ali.
No fundo sabia que eu merecia.

A sensação de desconforto,

nesse caso, tem menos a ver com

dinheiro e mais com falta de rc
conhecimento, afirma Eliane Fi

gueiredo, da Projeto RH:
- Dinheiro pode ser assunto

tabu, mas o problema por trás

do pedido de aumento é que o

funcionário sempre espera ser

reconhecido sem ter de alertar o

gestor, o que é um erro: ele preci
sa se valorizar e mostrar por que
merece ganhar mais.

A tensão de bater um papo
franco com o chefe não diminui
nem mesmo quando o dialogo-é
preestabelecido pela empresa. O

processo saudável de o funcioná
rio dar um feedback sobre o -de

sempenho do gestor, através da

avaliação 360 graus, é, normal

mente, um tormento.
- É preciso se sentir confor

tável e lembrar que, se o objeti
vo é dar retorno, ele tem que ser

pontuado com situações concre

tas - diz Meneses.

DIVULGAÇÃO
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I

II )11 I

A têasão de bater um

papo flanco com o Chefe
não dindnui nem mesmo

quando o diálogo é
,

preestabelecido pela
empresa.

•

... " � ,4 1 "i ; 1 �'.
� _,'

• ,
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AUMENTO: Ponto básico: na
, hora de pedir um reajuste
de salário, motivos pessoais

.
.

devem ficar de fora da

diferentes, Convencer outros
"

'

... ,f!!i , '. 'I
' "F

..

""

colegas a reclamarem em

grupo, alertam especialistas,
, é motim e está fora de

cogitação..

360 GRAUS: A avaliação
360 graus, em que o

,
funcionário analisa o .

desempenho do gestor,
(' deve ser pontuada por,
Ir

!�'sitU'açÕêis cO�cfetas. Dizer
, apenas que o chefe é
i. " desopg�mizad0, além de não

ajudar, pode aumentar a

tensãõ, E não deixe o� pontos.
positivos de fora. Informe-se
sobre mudanças ocorridas

Q "recentemente'na empresa e áq.
reais atribuições do gestor.

ANO SABÁtiCO: Ao fazer o

pedido, o funcionário precisa,
, "antes'de tudo, deixar claro

como, após o retorno, seu

afastamenta ,Jemporárioi

'poderácontrlbtlir para os

resultados da empresa. Como
m 'a maj®Ha ,das empresas' hão

,

tem regras claras sobre o
"

. tema, cabe ao profissional
"-1" 'I '.- '-u' 'i' .

negociar o tempo da licença,
se ela é remunerada ou não.

TROCA: Se o profissional
não estiver mais satisfeito

em sua área e quiser trocar

de setor, o chefe deve ser
,

o primeiro saber. Mas só
vale pedir caso ele seja uma

pessoa aberta para entender
suas necessidades. Se não, é

,

melhor pedir demissão.

. -.1
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Como multiplicaro seu dinheiro
Especialista fala sobre negócios
com empreendimentos imobiliários

Adquirir ações de grandes
empresas e, assim, se tornar

sócio delas já não é mais um se

gredo para muitos brasileiros.
Menos misterioso do que em

um passado pouco distante, esse

tipo de investimento faz parte da
rotina da população, nem que
seja apenas durante o horário do

telejornal, quando as notícias a

respeito do sobe e desce da Bolsa
de Valores palpitam entre a edi
taria de economia.

Mas, há uma infinidade de
outras maneiras de fazer o di
nheiro se multiplicar ainda não

exploradas em larga escala no

Brasil: Uma delas são os Fun
dos Imobiliários. Com eles, por
exemplo, é possível integrar a

lista de sócios de grandes em

preendimentos como shoppings
centers, hotéis, centros comer-

. dais e até hospitais. A matemá
tica é simples. Basta adquirir co

tas desses imóveis no mercado
financeiro e, na sequência, o in-

Ajudante/Auxiliar de Produção
Analista Contábil Sênior .

Analista de Importação
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Financeiro
Contador
Controle de Qualidade
Coordenador de Costura
Cronoanalista

Desenvolvedor/Programador (WEB)
Encaixador

Encarregado de Costura
Fresador

Garçom
Leiturista
Manutencionista

Operador de Caixa

vestidor passa a receber mensal
mente a renda proveniente dos

aluguéis desse imóvel. Quando o

investidor quiser se desfazer das

cotas, basta colocá-las à venda e

retomar o dinheiro investido.
Conforme Leandro Corrêa, es

pecialista em finanças, da TB In

vestimentas, escritório afiliado à
XP Investimentos, esse negócio é
lucrativo porque o mercado imo
biliário segue aquecido e o inves
tidor tem a oportunidade de par
ticipar da rentabilidade de imóveis
muito prestigiados. Além disso,
outro grande atrativo é o benefício
fiscal que a pessoa física tem pela
isenção de imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos mensal
mente com estes fundos,

Na prática, comprar fundos
imobiliários significa adquirir
imóveis, mas sem os transtornos

.

com documentos, inquilinos e

impostos do investimento em

imóveis tradicional. Imagine-se
dono de um prédio comercial

KELLY ERDMANN

TB kivestimentos escritório ãfiliado
à XP Investimentos atendem todos

os nnmicípios da região

localizado em uma área nobre
do Rio de Janeiro, alugado à Pe
trobras e à Caixa Econômica Fe
deral. Bem, essa é a ideia por trás'
dos fundos imobiliários: propi
ciar acesso à esses imóveis ao

investidor.

Hoje, existem mais de 70 op
ções de fundos imobiliários no

mercado brasileiro. Estes fundos

já movimentam mais de R$ 9 bi
lhões. Conforme Corrêa, espera
se um crescimento exponencial
nos próximos anos, a exemplo de

países com mercado financeiros
mais desenvolvidos.

Vale lembrar que qualquer
pessoa pode adquirir cotas, des
de que tenha o valor mínimo

.

necessário para a aquisição de
uma cota. Em geral, ela costuma

sofrer variações de R$ 100 a R$
2 mil. Na região, os investidores

podem procurar a TB Investi

mentos' instalada na Avenida
Marechal Deodoro' da Fonseca,
1.188, no Marcatto Center, em

Jaraguá do Sul, para esclarecer
dúvidas e entender mais sobre o

assunto.

Fonte: Entrelinhas Assessoria
em Comunicação

uá do sul/se

BACK RH SELECIONA PARA SEUS C.LIENTES AS SEGUINTES VAGAS:

Operador de Caldeira
. Operador de Centro de Usinagem
Operador de Logística
Operador de Máquina de Bordar
Pintor
Prensista
Programador de Software
Promotor (a) de Vendas

Repositor (a) .

Serralheiro
Servente
Soldador
Técnico de Campo
Técnico Eletrotécnica
Torneiro CNC
Zelador (a)
Vigilante

B BREITHAUPT BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecionando Pessoas com Deficiência (PNE).
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Passagem de ônibus'mais cara
Em Guaramirim

preços tiveram um
reajuste de mais ,de
20% neste mês .

GUARARMIRIM
, DEBORA VOLPI

tal dos gastos da empresa, dividi
. do pelo número de usuários.

Segundo ele, o. município
atende, por mês, 40, mil passa
geiros que pagam tarifa integral
e outros 60 mil estudantes, que
'desembolsam a metade do valor.

,

No cálculo é considerado o nú
, mero de embarques mensais'.

O prefeito da cidade, Nilson

Bylaardt confirma a necessidade
da atualização na tabela de preços.
"Este é o primeiro reajuste que eu

decreto. A empresa nos apresen
tou planilhas de custos e percebe
mos que realmente, era .necessâ
rio reajustar", argumentou.

Para Bylaardt, os, governos
deveriam dar benefícios fiscais
às empresas de transporte públi
co para facilitar o acesso. "Pode
ria haver isenção de ICMS, por
exemplo, no diesel que é usado
no transporte público. O que
acontece é que as pessoas estão

,

adquirindo carros e motes, e está
cada vez mais caro andar de ôni
bus. O transporte público está

comprometido, precisaria bara
tear", defende.

Adona de casa. Rosanilda da
Lima Prestes, 32 anos, de

pende do transporte coletivo

para se deslocar: do bairro Caixa'

d'Água, onde mora, até o Cen

tro, em, Cuaramirim, "Utilizo

.para trabalhar e também para
fazer as coisas que preciso no

Centro", explica. Mas nos últi
mos dias, a despesa diária tem

pesado ainda mais no bolso.'
"Está mesmo mais caro. E para
quem usa mais de uma vez ao ,

dia, fica difícil", comenta.

É que os preços das passagens
de ônibus no município sofreram
um reajuste na casa dos '22%, no

início deste mês. Os bilhetes que,
custavam; em média R$ 2,50 su

biram para R$ 2,75, 'dependendo
do trecho utilizado.

De acordo com o gerente
operacional da Canarinho, Ru-
bens Missfeldt, a alteração no Os reajustes nas tarifas de

,

valor ocorreu porque a empresa' ônibus que ocorreram este mês
concessionária do serviço pre- pesaram no bolso' dos pas�a
cisou repassar aos usuários o geiros. No domingo passado, o

,

,

aumento no preço dos insumos. Deter (Departamento de Trans
"Tivemos um aumento significa- 'portes e Terminais) autorizou o

tivo no valor dos insumos, como, aumento de 7,89% a 8,59% das
diesel, pneus, peças e salários passagens intermunicipais. No
dos motoristas. E o preço da.pas- Vale do Itapocu, itinerários ligan
sagem em Guaramirim não era do os municípios de, laraguá do

reajustado desde 2008", justifica.' .Sul, Schroeder, Corupá e Massa
Ele explica que valor-do bilhete é randuba sofreram reajustes que
calculado com base no custo to- vão de R$ 0,30 a R$ 0,49.

Caixa Econômica orienta
sobre saque do FGTS

A agência da Caixa Econômi
ca Federal de Guaramirim divul

ga á escala de atendimentos para
,pagamento do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço)
para moradores dos municípios
de Guaramirim e Massaranduba.

Durante
.

a semana, serão

atendidas 100 pessoas por dia,
apenas durante a manhã, em
um horário especial entre as 9h e

10h. Os atendimentos semanais
só não serão feitos no quinto dia

útil, e dia 10 de cada mês.
Para os moradores de Massa-

...

randuba os atendimentos serão
'

liberado. Vale lembrar que exis
feitos de segunda a sexta-feira te uma lista com os nomes das

,

em horário normal, porém ape- " pessoas que já tiveram seu fundo
nas na agência Germânia, em de garantia liberado exposta em' -

Blumenau. frente a agência. ,
, .

A partir de agora também �e- Segundo a, gerente da Caixa
rão feitos atendimentos todos os Econômica, Brunilde Grasel, to
sábados das 9h às 14h, menos no dos os'dias sai uma nova lista e

próximo dia 25 devido ao feria
do. No sábado serão atendidos
os municípios de Guaramirim e

'

Massaranduba.
-

O'cronograma é feito de acor

do com a capacidade. de aten

dimento diário e
-

do dinheiro

No bolso'

,
,

\
EDUARDO MONTECINO

'

4,40

,7,30

, 2,90-
5,25

,8,15
2,90

Pas�,gens d�
ônmus sofreram

aumento de '

c�rca de 22%, em

Guarámirim

RosaniIda da Lima
Prestes, 32 anos

quem não possui o nome nesta re

lação deve aguardar. "Quem tiver ,

problema com alguma conta que
não foi liberada ou erro no cadas
tro PIS, deve aguardar o final das

. liberações para regularização, que
deve se� final de julho", disse.

Atendiinentos são direcionados aos
, '

moradores ae Cuaran1irim e MasSarancIuba
" .,J
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Novo Código Florestal
é alvo de polêmicas

'.
. -

.

Especialistas e
.

autoridades opinam
sobre mudanças na

lei ambiental

JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

ONOVO Código Florestal, apro-·
vado no mês passado pela

.. Câmara dos Deputados, tem sido
alvo de polêmicas e tema para
fortes debates. Deum lado, agri
cultores e autoridades defendem a

mudança como um inceritivo aos

. pequenos produtores rurais. Em

contraponto, especialistas da área

e ambientalistas, criticam a lei, e
.

n", ,

temem consequências graves para
o meio ambiente, como o' desma-·

- tamento desenfreado.
Na prática, o Novo Código Flo-

.

restal permite o uso das APPs (Áreas
de Preservação Permanente já ocu

padas com atividades agrossilvipas
toris, .

de ecoturismo e de turismo .

rural, desde que esse desmatamen-
'

to tenha"ocorrido até julho de 2008.

'0 texto, que ainda será levado ao.Se

nado, revoga o código atual.
A emenda remete ainda às di

ferentes regiões. do' país, através

do PRA (Programa de Regulari
zação Ambiental), e garante mais

.

autonomia para legislar sobre as

questões ambientais. Na propos
ta, cada Estado teria o poder de
estabelecer outras atividades que'
possam justificar a regularização
de áreas desmatadas. Ideia que

.

já foi amplamente discutida em

solo catarinense, na gestão de Luiz

Henrique da Silveira.
.

Outro ponto que chama a

atenção é que nas APPs de topo de

morros, montes e serras com altura
mínima de 100 metros e inclinação
superior a 25°, o novo código sugere .

a manutenção de culturas de espé- .

.

cíeslenhosas (como: uva, maçã, en-

tre outros) ou de atividades sílvícul

turais, assim como a infraestrutura
. física ligadas a elas.

Para pequenos produtores e

. agricultores familiares, o Poder
. Público pretende também criar

um programa de apoio financei
ro para a manutenção e r�com
posição de APP e de reserva legal.
Diante de tantas versões a cerca
do novo código) OCP ouviu au

toridades ,e especialistas da área
.

para descobrir oque eles pensam
sobre as mudanças, acompanhe:

..

.� ..............................•......•.........•..
.

.

"Não tenho uma posição ainda definida sobre
. este assunto. Acho que a matéria merece

discussão no Senado e o texto ainda pode
sofrer alterações. O que posso dizer é que
entendo que estados e municípios devem ter

a competência de criar, cada um-o seu código.
Penso que dar autonomia aos estados, com um

código nacional sendo respeitado, é claro, é a -

melhor maneira de administrar isso".

PAULO BAUER, SENADOR

EDUARDO MONTECINO

Um dos principais Pontos dá emenda diz respeito às llPPs

ARQUIVOOCP
...........................•........................

"Esse assunto tramita na Casahá nove anos. Mais de cem.audiências foram realizadas para
debater isso. Concordo com a proposta do novo código, porque cria legalidade e dá tranquilidade
aos pequenos agricultores. O código anterior era muito severo. Os estados precisam tratar o

'assunto de acordo com suas respectivas realidades. Hoje a consciência ambiental já é diferente de

30 anos atrás. O agricultorsabe muito bem que precisa preservar. Então o código vai dar segurança e

tranquilidade para o agricultor continuar produzindo e preservando, Destaco que em Santa Catarina,
não queremos destruir nada da natureza. Nossa Mata Atlântica é super protegida".

" '
'

_'
..

. MAURO MARIANI, DEPUTADO FEDERAL

!'

..............•........................................... � ...........•... � ................................•........................................

'DMJLGAÇÃO
.110 Código Florestal nunca foi respeitado no Brasil.
Os países do primeiro mundo; como os Estados
Unidos, não têm código florestal e todos os rios
estão bem protegidos com mata ciliar. Os Estados
Unidos tem 30% de seu território com áreas

protegidas de florestas nativas. O lapão tem 70% .

de seu território coberto de vegetação nativa. Já o

Brasil.que tem urn código florestal desde 1934, está
com a natureza arrasada. Os rios importantes, de
norte a sul totalmente (pelados', sem inata ciliar. Da

MataAtlântíca, restammenosde 7%. E pelo Código
Florestal deveria ter pelo menos 20% (reserva

legal). Considerando APPs.(Áreas de Preservação
Permanente) das margens de rios, topos de

morros, encostas de alta declividade, deveria
ter mais de 30%. Algo está muito errado com

nossa sociedade que cria leis maravilhosas, mas

impossíveis de serem cumpridas. Quer proteger
a natureza só no papel como forma de aliviar

.

a consciência. Só vamos conseguir proteger a
.

natureza quando avançarmos na educação no

Brasil. Uma sociedade só pode ter conscíêncía
. do que é certo ou errado se.tíver conhecimento e

para ter isso precisa de educação".
GERMANO WOEHL JUNIOR - CIENTISTA E CO-FUNDADOR DA ONG

INSTITUTO RÃ-BUGIO PARA ,CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
\"

•••••••••
·

••••••••••••••••• o •••••••••••••••• �
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••••••

.' 110 novo Código Florestal vai favorecer o agricultor
.
familiar porque quem tem até 48 hectares de terra

.. estará isento de reserva legal. Outra vantagem é a.

redução das áreas de preservação permanente nas

pequenas propriedades. O produtor rural é urna
.

.

pessoa com consciência, ele quer e precisa preservar,
.

porque precisa da natureza. Quem está na agricultura,
precisa de incentivos para produzir e garantir o

almoço de quem vive na cidade. E o tlOVO código

é urn incentivo para o pequeno agricultor. Ele nos .

motiva. Também concordo que cada Estado faça o seu

código,porque são realidades muito diferentes, Não

tem como comparar Santa Catarina e o Amazonas,
por exermplo. São regiões diferentes, realidades e.

características diferentes. Santa Catarina só explora
13% do território com a agricultura. E temos 48% de
mata nativa. O produtorcatarínense tem noção da .

importância da preservação do meio ambiente".

• f·

,

.:
EDGAR HORNBURG, PRESIDENTE DO SINDICATO-DOS-TRABALHADORES RURAIS' DE JARAGUÁ DO SUL

•
.

I
'.. �, j_ ,.. I � _
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LEIER
IMÓVEIS

-

41· 2101-8:500
�_.�

. .

. . .

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br

"

.-
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. IMÓV·EIS

41 -

Av. Marechal Deodoro da Ponseca, ·1698

www.leier.imb.br

R$ 190�OOO,oo·
, " ••• , •• _ ••• � " .. � .. 'A','� •• •••••• • • • ." _ � •••••

Barra do Rio Cerro

Água Verde

Amizade

Barra do Rio Cerro

RESIDÊNCIAS
Vila Rau

Vila Rau

Amizade

Três Rios do Sul

R$ 125.000,00

João Pessoa

Jaraguá 99

Barra do Rio Cerro

Vila lenzi

Amizade

Baependi

. Rau

Francisco de Paula
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Barra do Rio Cerro

Baependi

Vila Nova

t

-

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

www.leier.imb.br '

11) piso. 1 sala comercial de
110ml com banheiro social, 1

piscína e zvaças de garagens.
2° piso, 1 suíte + 3 quartos. 2

salas. cozinha, 1 banheiro social
e 2 varandas, Área da casa

360m', Área do terreno 377m?,
Aceita imóvel na neçocíação.

'�
2lofes \

por RS 50 míl cada !
;
l
1

I

I
�

Vila Nova Jaraguá Esquerdo

RESIDÊNCIAS

Nova Brasília

Jaraguá Esquerdo

Centro

TERRENOS

Vila Nova

Centro Centro

Baependi

.. .;
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- Apartamento\
'\

totalmente novo,
) .

'�

- 100% reformado
l

- Localizado no 10°
\
\
I

Andar

- Sol da manhã

- 02 vagas garagem
r

- valor sob consulta
t

<
>
'.

\ -

-

, ,

\

\
>
!
s
(

\

< .:

?
\
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.

-.

itaivan
www .. itaivan.corn.br (47) 3055 �412

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

IMOBILIARIA

- Casa de alto padrão, totalmente nova
i r ,:' ...

. ...;, '

'lo, ....� ",
,

•

,;" �

- suíte cf closet + 02 derni suites

- Área lrnóvel: 213,75m2
/

.

- R$550.000,00
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itaivan-- www.itaivan.com.br
. (47) 3055 3412

IMOBILIÁRIA Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraquá do Sul - SC

"'

• Apartamentos com suíte + 02 dorrn
• Área Privativa a partir de 101,25m2
• Próximo ao centro

• Entrega Julhoj2013
• Opção de 2° vaga de garagem.
• Valor a partir de R$196.000,OO .

.

.'
Apartamento
diferenciado: .

Suíte rnáster + 02

dorm

varandões

02 vagas garagem
Área Privativa de

232m2

Cobertura Duplex:
Suíte máster + suíte +

02 dorm

02. vagas de garagem
Deck com piscina
Área Privativa de

224m2

Valores sobre consulta.

. .

•

•

' , ,

� ,-"

'

-

•

.' -

•

�:
•

•

• ,"

I

•

•

,
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''I '

(l _,

(
,

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com R�a Marina Frutuo,so)
'�';F",.".",,�n .

" Centro...;. Jaraguá d9 Sul - se

�êk��f�íGOE: 3372� 1616
�L Plantão: 47�9;107.1988 '

atendimento@megaempreendimentos.com ,

\ "

\ -

'

5 '

).
\ "

{ ,'o

�. '

t

{ ::

"

5".· •

(.
-; - ..

