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Gente bonita.

balada's e

shows.
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BEATRIZ
SASSE

"O descaso na

educação não
é novidade"

Coordenadora do Sindicato
dos Traball1adoresem

Educação, Mislene Pickcius,
fala sobre a greve que já

chega ao 380 dia.
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LUIZ CARLOS PRATES
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Suspeito de
pedofiliaé
condenado
PRESO EM 2009, CELSO

Rogério Kurtz foi
condenado a dez anos e seis
meses de prisão. O irmão

dele, Ivan Sérgio Kurtz,
ficou no presídio até maio
de 2010 sob a acusação
de cometer o mesmo

crime, mas agora trabalha
normalmente naVara do
Trabalho de Iaraguá, Página 23
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Centro de Referência atende cerca de 800 idosos, oferecendo mais qualidade de vida à terCeira idade

N'
,

de ídumero e I· OSOS

aumentou mais do
que o de CliallÇ3S

Segundo levantamento do anciãos a, mais. Enquanto ção já constatada em nível
IBGE de 2010, Iaraguá do Sul' isso, a cidade ganhou ape- nacional. Além disso, a con

tem 11.336 idosos e 21.243 nas 2.747 meninos e mení - tagem populacional incluiu,
crianças com até dez anos. nas nesse mesmo período, pela primeira vez, o número
Em comparação com a últi - mostrando que o município de casais do mesmo sexo no

ma pesquisa, realizada em deve seguir a tendência do Brasil. No município, eles
2000, existem hoje 4.041 envelhecimento da popula- somam39. Páginas 6 e- 7

400 assinaturas serão
apuradasemJaraguá
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS NOMES

recolhidos para apoiar a criação do PSD se

rão investigadas pela Polícia Federal, a pedido
da Justiça. Processo de conferência foi encerra

do ontem pelo Cartório Eleitoral. Página 4

Passagens de ônibus
ficam 5% mais caras

.'

(Agência Nacional dos Transportes Terrestres)
e entra emvigor em todo o país no próximo
dia lo. Reajuste é válido para as passagens .

interestaduais e internacionais. Página 17

RESGATE

Bombeiros fazem curso

de salvamento na mata
TREINAMENTO COMEÇOU
ontem e prossegue até ama

nhã de domingo, envolvendo
BombeirosVoluntários, mili
tares e profissionais de segu-

rança privada. Iniciativa reúne
instrutores e alunos vindos
de Joinville, Jaraguá do Sul,
Guararnirirn, Irati, Concórdia

, e Itaiópolis. Página 18

EDUARDO MONTECINO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.\

PONTO DE VISTA
-

O PUXA0 DE ORELHAS DO STF NO CONGRESSO

Na última quarta-feira, 22, o

STF deu um puxão de ore

lhadaqueles no Congresso Na

ciorial, e mais uma vez, não há
como passar a mão na cabeça
dos nossos parlamentares.

E tudo por causa da voluntária
omissão dos congressistas em re

gulamentar o inciso 21, do art. 7°

da Constituição Federal, que des
de que foi promulgada em 1988,
estabeleceu como um dos direitos
dos trabalhadores, o aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço.
E desde a promulgação da Cons-

tituição, este direito sempre foi
observado pelos empregadores,
nos casos de rescisão de contrato

de trabalho sem justo motivo, sen

do que o aviso prévio desde então

sempre foi pago adotando-se o

prazo mínimo definido pela Cons

tituição, que é de 30 dias.
Deste episódio, releva destacar

tanto a postura atuante do STF,
que ao analisar a questão posta
para a sua análise, deverá (para
este caso julgado) propor uma fór
mula para que a regra constitucio

nal de pagamento do aviso prévio

seja regulamentada, na prática,
enquanto o Congresso, que pos
sui nada mais nada menos que
49 projetos com a pretensão de

regulamentar a matéria continua

omisso, como tambémé desta
cável esta postura preguiçosa dos
nossos parlamentares, que dão
mais uma vez, mostras de como

um parlamento pode se caracteri
zar como inoperante e divorciado
dos reais anseios da população, no

caso dos, dos trabalhadores.

Ora, é certo e inquestionável
que, desde a data da promul-

gação da nossa Constituição, o

legislador constituinte já havia
se manifestado com a expecta
tiva de que o aviso prévio fosse

regulamentado, adotando-se
como parâmetro, a proporção do

tempo de serviço prestado pelos
trabalhadores. E existem fórmu
las das mais variadas espécies
pretendendo esta regulamen
tação. E é óbvio que a decisão a

ser manifestada pelo STF, deverá
servir de norteadora para outros

órgãos julgadores. É assim que as

coisas acontecem.

Sabemos, por evidente, que
a regulamentação deste direito
constitucionalmente assegurado
aos trabalhadores (aviso prévio),
irá fazer com que haja um salto
dos 30 dias que desde 1988 são

pagos a título de aviso prévio, até

mesmo pelo fato de que assim este

prazo foi definido como sendo o

mínimo, para uma fração de dias
em quantidade superior a esta, e

também, que isto implica, mais
uma vez, na oneração do custo da
folha de pagamento.

Infelizmente, mais uma vez,

com esta omissão do Congresso,
resta patente e inquestionável
que temos um parlamento fede
ral patético, omisso e irresponsá
vel, especialmente no que perti
ne ao cumprimento do dever que
dele se e?pera, e que voluntaria
merite dele se afasta.

Enquanto o Congresso não faz a

parte dele, o STF vai fazendo a sua,

os empresários vão fazendo a par
te que lhes cabe (pagando a conta,
como sempre), e nós, todos, conti

nuamos assistindo de camarotevll:
esta situação caótica e de letargia
funcional que impede que os par
lamentares exerçam com respon
sabilidade e isenção de interesses

particulares, o mandato para o qual
foram legitimamente eleitos.

Enquanto não pararmos de
votar em políticos preguiçosos e

incompetentes, seja em nível fe

deral, estadual ou municipal, con

tinuaremos pagando um alto preço
por esta situação que não é de fazer

inveja a nenhum povo realmente

politizado e alfabetizado, conhece
dor e cumpridor dos seus deveres
e defensor dos seus direitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, visando à participação da sociedade no processo de elaboração do Plano Municipal de Sanea

mento Básico, em cumprimento ao princípio da transparência e nos termos que dispõe o artigo 19, § 50 da Lei 11.445/2007, CONVIDA A

COMUNIDADE EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS, que objetiva:
a) Divulgar o estágio atual dos estudos (diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas);
b) Discutir acerca dos conteúdos do Plano;
c) Coletar proposições dos representantes locais.

PARTICIPE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS

HORÁRIOS LOCAISUTAP / BAIRROS DATAS

19 as 21 h Salão da Igreja Católica de Santa
Luzia

27/06/11UTAP 7 - BAIRRO

Santa Luzia
Rua 821

Bairro: Santa Luzia

DO LEITOR

EMEF Machado de Assis28/06/11 19 as 21 hUTAP 6 - BAIRROS

Centenário, João, Pessoa, Vieira
o CAMI BO DA CULT RA

Rua Manoel Francisco da Costa,
na 4390 nhar doces e guloseimas. Os pro

fessores pedem para as crianças
virem vestidas de preto e baterem
nas portas dizendo: "doçura ou

travessura?". É muito estranho.
'

Nos outros meses vejo tam

bém uma enxurrada de culturas
. estrangeiras que são impostas

para vocês. Não entendo como

não percebem isso. A cultura
brasileira está em extinção. Meu

amigo Nilson, as pessoas estão

nos esquecendo. Isso nos deixa
triste. Fiquei sabendo certo dia
na floresta que alguém falou que
"povo sem cultura é um povo
sem alma". Lamento, mas isso
está acontecendo com vocês.

Um abraço de seu amigo Saci".

Recebi uma carta que resolvi

compartilhar.
"Caro amigo Nilson,
Sei que você é uma das pes

soas que defendem que eu seja o

mascote da Copa do Mundo em

2014 no Brasil. Sei que outras tan

tas preferem que o povo cultive os

costumes de outros países. Sei que
em nome de uma tal de globaliza
ção as pessoas devam cultivar ou

tras culturas. Mas quero alertá-los
dos perigos disso tudo.

Gostaria de ser o mascote de
um evento desportivo. A copa do
mundo nada a tem a ver com isso.
A copa vai servir para a venda de
marcas e de produtos. Então, não

será um evento desportivo.' Será

um evento comercial. O mês de
outubro é estranho para nós. Nas

escolas nem falam em mim e

meus amigos. Só ouço falar em ga-

Bairro: João Pessoa

Igreja Nossa Senhora do Rosário29/06/11 19 as 21 hUTAP 5 - BAIRROS

Rua Luis Sarti, s/naBraço do Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos

Ribeirão Cavalo, Santo Antônio, Tifa
Monos, Três Rios do Norte, Três Rios do
Sul

Bairro: Nereu Ramos

Comunidade Evangélica Luterana
Cristo Salvador

30/06/11 19 as 21 hUTAP 1 - BAIRROS

Barra do Rio do Cerro, Jaraguá 84, Rio
Cerro I, Rio Cerro II, Rio da Luz

Rua Pastor Alberto Schneider,
354

Bairro: Barra do Rio Cerro

CAIC - Auditório04/07/11 19 as 21 hUTAP 2 - BAIRROS

Rua 327. Barra do Rio do Cerro, Barra do Rio do

Molha, Boa Vista, Centro, Jaraguá 99,
Jaraguá Esquerdo, Nova Brasília, Parque
Malwe, Rio Molha, São Luis, Tifa Martins,

Bairro: São Luiz

Nilson Antonio Gonçalves
de Souza, estudante de

)omalismo
Vila Lenzi, Vila Nova

EMEF Ana Towe Nagel05/07/11 19 as 21 hUTAP 3 - BAIRROS

Rua Marcos Emílio Verbinen,320Água Verde, Amizade, Centro, Chico de
Paula, Czerniewicz, Estrada Nova, Nova
Brasília, Rau, Três Rios do Sul, Vila Lenzi

Bairro: Chico de Paulo

FALECIMENTOS
06/07/11 19 as 21 h EMEF Waldemar SchmitzUTAP 4 - BAIRROS • Faleceu no dia 22/6 Carlos

Roberto Pinheiro com idade de 55

anos, o sepultamento foi real

izado dia 23/6 ás 10h30 saindo

o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 23/6 Edy Muller

Guckert com idade de 75 anos,

o sepultamento foi realizado dia

24/6 ás 16h saindo o féretro da

Igreja da Trindade, em Schroeder

seguindo' após para o Cemitério
Bom Jesus em Schroeder.

Águas Claras, Baependi, Centenário,
Centro, Ilha da Figueira, Vila Lalau

Rua Rinaldo Boga, s/no

Bairro: Ilha da Figueira

*UTAP - Unidade Territoriais de Análise e Planejamento (Alguns bairros estão contemplados em mais de uma UTAP)

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2011,
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Depois, quando um abusado faz-lhes

gracejos às filhas, se queixam. Estou
falando dos pais despudorados que en

feitam desde cedo as filhas para as frivo
lidades da vida.