{
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FlII DE SEMANA, 18 E '19 DE JUNHO' DE 2011 I IMÓVEIS I 7
\
(
)

TERRENO·CONDOM.FECHADO
JARDIM CRISTINA

CÓD. 386 - Imóvel em condomínio de alto padrão,
pronto para construir, contendo área total de 1.412m2.
R$ 260.000,00 - Aceita parcelamento em até 24 x

IMÓVB.COMERCIAL':,·cBirRo
CÓD 188 - Excelente imóvel na Av. Marechal

Deodoro, 1399,.em frente a Unimed. Contendo'
área total de 1.184m2, sendo 24 metros de ttente

para a avenida Terreno exclusivo para edificacão
comercial ou predial. Já possui alvará de

demolicão.CONSULTE-NOS!

. ,

(Esquina com Rua Marina F�utuoso)
Centro - Jaraguá .do Sul - SC

Rua Guilherme Dancker,'161 - Sala 3

" �

�f�LIGUE: 3372.1616
:�j

, "

�;� .

.f
• �

�,Empreenwmentos Imob��rios
Plantão: 47 9107�1988

atendimento@megaempreendimentos.com

GUARAMIRIM - Localizado

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, escritório e-setor administrativo

prontos. ótima frente para a referida
-BR e facilidade de acesso para carga e

descarga. Consulte-nos!

SOBRADO - VILA LENZI
OPORTUNIDADE

CÓD. 190 - Excelente imóvel
-

contendo área de 320m2, contendo
1 suíte máster, 3 dormitórios, cozinha

.

-�

mobiltàda, área de festas, 4 vagas
de garagem e demais dependências.
Localizado na Rua Marcelo Barbi, 1166.

Ac. imóvel como parte de pagto.

DE R$. 350 MIL
POR R$ 260 MIL

Localizado próx. a Verdureira da Raquel.
Possui 1 suíte, 2 quartos, banheiro social

mobiliado, sala estar/ jantar e cozinha

integradas, lavanderia, sacada com

·churrasqueira e 2 vagas de garagem.
Área Privativa de 95m2. R$ 225.000,00,

','.

Amplo apto com área privativa de 114m2,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/

jantar:" cozinha integrada, sacada c/

churrasqueíra, bwc social, lavanderia
e 2 vagas de garagem. Sol da

Manhã. R$ 290.000,00

CÓo. 193 - Apartamento com

2 quartos, cozinha mobiliada, sala de

estar/jantar, sacada, bwc social, área
de servíco e 1 vaga de garagem.'Área
_ privativa de 70m2• R$ 140.000,00

_
éÓD. 195 - CENTRO - Apartamento
•.novo, muito bem localizado próx. ao

Angeloni. Contém 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/�."

churrasqueira, cozinha rnobãada.bwc
, social, área de serviço e 1vága .

,

de garagem. Área-privativa dê 84m2•
.

R$195.000,OO

Edifício alto padrão, contendo
1 apto por andar, elevador

codificado, 'vigilância 24h, ótima
infraestrutura. Possui 4 suítes,
estar com lareira, ambientes

diferenciados, 3 vagas de

'garagem e 319m2 de área
privativa. Consulte-nos!

SOBRADO-ALTO PADRÃO
CÓD. 187 - Localizado no Loteam. 8ella Vista,

bairro Amizade, conta com linda vista e terreno com '

505m2. Possui 1 suite máster, 2 suítes, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, mezanino, escritório, área de
servico, lavabo, sacada, área de festas e 2 vagas de

garagem. Área construída de 260m2, Ficam
móveis planejados, aquecimento solar e

acabamento em gesso. R$ 560.000,00

CÓD.114· JGUÁ ESQUERDO "",

{NOVO· PRONTO PARA MOt;:tAR)
Apartamentos contendo 2 quartos, sala de estar!

jantar, sacada ê! churrasqueira, bwc social,
lavanderia e 1 vaga de garagem. ,

R$119.000,OO • FINANCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Apartamentos com área total d� 217,17 m2

\
..

_

\"!,, ".'

,

47 3275.,2908
www.pamplonaempreendimentos.çom.br

. ..:,.-

pamplona
473372.1616

� PINANCIAMENTO DIRETO COM A CONS"'RUTÓR�� EM ATÉ 80 MESES. '

• RESERVE'AINDA HOJE O?EU APARTAMENTO.
';

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

.J rag
-

do 'I-se

___
-

.... ,.taO .....

j _ .... , ,:_ t" I -
_

Casa re$idencial com ótima localização,
próxima ao antigo angeloni,com

aquecimento solar, piscina, 4 dormitórios
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

.

Ótima casa residencial no bairro vila
nova'. possui 4 dormitórios .sendo

1 suíte, mais escritório, bwc social,
lavabo, 2 salas amplas e integradas,
cozinha e churrasqueira. piso inferior,

possui pequena edícula, piscina e
área para festas. ótima vista para a

cidade - CnD 599

Res. jardim europa - atrás
rodoviária- novos, 02 dormitorios,

sacada cf- churrasqueira, 58,0
m2 privativo. area social com

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

Excelente casa moradia.185,90 m2
Construída - Suite + 01 dormitorio.

, Moveis sobmedida, linda vista da
cidade. R$430 mil'- Cod 512

Casa alvenaria - 160m2 construido,
area terreno 286 m2, suíte + 2

dorm., garagem, salão de festa. -

R$195 MIL - COO 508

....

Res. Esplendore - Apto suite+2 dorm,
Bancada na cozinha em granito, piso
laminado, cerâmica, gesso rebaixado

- - Fundos caraguá veículos - Pode Ser
Financiado - COO 6� 3

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

medida_. f.jrenze 11- COO 644
- ,

�

,

..

Sobrado alvenaria com edícula,
suíte+2 dorm. área 181 m2,lavabo,

piscina, área de festas, churrasqueira,
escritório, mais 1 quarto de

empregada na edícula, garagem 1
carro - R$220 mil - COO 700

Aparfamento bem loca izado
próx. ao colégio Alberto Bauer,
2 quartos + suíte, sacada com

churrasqueira, 93 m2 privativo.
R$186.171 ,64 - COO 712

- ,

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

sala para 2 ambientes com

churrasqueira, copa/coz., área de
serviço, bwc social e 1 vaga de

garagem - R$1 07.800,00 - COO 710

EO GEHRING - Apto cf suíte + 2
qtos, sala em 2.ambientes jantar e

estar, copa/cozinha, lavabo, área de
serviço, sacada cf churrasqueira

e 02 vagas de garagem. Cf
aquecimento á gás. COO 684

'-""":: "'"

Galpão comercial, com 153,77 m2, boa
.localização, amplo estacionamento.
Otima Localização, Rua João Januário

Ayroso. - R$300 MIL - COO 711

-

Casa cf área de 120 m2, 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área extema, 2 vagas

de garagem - COO 702

.�
• CENTRO • Residencial Dubai. apartamento
sala 2 ambientes, sacada com churrasqueira, 1

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO COMER�
. sutte + 2 dom'lttórios, cozinha, área serviços,

CIAL, 155m2 construídos, terreno 355m2, 2 garagem, fino acabamento R$,1.200,00+txs.
salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, gara
gem, edícula. Aluguel R$4.000,00 + txs.

'CASAS • CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2
privativos + 10 vagas de garagem, sacada
aberta. Pode dividir em salas de 100m2•

• CENTRO - Ed. San Gabriel. apartamento .

sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviços. Aluguel R$590,00 + txs.

• CZERNIEWICZ - apto sala, 2quartos, sacada
com churrasqueira, cozinha/área serv., gara
gem. Aluguel R$550,00.

• CENTRO - (em frente ao Colégio Jara- .

gUá), Excelente sala comercial (decorado
�.._,...._...---........._.........___,......_...."......�...__.....�.....

por arquiteto), dividida em recepção + 3
salas, banheiro � copa mobiliados. Possi
bilidade de negociar mobílias. R$1.50G,00.
• BARRA - sala comercial nova, 101 m2
com mezanino, 2 WC, instalação pronta
para split. R$1.1 00,00,

,

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

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

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

churrasqueira, garagem - COO 707

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condominio
fechado, churrasqueira. - R$780,00 + taxas.

• APARTAMENTOS

• 'CENTRO - sala, sacada grande, 3 dorm, (1
c/closet), 2 vagas de garagem, frente a Caneri
- R$890,00
• CENTRO - Rua Exp Antônio Cartas ferrei
ra, Edificio San Raphael, sala, 2 sacadas(1
com churrasqueira), 2 dorm, bwc, garagem
-R$697,00

'

• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Su-
perm. Brasão. Aluguel R$1.200,00 .

• GALPÕES

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

• BARRA - apartamento 1 quarto, sala, coz

inha, área de serviços, garagem. R$500,00.
Condominio R$60,QO com gás. Excelente sobra o na eira da

praia, cf 4 dorm, 600 m2, cf 340
m2 construidos, ampla garagem.

aceita imóveis na troca ou

parcelamento - COO 706

�����--�--�����--------------��------�------------------------------------�---------------�------------�-------------------------�----�-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,I

)

,1

\

-

l,

10 I IMÓVEIS I FIM DE'SEMANA, 18 E 19 DE .JUNHO DE 2011

COMPRA

VENDE

ALUGA

ADM,NISTRA

3372�1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30'às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

1.. 'f_" TIPO 01 I TIPO 02
,

,', �,.".

Suíte·�.l qOttn. 75,38 �2 I 02 Dorm., 68,29 �2.
� R$ 129.090,00 I R$ 116.000,00
Localizado Barra do Rio Molha - Prox. Prefeitura.

VILANOVA-REF1336-RES.ASPEN !
apto novq c/104m2, sendo 01 Suíte, 02 !
dorm., sala de estar/jantar; ampla sacada ;

c/ ChUrraSq�$i�2�.�:s garagem. I

VILA LENZI - REF 1334 - RES. NOVO
HORIZONTE

apto novo c/ 91,31m2, sendo 01 Suíte, 02
dorm, sala de estar/jantar e 02 vagas de

garagem. R$ 240.000,00

VILA NOVA - REF 1359 - RES. MONT
VERMONT � apto c/ 95,OOm2, sendo 01

Suíte, 02 dorm. sacada c/ churrasqueira e

02 vaga de garagem. R$ 260.000,00

VILA NOVA - REF 1364 RES. SANTA
CATARINA - 104,OOm2, c/Dl Suíte
c/ sacada, 02 dorm.,. sacada c/
churrasqueira, garagem, R$ 210.000,00

BARRA DO RIO MOLHA - REF 1365
- RE5, SAN MATEO - Àpto novo c/60m2

.- 02 Dorrn. 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. Dl!

vaga de garagem. R$ 116.000,00 l
l
,

BAEPENDI - REF 1363 ' RES�'JARDINS
- 70m2, c/ 02 dorm., sala 02 ambientes,

sacada; bwc., 01 vaga de garagem,
R$125.ooo,00

- � -

.

SAO LUIS - 'REF 2964 - casa alv c/ � SAO LUIS - REF 2962 - casa alv 157m2
105m2 e área �otal de �20m2, 03 d?rm,; I terreno de 300m� - c/ suíte c/ doset, 02

I
sala de estar/jantar; dispensa, split no 1 dorm. sala estar/Jantar; coz, lavand., 02

dorm., coz, edicula com 01 quarto, � vagas de garagem,

�'!r2iSW,*",,,%,*,>,��2��:'�=,,,,,,w,;$'o$1=!r%'W, ..

i R$ 305.000,00

AMIZADE - REF 2960 - casa alv. c/
119,40m2 e terreno de 318m2, c/Dl
suíte cf closet, 02 dorm., sala, COZo I

(mob.), bwc, e 03 vagas garagem. I
�$ 270.000,00

VILA RAU .: REF 2574 � Casa alv.
.

109m2 e terreno de 330m2, c/Dl
.

suite, 02 dorm., área de festas, ga-

i ragem para 02 carros.
, R$ 235.000,00L . __•._,:wo o ,_ , m' " .•••

AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2 li SCHROEDER - REF 2956 - casa alv. i! SCHROEDER - REF 2936 - casa sív 77m2
.

terreno de 450m2, c/ 02 dorm. I! 69m2 e terreno de 364m2, c/ 02 dorm. li e área total de 350m2, c/ 02 dorm., sala

sala estar/jantar; coz., bwc, i! sala de estar / jantar; coz., bwc, !( de estar, sala de jantar; coz., bwc, área de

lavanderia e garagem, i! lavanderia e garagem.
'

�: serviço e garagem,

R$187.000,��""-_1_�_�,,_,��5'�:�_O"W�·�_�_j R$130.ooo,oo

BARRA DO RIO ,éERRO - REF 2917 ! TRÊS RIOS DO NORTE _ REF 2907 - casa ". Casa gern, 71m2, area total de 175m2, *-. .

2

02 dorm. sala estar/jantar, bwc (c/ i gemlnad� alv. 71,75m , c;'02 �orm" sala I
box),área de festas c/ churrasqueira e * de estar/Jantar; coz. lavanderla., bwc, e !

R$ 140 000 00 ili garagem, R$130.ooo,oo !
garagem, ., ili !

�

,.' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, sa a,
cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01
bwc, garagem pra até 03 carros, R$700,00
L1026 - casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 _

suíte, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem,R$800,00 ,"
,L 1 027 - Casa - Centenário - Com 01 suíte,
02-quartos,' sala, copa, bwc, cozinha, área de
serviço, área dé festa, garag�m para 02 carros,

R$1,250,00· .

L 1028 - Casa - Centro - Com 03 quartos, 2 bwc,
sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem,
R$1 .000,00,
L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quarto,
sala com sacada, bwc, cozlnha.Javanderia e

garagem,Cond, Aprox. 100,00 R$480,00
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03 quar
tos, 02 bwc's, salacozinha, 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

churrasquelra.Cond. Aprox, 90,00 R$670,00
L2025 - Apartamenfo - Centro - Com 01 suíte +

02 quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada
com churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox.
150,00 R$850,00
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 condomlnio.
L2052 :- Apartamento - Ilha da Figueira - Com 01
suite, 02 quartos, sala, cozinha, sacada, bwc, 01
vaga garagem. Cozinha e quarto mobiliados e 02
splints instalados. R$780,00 ,

L2053 - Apartarnento; Barra do Rio Molha - CQm
02 quartos, sala, BWC, Cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e 01.'\laga -oe garagem
R$580,00 ..

,'_

L 2057 - Apartamentó - Vila Rau - Com 02 .�':'

quartos, sala, sacada, bwc. cozinha, área de

servi80' garagem. R$450,00 Cond. Aprox, R$
70,0 L 2059 - Apartamento - Chico de Paula -

Com 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
bwc. sacada.Apartamento com alarme instalado,
R$�50,00 Cond. Aprox. R$ 75,00
L 2062 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos,
sala, cozínha, area de serviço, bwc, 01 vaga de
garagem. R$680,00. Cond. Aprox, R$80,00
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite,
02 quartos, sala, cozinha, -área de serviço, sacada, '

bwc, garagem. R$850,00. Cond. Aprox. R$80,00
L3001 - Sala Comercial - Centro - Sala comercial
com aproximadamente 40 m2 com bwc. R$500,00
L3007 - Sala Comercial - Centro - Área 813m2
tem 09 vagas de garagem.
L3011 - Sala Comercial - Centro - Com 41 m2
com bwc. R$500,00
L3016 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2
com Bwc. R$670,00
L3018 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2
com Bwc. R$670,00
L3019 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2
com swc, 13$800,,00
L3020 - Sala Comercial - João Pessoa- Dom "

21 Om2, estacionamento na frente. R$2.'OO_0�OP .

L3021 - Sala Comercial- Centro .: Com 50tn2,'
R$460,00 ,

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
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de
50 m2, apartir de R$250,00
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, estacio
namento privativo, 230m2 R$2.900,00
L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois an
dares área total construída 370m2, estacionamento
amplo e privativo 10 piso com dois banheiros e
uma área para cozinha, 20 piso com um banheiro,
R$4.500,00 .

-

, .

L 3033 - Sala Comercial - Centro - Com dois
andares área total construíca 370m2, estaciona
mento amplo e privativo 10 piso com dois banheiros
e uma area para cozinha, 20 piso com um banheiro,
Medindo 370m2• R$4,500,00,
L4003 - Galpão - Barra Rio Molha - Com 520m2
- com recepção, escntõrío, 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
L 4007 - Galpão - Czerniewicz - Com aproximada
mente 1,600m3, R$6,660,00

FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE JUNHO DE 2011 'I IMÓVEIS I 11'
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1 suite + 2 quartos
Venha e visite.

Conheça o empreendimento.!

Ref.:00330.00·1 Balrro.Nereu Ramos
.. Área:54m2 R$120.ÔÓO,OO

Residencial Dom Pedro

Apartamento
1 suite + 2 qtos

suite com sacada e

sacada com churrasqueira
R$750,OO

,_. , Residencial
-

Saint Tropez
LOFT

No CENTRO de

Jaragua do Sul
R$600,OO

LOCACÃO"
'. '

1 suite com closet f"preparação para hidro;
2 quartos,piso sú'perior,todo 'em laminado,
piso inferior todo em' porc�lanato, .

fino acabamento .

.
.

1 suíte + 2 quartos, cozinha, Wc social,
. sala de estar e jantar, área de serviço,
-2' vagâs de qaraqem. Wc's e.área de

.
serviço mobiliados.

� Oe, a.CQr�o.C91lJ q lei r ,4?�1�6 .. , )ntoC"larnos, que �s in.ormaçõe�.l)e�t� material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo. c9f!'1 o memorial descritivo, .. . *. - Valores .s�j�it<? � alt�r�ç.õ�s s�rT) �v!s9 I?r�v!o� • • • ••

i'f+tfli.t� .•t"�.t.,,+t.."",U·."4�,·U·"'�.,,�C••,H'.'H,H..t.""»"U••H.t bU * cU•••U••�.t""•••""H*,.�••HtH"H••"'*h"'tt••ut".HH'." tU,.f.t., Ht ,.. .._ � tIt iii,. 11- •• 1fT 1f * ...
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CRECI1g]..,J

• Ultimas Unidàde
• Aptos de 03 quartos sendo 01 suite

• Ar split e piso porcelanato retificado
• Entrega Dezembro 2011

.

• Vila Lalau.

H120D Apto com 02 quartos e demais
dependencias. Próximo a Prefeitura.

ACABAMENTO DIFERENCIADO.

H204 Residencial VIVER BEM com

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

parcelas mensais de R$500,00 Até a

liberação da documentação.

Casa de Alvenaria no Amizade 20.000m2
de.terreno. Valor R$1.200.000,OO

H130 Casa com 192 m2 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. .

Apartamento com 95 m2 privativo,
01 suite, 02 Quartos com duas sacadas,

Bairro Nova Brasiía. Valor 190.000,00
.

Apartamento com 02.
quartos, rebaixo em

gesso, moveis sob
_ medida, "Com

70m2,area interna,
pronto para

financiamento. Valor:
R$130.000,OO

Bairro: Água Verde.

Fone:

4733718009 DIA
H450 Loteamentos - Beira Rio com 458 012

H670 Casa de Madeira com, 03quartos. Bairro
Estrada Nova. R$450,00
H672 Casa de Alvenaria _ 01 suite+ 01 quarto toda
mobiliada Valor:R$800,00

H412 Quitinete com 1 quarto. Czerniewicz R$350,00
+ água e lui .

H416·Quitinet - 01 Quarto, Sala. Cozinha,
Lavanderia, Bairro Nova Brasilia, Valor :490,00 Rua
João Planicheck Apl 05 '.' -Ó:

H584 Apartamento San Thiago _ 02 quartos Valor:
"R$490,00 + 11 O cond.
H585 Apartamento Vargas - 02 quartos Vàlor
R$550,00 + 110 cond.
1:1554 Apto Residencial Vila. Lalau R$420,00+
Cond.

-.

H562 Apto cOrT101 suite + 02 qtos, Centro.
R$700.00·+ Gerid,

.

.

H563 Apto 2 Q!;làÍ'tos. Barra do Rio Cerro R$550,00
+ conc.. �.,.:":.'"

H567 Apto com 02quartos +' dependenca
empregada. éentro . RS700,OO + Cond.
H574 Apto Residencial 01 Suite+ 01 quarto
R$715,00 + Cond Bairro Czerniewicz
H582 Apartamento Residencial - 02 Quartos, sala,
cozinha, area de serviços Bairro: Ilha da Figueira
Valor:R$600,00
H583 Apartamento San Miguel - 02 .quartos Valor:
R$600,00+ 70 cond. ."
H586 Apartamento Caetano Chiodini 03 quartos,

-

sala, cozinha, 02 Wc 02 sacadas Valõr R$750,00 + .

Cond, Bairro: Centro.
'

.

H656 Apto com 03 Quartos - Nova Brasília
R$550,00

ALUGUEL COMERÇIAL�
H710 Sala comerçi�t com 60me - Novll:Brasllia.
R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. _ Centro.
R$670,00 + IPTU
H723 Sala com. com 70m". Centro. R$490,00 +

Cond. + IPTU.
H724 Sala comercial com 76m2• Santa Luzia.
R$399,OO
H726 (lalpão com 520m2. Vila Nova RS4.5GO,00
H7jO Sala com 100m'. Centro RS1.500,00.
H731 casa com 6 quartos _CCentro R$1.200,00.
H740 Casa Comercal- 02 Quartos 01 Suite Bairro
Gentro R$5.000.00

-

H741 Galpao com 1.125 m2 Poser ser dividido em

02 Valor R$11.250,OO

VENDA.DE CASAS:
.
H122 Casa de 106m2 no Czerniewicz com 01 quarto
mais suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor R$220.000,OO
H131 Vende-se casa Alvenaria Barra do rio cerro

com 580r11.2 de área total.casa com 140m2, mais 02
casa com 50m2 cada uma aceitasse casa na praia e

apartamento valor do imóvel:$260.000,00

VENDA DE TERRENOS:
H324 Chácara com 47.500rn2: Tifa dos Monos.

"
,-. ri ..

RS9fr.OOO,OO. .

.
.

H332 terreno AQ, bairro Jaraaua Esquerdo, proxrno
ao' aearaí, 418M2. Valor R$265:0D0,OO.

.

.

H329 TerTeno com 196.913;45m?.llha da Figueira.

VENDA DE CHÁCARAS: .

H318 Chacara com 28.000m', "com casa de 120m2,
com rancho hordenhadelTa auton1átiC'a. 3" km do

,.

centro de rnassaranduba. R$260.000,OO. Aceita
imóv.el corno parte de pagamento

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS·
• 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

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK Vende-se
2 aptos cl 2 quartos por R$114.900,00
cada. Entrada R$14.900,00, restante

financiado pela caixa econorruca

federal. Entrega em maio deste ano. Ir:
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.

CASAS
·ILHA DA FIGUEIRA _ Vende-se casa de

alvenaria 100 m2, terreno 420 rn-', 3

· quartos, saia', cozinha, WC, área de

serviço,
.

garagem com churrasqueira,
livre de enchente. Liberada para
financiamento.Estuda se propostas

· Tr:8425-6491 ou' 3374-2075.

• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno.

2.000 m2, com galpão de 220 m2 com

forro térmico e ar cond. Com casa mista
de 3 quartos e demais dependências,
compiscina e quiosque. Tr:3374-0927.

• NEREU RAMOS Vende-se. Casas

geminadas 2 quartos, em demais
· dependências, financiável. Tr:3376-

0569 ou 9155-0553/9119-2643.
• BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na'

próximo à Construtora Hane, livre de

enchente, terreno de 1016 m2 plano,
porcélanato, suíte máster

'

com hidra,
closet, móveis sob medida, garagem para
2 carros, ampla varanda. R$480.000,OO
Tr: 3372-1765 eu

9109-9085. Aceita troca por. apto em

Jaraguá .e ltapema/Mela Praia até

R$180.000,o0.
•

'

TRÊS RIOS DO NORTE .: Residenciai
Paineiras -- Casa' geminada, 70 m2,
2 quartos, banheiro," sala, cozinha,
área de serviço e garagem coberta.

R$128.000,00 _ Somente à vista. Tr:

(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 área útil, 392 m2 terreno, estuda

proposta. Tr: 8448-8644.

• GUARAMIRIM . Vende-se casa no bairro

Amizade, 150 m2 área. útil, .562 m2
terreno estuda proposta, Tr: 8448-8644.-

• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2-

com terreno de esquina medindo aprox.
600 m2, estrutura para dois pisos, ótimo

para área-comercial, Tr: 3370-3441 ou
9992-1260 com Claudio.

• 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
47 9615�9970 ou 9245-7365.

• 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)

CASAS
• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria

com 180 m2,.· e terreno medindo 1697
m2 no Bairro Corticeira com escritura.

R$140, 000,00, aceito imóvel de menor

valor na negociação ate R$70, 000,00
que seja em Jaragua do Sul ou no centro

de Guaramirim, Aceito proposta. Tr:
. 8482-0042 com Pablo após as 14:00 hs .

• ARAQUARI Vende-se terreno de 3.814

m2, com casa de alvenaria, tcdo cercado,'
de frente para a lagoa Santa Cruz na

Barra do itapocu. Aceito troca por terreno

ou casa em Jaraguá do Sul e região.
R$180.000,OO. Tr: 3273-5673 'I 9183-
4220 .

CHÁCARA
• RIO CERRO II _ Vende-se chácara com

50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
comescritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00.Tr: 3376-0726.

·SANTA,LUZIA Vende-se sitio, região'
Grata Funda. Valor á combinar. Tr:

8820-0066.

• SCHROEDER Vende-se ou troca

chácara por casa em Jaraguá do Sul,
em Rancho Bom, terreno com 70.674

m2, com duas casas, 3 lagoas. Pomar
de frutas. Tr: ·9148-2677.

-

LOCAÇA0
·APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo; R$480,00.
Tr: 3276-3368 com João.

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

estacionamento, região central de
Canoinhas. Tr: 88q8-5822.

• QUARTO'EXTERNO Aluga-se 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
uma pessoa R$200,00 2 pessoas
R$180,00 cada Tr: 8826-2565 .

• APARTAMENTO Aluga-se co� 80 m2
3 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max

Wilhelm, 837, prédio azul. Tr: 3371-
6021

,

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

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, de Estética com

Salão de Beleza, clientela formada.
R$55 OOO,OO(aceito automóvel no

negócio) Tr: 9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em

funcionamertto. R$35.000,00. Tr:

9112-3947.

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

• PONTO COMERCIAL vende-se, para

mercado, ótima localidade, com

cllentela formada. Tr: 3372-1055 ou

8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo

maquinário para usinagern pronto
para funcionar Acompanha material.
de escritório como computadores e

carteira de clientes. Tr: 9993-7632

(Adilson)

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

_. 3000 m2 para residência, próximo de
.�

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana.Iugar sossegado, livre de

enchente e deslizamento, distancia.
até DG WEG, 6 km - R$130.000,00 Tr:

9124-7715

• JARAGUÁ 99 _ Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita

. financiamento) R$65.000,00 Tr:
84787790 ou 99644959.

. • GUARAMIRIM _ Vende-se Terreno

loteamento São Fran"cisco,
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. Tr:

(47) 8825-7730.·

·SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor

a combinar. Tr: 9124-7715
.

Procurando
por um veículo?
As melhores opçõe� de veículos
da região você encontra aqui no'

jqrnal O· CORREIO �O POVO.

Condomínio residencial localizado no bairro Ribeirão Cavalo
Aptos de 55,21 m2 de área total com 2 quartos, sala e cozinha Integrada,

bwc e lavanderia. R$S9.800.00 (Entrada nego�iável e saldo finánciado
. pela caixa - MINHA CASA MINHA VIDA)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APTO ITAJ.U BA
EM BARRA VELHA ,BAIRRO
ITAJUBA(CENTRINHO),NA AVE
NIUA,60 METROS DA PRAIA,À 500
METROS DA DIVISA DE' PiÇARRAS.
- TODO MOBILIADO
- ÁREA P�IVATIVA 73,762 MTS2

.

- 2 QUARTOS
- 'SALA DE ESTAR,COZINHA,ÁREA .

DE SERVIÇO,SACADA FECHADA CI
CHURRASQUEJRA, BANHEIRO SOCIAL
- TELAS DE PROTEÇÃO NAS'
JANELAS,VENTILADOR DE TETO EM
TODOS OS AMBIENTES .

.

-1 GARAGEM
- .ANDAR COM VISTA PERMANENTE
PARA O MAR!
PREÇO:R$175.00Q,00. ACEITA
PROPOSTAS E-FINANCIAMENTO -

BANCÁRIO.

,
,

Apartamento com área 'privativa de
.

. 117,86m. Área total: 144,16m2 .

/ . ..'

. Sendo: 2 quartos + Lsuíte cozinha

mobiliada, lavanderia, sala de TV".
sala de estar, sacada, cobertura com

churrasqueira -.Pode ser financiado!
Valor: 203.000,00.· .

'Contato: 9662 �985/3370 6042 .

. Sendo i suíte+ 2 �

. dormitórios, bwc, cozinha,
sala, estar � jantar, área de

.;
. serviço e sacada, h.all de

entrada, portão eletrônico,
,.

-

.

i nterfone' e salão de festas .

. Valor: R$i55.000,OO. '

, .

Contato: 9662 0985/
.

.

33.70 6042. .

" ,

Area privativa: 77,00 mts .. Area total: 95,50 mts
I .

I...._-.......----------------_----- ....
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CASAS

'RESIDENCIAL DUMKER - 02 apartamentos por andar, Sala de
estar, Home theater, Sala de jantar, Lavabo,Ampla varanda com

churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada, Ampla área de serviço
_mobiliada, Dependência cormeta de empregada,.Sala íntima

ou nerne office com ampla sacada, 01 suíte máster mobiliada
com closet e sacada, 02 dorrn�ónos mobiliados, Bwe Social, 02
vagas de garagem individuais, Ar.ea total 286,00m2, Area pnvativa

172,77m2. Oonsute-nos

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão c/ 1 suíte master.+ 3 qtos, sala de

jogos, cozinha c/ ehur. em ambiengJ integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta p/ 3 carros,

.

piscina. R$590.000,OO

REF299 - Baependi - Apto de 104m2 com 1
+ 2 qtos, bwe mobiliados, sala de jantar, e�

tv, ampla sacada c/ ehurrasq., cozinha e lava
toda sob medida, com 2 vagas de g�rage

,

MILANO RESIDEI
- Sala de estar f
theater; sala de j
OJ �uíte máster

Suítes; Ampla Vé

com churrasqu
Cozinha (opç

, integração COI

jantar); Home c

,(opcional); La,

social; tavano

Lavabo de ser.

Sacada técnica
climatização; 03

de garagem; Del
individual. Consu

Ref: 1116 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte e/2 sacadas,
2 quartos c/ sacada, bwe. Térreo: e/2

quartos, 2 salas, escritório, copa/COZinha,
tavandera, 2 bwc, despensa e garagêm.

.

Terreno c/ 1.890m2. Rio Hern, Schroeder.
R$400.000,OO,

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

'R$750.000,OO
' ,

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto com
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar, bwc, cozinha, lavanderia,

sacada com chur.·R$180.000,OO,
.

'

,

.

REF1170 - Schroeder - 2
salas comercias

+ 3 apartainentos de
, R$665.00º;OO

REF294 - CZERNIEwrcz - Apto c/ 1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar

e estar, bwe, sacada c/ churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de

R$175.000,OO aceita carro.

-
,

REF285 - I/tla Lalau - Aptos de 02 qtos
,

ou 1 suíte + 2 qtos e demais dep, A
partir de R$104.900,09

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos
construção com 2 qtos ou suíte -

qto. A partir de R$110.000,OO
��====����==�0t==

REF328 - Residencial '

Solares - Vila Nova - Apto' ,

com 1 suíte + 1 qto, sala
cozinha, lavanderia, bwc,

sacada com churrasqueira,
t vaga de garagem.

(entrega' jun�() de 2012).
___.R$, 170.000 00

BEF315 - Nova Brasília - Casa de 2 pisos
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estar e

_

jantar conjugada, bwc, dispensa, cozinha,
.

sacada na parte superior, parte térrea com

cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, �
vagas de garagem + edícula com 35m2 com

bwc. R$300.000,OO

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. c/ 1. suíte + 3 quartos, bwc,
'cozinha, sala, copa, área de serviço,
garagem para 4 carros. R$290,OOO,OO

REF284 - CENTRO - Schroeder - Aetos,cf
2 qtos, sala de estar�antar, área de serv

coz. bwc, sacada cf chur. A partir de
R$110.000,00· .

REF274 - Nova Brasília - Apto com 2 quarto
. jantar/ estar conjugados, cozinha, bwe, áre
serviço, saeada,e/ churrasqueira, R$160.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit.+ sacada c/ chur.+demais

dependencias. R$164.000,00

. �
I

O')
LO
LO
N

,ü
UJ
cc
ü

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 02/07/2011

-

I M O B I L I -A R I A

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 V,ila tenzl

REF: 4551 - VILA
NOYA: suite + 2_
dormitórios com

sacada e chur
rasqueira. prontos
para morar!!
R$220.000,OO

REF: 3653 - Barra do rio molha - 4 tipo
de apto:,�2 dorm ou suite + 1 dorm),

,

medidores individuais, ampla area de festa,
preparaçoes para ar condicionado split, 2 '

_ sacadas uma com churrasqueira.
á artir de R$115.897 00

1/111i1n1l;1I1lIfJIu,,"'-_.' j

W/ll,!!II,IIIIIIIffÜIII"'''lm�·"Im;JlIlI/;1/!1IJIIIIil:�1;i!I/íI'IIII..IIII.II!]llII/iIi=;!IIIIIi.�liJJnlll I

REF: 39215 - JOAO PESSOA - 02 dorm '

ou suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$2.000,00 +

.

PARCELAS POR MES.

REF: 120 - RAU - 2 dormitorios, bwc social,
cozíma/a.servlço, sala jantar/estar. R$128.000,00.

Aceita financiamento'
,

REF: 121 - Vila Lenzi - Suite + 1 dorm, 1
BWC, cozinha, sala estar/jantar, sacada com'

churrasqueira, 1 vilga de garagem, salao de
festas e demais. A aritr de R$124.000 00

. 3923 - ÚLTIMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E '

3 DORMITÓRIOS COM
SUITE! ACEITAMOS

. VEícULO COMO
ENTRADA!, USE SEU FGTS!

OPORTUNIDADE:.

VIDA Á PARTIR DE

R$65.000,00

CONSULTE-NOS

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

,

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

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

REF: 4471 - 1 Suite + 2 dorm ,4 vagas de
garagem, cozinha sob medida, sacada c/
lare, sala de jantar c/ churrasqueira, fogão
a lenha e lavabo integrada. R$580.000,00

\

REF: 4441 - Nova
Brasilia - 1 suite
+.2 dorm, 1 .

bwc, 1 vaga de
garagem, sol da
manha.
R$190,OOO,OO
ACEITA
PERMUTA!
PRONTO PARA
MORAR!

REF: 4571 - Vila
- Lerizi - 1 suite -

+ 5 dorm, 2
BWC, 3 vagas de

garagem, cozinha"
, sala de TV, sala
de visita, sala de '

jantar, lavanderia,
area de festas.
fl$380.000,00

.

REF: 4152 - Vila Rau - 2 dorm, 1 BWC,
cozinha e sala de estar.conluqada area de

serviço, sacada com churrasqueira, 1, vaga de
� garagem. R$ á consultar

REF: 4631- I a Martins, 1 suite + 1 dorm., 1 B C, 1 vaga

garagem, sacada com churrasqueira e sacada na área de'
,

serviço, apts 01 e 02, R$121.000,00.
'

.imoveisemiaragua·.com.br,'
� " " " .. •• •• � .. � .. '" ..I. .. .. • • • • • • • • •• • ,o.. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. RES. FELICITÁ
.

.

II

I
, !I

.100%Novo!! Chaves
o

o

.

o entregues dia
o

'" . ,,'

00. 28.03. A 150mts .

.. posto Marcola.
-

'Suíte + 2 dorrn e' demais'
.. dependência, 2 sacadas

.

'

.

1 com churrasqueira,
. ,

. -

'-. '1 garagem, ,Hall doe ,

entrada, _elevador,
,

,

-

,'portão eletrônico.
, ., Totalizando 110.06m2.

'

•

._. ffiil!111"'"

, R$185.000"OO Estudo- ,_
....

,

''''W''_;::::.',:::_':

. propostas,

IM '

1·7 •

� ,

��.
... ..

.

/'
..

.Suíte + 1dorm e demais'
o

o

dependências, 2 sacada com

churrasqueira, 1 garagem, Hall
. /

. de entrada, elevador, portão
,

eletrônico. Totalizando 99,62 m2. De -

.
.

..
'

R$165.000,OO por R$150.000,OO. '

Estudo' propostas. ,

"

.

I '

I '

.
,

'. Contato fones: 9662 0985',
. .

, ,

I

ou 3370 6042. "

-I. -

"
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Rua Barão do Rio Branco, 373

Horário de atendimento:

Segunda à Sexta - Das 8h -'12h e<-13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

'

rejane@atlantaimoveis:com
www.atlantaimdveis.com

ReI. 2381 na Vila
Nova cf 1 suíte,
2 dormitórios,

bwc social, sala
de estar e jantar,

sácada com
. churrasqueira,
área de serviço,

garagem.
Acabamentos:

REBAIXAMENTO
EM GESSO NAS

SALAS, PISO
LAMINADOEM
MADEIR� NOS
DORMITORIOS,
PORCELANATO

NAS SALA�,
PREPARACAO

PARA AR SJ>LlT,
HIDROMETRO
I.NDlVIDUAL
A Partir de

R$170.000,OO

Ref.2339 Resid. Belle Vie no Centro cl 3 suítes (1 master
com closet e sacada, 2 demí-suítes), Ampla sala de

ja�tar e estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área
de serviço com estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE 02

APTOS POR ANDAR) A Partir de R$345.000,00

ReI. 2442 Resid� ·Nova Yor�, apto 202, nó Centro,
c/01-suíte mais 02 dormitórios, sala de ja-ntar/estar,
bwc social, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 01 vaga de garagem R$1S9.000,00

Rei. 2435 Ref.no centro cl 01 suíte
mais 01 quarto,sala de tv, sacada,

cozinha, bwc social, terraço, 01 vaga
de garagem R$157.000,00 ,

Ref. 2443 Resid. Yachyo na Barra do Rio
Cerro, cl 02-quartos, sala, cozinha, bwc social,

.

lavanderia,01 vaga de garagem. R$100.000,00

Ref. 1640 Casa no Amizade c/01 suíte mais
02 dormitórios, sala de jantar I estar, cozinha,

bwc social, área de serviço, área de festa,
garagem para 02 c�rros.R$275.000,00

Destaque: Aceita Financiamento Bancário

Ref. 1625 Sobrado mi Vila Rau, Piso Sup: .

Suíte cl closet, 2 dormitórios, bwc social,
sala íntima.' Piso Inferior: sala de jantar/

,

estar, cozinha, lavabo, área de serviço.
.

.

. R$370.000,00
.'

.

'Lt. ..

, t '
••

- Ref. 2436 Resid. D'Espanha, no Centro cl 01
suíte, 02 quartos, bwc social mobiliado, sala de

. estar/jantar, cozinha mobiliada, área de serviço
mobiliada, despensa c/ churrasqueira + bwc
social, sacada e 02 vagas de garagem. (com

. elevador R$475.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373-3404
47 33-13,-0066zs

w
a:
(.)

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

, (

(

I
'

(.
t

\ ,

Financiamentos

, '-A
,

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 4375 Amizade/Guaramirim
Terreno 360,00m2 R$75.000,00

• Ref 325 Amizade/ Guaramirim
Lote com área de 445,04m2
R$70.000,00

• Ref 258 Ponta Comprida/
Guaramirim Terreno de arrozeira
20.000m2 R$160.000,00

• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim
Terreno com 189.780,00m2
contende arrOlZelra, terras '

pród,utivas." Jer[eno escriturado,
R$800.000,OO

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim
Terreno com área de 4888,00m2
R$65.000,00

--

• Ref 214 : Avaí / Guaramirim .

Terreno na Rua principal. Local
privilegiado e ótimo para comercio
ou residência R$120.000,00

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote
345m2 R$58.000,00

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

Rua Guilherme Dancker, 161 .. Sala 05" Centro
.

esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251460 • Jaraguá do Su�SC

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

'" o,. ••
�

,_

APARTAMENTO

Ref: 2099 - Apto no Bairro,Água Verde, Res. Nostra com, 2
Dormitórios,BWC, Cozinho,Area de Sll.rviço,Sala ,Estar/Jantar,

Sa(Oda tom Churrasqueira,l Vagade garagem. Area privatica
69,33m2• Preço R$140.000,OO

Ref: 2070 - Apto no Bairro Vila Novo, Res. Dom Michael éO,m;l .i

Suíte,2 Dormitórios,BWC SOdal,Cozinha,Sala Estar Jantar,Area
de Serviço,Socada com Churrasqueira, 1 Vogo de garagem,

Elevador. Preio á partir de R$160.000,OO N

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res.·Dona Verginia
coíD; 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, Sala

Estar Jantar, Churrasqueira, Area de serviço, 1 Vaga
,

Garagem. Valor R$190.000, 00

Ref: 2104 - Apto no Bairr9 Amizade, Res. Emilía Daren
com,2 Dormitórios,BWC,Area de Serviço,Cozinha,Sala

Estar/Jantar, Sa(Qda com Churrasqueira, Garagem.
Preço R$135.000,OO'

Ref. 2074 - Apto no Centro - Res Novo York, (Qntenqo: Dl
Suíte) Dormitório"S,BWC,Cozinho,Solo Estar/Jantor,Area,de

Serviço,Saroda tom Churrasqueira, 1 Vogo de Garagem. Area
privativo: S2,81m2• Preço: R$189:000,OO.

.: 'Rei: 1113 - Sobrado no Bairro Jaraguá Esquerdo com,
,';IJ)f.:Varanda, Hall Entrado; Solo Estar, Sol,,"Jontar, Cozinho,

,

":' Area,de Serviço,Despensa, Dependência de Empregada Cl .

'BWf,Area de Fest9 c/Churrasqueiro,Deck,Piscina,Te�Iaço,la
.

,v�bõ. Sup.�O? Suífes,Salo de tv,5uí,te Masler (om Banhe!ra. "

. FiCam fudos o� móveis sob medida. Area (asa: 320,38m2 Area.,
. � .:"., _ ..... t�rreno: J 5lfom2 Pr�ço.RS:890.000,OO .