Já falei aqui que não faz sentido um

concurso de beleza infantil, menos ainda
um concurso de Miss Mundo. Menini
nhas de seis anos de idade, perdendo os

dentes de leite, usam próteses para poder
sorrir com todos os dentes na boca. E há

quem ache normal esse crime.
Outras são injetadas com Botox para

ficar com cara de "mulher", Há uma linha
internacional de cosméticos infantis, a

guria p�ssa tudo aquilo no rosto e saí por

AUMENTOS

aí que é um figura triste, ridícula da cabe

ça aos pés.
Sim, da cabeça aos pés. Dia destes,

eu lia e via mais uma vez nas revistas
uma pobre menina, cinco anos, que já
tem mais de 200 mil dólares em sapatos.
Com saltos desta altura. Ela é filha de um

"famoso" casal do cinema cujos nomes

me escapam agora. O 'que dizer de uma

criança de cinco anos se entortando para
a vida em cima de saltos altíssimos? Claro

que a ideia não saiu da cabecinha dela,
mas da mãe, com anuência do pai.

Guriazinhas pintadas, batom, blush,
retoques nos olhos, brincos, vestidos es

tilizados, ridículas. E o que digo, vale para

SALÁRIOS
Devia ser assim "

Tu queres aumento

de salário? Tudo bem, e eu quero compro
vação da tua proficiência, quero provas de

que do ano passado para cá tu melhoraste
teus conhecimentos e o modo defazer o teu

trabalho. Certo? Combinado. Aumentos no

escuro, nada feito, malandros!

Assinante do O Correio do Povo mandou a

seguinte mensagem. "Tenho uma amiga que
vive nos arredores da Floresta Negra, na Alema

nha, a Karim Maier. Ela é vereadora há 20 anos

e não recebe salário, atua como voluntária, com

objetivo de contribuir. A cidade é uma maravi
lha': Tá aí uma ótima sugestão!

DO LEITOR

VEREADORES

Nos últimos dias Jaraguá do

Sul, cidade pujante, .como

consta em seu hino, de povo ordei
ro e trabalhador foi palco de notí

cias, que muito degenerou nossa

imagem não só no Brasil como

também no exterior. Portanto se

nhores vereadores é hora de dar
mos a volta por cima e mostrar ao

povo de todo o Brasil e ao resto

do mundo, o que é governar em

benefício do povo. Muito se tem

discutido o número de vereadores
de 7 no início para 11 para 19 de

pois para 15 e finalmente 17 (opa,
chegamos na quina). Alegam os

nobres vereadores, que são mui
tos bairros para poucos vereado
res e também' que, "quanto mais

vereadores, mais difícil é a cor

rupção," como se a câmara fos
se uma casa de negociatas e não
uma casa de leis". Já que a discus
são é aumentar o número, sugiro
38, (opa, deu a sena) um vereador

por bairro (laraguã possui 38 bair
ros), assim seria bem mais difícil
a corrupção e, todos os bairros
teriam seu representante. Pronto!

FALE CONOSCO

os"bebês" de II, 12 anos. É questão de
cadeia para os pais.

Também não faz sentido um festão
com bebidas, música ao vivo, gente en

feitada para celebrar debutantes, crian

ças de 15 anos fantasiadas de mulheres e

mostradas ao "mercado" como disponí
veis ... É crime.

Os pais não educam, não ensinam

para a vida saudável, depois se queixam.
Ah, quase 'esqueço, agora entram na

moda sutiãs infantis com enchimentos

para menininhas terem "seios" parecidos
com os da mãe ... E quem lhes compra
esse crime, a própria mãe bandida ou o

pai paspalhão?
-

FERIADAO
Carros e mais carros nas estra

das, DVDs sendo buscados afano
samente nas lojas, bebidas estoca

das, e nada de "filas" nas livrarias.
Povinho analfabeto. É por isso que
os governos fazem o que fazem,
sabem com quem estão lidando...

CHARGE

SEGUNDO O IBGE •••

Resolvido o problema; mais com

uma condição: todos os vereado
res receberiam no máximo um

salário mínimo. Se perguntarmos
aos nobres vereadores, qual seu

objetivo: o povo ou o dinheiro,
todos, "tenho certeza", responde
rão que estão lá pelo povo e não

pelo dinheiro. Se realmente é
verdadeira tal afirmação dos no

bres vereadores, não vejo porque
não abraçarem a causa, e assim,
teríamos não 19, mais o dobro de
vereadores com 38, que é o que
os senhores tanto cobiçam. Para

finalizar "certo partido", dono da
ética e da moralidade, eu indago:
onde esta a ética e a moralidade

que o "certo partido" tanto pre
gou antes de chegar ao poder?
Quanta enganação! Quanta men

tira! Quanta corrupção! Quanta
desilusão! Imagino como estão as

pessoas que tanto acreditaram em

sua oratória. Devem estar dizen
do: lime engana que eu gosto, sou

trouxa mesmo".

FICA�t:o

"e�1()1
�e(�2

Aldo PavaneIIo, empresário

MAS'oK
COf(PtTcHo
OE VINTe.!!1

EDITORIAL

E:l�"VElll'IE:(:::(lVJlJE.:NT()
O envelhecimento

populacional está mudando
o perfilda pirâmideetária
brasileira Segundo o IBGE,
quase 10% dos brasileiros têm
mais de 70 anos. EmIaraguâ
do Sul; o número de idosos

passou de 7.295 em 2000para
11.336 em 2010, um aumento

.

de 4.041 idosos. Em umfuturo
próximo, o IBGEestima que

,",

"I

,

a terce!ra idadefarmará um

grupo maispopuloso que iJ
das crianças.

"Em um futuro'

próximo, o IBCE
estima que a

f a idade
formará um grupo
mais populoso que

o das crianças".
Em cinco décadas, a
expecU!tÍ;lJa de vida do
brasileiro aumentou mais
de20anos.Apesarde os

motivos do envelhecimento
estarem ligados à melhoria <

'

nas condições de vida,
so11UUlOsQ()savaflÇOsnas

, dreas f!it nPedicina ediz', i,

tecnotogia de medicamentas, '

Brasilainda tem muito a

melhorar: Épreciso criar uma
,

infraestrutura voltada aos

interessesda terceira idade,
lnduindo desde melhorias '

no sist'ema desaúdepúblico
'I

,

até mesmo cursos, espaços
e atividades voltados

para essafaixa etária. Ó
aumento dapopulação idosa,
tamb�f1l pressiona f? sistema

,ii 'previdfttWidriol que precisa' ,

, I

sUstentarcada vez mais
'

aposentados epensionistas, e;

pormais tempo.
Atualmente, dos cerca de
76 milhões de brasileiros

q�,
,'" estão'

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelsonêocorreiocopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' Editora-chefe: Daiane Zanqhelini- redacaoêocorrelocopovo.corn.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
m

'iPone$::(47)'2�106-19lg'.iF�: 2106:1,945j'i:ff�í�in.tuta�:'2'1Q6:1'§B6 ."Plantio"Q;da' .9221'.'1268' Cóm�rçiâ,: 9'107-6932' PI Entregas: �106-19i9 ;9132·5'491 /8446-6811' II

Horário de atendimento: 8h às i 7h30' Endereço: Av. PrefeitÓWaldemar Gr�bba, 1400 . BaéR�n�i. ': pEr 8�g56·p.9q . ,qP, J.Q.- Jaraguá do Sul. se
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

ASSINATURAS DA COMARCA
DE JARAGUÁ E CORUPÁ
ZONAS87E 17

-

• JARAGUÁ DO SUL . ZONA 87
• Total 765 assinaturas coletadasJuíza pede a investigação

dequase 400 assinaturas
Supostas irregularidades
nos nomes recolhidos

para apoiar a criação do
PSD serão apuradas
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Oprocesso de conferência dos nomes dos

apoiadores da fundação do PSD (Parti
do Social Democrático) foi concluído ontem

no Cartório Eleitoral das Zonas 87 e 17, onde
estão circunscritos os municípios de Jaraguá
do Sul e Corupá. Agora, os representantes da

agremiação já podem retirar a certidão com

o número de assinaturas válidas, e encami
nhá-las para a base nacional com destíno
direto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Na Zona 87 de Jaraguá do Sul, 765 assina
turas foram recolhidas. Destas, 387 conferiram
com o registro do caderno de votação utilizado
nas eleições-de 2010. Já 378 nomes verificados

apontaram inscrições inexistentes, canceladas,
suspensas ou pertencentes à outra área eleitoral.
Confira o panorama geral no quadro ao lado.

Todo o registro passou pelo crivo da juíza
Candida Inês Brugnoli, que encaminhou os

nomes não conferidos para a Polícia Federal in

vestigar as supostas irregularidades, por meio de
um inquérito. Segundo a chefe da Zona Eleito-

. ral87, Simone Ladeira, não é possível prever em

quanto tempo a apuração policial será encerra

da. Por isso, fica a critério dos representantes do
PSD conduzir apenas as assinaturas validas até

agora, ou então fazer uma nova lista e entregar
para o Cartório.

Já a Zona 87 de Corupá recebeu 171 assina
turas para apoiar a fundação do PSD, destas, l36
foram cónferídas, Porém, neste caso, a juíza não

pediu a investigação dos 35 nomes não registra
dos no Cartório Eleitoral. "No olhar da juíza não
se verificou a ideia de alguma irregularidade nas

35 assinaturas não conferidas pelo Cartório Elei

toral", explicou Simone.
O chefe da Zona 17 de Iaraguá, Anderson

Daniel Maser, certificou o total de 694 assinatu

ras, 400 conferidas, e 294 nomes não conferidos.
Esse material foi encaminhado ontem para o

juiz da Comarca de laraguá, Edenildo da Silva.
Para acompanhar o processo de conferência das

assinaturas, basta acessar o site www.tse.jus.br.
Carione Pavanello, um dos organizadores da

coleta de assinaturas para ftrndar o PSD em Ia
raguá, soube pela reportagem do O Correio do
Povo que o Cartório Eleitoral não reconheceu
um total de 672 assinaturas (378 da Zona 87, e

mais 294 da Zona 17). Na segunda-feira, ele deve
se reunir com os políticos da base para definir

qual procedimento legal será adotado.
As assinaturas da Zona 60, onde estão ins

critos os municípios de Guaramirim, Massa

randuba e Schroeder, ainda não receberam o

parecer da juízaAnna Finke Suszek. Confira os

dados no quadro ao lado.

• 387 conferidas
• 378 com inscrições inexistentes, canceladas,

suspensas ou pertencentes à outra área eleitoral
* Essas vão passar por investigação

• JARAGUÁ DO SUL . ZONA 17
• Total694 assinaturas coletadas

EDUARDO MONTECINO
• 400 conferidas

.