.

.Ref. 1055 - Cosa no BairroJaroguó Esquerdo - (Qntendo: lapISO:. -

, 2 SuítesvCozinna, Solo de Estar, Sala de Jantar, SOla de T'I,
lavabo, Area de Serviço, Dispenso, Área de Feslascnm Chur-·

ra�queiro, fomo á lenho, Piscina (om BarMolhado, 2 Vagas de
Garagem, 2"PISO: 1 Suí�M\Í$r, 2auprtos(0�Socada, BWC

"« ., Social, Escritório com Socada: Area caso 480m2 Areo ferreno:
.

� '.
'i �26m2. Prt$: RS800.00,!I,oo.

'.

ref. 1103 - Casa no Bairro BOrTO do Rio Cerro, com 01 suíte
moster,Ol suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar, íontar, es

crilório;la�abo, rozinha, lavanderia, depend�ncia empregada, -

despensa; garagem para 02 carros, área festas, pisdna. área
• -' casa,:199,70m2. Preço: RS550.000,OO.,

_

•

Ref: 110� - Sobrado no Bairro Água Verdé rom,l°p. Sol9 .

JQntariBor;�I� Estar,Sala de T'l,Lavobo,EscritóriQ,Cozinha,Arett '

. de Serviço;Areo de Festa com Churrasqueira e BWC,2 Vogas de
. Garagem.2"p. Suíte Miíster, 2 DormitóriosJodos com sacada, 1. BWC

sor,iàl.Piscina (4x8).Area_de +/- 300.00m2• Preço R$480.000,OO

APARTAMENTOS
� � "" ��:: .,..""._� !'o>ó .

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área c. <;

. ��
Interna.

. " ..

"

��<"<
:', '�7�:-��-��_ .. #<_:.w.::;_;....;_-;:_.:·_;�-.�..;:_---�::'"_�_..:..._�l��

,

• Ampía sacada com-GRILL
.

� / ",
..

_ .

.

a carvao; ,'. f
..,_ 'I'nst�-iáção degás e água

quente, nacozínha.e

banheiros; :

...

_

.' I ntraesmrtura ,pa ra

instalação de
ercondícíonado (sistema
sptit), TV, telefone, internet

eportões eletrônicos;
• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.
----------------------------------------_

. .

• Hallde entrada com

elevador;
� Vaga f}�-ra 01 veícnto com.'l

opção de vaga extra;
.

.

, .Salão:de festas com

\
..

'

espaço gourmet e terraço;
"� Fitness:

• Brinquedoteca e

parquinho;
.. 04 Apartamentos por

andar.

,���",
Eng". Wilson, S'çhliGkmiu1n
Arq. Gerusa' t.aza rotto ��tf.€;�

Colina lmobíüárta e,

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 24'52-J

'\.'

��.mju�
Solon Carlos Sehrauth

.'

1
I
3

)
),
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. '.' .
'.,' .

"

Excelente Casa
.'

..... T _ I "
.... I .,

em Alto Padrão

no/Residencial '.

::;,_.' Cha�pagnat no."
'

.. Anlizade.Val�()r
.

" sob consulta;

{

. 293_ ,.�
Excelente

, .Casa
, Comercíal no'

.

Cent'r:ô�Valor
sob.conselta,

•

_#

.' ..'.j..;

-l-,� "', .__

" �460. I: �:'-Casa no ':

.

'

Amizade com () I' ','
.' #'

' •
•

,

�, Suíte com closet '+ 2-'" �.,

'- . quarto$, s3J�. cOzinlla, 2
.

bwc, área de· serviço e

garagem para 2 carros, .:

R$42S, ,00, ,

Ad.189J"
�
noQmuo.

com ,Suite '

.. • quarto,
-�

bwc:, artU..
'

.• Hry� .'

M�ÁO" "

�:.fOO,' " Cala no"..di com OI Sufto ..

. _
....

- 1 �/_w.zjnt.a, 2 twt" tavandcrla c

>/. .'

.

F'#,M'J� Rfl60.000,OO.

www.bartellmOvels.com.br.('.'r.www.bartelimoveis.com.br • www.bartell,e.1 �, � '·�.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bairro João Pessoa
• totes com aprox 350m2
• Ruas asfaltadas

..• EJn fãS� d� aprovação no

.

'.- Regi"stro delrnóvels., .:.
"

.

.. _MI mãe,54:.965.
"r';A pârtir de<·R$ 85.000,00

...
<,. �

-

LOTES

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

,

'Reg. Imóveis MI mãe �9.123
A partir. de R$ 80.000,00

Bairro Rio da Luz � lotes com aprox. 350m2,
- "

R,eg: Imóveis MI Q.?05. ,

.

"� .A partir'de·.Rl5.�.n90,QO
.- '.:

',. B�airto Barra do Rio Cerro'
• Lotes com aprox; 350m2
• Ruas asfaltadas

.

• Em_ tase de aprovação no
.

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

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! ,"

-_ .

Lot. Amizade, lote esquina com área de '486;1_Om'�:;
-

rua'com asfalto - Reg. lrnóveis MI· 50�;966
...

, :

A partir de R$ 120.000,00

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

,"

:\.
.

-, 't" ";.,i!
(

CORRÉSPONDEIÍE
(47)3375-0505

)
.)

�.,
.';'

Terreno 6.300m2, cl casa. Ter.reno 357,52m', Loteamento
,

Restoenciat Itacolomi '2, Ótima locatiz.

Corupá/SC: RS 67.000,00. ÀrTíízade, Jaragua do suvs c.

OPO�TUNIDADE RS 92.000,00,

;;

ri �

1

fI),
C

=
UI.

Casa 2 qua 0$, UI, w, cozinha,', Casa 120m', terreno com 23m de frente,
sala, àrea serv., garragem e varanda,

.

na Rua Dom Pedro II. Centro,
Terreno 1 ,164m'. Ano Bom, Corupá/SC. CorupálSC. R$180.000,OO.

Casa 101 m', 1 suíte -I: s-quartos, demais'

dependo e garagem. Terreno 625m2, R.
Ano Bom, Corupá/SC. H$ 140.900,00.

',<-"; ''p:

, ;
erreno na Roberto Seidel, 36m de

frente, área g'14m2, Corupá/SC.
Terreno 35.209,55m2, Nereu Ramos.

Jguá do Sul- SC. R$ 275.000,00.

Av. Getúlio Vargas, n° 480 • Centro- Corupá • se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Terreno 345,00m2
12,00m2 x 28,75m2

Estrada Nova
Escriturado.

R$ 58.000,00
Aceita financiamento.

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

Rebaixo de gesso e porcelanato na sala
R$ 290.000,00'- 114,70m2 de área privativa.
Avalia .proposta (carro ou imóvel no negócio) .

...._ -.� ....m Apartamento todo mobiliado e decorado,
frente, rebaixo de gesso e luminárias.
Consulte. Pronto para morar.

• Terreno 750m2 -'Baependi
Lindo terreno, alto, comlinda vista da cidade,

Escriturado, flnanciável, R$ 180,000,00

__U

. -'Terreno 333,50m:2 Àmizad�
ti

.....
'
vj1,ita' da cidade., alto livré de.ala9�lTIe'nto

":(lésm'Oronamehto."'RS 79;OOO,OO;,;EscntuhidO
Apartamentos com 3 quartos (1 suíte)
A partir de R$ 240.000,00

Entrada + parcelas + saldo via financiamento bancário
Acesse www.corretorajuliana.com.br e assista ao vídeo do apartamento decoradc

Em BAR-RA VELHA,
.

próximo ao mar e a lagoa!
Apto02 quartos

• 68,41m�.de área privativa;
• 2 quartos;
•.1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla sacada;
•. ar-split pré-instalado.

Apto 03 quartos

.

• 91,20m2 de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
.'1 BWC;
• sala .de estar e jantar integradas;
• cozinha;

.

• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-spllt pré-instalado .

'"
.

• 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;
• 2 elevadores: ,

.• -2 salões de festas; '.' .'

• sala fitness, sala de jogos;
• box-praia individual;

• tratamento de esgoto
4i reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomínio;
'. portão e porteiro eletrônico;
-luzes ,da circulação com sensor de
presença.

.·.·.;:·-·v'··

Endereço: Rua Esp.írito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

,orada
resll

www.moradabrasil.com
47 3372.0555

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 • Centro- Jaraguá do Sul/SC

VENDAS: Â
L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ód. 1094 Ilha da Figueira, com
,

2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2.

R$200 mil

2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv,
estar, churrasqueira lavande�a,

piscina, garagém. .0,1

Financiável CEF

R$400 mil

Côd. 2020 João Pessoa :,Edif.
• Entr.20 mil+ftn Àp 2 quartos,

salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$120 mil
• ENO - Centro

fJ�OO i:"
- -

. � SAN A'EM
. -

SCH-RO'EDE'R
.

R$120� 0,00

C d.1048 Centro - Rua: Procópio
_ Gomes, Casa de esquina - GOf!l4 :

.

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,'
lavanderia e garagem. terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2019· Schoreder - Edif.
Gnrupel - Apartamento 2 quartos,
salal copa. cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$'130,000,00

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, salai copa, cozinha, .

lavanderià. bwc. churrasqueira
sacada garagem· Valor

'

R$ 165.000,00 '.

'fo�::
� ...."""-'- ,

-

PROJETOS E CONSTRUÇ ES
Temos proje(os,com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

-

experiência no mercado de construções.''Deixe todas as preocupações e.os
". "desgastes esiressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,

,

enquanto isso você desfruta os sabores da 'vida até a entrega das chaves,'
FINANCIAMOS PELO SISTEMA

'

{S..f..HJ,m.í.n..b.ª_ÇAS.A_m.inoª_V!PAI

�l&Dutluraiil>e��_

_ QtUGl�
\I, ","''IS-, e- q..iI' ,;, *' ,I

: lP�jt�];�:�, \lt'�:EIN�O;E�R �i IC!Otll�\J"1P-LAw.;:(' � At.,lUiGAR ou AQ�"IS! �,!R� SE;I)J' IJI1!Ô\tE.t ;
I �.r.��Sr:r:E-'lJ'\\QS' ,E: ,C.01l\!.5lJt rs ..M.A1.S 'FTEli'*1S ,O:E..s;PO'l�.JW'e::i:S �

;::
-

"

;,
-. :, .lIft. t d:�lnllL (se-noo tli tll�)\ _, (1..'1ln:'1I$I, tw..:::" lilv-andetia
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�RICARDO

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com i
suite + 2 Quartos,1 vaga de garagem e dern;;tis

dependências. Opção 1 R$280.000,OO com

... , !r.,.oc
..

a
.. ºI)�a.�? ��??O':O'O'(I�09s�r,n t��c�a .

.

cod 338 Casa Alvenaria mob!liada,
Bairro Amizade, 3 suites + banheiro

social, e demais dependências, 2 vagas
garagem. R$575.000,OO

'0 .r.

.
CÓO 36� Casa de Alvenaria,1

: Dormitório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,1
: Vaga de Garagem, demais
:.. .... º�P�ll.tiê.lt.ci�s., �$.?J�,ºººJ.ºº'.

CÓD 365 Casa Alvenaria.1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.000,OO .

.. . .

Cod 354 RS3�O.OOO,OO Terreno
com imóvel Bairro Vila lalau

CÓD 367 Casa de Alvenaria,3
Dormitórios, 1 Bwc,1 Sala TV, 1 Vaga
de Garagem, Churrasqueira, demais ;

��p������i��� .V.�I.IJ.r. ��1.??.:º9º�ºº. ;

Cod 213 Vila latau - Residencial Saint
German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

Apto. tipo 2: R$155.000,00

3376·5050

-

LOCAÇAO
• Apto Francisco de Paula, com 2

quartos,1 bwc, churrasqueira, tvaqa
garagem e demais deoecêncías
RS575,OO
• Apto Vila Baependi, com 1 s�ite + 2

quartos,1 bwc social, 1 vag�a de garagem
e demais dependências, R$650,OO
+ Condomínio

•• Apto Bairro Vila Nova, 2 quartos,
cozinha, sala, 1 Vaga de Garagem, Salão

de Festas e demais dependências valor

R$570,OO + Condomínio

• Casa de Alvenaria, início Bairro Rio

Molha, 2 Quartos,Coz!nha/Sala
Conjugadas,1 Banheiro, 1 Vaga de

Garagem: Valor R$ 600,00.

Apto. no Bairro Vila lalau, com 2

Quartos, 1 Banheiro, Cozinha, Lavanderia,
1 vaga de Garagem a, demais

dependências Valor RS 630,00 (livre de

Cond.Agua e Luz).

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65.000,OO
Ref 115 Casa no bairro João Pessoa
com2· quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 106 Chàcarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,OO .

Ref 120 terreno industrial
Guarámirim com 4050 metros
quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. se 413 R$250.000,oo
Ref 112 Terreno industrial BR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno comercial no bairro
São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO
Ref 120 tereno em guaramlri no

bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000,OO

Ref 116 chacará em Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de' eucaltpto com 4 anos

água corrente RS75.000,OO

Ref 119 casa de alvenaria com 3

quartos e demais dependência no

bairro rio da luz próxímo a Ceval
valor R$58.000,OO

Plantão: Mareio '8826.5263 - Geovane 8827.2396

R. Feliciano Bortolini, 1081 .. Barra do Rio Cerro'
Locação .. contato@imobiliariareal.net

IMB63 - Apartamento na

Planta - Barra do Rio Cerro -

. Com área util de 70,45 m2 "

ENTREGA DEZEMBRO/2�12.
R$115.000,00 E aptos com

87,54- 1 suite + 2 quartos, e

demais dependencias Apartir.
de R$ 125.000,00

IMB1 02 - Apartamento
na planta- Rio Molha. A

partir de 68m2, com 2

IMB78.- Casa na Barra Rua Marisa Regina langa -

' dormitórios, sacada com
114, cem 3 quartos, saia, cozinha, BWC e cemaís IMB38 casa no BairroJaraguá99· Rua Arduino Perini. Contendo 1 surre churrasqueira, a partirdeoend . Terreno com 450 m2 e área construída de 140 + 2 quartos, sala cozinha, BWC, lavanderia, garagem, churrasqueira. Área

ma. R$195.00a,Oo de95 rw. R$128.000,OO PRONTA PARA ANANCIAR
. R$115.000,OO

============�

IM844-

Aparlamento novo

na Barra, com

área de 72,99 mZ,
sacada com

Churrasqueira, 2
dormitórios.

, RS130.000,OO

IM834 ._ Casa no

Amizade - RUA
. EMILlA HORNBURG -

11 0- Conte ndo 1
suite+ 2 quartos.
Closet,Sala Jantar.
Lavabo .Biblioteca,

Piso em porcelanato
em todos os

ambieníes. Ama de .

232 m" construída.
R$650.000,OO

IMB80 - Terreno
Czerniewicz RUA

ROBERTO ZIEMANN
._ 488, Contendo

1209,00 m2 - com

24 m frete e ç2,50
fundos,

.

R$630.000,OO

·www.imobiliariareal�net

REF 0143-
Terreno no

Bairro Agua
Verde- Rua

Bertoldo
EnkeTerreno

15x2B, érea total
de 420 m;'.

R$110.000,OO
REF IMB17 • Terreno no .Bairro Nova Brasília- Rua José Emmendoerfer
n01571.Contendo 17,50 x 40 - área total de 700m?. e* casa com 60 m'

em média. R$380.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 174 - Jguá Esquerdo - Sala Comercial Cf 44 M2. R$670,00
Casa Comercial No Centro R$2.000,00
Casa Comercial No Centro R$1.500,00

Apartamentos
Ref 023 - Vila Nova - Ed Jaqueline - Apto Cf 2 Dorm. R$650,00
Ref 023 - Vila Nova Ed Jaqueline - Apto Cf 3 Dorm. R$750,00
Ref 137 - Vila Nova Resid. Zimbros - Apto Cf 1 Suíte + 2 Dorm.
1.100,00

'

Casa

l3ef 177 ;__ Vila Rau - Casa Alv - 2 Dorrn., Cozinha Mobiliada,
Area Festa, Garagem. R$900,00

Sala Comercial

Ref 172 - Centro - Rua Angelo Schiochete - Sala Comercial
188M2. R$

,

Ref 150 -Ilha Figueira - Sala Comercial Cf 180M2. R$3.500,00
Ref 156 - Centro - Rua Reinaldo Rau- - Sala Comercial Cf
100M2. R$4.000,00

Ref 039 - Centro -Rua João Picolli - Sala Comercial Cf 100M2.
R$1.700,00
Ref i 55 - Centro� Rua Anita Garibaldi - Casa Comercial Cf 04
Dorm. R$i .200,00
Ref 127 - Baependi - Rua Bernardo Dornbusch - Casa
Comercial Cf 2 Dorm. Sala, Cozo R$1.800,00
Ref 101 - Centro - Ed Ruth Braun - Sala Conercial Cf 54M2.
R$990,00
Ref 049 - Centro - Rua Mal. Deodoro Da Fonseca - Prédio Hc -

Sala Comercial Cf 100M2. R$1.800,OO
'

Galpa-o :q::
. !

Ref 143 - Guaramirim - Galãp Comercial Cf Mezanino Cf 350M2. ••
R$3.200,00 Ao Lado Cf 330M2 Sem Mezanino R$3.000,00
Terreno

Ref 145 - Jaraguá Esquerdo - Terreno De Esquina Cf 800 M2.
R$850,00

.
.

Ref 135 - Amizade - 4 Ilhas - Apto Cf 1 Suíte + 2 Dorm.
R$1.100,00
Ref 146 - Centro - Ed Ruth Braun - Apto Cf 1 Suíte + 1 Dorm.
R$1.000,00

.

Y

}
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AMIZADE -

LOTEAMENTO
MUNIQUE·
"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apartamentos com

02 dormitórios, 1
bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada I

com churrasqueira, i
1 vaga de ! Apartamento· Residencial Apollo • bairro Amizade .•

garagem. ! R$130.000,00 - Loteamento Munique 2 dormitórios, 1

R$130.000,00. ! banheiro, ambiente para duas salas, sacada com

I churrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem.
! Área: 62,89m2. Entrega prevista para agosto/2011.

I CASA - bairro Três Rios do Sul- R$ 215.000,00 Casa com

! 101,92 m2, terreno com 337.09m2. no Loteamento Beira Rio.

I Suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
i garagem. churrasqueira, muro e cerca de alumínio. .

I
.

-+-----------·-·--·-----------r------·----··-------·----·----jARAGuK-····-·l
, ESQUERDO· Casa f

I com surte mais 03 :
, dormitórios owc i

I·
'---

social, sala de jantar :
e estar, cozinha

.

fechada, lavanderia.
Churrasqueira,

lavabo e garagem
nos funoos.

Metragem da casa:

193,OOrn2
Metragem do

terreno: 409,50m2 •

R$450.000,OO.

VILA RAU' - RESIDENCIAL ATLANTlS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha. .

lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
! e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00.
l----
(VILA NOVA·
: Residencial Grand
; Life - Prédio com
.

elevador- Apto na
:-503 - Sala
: estar/jantar, cozinha.
i lavanderia, suíte + 2

,
quartos, banheiro

i social, sacada com

\ churrasqueira, 1
! vaga de garagem ..
i Apto. com laminado

I de madeira,
, porceíato e .

I rebaixado em gesso.

i R$255.000,OO.
I Entrega em

,
! fevereiro 2011

••••••••• •• u,

i . f

I
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 Juítana- Apartamento nO 303 - 30 andar
MOBILIADO - R$160.000,00 Com 1 suíte + 2 dorm.,

sala, cozinha lavanderia, bwc social, sacada c/ ..

churrasqueira e 1 vaga de garagem.

TERRENOS
• Atrás da Igreja São Judas Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILlE DE LYON. R$95.000,00 - AMIZADE
e, Loteamento Dona Marta - R$ 60.000 - NEREU RAMOS

CO••DO.
,

DE IMOVEIS
..

3370-66l4 I 9102-5299. www.deocarimoveis.com.br

• y

070- Três Rios do Sul, apartamentos
com área de 61 ,36m2 R$11 0.000,00.
Acerra financiamento bancário.

j�ltt•• �i�\:'(;i�t:';':�f;':;;:;!;ii';��il�:&;\;l [!íif; i,:��;;:;;;;�t!;;:1:;,:;;� l!li\:;i::;r';i:;t:t l;�:;Jt: ;;;tI;;jj;;;�;iK;,;b::;�,ii!;: ;;::�(i�(�;;\�j:'�j :;!i'�·1;:r;:J!;ii\,;/';!;;;t;E'(! ',�jiJ';n;;\11
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 : R$90.000,-00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$800.000,00
010- Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Financiamento CEF) R$56.000,00
019 - Schroeder, t�rreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 : R$470.000,00
041 - Nereu Ramos, terreno com 14.980,28m2 , R$800.000,00'
045 - Santo Antônio, terreno com 92.230,00m2, constituído com 02 geminados de mais ou menos 139,00m2 . R$650.000,OO
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.000,OO
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 : : � R$56.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 : : R$128.600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m : R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) : : R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno' com 364,00m2. (Residencial Munique) R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) : R$98.000,00

009 - Centro, casa de alvenaria cl 317,00m2 e terreno com'900,00m2 R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e tert 307,51m2• (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00·
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 : R$75.000,00
078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 corri casa mista , R$90.000,00.
090- Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2- R$32.000,00.
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 1 00;00m2• e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 02,00m2 e terreno ç/ 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,OO
150- João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de .170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terréno com 387;50,m2 R$1 00.000,00061 • João Pessoa, casa de alv. cf

327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr.

cf 190.600,00m2 R$795.000,00. Aceita
terreno com parte de pagamento.

035 - Ribeirão Cavalo - casa de
alv. de aprox. 68,OOm2• Terreno de

443,50m2 R$126.000 00

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,00m2. R$160.000,OO.
(aceita apartamento de menor valor)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, rua com,

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
, a cabo com caixas individuais

subterrôneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo' poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I.

Coso com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc,
éren de serviço: garagem

coberto e murado.

Imóvellocolizodo no

loteo mento Prad i I
Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho 'integrado, um bwc, área de

serviço, garagem coberto e murado.

CRECI3171-J

www.imoveisca

;190 Centro. Residen
cial Ruth Braun. Área
privativa: 101 m2; 02
suíte; 01 quarto; Sala

. de estar/jantar; Ban
heiro, social; Cozin
ha; Area de serviço:
Sacada com chur
rasqaeíra; Duas

FIM DE SEMANA, 18 E 19 DE JUNHO DE 2011 I IMÓVEIS I 35

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
.

- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de 612.376m2
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.

Terreno com área de 1,287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-eentro,
.

Terreno com área de 10.005,00m2
-

localizado na Rod. BR 280 - KM 50
em Guaramlrírn.

Terreno com área de
2,020,75m2; localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

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 lesta com

churrasqueira - Terreno
. c/334m2,

Valor: CONSULTE-NOS!

e
' ReI 086 - Barra do Rio

Cerro - Terreno com 945m2 -

. R$77.000,00

ReI 089 ' Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 , Suite + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno C/334m2 - R$265.000,00

• REF 087 � Barra do Rio
Cerro - Terreno c/334m2 -

R$67.000,00 .

ReI 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2, 3 qtos, bwc social,
sala estar /)'antar, 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.eom

.

228 Centro: Apar
tamento amplo com
01 suíte, 02 dor
mitórios, sala, coz

inha, bwc social, la
vanderia e garagem.
Excelente salão de
festas. Em frente piz
zari Canéri t17 2

, ;
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RESIDENCIAL ADELAIDE
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!

Casas NOVAS geminadas 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 Colégio Jonas Alves.

Cad 252 Sobrado Geminado Bairro Amizade
com Ótima Localização com 03 dormitórios

sendo 01 suíte + dependências, com Area Útil
de 125,00 m2 no Valor de R$ 275.000,00

Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1 % ao mês.

Sobrado geminado no Residencial Boulevard com 1 suíte com hidro e sacada, 2 quartos, banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, lavabo, área de festas com churrasqueira, garagem, ótimo acabamento com porcelanato na sala,

massa corrida, gesso, vidros temperados. Valor: R$259.000,00 negociávéis. Pronto para morar!

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.

Cad 186 Casa Bairro João Pessoa 06 dormitórios
sendo 01 suíte com aproximadamente 210,00 m2

02 vagas de garagem Valor R$ 210.000,00

. f>""c. ,i,'
•

. LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662

Cod 11000 Apartamento 01 suíte Cod 12002 Sala Comercial . Cod 12010 Sala Comercial com
i Cod 13002 Galpãocom 668,00m2

I
+ 02 dormitórios Semi-mobiliado

I
com 72,00 m2 + BWC Valor I 62,00 m2 ,+ 02 BWCs Valor

I + 02 BWCs + 03 àreas para

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 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 - ED. Schiochet
- Apart. c/ 1 suíte com closet + 2

Quartos + dependências de empre
gada completa, sacada, ampla sala

conjugada, escritório, 2 bwc, cozinha,
móveis sob medida, piso porcelanato

e laminado de madeira e garagem.
R$300.000,00

6.187 - AMIZADE- Casa de alve
naria com 01 suíte com banheira

de hidra + 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 dormítórios, sala de estar/jantar,

lavabo, cozinha, área de serviço, bwc,
área de festa c/ churrasqueira. piso inferior

com porcelanato e piso superior com

laminado. garagem. terreno 156,25
(6,25 x 25,00)

6.155 - BARRA - Res. Cez
zane. Apto cóm 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

<, 6.232.:. CHICO DE PAULA- terreno
com 67.658,79 - frente: 285,37-fun

dos: 246,00 -I. direito: 221,00 e

I.esquerdo: 334,60. R$280.000,00

6.231- VILA LALAU- casa de alvenaria
c/3 quartos, 02 bwc, sala, copa, coz,

lave gar. terreno com 367,50m2
(17,50 X 21,00). R$280.000,00

6.217- CENTRO - terreno comercial com 1.275;00m2
(25,50 x 50,00) O terreno possui 2 edificações de

alvenaria, a primeira com 300,OOm2. Sendo restaurante na

parte inferior e 02 aptos na parte superior. A 2° edificação
tem 200,OOm2, sendo um escritório na parte inferior e um

apto na parte superior.

Sala Comercial18 Centro - Rua

@uilherme Danckeçl:l" 161 - 34
m2-H$440;0o

. Sala Comercial Água Verde
-Rua Wally Emilia Mohr,n° 60
-36m2 -R$65o,00,
Sala (3Qll1erciéll -t«Mar. I]eo

.

doro da Fonseca, n° 159ít - 32
m2 - R$670,Oo

Galpão: Massaranduba -Rua
Luis Kreis, n° 116 -Centro -

6.D0r;p2� 1)$2,200,oP
,

.

I""J

Bairro:São Luis -Rua Carlos
li , n0141 -02qtos, 51, coz,
b lav, sac e gar. R$58fl,00

Bairro:São Luis -R. Jose Nar
loch, n° 1606 -01 qto, si, COZ,
bwc, lav, sac e gar. R$400,OO

GUARAMIRIM

ApartameJ:lto -Centro - Rua 28
de Agosto, n° 876 -02qtos, si,
COZ, bwc, lave gar.R$630,00

6.236- Estrada Nova- Casa Com
Área De 90,00W. Sendo 2 Quartos,

Copa/Cozinha, Sala, Lavanderia,
Bwc E Varanda.R$111.000,00

6.237 - Tifa Martins- Casa Com 1 Suite,
2 Quartos, 2 Bwc, Copa/Cozinha, Sala,

Churrasqueira, Varanda E Garagem P/2
Automóveis. R$340.000,OO

6.235- Centro- Casa De Alvenaria
E Sobrado De Alvenaria Área Iotal

Construida 200,00M2. Terreno Com Area
De 400,00m2. R$530.000,OO

6.233- Barra- Apto Com 2 Quartos,
Copa/Cozinha, Sala, Sacada C/

Churrasqueira, Lavanderia, Bwc,
Gara em. R$292.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RESIDENCIAL

. O Residencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

. armquedcteca
PlaY9round

4 apartamentos por andar Piscina

Estacionamento privativo Espaço fitness

Portão e porteiro eletrônico

Central de gás

o Apartamento
2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc socialAces$ibilidade para idosos e cadetrantes

Coleta de água da chuva Área de serviço
Salão de festas mobiliado e decorado .

Sensores de presença

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário
,.......,.,

ESTACOES

. f

�Wkl�'
,: g}� (® tíJt1�

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
::Jo

Faça já sua reserva

LOCA AO RESIDENCIAL
01 QUARTO:

.

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,OO
- Ed. Emílie, Centro, R$500,00
- Apto Firenzi, Chico de Paula R$400,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00
� Apto Dona Antonia (Nova Brasília - próx. Lojão

da Vila) R$470,00 cf condominio incluso.
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Manacá, Nova Brasilia R$430,00
- Ed. Primula, Vila Nova R5 530,00

!

02 QUARTOS:
- Ed. Hass, semi mobiliado, Centro R$750,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$550,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$62{),00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Raphia, Centro R$800,00
- Ed. Jardim Das Mercedes, Vila Nova

R$570,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova, R$670,00
- Ed. SainfTropez, Centro R$950,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada cf

fogão + Split R$11 00,00
03 QUARTOS:

- Ed. Monise, Vila Nova, 2 garagens R$850,OO
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzí 2 garagens

R$1000,00
- Ed. Silvio Pradi, Jaraguá Esquerdo R$750,00
- Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$700,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,OO
- Ed. Monise, Vila Nova R$900,00
- Apto Czerniewicz, R$650,00

.

- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$630,OO
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Jaco Emmerdoerfer, Centro R$1 000,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

.' CASAS:
- 'Casa, Vila Nova" 3 quartos R$ 1100,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis

. .

R$1.300,00
- Casa Alvenaria cf 702, 2 quartos, Ilha da

Figueira R$650·;00
- Sobrado alv., Chico de Paula sala cml + apto

cf 2 quartos R$1200,OO
- Casa mista, Tifa Martins R$550,00
- Casa álv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 2 qrtos '

50m2R$600,00
- Casa madeira, Barra Rio Molha, 3qrtos 50m2

R$800,00
- Casa Barra Rio Molha 95m2 R$800,00
- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada

R$2500,00

Vaga de estacionamento

Área Privativa

- Casa alv Centro,' alto padrão R$4.300,00
- Casa cmlllha da Figueira.220m2 R$2000,OO

LOCAÇAO COMERCIAL '

- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro cf 24m2 R$600,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotli Sala cf 40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,OO
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Ed. MaIangoni, Vila Nova - 25m2 R$430,00
- Sala comI. Centro, c! 120m2 R$1300,00
- Sala cml, Centro cf aprox 250m2 R$3000,OO
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,OO

, - Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc

R$1600,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,OO
- Galpão Três Rios do Sul cl 698m2

R$4.200,00

'''Wllrm!''''''lftITII'IIIUII';'jl{1i;!1En'nf'Nfjf�/��ÂRjt'''�fje1.\çflf'fi' :�I'

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil

metros R$1.000,00
'- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt � sala 206

-

O
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

P6;�inóvels
www.parcimoveis.com.br

Ret. 007 - Amizade - Casa cf suite master + 2
quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

.

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

Ref 024 - Amizade -

Sobrado cf suíte + 2

quartos, 3 banheiros,
2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada.

R$297.000,00.
Aceita

financiamento
bancário.

1004 - Nova 8rasilia - Ed. Petunia . Apto
de 1 Quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$115.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Rei 020 - Estrada Nova - Casa com 2
•

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.000,QO.
Rei. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

. quartos e demais dep. - R$ 139000,00.

ReI. 012 - Tifa Martins· casa cl 4 quartos, 2
banheiros. dividida em duas moradias separadas.

R$120 000,00.

ReI. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref: 2007 - Centro - Terreno cf
1199,60m2, Ideal para construção de

. Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO.
- Ref. 2011- Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
Ref. 011 - Baependi . Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2

vagas garagem. R$490.000,00.
.

Ref. 036 - Centenário - casa cf suíte +

2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

R$98.000,00.
- ReI. 2001-Barra do Rio Cerro- terreno 650, 15m2. R$99.000,OO.
- Ref. 2001-Jaraguá Esquerdo- Terreno com 375,00m2. R$1 08.000,00 .

. Ref. 2003-Barra do Rio Molha - Terreno com 348,24m2. R$11 0.000,00.
- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de esquina, ótimo 'ponto comercial.

R$90.000,00.
ReI. 034 - Schroeder - Casa cl suíte mas ter

+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,
lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212m2.

R$530.000,OO.

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

,
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SOLGIR ;-

IMOVEIS
.

(47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Cód.: 3126 -

3194 - Bom
investimento.

R$450.000,OO
Com

926,OOm2 ..

Centro. 'Ótimo
para prédio.

Cód.: 2108 ..

Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais
dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,OO mais condomínio.

• Apto no bairro Ilha da Figueira - Loteamento Malibú,
3 quartos, sala, cozinha, 2 8WC, lavanderia e garagem
para 1 carro. R$800,00

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3.D60m2. R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Terreno no bairro Chico de P�ula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2, R$155.000,OO (Aceita
se propostas)

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 31'66 .. Loteamento Boulevart, próx. ao

Champagnat. Lotes cl248,75m2. A partir
de R$140.000,OO

Cód. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com 152,OOm? de
, área construfda, sendo 04 qtos, sala de jantar e estar, sala

de TV, COZo mobiliada, lavanderia, 02 bwc
.

s, despensa,
garagem para 02 carros. Próximo da Casa Geraldo.

R$3iO,000,OO aceita financiament.o bancário,

Cód. 2455 - Vila Lenzi - Terreno medindo
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue
duas casas. Ótimo lugar para comércio e

moradia, próx. Superm.Lenzi.
R$230.000,OO - estuda propostas.
__0lIIII__

cód.1756· Centro
Ed.lsabela "Apto com

83,0001:: privativos,
senco O 1 suíte, 02
dorm, bwc social e de

serviço, demais
dependências, 02 vaças
de garagei'i1, Ficam
móveis sob medida na

COZ" suite e quarto.
R$210.000,OO - estuda
propostas, aceita apto
até R$125.000,00

Côd.2301-
Baependi -Apto no

último andar de
frente, sol da manhã

com 74,50m2 de .

privativos, sendo 01

sufle, 02 dormt sala
em dois ambientes,

. demais oep., 01
vaga de garagem.

Prédio com

elevador, entrega em

junho.
R$190.000,OO -

estuda proposlas

Cód. 3503 - Praia da
Enseada· Apto com

150,00m2 privativos,
sendo 01 suíte, 02

dorm. demais
depend, e 02 vagas de

,

garagem, apto todo
mobiliado. Distante

150,00 metros do mar.

R$380.000,OO aceita
apto em Jguá ou

Curitiba,

Cód. 2307 - Vila Baependi - ARto de frente, Quarto
.

andar, sol nascente, com 74,50m':_privativos senda, 01
suite, 02 dorm. sala de jantar e Tv, coz., lavanderia,

sacada, bwc social. 01 vaqa, Acabamento de primeira
. linha, entrega.em junho. predio Gom elevador, salão de

festa e ilall mobiliados e decorados. R$193.000,OO -

estuda propostas

Cód. 1855 -r- Vila
Nova - Apto.
com 03 qtos.saía
em dois ambientes,
bwc, Gal"

lavanderia, sacada
sem churras.
garagem, Móveis sob
medida na coz.,
lavanderia e bwc,
estuda propostas
R$168.000,OO com

02 vagas
CM. 2253 - Czerniewicz - Terreno comercial e residencial

medindo 39S,00m", sendo 17.60rn de frente, edificado
com urna casa de madeira antiga, Localizado ao ladá das

Malhas Eta!an. R$198.000,OO - estuda propostas

Cód.1755 -

Centro·
ARartamento no

.

Edifício Klein, com
91,30m"

privativos, sendo
01 suite, 02

dormit., demais
deRend., 01 vaga

de garagem.
Ultimo andar, sol

nascente, ficam os
móveis sob

medida,
RS300.000,OO -

estuda propostas

CM 2402 - Chico de Paula - Terreno com 1.343,OOm2
sendo 32,50m de frente, excelente localização, lugar

calmo par moradia ou prédio, Pode ser vendido metade
do terreno, R$329.000,00 estuda propostas, aceita

finan.bancário
, IIIIIIIIi OlIIIIIInc_HI1IJlOlllllDlU/lIOI/II1IIIHlllJlmnnmIIIli!llllllllJIHlIIiIIUO/H1liII1!llill1ll1lllIll_� WIIIlIIIIIOlIIIIlJIIIU1IIJOlIIIIlI1IIIlUI1ll111nnI/UII'�lnYJJI/lIIIII//IUI_UHl1lJlII_.1IJIBIIIIIIi1IOlIIIInllll_0!l'

Cód. 2851 - Centenário Terreno comercial e para prédio,
possui 2.047,OOm2, sendo 22,00m de frente para a rua

Waldemar Grubba, RS1.000.000,00 - estuda propostas

gâragetil.
,

,0,00, ,,",
,

.,

'F\,et2006 ,,.., Apto. '- BallP\ll1dl �.Res., Bâ,epsrl:lI - 02 qlo$, sa f'l çom
,

'

, Sacada, bWé, COlo com pia e armáfio suspensô, á.l'eá ôe se(,í1lço, 0',1
vagll de gára,gem.H�55Ó,00 ,

Ref.2067,- Apto, - SãO' Luiz � O?qtos, Oi bwq� sala e GOZ, corijudas;
área d� serViço, Oi 'vaga de garagem. R$�50,60" '.. "

�Ret. 2010 - Apto. -IU-!A OAFlGtJEIRA· Corn 02 qtlls; sala com
sacada e cluJnas., Oi !JW(;, COZ., área dfl sefiJ!ço, 01 vaga de
gí1,ra:gem. R$630,OO - CoM. Fixo: R�95,OO
Re!. 2013 - Apto .• CENTRO - ED, MUNIQUE - Com 01 suite. 02

qtos, 01 escritório, sala. Dom coz, conjugapas, sacada com cliurras.,
bwc soolat, bwc de servigo, lavanderl� e 02va,gas de ga�aQew,
R$I:5GO,OO " , . ..' ..

"eJ, 2Q14- Apto, ..... GEfIlmo;- ED. ANA CRISTINA- Com suíte. 02
qtps, sala com sacada e tlhurras'l bwç soCial, co.,.. (apenas bancada
de granIto divide sala lia. Ol;!l,) , lavl)nderiil e. garagem, H�1 ,OOO�09
Ret.2016r A,pt,1.- Ilha da Flgu�ira - R�s Dom Gío\!tlne· 02 Qto!1,

'

sala, çOf', área. (Ie Sef\l, com chUfras., 01 vaga degara. �$580.00
Ref.2017 - Quitínetes - Oentro - Ed, M;;m)chal Centar· Oi ,Quaito,
bwc, sala e coz, oonj, R$350,OO

'

Ret2043 -. Apto. - Gantt!) - Res, Sebastião K,amer suíte + 02 qtas,
bWG social, salal GOZ" área de serv, sacada com ctlUfraS" 02 viuas
de garagem. R$'1. 180,00
Ret.3000 - SALA COMERCIAL -VILA NOVA .- Com apmx, 90rn�,
R$I,200,OO

'

Ref.S001 - SAtA GOMERC!Al- CENTRO - Com BpWX. '100m2, com

OW{:, R$t500,OO
- ,

," ,

Ref.3009·- SALA COMERCIAL- CENTRO - Com aprox. 1001112, com

h.wc. R$1,10p,oo
Re'f. 3016 - SALA COMERCIAL - BARRA - Com aprox, 11 ôm':' com

mesanino e 02 bwc's. R$1,.200,00
'

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601 j'",i�, ,"nIffl

Parêfinóveis

3371·2357 W\Nw.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207
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I I

I I
I
I Cód:162 • CASA GEMINADA, Bairro Três Rios do I Cód: 113 • CASA DE MADEIRA Bairro Chico de •
Sul, com 76m2, 2 dormitórios, 1 vaga de Paulo, com 72m2, Terreno co� 448m2, 2 Cód: 227 - TERRENO, Bairro Três Rios. do Norte, I

I
garagem. R$120.000,00. dormitóri�s, 1 vaga de garagem. R$150.000,00. com 337m2, Loteamento Fossile. R$ 53.000,00. I

r-·---
.. -·- .. -·-· ..

--·-:�
.. -·-'---·--'-·-,·-·-.. -·-·- .. -·--'-'-'-'-'--'-"'-'-'--"-'-'-'--'-'--"-'-"-"-'-'--...

-;
---.-.-,--"-"-.-,,--.-,,.-,---,--,-,-,,-,,--,,-._.-,,.--,,--.-.---.-..

-.-.--.-----.-.-'---=:--.
_.--.---'-'-_ .. --.--- ..

-.�. �

I··
.

I
[ [

I I

II
[II Cód: 178 - CASA ALVENARIA, Bairro Amizade, Cód:108 - CASA ALVENARIA, Bairro Centenario, Cód:118 - CASA ALVENARIA, Bairro Ilha da

i com 121 m2, 3 dormltorlo, 2 vagas de garagem, com 200m2, Terreno com 400m2, 3 dormitórios Figue.ir�,. 120m2, Terre�o com 525m2, 2 I
i piso superior 51 m2 (Area Comercial), Terreno sendo 1 suíte e 2 vaga de garagem.. dermltõrins sendo 1 suíte e 1 vaga de garagem. I
I com 422m2, R$ 200.000,00. R$280.00.0,00. R$190.000,00. I
l_ _ _ ._

__ ._. . . __,._, -:. ._ .- .. _ . __ .. _. __ _ _' .. __._ ._ .. ,_._.__.'_ .. . ._ _. __ '_.__ _ __._,._.__._._ .. _ .. . .. .__� J

�,��<t:>'O��'\J�

BarraSul
A imobiliária da Barra
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

www.seculuS.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suite
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$249.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI, 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos.
2 banheiros, 4 vagas garagens,
cnurrasqueüa. R$118.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Apto com suíte + 1 quarto, moveis

sob medida na cozinha e banheiros,
excelente localização. R$23Ó.OOO,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$450.000,00.
Aceita financiamento bancário.