• 294 assinaturas não conferidas, com

inscrições inexistentes, canceladas, suspensas
ou pertencente_à outra zona eleitoral

* Ainda não foi decidido se será aberta

investigação

• CORUPÁ. ZONA 87
• Totall71 assinaturas coletadas
• 136 conferidas
• 35 com inscrições inexistentes, canceladas,

suspensas ou pertencentes à outra área
eleitoral

* Não será aberta investigação

ASSINATURAS DA COMARCA
GUARruMDUM.SCHROEDERE
MASSARANDUBA· ZONA 60

• GUARAMIRlM
• Total134 assinaturas coletadas
• 86 conferidas
• 48 com inscrições inexistentes, canceladas,

suspensas ou pertencentes à outra área eleitoral

• MASSARANDUBA· ZONA 60
• Total220 assinaturas coletadas
• 179 conferidas
• 41 com inscrições inexistentes, canceladas,

suspensas ou pertencentes à outra área
eleitoral

• SCHROEDER
• 124 assinaturas coletadas
• 107 conferidas
• 17 com inscrições inexistentes, canceladas,

suspensas ou pertencentes à outra área eleitoral

TOTAL
• Assinaturas coletadas na região: 2.108
• Assinaturas conferidas: 1.295
• Assinaturas com problema: 813

Assinaturas foram conferidas com registro do Cartório Eleitoral

Registro oficial ainda gera dúvidas
JARAGUÁ DO SUL

Em todo o país, o PSD, en

cabeçado pelo prefeito de São

Paulo, Gilberto Kassab, precisa
receber aproximadamente 500
mil assinaturas para conseguir o

registro junto ao Tribunal Supe
rior Eleitoral. Ou seja, isso sig
nifica que cerca de 0,5% do total
de eleitores que participaram
das eleições para deputado fe
deral em 2010 devem manifestar
adesão à fundação da nova sigla,
possibilitando o ingresso dela
nas disputas eleitorais de 2012.

Isso porque, os políticos inte
ressados em. concorrer a cargos
públicos no ano que vem devem
estar filiados há pelo menos um

ano. Portanto, neste caso, o re

gistro definitivo junto ao TSE
deve ser feito até 30 de setembro.

Mas, na última semana, a possi
bilidade de participação do PSD
no pleito eleitoral de 2012 foi
colocada em dúvida, depois de
denúncias de supostas irregula
ridades nas assinaturas recolhi
das em municípios catarinenses,

PavaneUo soube.peIo OCP das su�
irregularidades na coleta de assinaturas

•

onde um chefe de cartório en

controu nomes de eleitores mor

tos nas assinaturas para registro
da legenda.

De acordo com a lei federal
9.096, de 1995, só é admitido o

registró do estatuto de partido
político que tenha caráter nacio
nal. A chefe do cartório eleitoral,
Simone Ladeira, esclarece que a

.

prova do apoio mínimo de eleito
res é feita por meio de suas assi -

naturas, com menção ao núme
ro do respectivo título eleitoral,
em listas organizadas em cada
zona, sendo a veracidade das

respectivas assinaturas e o nú
mero dos títulos atestados pelo
escrivão eleitoral.
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Aproximação com PPS
o presidente do PPS, Humberto Grossl,
deve sentar com a prefeita Cecília Konell
na próxima semana. O acordo está bem
desenhado, mas Grossl quer a garantia
de que o partido vai poder colaborar
com projetos e políticas publicas na

Sem segredos
A transparência ainda é
uma prática não habitual no

Brasil. A polêmica em torno

dos sigilos de documentos
oficiais comprova a tese.A .

tentativa do governo federal
de impor segredo às licitações
referentes às obras da Copa
do Mundo e Olimpíadas
também. Comportamentos
que contrariam a natureza

pública que envolve os

serviços e decisões do Estado.
Nada é claro na política
brasileira, mesmo que
alguns mecanismos tenham

avançando ao longo da
última década.

As aposta,s,
O nome forte hoje para concorrer

à Prefeitura de Guaramirim
em 2012 pelo PT é o médico

ginecologista Paulo Veloso. Além

dele, correm por fora João Evaldo

Iunckes e o vereador Jaime de
Ávila. Natural de Belém, Veloso
mora há 14 anos na cidade. Foi

,

suplente de vereador em 2004

pelo PMDB e ocupou o cargo de
secretário municipal de Saúde na

gestão de Iunckes,

Supersimples
Deve ser votado na próxima
quarta-feira projeto que aumenta

em 50% os limites de ingresso
para empresas no Supersimples,
lei que unifica e barateia a taxação
de empresas com faturamento
anual de até R$ 2,4 milhões. No
cálculo da Fazenda, a medida

geraria impacto de R$ 3,5 bilhões.O

governo não é contra o projeto,
mas quer negociar percentual mais
modesto. A ministra Ideli Salvatti
disse à cúpula do PMDB que o

secretário-executivo da Fazenda,
Nelson Barbosa, vai apresentar aos

parlamentares uma contraproposta
no início da semana. I

área de Habitação antes de consagrar
a aliança. O PPS ocupou a gerência
de Habitação da SDR nos últimos

quatros anos, o cargo era ocupado por
Lírio Baruffi, que sempre teve bom
relacionamento com a secretária de

Habitação do município, Maristela
Mennel. Mas na divisão atual, os tucanos

abocanharam a gerência e deixaram o

PPS a ver navios. Até o fim do governo
da prefeita Cecília Konell, quatro mil
residências populares serão entregues.

. ARQUIVO OCP
17ll1l1!l/llfllll11nm:__nm__IIIIJIIRIJJJJ_fllO_

CONVERSAS AFIADAS
tomando do Uruguai hoje, Dieter legislativas do próximo ano. Também vão

aSEm, deve se reunir com lide- '. tratar de alianças para majoritária. Dieter

anças do pp para conversar sobre deve assumir uma cadeira na Assembleia
nominata do partido nas eleições Legislativa no segundo semestre do ano.

Na Acijs
O professor Fábio Tadeu de Araújo, da Católica de
Santa Catarina, fala sobre o potencial de consumo

da nova classe média brasileira, na segunda-feira
durante a plenária daAcijs, que tem início às 18h.

Depois dele, o prefeito de Corupá, Luis Carlos
Tamanini, vai fazer um relato sobre o Bananalama,
tradicional evento da cidade, que acontece

anualmente em outubro.

. Em Brasília
Os petistas Justino da Luz e Francisco Alves embarcam para Brasília na segunda - feira.
Devem se encontrar com a ministra Ideli Salvatti e com o secretário Cláudio Vignatti.