, Ref. 022 - São Luís - Casa Nova com suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. 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$127,OOO,OO Aceita
financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
. Comodidade de um horário diferen.ciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47'3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

r*ÚNHÃ*iolj*,
QULTIMAS UNIDADES

.

, PREÇO DE NOTA
- \J

,l!!.SCAL DE FÁBRICA.:� * * * * .A-
A I

"'-****-.1.

Dps.6
a S.8/6
Quinta a Sâ\'aclo

\

\

Peugeot 408
Versões a partir de

RsS9.S00

Peugeot 207 SW XRS

207 Passion XR
AR - DIREÇÃO

Versões a partir de

Rs36.990
à visto

207 X-LINE
5 PORTAS - DI REÇÃO
Versões a partir de

Rs29.990
à vista

a vista

Versões a partir de

Rs39.300
à vista

Peugeot 307
FREIOS ABS - AIRBAG DUPLO

Versões a partir de

R$46.212
à vista

Hoggar
Versões a partir de

R$29.871
à visto

�I PEuceOT

ASSI5?TANCE PEUGEOTRECOMENDATOTAL Faça revtsões em seu veículo regularmente.
A Campanha Feirão de São João e uma promoção das Concessionárias Strosbourg e tem validade de 16 à 19 de Junho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 X-LlNE

l.4l Flex, 5 portas, direção hidráulica, pintura sólida, ano/modelo 10111, preço público sugerido para venda à vista de RS 34.800, por RS 29.990,00 pintura sólida e frete

incluso e 01 unidade em estoque. Peugeot 207 Passion XR lAl Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11, preço público sugerido
poro venda à vista a partir de RS 36.990,00 com frete incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS 1Al Flex, ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e travas elétricas, faróis

de neblina, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 44.100,00 por RS 39.300,00 com 03 unidades em estoque. Peugeot 307 HB

Presence 1.6l Flex - 10/11 - Ar, direção, Vidros e travas elétricas, Freios ABS e Air-bag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de

RS 46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggar X-Line 1Al Flex - 11/11 - pintura sólida, frete incluso,preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 29.871,00 e

com 01 unidade ern estoque. linha 408 com taxa 0% de juros c.rn. ( 55% de entrada e saldo em até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânica, completo + f.reios Abs e

Airbag duplo, ano/modelo.: 11/11 , frete incluso, pintura sólida, versões a partir de RS 59.500,00 e 02 unidades em estoque. Não cumulativa para outras

promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou

acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue paro 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot 0800

7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. ReinoLdo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686 PEUGEOT

Neste sábado} das'9H às'17H:'
MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO Q� VENDAS
EMMENDO�FER
EM'CORUPA
(ANEXO AO POSTO ISAC)

RUA JORGE LACERDA, 125

TAXA/UE

0,99%D.m.

EN1RADADE,RS

12.79D+60x
9,

-,

I

t;;;::;:t
ÇME\II!IClJL.E'T.
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.
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\
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BONDA'
FJ

PEUOEOT

s�

OITRoÊn

®-
HYUMDA
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II

• AR-CONDICIONADO
• DlREçiO ElÉTRICA
• PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ABS COM EBD ,i
• AIRBAG DUPLO

r AR-CONDICIONADO
• AIROAS DUPLO
• DIREÇÃO,�I.ÉJ'RICA
• RÁDIO CIlM llIl PLAYÊR'E

,

• AlARME E IMOBlUlADQR DO'MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE •

• BANCO TRASEI"O BIPARTIDO

a partir de

R$ 43.990,00
à vista(4)

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• KEYtESS
• VIDROfTRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ElÉTRICOS
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• ALARME E (MOBILIZADOR DO MOTOR

SHIFT_thewayyou move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

Consulte condições especiais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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337_2.0048
3370.8622

'f'Abertad�-Segunda a Sexta-feira.
.

.

das 8h30 às 12h.
.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

VEíCULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

. Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
h pca rs@yahoo.com.br

.

" VECTRA EXP 2.0 MPFI FlEX .

MEC 2008 R$39.800,00
FIESTA 1.0 8V FlEX 5P' 2008 -

PROMOÇÃO PREÇO A VISTA

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P-MANUAl G.lV

2008 R$22.80o,no

:ii.. ii

CHEVROlET·ASTRA·2.0 MPFI
ADVANTAGE 8V FlEXPOWER

4P MANUAL 2008 R$32.800,00
.

GOL 1.0 TREND 09 .

R$29.800,00 COMPLETO
GOL 1.0 MI TOTAL FlEX 8V 4P

2009 R$29.800,OQ .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHEVROLET
• GATOS Doa-se Filhotes. Tr: 9963-

5544.
• TRASALHO Como representante

de produtos para supermercados,
mercado, mercearias, Tr: 9112� 3947,

• REVENDEDORES de produtos d�
limpeza. Tr: 3374- 0927 com Edson ..

• APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro com 3

quartos grandes e dependências de

empregada. Tr: 9�17-3771,

• QUART® OU �LGUÉM para dividir

aluguel próx, Centro. Tr: 9922-2047,' _

,

COMPRA-SE
• CORSA SEDAN - Vende-se ano
.

2010" direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8817-0595. • CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente.trava e

alarme. R$18.pOO,OO.Tr:9924-0312.
• VECTRA CD Vende:se completo ano 98,

.

cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

9141-6810.

,. CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-'
1696 com Carina,

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr;
3273-0884'ou 8869-5008.

• VECTRA Vende-se ano 99, completo, pneus
novos. R$18.000,0.0.Tr:3273-0992.

• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT 8V

FLEX POWER 2007 - PRETA KM 58.000,
Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas de

.

'liga 15", Único DONO'- Manuais, Valor R$
30.990,00. Ir: Diógenes � 8855-3800

·S10 Vende-se ano 97, ii gás, direção
hidráulica, aro "21", protetor de caçamba, .'
bancos em couro, documentos pago. Tr:
84794383.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99-/00, com

ar condicionado, branco: emplacamento
• de 2011 pago.R4 14.000,00.Tr: 3371-

.

.�

5239 ou 9609-3727.

PROCURA·SE • PROCURA�SE Senhora para cuidar de

idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

, pernoitar. Tr: 99318498. • KADElT Veride-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: -8446-5139
ou 3373-5710.

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água,
atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.Tele
entrega 3371-5;?39 ou 9914-9651. '

. PESSOA QUE POSSA TRABALHAR'

Procura-se de meia idade 'entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:

.

8446-5139 ou 3373-5710

VEíCULOS
CAMINHÕES'

• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
.árvores. Tr: 9158-0019.

• PRE?TA-SE'Serviços de diarísta, para
. trabalhar mensal de segunda e sexta.

Tr: 3273-0779 com 'Marlene.

• PRESTA-SE Serviçosde lavação a jato'
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Ir: 3273-0875 com Luiz.

,e CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano

95, aceita carro menor valor até R$20,
000.00.·R$38.000,Ç>0 T�: 9163-8894:

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por·
.

R$ 50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Ir: 47 JllB7-7222 com ._

, César.
.

-

··S10 Vende-se Ano e modelo 2000; Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEt, Ar, Vidros,
ABS, COuro. Aceita carro de menor valor.
Tr: 9912�492 ou 9975-5995.

• MONTANA CONQUEST 1.4 Vende-se ano

2008, preta, completa (ar, direção, trava,
vidros, prot. caçamba, couro) IPVA 2011
pago. R$�7.000,00. Tr: 99124880 com

Mar.cel.

'fIAT
• UNQ Vende-se ano 94, 4 'portas,

limpador, desembaçador traseiro. Tr:

3276-1667 ou 84_26-4990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE
. ANO 96, 2 PORTAS, COR PRATA,
R$'7.000,00. Tr:3370�1161.

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor

prata, duasportas, R$ 7.500,00. Tr:

3370-11B1. '

• PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,Od Tr:

9918-9996
'

• CAMINHÃO MERCEDES BENZ LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr: ..
3370-7144.

• VECTRA CD Vende-se ano completo, 2004,
prata, GNV, valor á combinar. Ir: 8463-
4300 ou 8838-5890 com Junior.

Rua Joaquim Frarrcísco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor

prata, com vidros, travas, alarme,
. limpador e desêmbaçador, 4 pneus

novos. R$18.000,00.Tr:3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

• STRADA ADVENTÚRE 1.8 Vende
se ano 2005, cabine estendida.
R$26.000,00. Tr: 3273-063.3 ou

9106-�263 com Wesley. •

.·.PALlO CELEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. Tr: 9978-94Q2.�_

• PALIO Vende-se ano 2003/2004,
.4 portas, vidro elétrico, limpador e

desembaçador, R$7.000,00 mais 22
x 574,00, Tr: 3275-0482 ou 9193-
49+00.

• PALIO ELX - FLEX - 1.3 - 8 VÁLVULAS,
4P, 2005, eompleto, carro em ótimo
estado de conservação, baixa

kilometragem, 5 pneus novos (Step
nunca rodou), interior impecável. R$
22.500,00 Ir: 9671-4534 com Airton

.:

Compra ..

autojm@ibe·st.com • Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700

Np\� Beetlp Completo 2009

Peugrot 2061.4 2008 Com teto

Saveiro 1.6 2004 BAsiciJ R$ 22.500,00

&lío 2004 com Ar e Trava R$19.300,OO

Fiésta Sedan 2003 Completo R$19.500,00

Pellgeot 2061.62003 Completo R$19.800,OO
.�Al1.8 2002 Aspirado R$ 29:800,00

Celta 2002 cl Direção R$16.500,00
Chefokee 2QOO 4x4 Allt. R$ 53.000,00

Parati lO 1999 Campll?to R$13.80Õ,OO
SctÍniê.1999 Completo GNV

. �$ 15.500,UO .

'Palio Weekend 1998 R$14.800,00
. R$1O.500,OO

Vectra GlS GNV 1997 R$17.500,OO
. R$ 12.500,00.

Corsa 1.0 1997 R$12.800,00
�

:.

S10 1997 GNV R$ 18.800,00

Santana'1996 R$13.500,OO

R$ 6.500,00

R$ 6.800,00.

Jaraquá do Sul

.

\
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www.maximoto.com.br

PRIMA ELECTRA

,r

Confira toda
nossa linha

no site:

www:,.maximoto.com.br

3054.0789
3310.9000 "

Rua Procópio Gomes de Oliveira, hO 20 Jaraguá do Sul- se· Fone: (47) 3°54,07891337°.9°00 • gerencia.jgs@maximoto.colTl.br
• PALIO CElEBRATION Vende-se ano

2007/2008, completo, R$ entrada

1.500,00 e assumir parcelas 41 x '

,

R$785,00 licenciado p/ 2011, é
necessário fazer transferência. Tr:

9943-9272( parte da manhã).

• PALIO WEEKEND ElX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais
, financiamento. Tr: 9101-4807.

FORD

• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
R$ 29.500,00. Tr: 9952-7337.

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca

por carro de menor valor, Ano 2008 4

portas, cor preto, direção, vidro, trava

e alarme. Tr: 3373-0190.

• BELlNA Vende-se Gl 1.8 ano 90,
reformada, Tr: 3370-5034._,

• FORD KA Vende-se Ano 2009,
vermelho, aro "14", R$22.900,00. Tr;
9647-2342.

• FORD FOCUS GL 1.6, Vende-se ano

05/06, preto, único dono, completo,
com aprox. 81.000 km. R$ 28.500,00.

• VERONA GlX 1.8 Vende-se ano 92,
GNV,bom estado, pneus novos e

bateria nova, cor azul claro metálico;
Tr: 3373-6119 ou 8833-9925 com

,

José Carlos.

RENAULT

I,

• CLlO SEDAN PRIVILEGE 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, 2° dono com nota fiscal valor á

combinar. Tr: 3370-0116

• SCENIC Vende-se ano 2004, completo,
único dono. TR: 9667-0008.

• CLlO HATCH Vende-se ano 2001,
preto, impecável, completo menos

direção hidráulica. Tr: 8448 9006

WOLKSWAGEN'

• FUSCA Vende-se cor bege, ano 83,
fusca com mecânica toda revisado,
com jogo de rodas esportivas "14".
Necessário apenas alguns reparos na

lataria.R$ 3.000,00., Tr: 9935-9299

com Diogo.

• GOL 1.6 CU Vende-se cor vermelho,
com rodas esportivas. R$.9.500,00.Tr: ,

9112-3947.

• GOlVende-se ano 2002, branco, plus,
04 portas - Quitado. R$,13.500,OO.
Tr:3371-8009

• GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor branco,
, motor novo na garantia. R$7.900;00. '

,

lr:3275-3538 ou 9931-9410 com

Célia.

·SAVEIRO FlEX Vende-se ano 2004,
"

completa sem ar cond. Com capota
marítima e protetor de caçamba,
roda de liga leve, aro 15, rebaixada

legalizada. R$25.000,00.Tr: 8431-
0316 ou 8852-0400 com Rudi.

.
·SAVEIRO Vendo ou Troco ano 95,

,

'cor prata, motor AP 1.6, VE, IR, Al;
Rll, lM, excelente estado. Valor a

combinar. Tr: 9172-9175 ou 9175-
,

9174.

• SAVEIRO Vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada (pneus novos),
aros esportivos com tolda. R$
20.000,00. Tr: 3375-2136.

·GOl Mil Vende-se 2007, preto, 4'

portas, 34.000 Km. Tr: 3370-7144

• GOL Vende-se branco, todo original,
92, motor na garantia, R$ 7.500,00.
Tr: 3275-;3538 ou 99:31-9410.

• GOL '1.0 CH"F Vende-se 96, gasolina,
4 pneus novos, aro "13", esportivo

, em ótimo estado, valor á combinar. Tr:

9962-5795.

• ,GOL MI 1.6 Vende-se ano 97, R$
11.500,00. Tr: 3376-4043 com

,

Márcio.
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OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

GRAND VlrARA,4i\tYD ·AR+OH+VfE+AL+AB$tAO+AI3G+m+RODA+4X4+LDTtW , �10-75.000 70.000 ITA
307CC AR+OH+VTE+Al+ABStABG+AUTOtCOURO+TEfOtAQ-f-ROOA 2005 64.900 58.900 ITA

ClVICEXS ARtOHtVfEtABStAI3G+{OURO+AUtO+CD+ROOA+AQ+-W 2009 64.900 58.900 lAR

JETTA ARtDH+VTE+ABS+ABGtAL+AlJTO+TETO+AQtCDtRODA+W, 2008 61.900 56.400 BRU

,COROllA XEI1.8 FlEX ARtOH+VTf+AL-tABStABGtAUTOtCOUROtRODA+W 2009 61,000 56.000 ITA

CARENS EX 2.0 Ol ARtDHtVI'E+AUTO+COUROtAQ-f-ABGtCOMPtRODAtLDTtW 20.09 59.400 54.000" JON

C4 PAllAS EXC ARtDH+VTEtABStCOURO+AQ+ABGtCOMP+CD+RODAtW 2009 52•. 000 48.000 ITA
AIRTREK4X4 ARtOHtVTE+ALtABStABGtAUTO-i-COUROtCD+ROOAt4X4 2007 52·.900 47.900 JON

MEGANE DYN 1,6 ARtOHtVTE-i-AltABS+ABG+AQ:+COMP+CD+ROOA+LDT+W 2011 52.500 .47.500 JON
IDEA ADV LOCKER DUAL 1.8

,
AR+DH+VTE+ALtAUTOtAQtCOMP+RODAtLDT+W 2010 51.900 -47.400 JON

FOCUS 2.0 AUTo ARtOHtVTE+ABS.+AlJTO+AQ+ABG+CD+ROOAtW 2009 50.900 46.400 INO

PARTNER ESCAPADE 1.6 ARtOH+VTE+ABStAQ-f-ABGtRODA+LT-i-W 2011 49.900 45.900 JON
• SOXER FURGAO OH 2008 50.000' 45.000 JAH

SPORTAGflX 2.0 AUTO ARtOHtVTE+AL+AUTOtCOURO+ABG+ROOA+LDTtW 2007 49.900 45.000 JON

ECOSPORTXLT AR+OHtVfE+ALtAQtDJ+ROOAtLoT+W 2009 49.900 44.900 lAR

XSARA PICASSO 1.6 AR+OH+VTEtAl+AQ-f-ABGtCD+LDT+VV 2010 48.600 44.100 JON

307 PRESENCE PK 1.6 FlEX ' AR+OHtVTE+AL+ABS+illOtAQ+ABG+COMP+CDtRODA ,.2009 45.900 41.900 BRU
, .

MERIVA PREMIUM ARtDH+VTEtAL+ABS+ABG+AUTOtCOMPtRODAtLDT+W 2010 45.900 41.900 JON
-

'
'

QUCATO MAXICARGO 2.S DH*AQtW 2004 43.900 38.900 ITA

207 SW XS AUTO ARtOHtVTE+AL+AUTO+AQtCOMPtROOA+LDT+W 2010 42.700 38.700 BRU'
307 SW ALl�RE 2.0 , AR+DH+VTE+ABStABG+CQUROtAQtCD+ROOA+LDT+W 2008 41.900 38.000 BRU

207 ESCAPADE 1.6 FLEX AR+DH+Vl:E+AL+AQ-i-COMP+RODAtLDT+W, 2009 40.900 36.900 ITA

206 COUPHABRIO AR+OHtVTE+ABStABGtCOMP+ROOAtCOUROtW 2003 39.900 36.000 ,JON
307 5D FELINE 2.0 ABS+ABG+AltARtOHtVTE+AQ:f{OMPtOT+W 2007 36.900 32.900 JON

C3 GlX l.4FLEX --
'

AR+DH+VTE+AQ+LDTtW' 2009 35.500 32.000 JON

SENTRA ARtDH+VE+ABS+ABGtCOMP+RODA+AQtVV 2008 35.5!OO 31.900 ITA

ZAFlRA CD 2.0 SV ARtOH+VTEtAltABS+ABGtAlJTO+COURO+1fID+CDtROOA 2004 35.800 31'.800 INO

DAILY CITY IVECO DH+W 2002 35.000 31.000 ITA
ASTRA AOVANTAGE2.0 l\RtOH+VTE+AL+AQ+CD+ROOA+lDT+W'

•
' 2007 33.500 - 30}OO ,INO

GOlF 1.6 FLASH AR+DHtVTE+AltAQ-f-ROOA+LDT+W 2007 33.500 30.500 ITA

207 HB XS 1.6 ' , AR+DH+VTEtALtAQtCOMP+RODAtLDTtW
.

,
2009 30.$00 27.000 RIS

FIESTA SO 1.0 DH+VfE+Al+AQ+W 2008 28.900 25.900 BRU

,CLlO CAMPUS 1,0 16V ARtVfE+AQ+LDT+W ,
2009 27.400 25.4OQ JON

A3 1.S TURBO lS0CV . ARtDH+VTEtAL+ABS+ABGtAlJTO+COURO+AQ+RODAtLDT 2002 27.900 24.900 JON

PRISMA MAXX 1.4
. DHtVIE+Al+AQ+W 2008 27.800· 24.800 JÚN '

FOX 1.6PLUS DHtLDT 2006 27.200 23.700 'RIS

COR�ASD 1.0 AR+DH+VTftAQ+vv 2004 25.000 23.000 .ITA
PALIO ELX FLEX VTEt�Q-f-COMP+LDT+W 2005 23.900 :21.400 BRU

GOl(U Dr 1996 10.900 8.900 lAR

,
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2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulicá, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Iraseiro, Rodas de Liga-feve,
Faróis de Neblina, Cd Player Mp3� Computador de Bordo, Locker

8 I VEíCULOS I FIM DE SEMANA, 18 WE 19 DE �JUNHO' DE 2011

Prisma Joy 1.4

�500,OO

2009 - Preto - Flex - Ar-quente, DesembaçadorTraselro.

Palio Weekend Elx 1.4

,�I w11500,OO

2010 - Vermelho � Flex - Ar-condlcioriàdo, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas. e Espelhos 'Eléticos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóts

.
de Neblina,

Computador de Bordo.

.

ca Glx 1.4
,

3 .��iOO;OO.
- "_.

2011 • Preto _ Fiex _ Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,'
Rodas ele Liga-leve, Som Mp3 cl Controle no Volante, Computador
de Bordo.

3370-750-0
.

Rua Walter Marquardt, 2670

Taxns compartilhadas com o merendo Carros com procedência Transparência na negociaçõo

206 Escapade 1 ..6 l
lÃ
o

2007 _ Prata - Flex � Ar-conoicicnadc, Direção Hidráulica, Vidros e

Iravas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Freios Abs, Faróis de NebHná.

Ka Gl1.0

Palio Weekend
Adventure �ocker 1.8

�900,OO'

2005 - Preta - Gasoüna - Ar Quente, Limpador e Desernbaçaour
Traseiro.

.

Celta Vhc 1.0

1 u500,OO
2P - 2ÓOI'- Branco �'Gasolina � Travas Elétrícas, Alarme, Linipador e

Desernbaçador Traseiro, Ar-quente:

---__.__.._--� - -
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BLUMENAU ITAJAí
(47) 3144-3144 (47) 3341-3341

JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL

(47) 3145-3145 (47) 3274-0000Liberte
FAÇA REVISÕES EM SEU vaícuto REGULARMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I •

I

1

I

1
I

I.

l I

I t I

I
'

l

. t

1
t I

I

I

10 I VEicULO I FIM DE SEMANA, 1 a 19 DE JUNHO DE 2011

GOL GV 09 TREND DH
.

+ V. ELE. + OPCS
C4 PAlLAS 1009 GLX

AUTOMATlCO
·PALlO EDX 4P 99 AR +

V. ElEt .

COURIER 2008 FIESTA STREET 4P 2003

3 ••

Rua Walter Marquardt, n° 1850
���D Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do SuL

SANDERO
AUTHENTIQUE

. HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

C4 PALLAS 2010 2.0
FLEX

CORSA SEDAN SUPER PALIO CELEBRATION 1.0
1.0 MPFI 4P 99 GNV FIRE FLEX 07

CLlO SED.RN EXP. 1.0
HI-POW.03

IDEA ADVENT. LOCKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

STRADA TREKKING 1.4
. SAVEIRO CL 1.6 MI C SIENA 1.0 EX 1.0 MPI 206 FELlNE 1.4

MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 1.6 1997 FIRE FLEX 8V FLEX 8V 5P
------_----..----......................_ -------

PALIO EDX 1.0 MPI4P
1996

206 SW PRESENCE
1.4 FLEX 8V 5P
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CLIO HATCH AUTHENT.1.& 16
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Você em um Honda.
. Uma experiência Real,

\
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NES1E SÁBADO
. ,.

na.concessionana

Atéas17h

I
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Jaraguá do Sul
4? 3370.4800 I Av. Waldemar Grubba, 2120

�
MONDA

•

I
Tudo que Você Quer

r
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Máquinas e Equipamentos
Faz entrega de equipamentos

para primeira concreteira

genuinamente jaraguaense

to, a Premix já fez a encomenda

da terceira betoneira Menegotti e

espera expandir sua frota para dez

betoneiras rodoviárias e três bom

bas. Essa é a visão de dois ousados

empreendedores que decidiram

investir naquilo que era um sonho

e que está se tomando realidade.

Os fundadores já carregam
muita experiência de mercado.

Iayce é sócio da Premier Incorpora
dora' empresa com longo histórico

,na construção de empreendimen
tos imobiliários. João Silva por sua

vez, já atua na produção de concre

to usinado há mais de 20 anos.

A experiência dos empreende-

Na tarde de 17 de junho de 2011, dores os levou a fazer escolha pelos
a Menegotti Máquinas e Equi- equipamentos - central dosadora e

pamentos Ltda através do Sr. Mu- betoneira rodoviária - ambos fabri

rilo S. Menegotti Schünke, Diretor cados pela Menegotti Máquinas e

Executivo e do Sr. Jefferson Tara- Equipamentos, umaempresade71
ran, Gerente Comercial, fez a en- anos e que inspira a total confiança
trega simbólica dos equipamentos de seus clientes.

que compõem a primeira concre- A Menegotti colocou todo

teira genuinamente jaraguaense seu conhecimento de mercado, e

aos empresários Iayce Adriano dos através da colaboração. de alguns
Santos e João da Silva. clientes como o Sr. João da Silva,

A Premix Concreto Ltda nas- desenvolveu um caminhão beto

ce em Jaraguá do Sul localizada na neira de primeira linha com carac

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, terísticas que realmente atendem

1425 no bairro Baependi, com o ob- às necessidades' das concreteiras.

jetivo de produzir e distribuir con- O caminhão betoneira é apenas
ereto usinado para toda a indústria mais um complemento ao mix de

da construção civil da região. produtos Menegotti, reconhecido

Iniciando as atividades com pelo mercado como o mais com

duas betoneiras rodoviárias e uma pleto para a indústria do concreto. Contato Premix: (47) 3054-0200

bomba de lançamento de concre-' :. Pt fllosofia Menegottí implica .. ContatoMenegotti: (47) 2107-2100

em fornecer soluções completas
em equipamentos, um único for

necedor, com uma solução adap
tável que satisfaz clientes há mais

de 70 anos, desde um pequeno

produtor de blocos na savana afri

cana até o mais exigente pré-mol
dador europeu.

==

FOTOS MARCELE GOUCHE

._

Javce, MuriIo, Jefferson e João , na entrega dos equipamentos
da primeira concreteira genuinamente jaraguaense
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DIVULGAÇÃO

OPORTUNIDADE

Mais trabalho paraos detentos
Parceria, válida

, .

para os próximos
20 anos, deve
oferecer 60 novas

vagas de trabalho

aos presidiários

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Opresídio Regional de Jaraguá
do Sul abriga hoje uma média

de 330 detentos. Cerca de 270 deles

já estão prestando serviços para as

sete empresas instaladas dentro
do presídio. Para isso, eles rece

bem treinamento e o pagamento
de um salário mínimo regional (R$
660) por mês e redução na pena
por dia trabalhado, segundo crité
rios da Justiça para cada caso.

Uma parceria firmada entre a

Prefeitura e o Conselho Peniten

éiário, com validade para os pró
ximos 20 anos, vai aumentar a

oferta de trabalho com a criação
de 60 novas vagas destinadas aos

detentos. Em agosto próximo,
deve ser iniciada a construção de
uma fábrica de lajotas, meio- fios,
placas de pré-moldados e tubos
de concreto que funcionará em

frente à unidade prisional. O es

paço terá cinco mil metros qua
drados e a intenção é que esteja
em atividade até o final do ano.

O investimento, com recursos do

município, será de R$ 130 mil.
O presidente do Conselho Pe

nitenciário, Alvaro Leithold, des
taca que os objetivos deste tra

balho é socializar os apenados e

viabilizar economia para o muni

cípio. As lajotas produzidas serão

usadas em vias públicas, inclusive
onde há tráfego de veículos pesa
dos. Atualmente, já existe dentro
do próprio presídio uma peque
na estrutura de lajotas, utilizadas

apenas para pavimentação em es

colas, parques e praças.
_ liA prefeitura vai pagar aos

apenados por este trabalho. Em

contrapartida terá um produto
bom e por um preço bem menor

do que ele pagaria hoje se fosse
fazer licitação", diz Leitholdt, re

forçando que iniciativas como

esta vão ao encontro do principal
objetivo do Conselho Penitenciá

rio, que é buscar ocupação para
100% dos presos do regime semi

aberto. "E esta parceria assinada
com a Prefeitura terá validade

para os próximos 20 anos, o que
garante a continuidade do proje
to mesmo com as mudanças de

governo", finalizou o presidente.

Quase SOO/o doS presos tI'abaIba nas ativiclacles oferecidas no presídio

Estandes para aExpoêchroeder já estão à venda
Foi lançada esta semana, no

auditório da Acias (Associação
Empresarial de Schroeder), a edi

ção 2011 da ExpoSchroeder, que
acontece de 6 a 11 de setembro,
no complexo Esportivo Munici

pal. No mesmo período também
será realizada a Schroederfest.
Os dois eventos são promovi
dos pela.Acias em parceria com

a Prefeitura e APPs (Associações
de Pais e Professores) das redes

municipal e estadual de ensino.

De acordo com os organi-

• Faleceu no dia 16/6 Manoel José
Isidoro com idade de 48 anos, o

sepultamento foi realizado no dia

17/6 ás 16h saindo o féretro da
. I

Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 16/6 Maria Iraci

Antunes de Lara com idade de 46

anos, o sepultamento foi realizado

no dia 17/6 ás 16h saindo o féretro

da Capela Mortuária da Vila Lenzi,

FALECIMENTOS
seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 16/6 José Osmar

Frances com idade de 52 anos, o

sepultamento foi realizado no dia

17/6 ás 15h saindo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 16/6 Renato da

Costa com idade de 62 anos, o

sepultamento foi realizado no dia

17/6 ás 17h saindo o féretro da

Igreja São Jose, Bairro João Pessoa,
seguindo após para Cemitério da

mesma localidade.

• Faleceu no dia 17/6. Maria Pauli

Rincaweski com idade de 82 anos, o

sepultamento foi realizado no dia 17/6
ás 16h saindo o féretro da Residência

na Rua: Friedrich Wilhelm Sonnenhol,
Vila Lalau, seguindo após para o Ce

mitério Municipal da Vila Lenzi.

A

,ara voe€-
Inscrições e

informa ões
Área! Requisito

Informa abertura de processo seletivo

Cidade

Por meio do site

até dia 27/06

CULTURA: Nível Superior completo em Teatro, Literatura (Letras),
Cinema, Música, Artes Cênicas ou Artes visuais; Habilidade na

organização de projetos culturais e desenvolvimento de ações
sociais voltadas à produção cultural. Conhecimento de informática.

Acompanhe os processos seletivos do .SESC!Se.
através do site wwyy.sesc:-sc,com.br- ícone Banco de Talentos

• • • • • � t.

:. "

)aRT�.SOfa
-UDER DE PRODUÇÃO: Ter capacidade crítica e solução de problemas, busca de melhoria de

desempenho e qualidade nos processos de montagem. Conhecimento de ferraméntas de qualidade..

·'J9!.UX. D,e flllaA�tC·e�"6J1invt.o: Habilidade manual, trabalho rotineiro e repetitivo. Conhecimento de

operação e manutenção de máquinas de marcenaria. Confecção de gabaritos para uso em

fabricação continua.

·COMI':1>RAOO!:if.: Análise crítica, boas práticas de negociação/2° grau completo.
·(':;OS1"uvriliEmJ1.l,.� Senso de urgência, atenção concentrada. Conhecimento básico em manutenção
de máquina de costura. Experiência em costura de tecidos para estofados.

• AUX. CORTE: Atenção concentrada. Conhecimento em corte de tecidos para estofados.

�'MOfU:::LUijj"A� Atenção concentrada. Conhecfinento em molde para corte de tecidos para
estofados.

·AUX. ESTOFADOR: Senso de u·rgência. Conhecimerito em estofaria.

� 't' . TODOS OS CARGOS EM DESTAQUE OFERECE: �
'� Salá�)o compatív�1 com a função, Ótima renumeração. Plano médico e odontológico. In
� Seguro de v,ida. Alimentação no local sem custos ao funcionário. Vale transporte, !:

.
. . I

zadores, a ExpoSchroeder foi
criada para ser um evento bie

nal, como forma de valorizar
as empresas do município, que
terão um espaço para mostrar

o que fazem, criando oportu
nidade para novos negócios. O·
coordenador Hervé Sandmann
de Souza informou que a venda
de estandes já está sendo feita e

que, inicialmente, a prioridade
é para os associados e empresas
locais. São 50 estandes inter

nos e dez espaços externos. "Se

houver .locais disponíveis, abri
r-emos também para empresas
da região. A intenção é fazer um

evento regional, sempre em anos

ímpares, quando não acontecem

eleições", completa.
O presidente da Acias, Lean

dro Bauer, diz que a expectativa
é boa. Para ele, a criação de uma

feira multissetorial é uma exce

lente oportunidade para mostrar

as potencialidades de Schroeder,
que cresceu muito economica

mente nos últimos anos.

':jielefo,ne para contato: 3242�1609
E�man: contato@artsofa.com.br

WIlm>miIJI ,"".._"..
.

do sexo masculino que tenha carteira AB e

Projetista que tenha conhecimento em Prornob.
.

O': fq
JARAGUÁ DO SUL
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Lourival Karsten

De'sacelerac;ão
o FMI (Fundo Monetário

Internacional) atualizou
as projeções de crescimento

.

econômico feitas em abril,
para contemplar um quadro
de "suave desaceleração da

expansão global, com riscos
crescentes': A estimativa para o

avanço da economia brasileira
neste ano recuou de 4,5% para
4,1 %, uma projeção quejá
leva em conta o resultado do

PIB (Produto Interno Bruto)
do primeiro trimestre, que teve

alta de 1,3% sobre o trimestre

anterior, feito o ajuste sazonal,
e incorpora mais informações
sobre a política fiscal e sobre a

política monetária. A mediana
das expectativas dos analistas
ouvidos semanalmente pelo
Banco Central (BC) aponta um

crescimento um pouco menor

para 2011, de 3,96%.

Porto maravilha
A gr�de á�ea sifttada ent�e a avo Rid�'Branco e V.

Prancisco Bicalho, em pleno coração do Rio de Janeiro,
espremida entre, o mar e os morros, deverá passar por

,
'

pro." das iran�orrnaçõe,s 'üepQis ? �Gt�icl0 !eJ;l\}.� 1�., "

'.,

será o Porto Olímpico que vai concentrar vilas (fe mídia
"

e de árbitros, hotel e centro de convenções. As obras,
no entanto, não.vãó se limitar a 20�6 eespera-�e que QS

II investUnentos c
.

uern até,2026. Estão ptevistas:profündaS'&
alterações na infraestrutura que deverão fazer dela uma nova

atração turística da cidade maravilhosa. Os projetos âncora

são o Museu do,Amanhã, Terminal Marítimo de Passageiros, n

Aquário do Rio e sede do Banco Central.
.

Cadastro positivo
A publicação do Lei 12.414 que autoriza a criação do chamado

"cadastro positivo" não encerra a polêmica pois, ainda restam

dúvidas quanto à sua aplicação prática. Sob autorização
do cadastrado, prestadores de serviços públicos como

fornecimento de água, de luz, esgoto e eletricidade, entre

outros, poderão fornecer dados para alimentar a base de

informações do cadastro positivo. A nova lei veta, no entanto,
a anotação de informações referentes aserviços de telefonia

móvel, na modalidade pós-paga. Esta é uma alternativa

para pessoas que tem o hábito de pagar suas compras à vista

também alimentarem um histórico de pagamentos pontuais.

Economia ·dos solteiros
Este universo de consumidores é composto por 47,1 milhões

de pessoas, dos quais 3,7 milhões moram sozinhos. O

potencial de consumo dos solteiros é avaliado em R$ 419

bilhões mas, independente de volumes, trata-se de um

mercado emergente, pois a opção de permanecer solteiro é

uma tendência cada vez mais forte. Este estilo de vida leva

a um perfil de consumo bem diferente do usual e que ainda

não está sendo bem compreendido pelo mercado.

LOTERIAS·
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 644

02 _. 03 _ 05 _ 06 _ 07
08 _ 09 _ 12 _ 13 _ 14

15 _ 18 - 21 _ 22 _ 24

QUINA
SORTEIO N° 2624

32 _ 49 _ 57 _ 62 _ 71

Ikarsten@netuno.com.br

Calhas Janssen
A Fábrica de Calhas Ianssen
foi fundada em 1937 pelo Sr.
Alfredo D. Ianssen, membro
da segunda geração de
uma família tradicional de

europeus. Foi a empresa
pioneira no ramo de calhas
na região de Iaraguá do Sul, a

primeira empresa a disseminar
o uso de calhas nas casas da

cidade, tornando-as mais

seguras e confortáveis. Já são

74 anos se existência.

Gasolina
Embora nas bombas o preço
da gasolina tenha recuado

junto com a queda nos preços
do álcool, o Comitê de Política
Monetária do Banco Central
'em sua última ata - do dia 16

de junho - elevou sua projeção
de variação dos preços do
combustível de 2,2% para 4%
no ano. Isto significa que o

Copom espera um aumento no

preço para os próximos meses.

Evidentemente, é mais "gasolina"
na fogueira da inflação.

Ronda
A montadora japonesa prevê uma

queda de 65% no lucro anual em

função dos problemas causados

pelo terremoto às operações da
mesma. Estes reflexos chegaram ao

Brasil onde foi reduzida a produção
de automóveis. O lançamento do
Fit Shuttle - que terá uma opção
híbrida - será apresentado com

três meses de atraso.

inério de lel�I·O
Com a demanda do Japão
voltando para 900/0 do nível

pré-crise, os fornecedores
- entre eles aVale - não
vêem motivos para alterar a

política de preços atual, que
está apoiada em oscilações
constantes do preços de
acordo COIn a demanda.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

D TR 0,130% 17 .JUNHO.20 11

I
CUB 1.103,46 JUNHO.2011

C BOVESPA 11' 0,29% 17.JUNHO.2011

A POUPANÇA 0,6647 17.JUNHO.2011

D CÂMBIO COMPRA. VENDA VAR.

o DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5950 1,5970 .-0,81%

,H DÓL./I;R TURISMO (EM R$) 1.5200 1.6600 � ·0,65%

E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 ,j@,O%

S EURO (EMR$) 2,2857 2,2881 #1: 0.4%

DIVULGAÇÃO

VESTUÁRIO INFANTIL'
De acordo com dados da Abit (Associação Brasileira da
Indústria Têxtil), o setor infantil representa quase 150/0

. do mercado de vestuário no Brasil. Essa fatia se traduz
economicamente em US$ 4,5 bilhões.. Com crescimento

anual de 60/0 no país, o setor de vestuário produz,
aproximadamente, um bilhão de peças para crianças,
sendo que 70% é voltado para as meninas.

Empreendedor individual
o Sebrae/SC promoverá a Semana do Empreendedor
Individual, que acontecerá no período de 27 de junho a

2 de julho, juntamente com diversos parceiros que irão
realizar uma série de ações e serviços para facilitar a vida

de empreendedores catarinenses que trabalham por conta

própria e faturam até R$ 36 mil por ano. A semana do EI tem

como objetivo divulgar as vantagens e os benefícios de sair

da informalidade, entre eles a obtenção do CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica) na hora do registro, o resgate
da cidadania, acesso facilitado ao crédito, além do direito
à aposentadoria, auxílio-doença, licença maternidade e

demais direitos previdenciários.

Carnes
O relatório IIBrasil- Projeções
do Agronegócio 2011/2021"
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, prevê
que a produção brasileira de
carnes que está em 24,6 milhões
de toneladas se eleve para 31,2
milhões de toneladas na safra
2020/2021. Espera-se, portanto,
um crescimento de 6,6 milhões
de toneladas ou27% sobre a

.

base atual. O maior incremento

esperado é em relação à carne de

frango, com 30% de crescimento,
seguido pela carne bovina com

24% e a carne suína com 20,6% a

mais. Considerando o crescimento
do consumo mundial e a falta de

alternativas, provavelmente este

setor poderá crescer até mais no

período considerado.
I ( \ �,

Prêmi,o Finep'
Foram abertas nesta

quarta (15/6) as

inscrições para a edição
2011 do Prêmio FINEE
de Inovação. Empresas
e instituições de C,T&l
podem se inscrever até i4
de Outubro no síte wWw2.
finep.gov.br /premio.
Com o conceito "Inovar
é investir no futuro", a

campanha de divulgação
contará com e-mails e

banners com desenhos
criados por filhos e netos

de funcionários da Finep,
escolhidos por meio
de concurso interno, o

'Prêmio Finep Mirim'.

•
r � f" •
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VENHA COMEMORAR COM A GENTE A CHEGADA

DO NOVO CITROEN C3 PICASSO. HAPPY HOUR

TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 17H.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

I I

I I

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén 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% + 36 parcelas fixas com taxa

0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 24 parcelas
fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Cítroên C4 Palias GLX 2.010/11 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de

55% + 36 parcelas fixas 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-IPVA grátis na compra dos modelos: Citroén C3 Picasso, Citroén C4 Picasso, Citroên Xsara Picasso, Citroên Grand C4 Picasso, Clíroén C3, Citroên

AirCross, Citroên C4 e Citroên C4 Palias Okm (exceto para C3 câmbio automático e Citroén Jumper). Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertas válidas até 19/06/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
"

'
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BRASILEIRÃO

Tricolor paulista defende

liderança do campeonato
Competição segue sem nenhuma

surpresa na tabela de classificação, que
não deverá sofrer grandes alterações
DAREDAÇÃO

............................................................................. " .

ALEXANDRE PERGER

Com a pausa no meio de se

mana, provocada pelo pri
meiro jogo da final da Liberta

dores, entre Santos e Pefiarol,
o Campeonato Brasileiro volta
neste fim de semana. Depois de

conquistar o inédito tricampe
onato, entre 2006 e 2008, o São
Paulo volta a mostrar sua força
na competição nacional. O tri

colar paulista é líder do Brasi

leirão com 100% de aproveita
mento e apenas um gol sofrido.
A equipe do Morumbi defende
a ponta da competição no do
mingo, 'contra o Ceará, 15° na

tabela de classificação. O clube
cearense joga preocupado, pois
pode perder pontos por supos
ta escalação irregular. Ainda

ontem, a CBF (Confederação
Brasileira de Futebol) divulgou a

escala de arbitragem para a quin-

ta rodada.
Na segunda colocação, o Co

rinthians folga nesta rodada, já
que seu adversário é o rival San

tos, que está com foco na deci
são da Libertadores. A equipe do

Parque São Jorge, que está com

dez pontos, segue se preparando
para a sexta rodada, quando en

frenta o São Paulo.
O único grande clássico da

rodada é entre Flamengo e Bo

tafogo, que estão em situações
parecidas no' campeonato, pois
apenas um ponto os separa. Com
a convocação da seleção sub-20,
o técnico Vanderlei Luxemburgo

perde cinco jogadores, que fo
ram chamados para defender
o Brasil. O Botafogo joga para

quebrar o tabu de não vencer o

Flamengo em brasileiros desde
2000. Os últimos três clássicos
termiriaram empatados.