"
FRASES DA

SEMANA
Não tenho nenhum

preconceito em apoiar Dilma.

GILBERTO KASSAB, PREFEITO DE SÃO PAULO,
EX-DEM, FUNDADOR DO PSD.

É, acho que eu tenho que
pedir desculpas por ter

ajudado a eleger os dois.

QUESTIONADO SOBRE SUA ALIANÇA E DEPOIS

ROMPIMENTO TANTO COM MOACIR BERTOLDI,
TANTO COM CEcíLIA KONELL, RONALDO

RAULlNO AFIRMOU QUE NÃO SOUBE ESCOLHER

BEM SEUS ALIADOS NOS ÚLTIMOS ANOS.

"
Busca por consenso

Jaime Negherbon (PMDB) passou o

feriado e a sexta-feira no. sítio, aproveitou
para refletir. Na terça-feira deve reunir
os vereadores para buscar acordo
sobre a possibilidade da matéria que
prevê aumento de vagas na Câmara ser

engavetada em consenso. Se os demais

pares não aceitarem, o texto vai à votação
na quinta-feira.

Convite
Ainda sem partido, Moacir Bertoldi não

desistiu da candidatura á Prefeitura.
Tem feito contato com presidentes de
diversas siglas e até já começou a pensar
sobre o vice ideal. Telefonou para Jaime
Negherbon, para saber da possibilidade do

presidente da Câmara deixar o PMDB.

Escolha
Na segunda-feira, Ivo Konell, Carione

Pavanello, Alcides Pavanello, Davio Léu
e outros demistas devem se reunir para
definir quem vai ficar com a coordenação
do PSD na região. As supostas
irregularidades na coleta de assinaturas

para criação do partido (página 4) também
devem entrar na pauta.

eajuste·
Na próxima semana, o grupo de
trabalho, composto por vereadores,
Associação Médica e representantes
da Prefeitura, volta a se rennír para
falar da falta de médioos ,no mu;nidjp�o"
Porém, a proposltaimcial de reajuste de:
200% para acategoriabeiraao absurdo
e nemestá sendo consideradapelo
Exerutivo. Se o grupo quiser mesmo.

registrar avanço'l vaipdmeko ter'que
colocar os dois pés no mão"

De vice
Com o relacionamento conturbado com

o vice, Altair José Aguiar (PPS), o prefeito
Nilson Bylaardt busca uma nova composição
para tentar a reeleição. O convite para
que overeador Jorge Luiz Feldmann (PP)
assumisse a Secretaria de Infraestrutura foi
só IÔ .prímeíro flerte. ,

I
. " � •
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População está
ficando mais velha
Segundo última contagem, número de
idosos cresceu mais que o de crianças

Idosos têm melhor qllalidade'de vida com atividades e conhecendo seus direitos
I

Receita simples de rejuvenescimento

JARAGUÁ DO SUL
... , .

BRUNA BORGHETI

Historicamente, Jaraguá do
Sul sempre teve um número

muito maior de crianças do que
de idosos, de acordo com o IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). Nas próximas déca

das, porém, a pirâmide da faixa
etária pode acabar se invertendo.

Em '2,0,0,0, foram registrados
7.295 idosos, enquanto a cida
de contava com cerca de 18.496

crianças com até dez anos. Já no

censo realizado em 2,01,0, esses

números cresceram para 11.336
e 2�.243, respectivamente.

A diferença entre o número
de crianças e idosos diminuiu -

enquanto em 2,0,0,0 eram 11,2 mil

crianças a mais, no ano passado

Um dos frequentadores do CRI
é 'Salvador Lanza, um simpático
carioca de' 77 anos que já foi vele

jador e fez luta livre na juventude,
mas esteve parado durante muitos
anos cuidando da esposa enferma.
Há dois anos, já morando em Iara-

, guá do Sul, ele resolveu voltar à ati
va e hoje é um dos mais recentes

adeptos dos cursos do Centro.
"Eu precisava de alguma ativi

dade. Hoje, além de fazer ginásti
ca, ainda faço dança, carpintaria e

estou aprendendo a falar alemão",
conta o aposentado.Isso W.dp após "

esse número baixou para 9,9 mil

-, mas esse não é o único indica
tivo de que o município precisa
começar a investir na população
com mais de 6,0 anos. A pesquisa
também registrou que, em dez

anos, existem apenas 2.747 crian

ças a mais em Iaragua, enquanto.
os dados revelam que existem,
atualmente, 4.,041 idosos a mais
do que há dez anos.

A tendência de a diferença
diminuir cada vez mais já co

meçou a promover uma mu

dança na mentalidade dos

próprios idosos, além de exigir
uma atenção maior do governo
municipal em longo prazo. Essa
nova forma de pensar tem a ver,

principalmente, com o fato de
os idosos entenderem que pos
suem direitos constitucionais 'e

um infarte, que o levou à mesa de

operações para colocar uma pon
te de safena no coração há cerca

de dez anos. As novas atividades,
além de satisfazerem os médicos
de Salvador, ainda aumentaram

sua disposição. ,

Um dos professores de Edu

cação Física do CRI, Gerson José
dos Santos, conta que é muito
clara a diferença entre os ativos
e os sedentários. "Eles vem pra
cá tristes, mas'quando começam
a fazer, muda até a fisionomia.
Deixam de ser solitários. Nós, em

• ,I f �.,., �

não deixam de atuar na socie
dade só por terem a possibilida
de de se aposentar, como acon

teceu com os pais deles.

'''Independente da renda, os

idosos costumam chegar aqui
reprimidos. O Brasil ainda não

está preparado para se tornar

um país de idosos, assim como
os próprios idosos. Há um pre
conceito, mas eles mudam muito

depois que começam a vir aqui e

se sentem novamente inseridos
na sociedade. Se tornam atuan

tes, participativos e são exigentes
com seus direitos", conta a assis- '

tente social Elisabeth de Almei

da, que trabalha no Centro de
Referência do Idoso desde 2,0,05
e vem percebendo um aumento

da participação dos idosos no

centro. Atualmente, o CRI atende
cerca de 8,0,0 pessoas, mas o nú -

,

mero chega a três mil contando
as oficinas itinerantes em grupos
organizados.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
Com o awnento da população urbana,
verticali7ação pode ser uma'Solução

Número de pessoas na área
rural fica cada vez menor

Das 14.265 pessoas residen
tes na área rural de Jaraguá do
Sul em 1991, apenas 1,0.323 ain
da não trocaram o campo pela
cidade - "ainda" porque, assim
como a população está envelhe

cendo, o município está ficando
cada vez mais urbano. Em 2,0,0,0,
por exemplo, o número de jara
guaenses na área rural havia di
minuído para 12.,099 habitantes
- e a tendência parece ser uma

diminuição de cerca de dois mil
habitantes a cada dez anos. A re

gião urbana, em compensação,
passou de 61.9,06 pessoas (1991)
para 95.842 em 2,0,0,0 e 132.8,0,0 na

contagem do IBGE de 2,01,0. '.

A expansão demográfica da

área urbana pode ser um indica
tivo de que, nos próximos anos,

perceba-se a necessidade de ver

ticalizar a cidade. Por enquanto,
dos 45.163 domicílios, 36.9,01 são

casas, enquanto apenas 7.945
são apartamentos. Além disso,
existem 163 casas de vila ou con

domínios e 134 casas de cômo
dos ou cortiços.

Um bom sinal é que, enquan
to o número de moradores cres

ce, os índices de alfabetização
estão acompanhando o desen
volvimento. Em 2,0,0,0, existiam
89.993 pessoas maiores de dez
anos alfabetizadas. Hoje, o índice
aumentou para 121.92,0 habitan
tes alfabetizados.

compensação, aprendemos mui-
to com eles", conta o professor.

O envelhecimento da popula
ção é uma tendência em todo o país.
O censo de 2,010 constatou que, na

base da pirâmide, a representativi
dade do grupo de ,o a 4 anos no total
da população caiu de 4,9% (meni
nos) e4,7% (meninas) em2üüü'para
3,7% e 3,6% em 2,01,0. Simultanea
mente, a participação da faixa com

mais de 65 anos avançou de 5,9%
em 2,0,0,0 para 7,4%. Conforme o le
vantamento, hoje o Brasil supera os

1.90 milhões de habitantes, . , -. > - "

I" II;.;,
� .....
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Famílias com uma ÓBITOS' OCORRIDOS
ENTIIE lMGurOST10 DE
2009 E JULHO DE 2010

JARAGUÁ DO SUL

SOMA DOS OUTROS
MUNICÍPIOS (GUARAMIRIM,
SCHROEDER, MASSARANDUBA

ECORUPÁ). ,."

nova composiçao
Total: 342Total: 608

Pessoas com menos de um ano:. 25 Menos de 1 ano: 10

. Entre 1 e 19 anos: 18 Entre 1 e 19 anos: .4

Entre 20 e 29 anos: 41 Entre 20 e 29 anos: 18

Entre 30 e 39 anos: 28 Entre 30 e 39 anos: 16

Entre 40 e 49 anos: 51 Entre 40 e 49 anos: 31
-,

Entre 50 e 59 anos: 84 'Entre 50 e 59 anos: 40

Entre 60 e 69 anos: 111 Entre 60 e 69 anos: 55

70 anos ou mais: 250 70 anos ou mais: 168

Pela primeira vez, IBGE inclui casais do
mesmo sexo na contagem populacional.
Em Jaraguá do Sul, eles somam 39

juntos por seis meses, até Sid

ney mudar-se de surpresa para

Jaraguá do Sul. Cinco meses de

pois, Ronaldo ligou informando

Sidney que estava indo para a

mesma cidade - e para ficar. No

início do ano, eles registraram a

união estável para que o cabe
leireiro pudesse ser incluído no

plano de saúde do companheiro.
O cabeleireiro conta que já

'viu muito amigos tendo proble
mas com preconceito, mas sem

pre evitou passar. pela mesma

situação. "Eu respeito os outros,
sou discreto, então também es

pero respeito. Não permito que
seja diferente", afirma. -A inclusão
na pesquisa do IBGE, para ele, foi
uma grande evolução - o que não

anularia toda a mudança em re

lação à aceitação às minorias que
ainda precisa acontecer no Brasil.

JARAGUÁ DO SUL agora, os casais heterossexuais
deixam de ser os únicos a figurar
como os formadores de uma fa-

Sidney Aparecido Rodrigues,
.

mília "oficial".
33 anos, e Ronaldo Fidelis Sidney e Ronaldo se conhe

Gaudino, de 26, completam nes- ceram quando moravam em

ta segunda, 27 de junho, cinco Umuarama, a 600 quilômetros
anos de muito amor e compa- da capital paranaense, Curitiba.
nheirismo. E esse não é o único Mais especificamente,' foi Ronal- .

motivo que eles têm para come-' do quem se aproximou de Sidney
morar. Assim como 38 outros ca- - e com muita insistência. "Nos

sais, os paranaenses passaram a conhecemos por um amigo em

fazer parte da história do muni- comum, mas nada aconteceu.

cípio por serem registrados pela Ele pegou meu número de celu

primeira vez em uma contagem lar e ficou mandando mensagens
populacional do IBGE (Instituto durante muitos meses, até eu