Em São Paulo, no domingo,
Palmeiras e Avaí se enfrentam
em situações completamente
opostas. Os paulistas estão na

terceira posição e não querem
deixar o líder sumir de vista. Já os

catarinenses, que terão a estreia

do técnico Galo, estão na lanter
na do campeonato, com apenas
um ponto, somando três derro
tas e nenhuma vitória. A partida
acontece no Canindé, onde o

Palmeiras jogou cinco vezes no

ano e venceu todas.
O outro representante de

Santa Catarina joga em casa, no

Orlando Scarpeli, contra o Atlé
tico Paranaense e tenta entrar

na zona de classificação para a

Libertadores. O Figueirense está

com sete pontos na sexta coloca

ção e poderá ter a estreia do meia
Leandro Chaves, que teve a do

cumentação regularizada.

RETORNO

São Paulo treina em busca'
do sétimo título brasileil'o

Academia
Corpo & Mente
Para fica,' de bem com a vida!

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414

Centro. Jaraguá do Sul/SC
11 anos com você!

CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

12° Internacional
13° Santos

14° América-MG

S"RODADA
18h30 - Fluminense x Bahia
21h - América-MG x Cruzeiro

Domingo, 19/06
16h - Figueirense x Atlético-PR
16h - Ceará x São Paulo
16h - Grêmio x Vasco
16h - Flamengo x Botafogo
16h - Palmeiras x Avaí
18h30 - Atlético-MG x Atlético-GO
18h30 - Coritiba x Internacional

Quarta-Feira, 10/08
21h50 - Santos x Corinthians

Jogos pelo mundo

15° Ceará

16° Coritiba

T 17° Cruzeiro

T 18° Bahia

T 19° Atlético-PR

T 200Avaí

1 1 2 6 10

4 4 1 1 2 5 '33
3 4 i 1 O 3 7' 7 O 25
2 4 O 2 ,2 3 5 -2 16

2 ,4 O 2
;

2 ; 5 8 -3 16 fet"'1llCã'aõS'm:'C'r;'-;"6""éS}�"��!I""_""�'''u,l4l�l:W..�"'!,;""'M
1 ! 4 � O 1 : 3 f 1 6 -5 8 Cla�iflcados Copa SUl:�ericana,
1 i4! O 1 i 3 I 412 -8 8 TRebaixados para Série B

JOGOS PELO MUNDO

• 5a RODADA (Hoje, 18/6)
16h20 - Salgueiro x Goiás
16h20 � Vitória x Sport
16h20 - Náutico x Paraná
16h20 - Duque de caxtas x Ponte Preta

16h20 - Guarani x Americana

21 h - Vila Nova-GO x ABC

•

.... " ..

• VARZEANO
• Semifinais

Hoje, 18/06 - Campo da Vila Lalau
13h30 - Kiferro x Tigre
15h15 - Flamengo B x Corinthians

• SENIORES
• Final

Hoje, 18/06 - Campo do João Pessoa

15h,-:Nõite à Fora x Né'kitDutra Água

CASO DE POLÍCIA
Edmundo se delende de acusação
e laia que solr� com o caso

.

Libertado após a concessão de habeas-corpus pela Justiça do Rio, o

ex-jogador Edmundo afirmou nesta sexta-feira que sofre até hoje com

o acidente de carro ocorrido no final de 1995, em que três pessoas
morreram. Em 1999, ele foi condenado a quatro anos e seis meses de

prisão, em regime semiaberto, pelos homicídios culposas das três pessoas
e lesões corporais de outras três. A Justiça do Rio expediu o mandado de

prisão contra Edmundo na última quarta-feira. Assim, ele foi preso, mas

foi liberado após a concessão do habeas-corpus no mesmo dia.

Seleção já se

prepara para
Pré-olímpico

O técnico daseleção brasileira
masculina de basquete, o argen
tino Ruben Magnano, convocou

hoje 20 jogadores para iniciar a

preparação para o P.ré-Olímpi
co, que será disputado em Mar
del Plata, na Argentina, de 30 de

agosto a 11 de setembro. A com

petição dá duas vagas para os Jo
gos Olímpicos de Londres-2012,
competição que o Brasil não dis

puta desde 1996.

A principal novidade na lista de
convocados foi o armador norte

americano Larry James Taylor Jr,
que se encontra em processo de

naturalização. O jogador, que está
há aproximadamente três anos

no país, precisa esperar a regulari
zação de sua situação para poder
jogar. Além dele, Magnano convo

cou os quatro jogadores brasileiros

que atuam na NBA: o alaiarmador
Leandrinho e os pivôs Nenê, Tiago
Splitter e Anderson Varejão, que
rompeu o tendão do tornozelo
direito e dificilmente estará recu

perado para a competição. Apesar
da convocação dos jogadores da

. NBA, Magnano ainda não sabe
se poderá contar com os atletas.
A NBA está na iminência de uma

greve dos patrões. A paralisação
servirá para negociar um novo

acordo coletivo de trabalho a par
tir do dia 1° de julho.

De acordo com o diretor da

CBB, Vanderlei Mazzuchini, Mag
nano está em contato com co

missões técnicas da Espanha e

da Argentina, que também têm
atletas na NBA, para encontrar
uma forma de contar com as es

trelas. "Ainda não sabemos corno
vamos fazer. Depende da NBA",
disse Mazzuchini. A seleção bra
sileira inicia a preparação em 4

de julho. Dos 20 jogadores convo

cados, apenas 12 serão chamados

para disputar o Pré-Olímpico.

•

GRANDE OPORTUNIDADE DE
CRESCIMENTO PROFISSIONAL,
COMECE COMO CONSULTOR DE VENDAS
E CRESÇA PROFISSIONALMENTE SE
TORNANDO UM ÓTIMO SUPERVISOR
COM ÓTIMA REMUNERAÇÃO.
Para trabalhar com vendas corporativas externas

Salário fixo + benéfícios
- ajuda de custo
- plano odontológico
- comissão
- premiações
- telefone e internet

to .,
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MODALIDADE ESTREANTE

Novidade no esporte de [araguá
Beisebol se destaca como possível nova

opção de esporte para o município
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Depois do futebol america
no chegar a Jaraguá do Sul,

agora é a vez do beisebol vir dos
Estados Unidos e aterrissar no

Vale do Itapocu. Os responsáveis
são os estudantes Rogério Kia

tkowski, 16 anos, Tiago Brassani

ni, 19 anos, e Lucas Possamai, 15

anos. Mas o idealizador da ideia
de montar o time de beisebol foi
o jogador de futebol americano,
Dhyego Possamai, que fez conta

to a equipe de Florianópolis pela
internet, mas não quis participar,
pois já se dedica a outro esporte.

Depois de receberem o incen
tivo de Dhyego, o trio comprou a

luva, o taco e a bola, que, juntos,
custam cerca de R$ 250. Como o

conhecimento que os estudantes

possuem do esporte se resumem

ao que já viram em filmes, eles

pesquisaram sobre as regras e re

ceberão treinamento dos atletas
de Florianópolis. "O mais próxi-

I
Jaraguá do Sul já tem dois

representantes no Campeona
to Brasileiro de Karatê Shorin

Ryu, que acontece no dia 13 de

novembro, em Praia Grande

(SP). Os atletas Mareio Cucchi,
29 anos, e Alisson Castilhos, 35

anos, garantiram as vagas para
o Brasileiro após conquistarem
medalhas de bronze no 3° Oki
nawa Shorin Cup, evento reali
zado pela eritídade Wong Kàià-

I,
1

mos que chegamos do beisebol
foi aquele jogo de taco que jo
gamos na rua", conta Tiago. Atu

almente, são sete jogadores no

time, mas ainda faltam dois para
completar a equipe.

Os novos jogadores de beise
bol estão se preparando há seis

meses, com treinos no Campo
do Santo Antônio, improvisando
equipamentos de proteção do fu
tebol americano. De acordo com

.

Tiago, há pessoas interessadas
em fazer parte da equipe; mas o

problema é a distância do local
dos treinamentos. "Seria interes
sante se tivesse um campo mais

perto do Centro. Teria público
também, porque é um. esporte
diferente", disse o estudante.

Em Santa Catarina, a única ci
dade que possui equipe de beise-

.

bol é Florianópolis, que .dísputa
campeonatos em Curitiba. "Eles
estão incentivando mais cidades
a criarem seus times, para que
possa ser organizado um Cam

peonato Estadual", explica Tiago.

te-Do Kyokai nos dias 4 e 5, em

São Vicente (SP). Os karatecas
da equipe de Jaraguá Shorin

Ryu Karate-Do foram os únicos

representantes catarinenses na

disputa, que reuniu 15 associa

ções e cerca de 200 atletas.
Até novembro, Mareio e Alis

son vão aproveitar os torneios

estaduais, promovidos pela Fe

deração Catarinense de Karatê,
para treinar para o Campeonato

.
'

Da esquerda paI'8 a direita: Tiago, Lucas e Rogério co� os ecpIipamentos
"" "\;

Brasileiro. Segundo Mareio Cuc

chi, as expectativas para o Brasi
leiro são boas, pelos resultados

conquistados nos últimos tor

neios. "No Mundial do ano pas
sado conquistei a sexta coloca

ção entre 18 atletas, além de ser

C) único atleta de Santa Catarina

participando pela Confederação
Brasileira, por isso acredito que
posso ter bons resultados no Bra

sileiro", comentaCucchí, � -

. , ,

DECISÃO

Jogo final no

João pessoa
Hoje tem decisão no

futebol amador de

Jaraguá do Sul. As

equipes do Noite à Fora
e Néki/DutraÁgua se

enfrentam pelo segundo
jogo da final do 25°

Campeonato Jaraguaense
de Futebol Sênior, O
confronto acontece às

15h, no Estádio João
Lúcio da Costa, bairro

João Pessoa. Na primeira
partida, o placar foi de 1

a 1. Sendo assim, quem
vencer hoje levanta o

troféu Geraldo José.
Por ter feito melhor

campanha na primeira
fase! o Noite à Fora
ainda pode empatar
para conquistar o título.
Nenhum dos dois times

,

venceu o torneio, que é

disputado por jogadores
com mais de 35 anos. No

jogo, ainda poderá ser

definido o artilheiro.

Mareio Caccbi, meStre RogériO Wong e AJisson CastiIhos no Okinawa Shorin Cap

Equipe jaraguaense no Brasileiro de Karatê
.

f 'J I t t \ r j. 1 i (. {

INCENTIVO

Mais v�rba
.

para esporte
o esporte amador de

Iaraguá do Sul tem

motivo para comemorar.
__.

A Câmara de Vereadores

aprovou, na última

quinta-feira, projeto da
Prefeitura que transfere
R$ 250 mil do orçamento
do município para a

Fundação Municipal de

Esportes. A verba será
destinada às equipes
do município que vão

, disputar campeonatos
estaduais. A proposta
ainda prevê verba de R$
80 mil para a construção
de áreas de lazer, R$ 160

mil para manutenção e

R$ 150 mil para a reforma
do Ginásio Artliur
Müller. A prefeita Cecília
Konell ainda precisa
sancionar o projeto. Ano

passado, o orçamento
destinado ao esporte
contabilizem um montante

,

de R$ 4 milhões.

" ::/i-�:� ,"'" f\
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INDEFINIÇAO
Menor continua
na delegacia

ASSALTO EM LOTÉRICA

"Cuidado, eu sou menor"
Assaltante fez

questão de lembrar
a idade durante

. -

a neçociaçao

MASSARANDUBA
.. " .

CAROLINA CARRADORE

guem
passava em frente à 10-

térica Kasmirski, em Massa

ran uba, na tarde de ontem, não

imaginava que o cenário do dia an

terior era de pura tensão. O estabe
lecimento funcionou a todo pavor,
apesar do clima de insegurança.

Moacir Kasmirski, 48 anos,
dono da lotérica, analisava as me

didas que irá tomar nos próximos
dias para reforçar a segurança do
local. Pensa em porta giratória ou

sistema de blindagem. Mais cal

mo, ele relatou com detalhes as

três horas que ficou, junto com

a esposa Marina, mi mira do re

vólver. Uma terceira pessoa ficou
trancada no banheiro durante
toda a negociação: o vereador Síl
vio Mainka, que visitava o' colega
Moacir no momento do assalto.

O proprietário conta que esta

va no escritório, ao lado de Sílvio,
quando o adolescente de 17 anos

pulou a cabine de vidro e anunciou

o assalto. "Ele me pediu para abrir o

cofre em três segundos e ficava con

tando. No "três", eu dizia, me mata,
atira, porque não consigo", lembra.

No momento em que a polícia
chegou e começaram as negocia
ções, o adolescente passou a ligar
para a família e para os comparsas,
do próprio celular. "Ele falava em

códigos, dizia que o plano não deu.
Na hora de sair, exigiu que o chip e

o celular fossem destruídos"
Marina ficou o tempo todo nas

mãos do assaltante, com a arma

apontada na cabeça. O menor fa-

FOTOS MARCELE GOUCHE

Vereador Silvio Mainka se escondeu embaixo ela mesa até a confusão tenninar

Imagem da câmera intema mostra momento em que jovem anunciou o assalto

zia questão de lembrar aos reféns
e a polícia, a menor idade. "Ele di
zia 'cuidado, eu sou menor'. Com

certeza, se prevalecia por saber

que a lei o protege", diz Moacir,
revoltado. Segundo as vítimas, ele
manteve uma frieza e calculava
cada atitude. "Me chamou a aten

ção ele dizer que precisa trabalhar

para sustentar a família, ele enca

rava tudo como um trabalho e em

nenhum minuto tirou o dedo do

gatilho do revólver", conta Moacir.

Trancaiiado

Sílvio Mainka, que estava no

escritório da lotérica no momento

.

do assalto, ficou alguns minutos
embaixo da mesa, a mando do cri
minoso. Na confusão, o vereador
se trancou do banheiro e acom

panhou as negociações pelas
vozes que ouvia do lado de fora.

.Chegou a tranquilizar a espo
sa, através do celular. "Eu só sai

ÍML deve ganhar funcionário nos próximos dias
O delegado regional Uriel

Ribeiro informou que nos pró
ximos' dias, o IML (Instituto
Médico Legal) de Jaraguá do Sul

passará a contar com os servi

ços de um auxiliar de medicina

legal. Na falta de um profissio
nal desta área na unidade, o

trabalho de transporte de víti
mas fatais vem sendo feito por
funerárias da cidade. De acor

do com Ribeiro, a vinda' de um

técnico será de grande ajuda
no desenvolvimento dos tra-

balhos. "Acredito que mesmo

sendo apenas um profissional,
teremos condições de realizar
o trabalho que hoje não ternos
condições de fazer. Acidentes
fatais não ocorrem todos os

dias", avalia o delegado.
No último dia 15, a SSP (Se

cretaria da Segurança Pública)
empossou 28 auxiliares de me

dicina legal, aprovados em con

curso público realizado em 2010.

O aumento do efetivo na ãrea da

perícia criminal é uma das metas

da SSp, e se justifica em função
da demanda de trabalho nesta

área ser superior ao número de
-funcionários qualificados. "De
.vido a isso', é necessário um des
locamento. do profissional de um

município para outro, atrasando
o trabalho técnico do perito", in
formou o diretor do IGP (Insti
tuto Geral de Perícias), Rodrigo

, Tasso, enfatizando que a nome

ação de novos profissionais dará

uma maior agilidade no atendi
mento à população.. .

, / I . I' ,

quando escutei que tinha tudo
acabado. Parecia cena de novela,
de filme. Só fico indignado em sa

ber que aos 16 anos você pode vo

tar, mas não pode responder pelos
seus atos. Pór isso que acontece

essas coisas", diz.

O delegado Walter Santin

concluiu o Termo de Apreensão
contra o adolescente. Ele

responderá ato infracional por
roubo e porte ilegal de arma. O

delegado chegou a encaminhar

o rapaz ao Ministério Público,
mas retornou por falta de

definição. Até o fechamento

desta edição, o adolescente

permanecia na delegacia. Se

for encaminhado para algum
CIP (Centro de Internação "

Provisória), ficará internado no

máximo três anos. O assaltante
só se entregou à polícia depois
do pedido desesperado da

mãe, que chegou de Blumenau,
junto com mais duas filhas. Na

tarde de ontem, ela prestou
depoimento ao delegado e levou

algumas roupas ao filho. "Ela
disse que em casa, ele é um

bom", diz Walter. o adolescente
não prestou depoimento à

polícia e se reservou o direito
de falar somente em juízo.
Natural de São Paulo, tem

passagens por roubo e chegou
a ficar dez meses internado.

Outros 'assaltos
Só este mês, três assaltos
a estabelecimentos foram

registrados em Massaranduba.
Há duas semanas, uma

relojoaria, a poucos metros

da loteria, foi roubada. Esse
é a terceira vez que Moacir
Kasmirski é roubado nos

últimos sete anos. Em 2009,
ele a mulher ficaram na mira

de um revólver. Em 2004,
os assaltantes foram mais

violentos e depredaram o local.

MOR1gE DE BEBÊ
Mulher depõe na próxima terça

'Está marcado para a próxima
terça-feira, 21, às 15h, o depoimen
to da mulher de 31 anos que teria
dado a luz a um feto dentro do
banheiro do Hospital São José, na

última terça-feira. Ela será ouvida

pelo delegado Marco Aurélio Mar
cucci. A operadora de caixa havia
dado entrada na emergência do

hospital por volta da meia-noite
de terça-feira, reclamando de cóli
cas fortes, e foi ao banheiro, onde o

bebê - uma menina com sete meses
, I

de gestação - acabou nascendo. A

criança não sobreviveu.
A polícia instaurou inquérito

para Investigar o caso. 'Ainda é pre
maturo afirmar se houve um caso

de infanticídio ou apenas um abor
to espontâneo", ponderou o delega
do Marcucci. No hospital, a gestante
afirmou que não sabia que estava'grá
vida Ela continua internada com um

quadro de infecção. Se comprovado o

crime de infanticídio, a mulher pode
pegarde dois aseis anos deprisão.

, "
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BestDrive
",-'"",,,,,,Volkswagen

Promoções válidas até 20/0612011 para veicules com pintura sólida Frete mcluec. Novo Go/1.0 Total F/ex, 4 portas. ano mod 11/12. cód. 5U l1C4, com preço promocional á vista a partir de RS27.990,OO ou financiado com entrada de RS15.114.60 (54%) e

mais 48 prestações'inenseís de RS399,OO. Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a a. Total da operação. R$34.266,SO CET para esta operação: 22,89% a.a. Novo Gol 1,0 Total Ffex, 4 portas, ano modo 11/12, côd. SU11C4 completo (opcionais: PK5 + PF4 +

WAB), com preço promocional ii vista a partir de RS33 990,00 ou financiado com entrada de R$18.354,60 (54%) e mais 48 prestações mensais de R$484,8a. Taxa de Juros; 1.29% a.m. e 16,63% a.a Total da operação: RS41.62B,78. CETpara esta operação.
19.01% a.a, Novo Go11.6 Total Fle.x, 4 portas, ano mcc. 11/12. c6d. 5U l1E4 completo (opcionels- PF4 + PK1 + PCl + WAB), com preço promocional à vista a partir de RS36.590,OO ou financiado com entrada de R$19.758,SO (54%) e mais 48 prestações
mensais de RS519,S4. Taxa de Juros: 1,29% a.m. e 16,63% e.a Total da operação: R$44.696.37. CeT para esta operação: 18,99% a.a. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11112. cóc, 5U21C4, com preço prornocíonat ã vista a partir de R$30 390,00
ou financiado com entrada de RS15.802,80 (52%) e mais 48 prestações mensais de RS 449.00. Taxa de juros. 1.29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação: RS37.354,80 CET para esta operação: 22.39% a.a. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11112.
c6d 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB), com preço promocional ã vista a partir de RS35.990,OO ou financiado com entrada de R$18.714,80 (52%) e mais 48 prestações mensais de RS532,OO, Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação'
RS44,25o,eO. CET para esta operação: 22,77% e.e. Gol Geração4 1,0 Total Flex, z portas. ano modo 11112, c6d. 5W1JL4, com preço promocional à vista a partir de RS23,990,OO ou financiado com entrada de RS12.954,60 (54%) e mais 48 prestações mensais

de R$349,OO. Taxa de juros: 1,29% e.m e 16,63% a.a, Total da operação: R$29.706,60. CET para esta opereção: 23.60% 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. Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2010)2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabrioação e montagem em cq;nponentes Internos de motor e transmissão (exceto Kombl,
limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utillzaç:io o cumprimento do plano de manutenção. Pal'B mais lnfonnaç,(les, consulte um Conceseionãrlo Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação, SAC: DaDO 770 1926.Acesso ás pessoas com

deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvldoria: 0800 701 2834, www.l/w.com.br.VeiculosemconformldadecomoProconve.Estapromoçãoestédeacordocomaleglslação.illgente (Lei n.o 5.768(1971. regulamentada pelo Decreto n.o 70.951/1972

e Portaria MF 4112008) e obteve o cernrlcaoc de Autorização SEAE/MF na 06-0125/2011 expedido pela Secretaria de Acompanhamento gconômrco do MInIstério da Fazenda. Confira mais detalhes da progremaçAo, regulamento e do sorteio no srte

www.vwcom.brfeuqueroevergoL

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

4732746000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN

I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