Brasileiro de Geografia e Estatís- aceitar sair com ele", relembra o

tica) como cônjuges. A partir de
.

cabeleireiro. Depois, eles ficaram

BRUNA BORGHETI CONDIÇÕES DOMICILIARES
• Pessoas responsáveis por domicílios: 45.163
CÔNJUGES - JARAGUÁ DO SUL
• Total de cônjuges: 33.359
• Cônjuges de sexo diferente: 33.320
• Cônjuges do mesmo sexo: 39

CÔNJUGES DO MESMO SEXONOS OUTROS
MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPOCU
• Corupá: ,

2
• Massaranduba: 1
• Guaramirim: 8
• Schroeder: ; NENHUM

Dados: IBGE 2010

MARCELE GOUCHE

Sidnei (no espelho) e Ronaldo, que já estão juntos há cinco

anos, foram incluídos na pesquisa do mGE pela primeira vez Maioriaganhaaté dois salários mínimos
exatamente - conta com um a dois salários
mínimos por morador.

Cerca de 7.468 domicílios foram classifi
cados como dois a três salários per capita e

4.341 moradias tem renda entre três e cinco
salários mínimos por pessoa. Mais de cinco
salários per capita são encontrados apenas
em 2,6 mil domicílios. O outro extremo, que
caracteriza a pobreza absoluta, foi diagnos

"

tirado ern"534 d6tiií61ios�Ciàcidade. I' r I'

A contagem da renda foi realizada com

base nos domicílios particulares perma
nentes - 45.143 no total. Em 186 domicílios,
a renda per capita (por pessoa) mensal re-

abastecimento. gistrada foi de até um quarto do salário mí-

Do mesmo número total de moradias, nimo, que é de R$ 545, segundo o Ministé-

40.060 tem abastecimento de água pela rede rio do Trabalho e Emprego.
geral de distribuição, enquanto 4.169 têm po- Em 8.946 domicílios o valor per capita
ços ou nascentes da propriedade como única sobre para meio a um salário mínimo, en-

fonte e 912 obtém água por outros meios: .II'!' 'Jquan1b 'a maiorparte' dás moradas �. i9.30S,

,

Agua e luz para quase todos
De 45.143 moradias, 45.125 possuem

energia elétrica. A companhia distribuidora
abastece a maior parte dos domicílios, com

um total de 45.079 casas atendidas. No en

tanto, 46 domicílios tem energia elétrica de
outra fonte e 16 não possuem esse tipo de
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A Lunelli faz grande aposta na I�nha VISCO TWIST� com malhas que

unem acabamento sedoso ao toque crepado da viscose torcida.

•
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Silvia Kita redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br
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As cores e lormas
do Vale em que·
estamos inseridos
os relevos da terra são

.

estudados na disciplina
de geografia e muitas vezes

os alunos são levados a situ
ar sua região ou cidade e ex

pressar os relevos existentes
ao seu redor.

Quando mostramos para
eles algumas fotos da região
do Vale do Itapocu, perce
bemos o quão é importante
a imagem para fixar alguns
temas e perpetuar a informa-

ção que queremos que nos

sos alunos conheçam.

Os vales são comuns no

Estado de Santa Catarina:
Vale do Itapocu, do Itajaí, do
Rio do Peixe. Cada um tem

suas características peculia
res. O Vale do Itapocu é cor

tado por dois grandes rios, o

Itapocu e o Jaraguá, que com

seus afluentes formam uma

grande bacia hidrográfica e

recoberto pela Mata Atlân
tica. Ao redor destes rios e

entre montanhas e morros é

que a população fixou resi
dência.

FOTOS ARQUNO HISTÓRICO lPMJS

o Vale do ltapocu - vista aérea

II região da Barra do Rio 'Cerro

Paulo Kraemer · O larmacêutico
Alemão forinado em Farmacologia e também com conhecimentos em

botânica, Paulo Kraemerveio para o Brasil em 1891 e adquiriu terras em
-

Jaraguá. Utilizou seus conhecimentos no auxílio aos colonos, medicando-os
com ervas medicinais. Foi testemunha dos fatos que aconteceram em Jaraguá
durante a passagem dos federalistas, acampados na região. Os feridos eram

levados até ele para serem medicados. A Revolução Federalista de 1893 deixou
marcas e mortos. Algum tempo depois resolveu vender suas terras para João
Zapella, que posteriormente as vendeu ao Sr. Amoldo Leonardo Schmitt,
na Estrada Jaraguá (hoje RuaWalter Marquardt). Após breve passagem por
Curitiba, Paulo Kraemer se fixou em Porto Alegre, onde criou o Laboratório
Kraemer. Diversos fatos ocorridos durante sua passagem por Iaraguá são

relatados nos livros "O primeiro Livro do Jaraguá" de frei Aurélio Stulzer e

"Um capítulo na povoação do Vale do Itapocu" de Emilio da Silva.

Bananal em desenvolvimento
O jornal República publicava artigo sobre o desenvolvimento do distrito de
Paz de Joinville, Bananal (atual Guaramirim), sendo a nota reproduzida no

jornal Correio do Povo de 8 de abril de 1924.
A produção de Bananal no ano de 1923 foi de 20.000 sacos de açúcar
mascavo, 30.000 de arroz em casca e 10.000 de arroz beneficiado. O

artigo enaltecia as estradas da região que propiciavam o escoamento da
\

produção e que eram bem aproveitadas pelos agricultores. Dizia ainda que
o progresso de pequenos distritos era fruto de trabalho árduo de muitos

agricultores, que não mediam esforços para obter uma boa colheita.

Lunelli
www.lunelli.com.br

Requerimentos
dos munícipes
Para realizar uma atividade
econômica, construir ou ampliar,
alugar, dirigir um veículo, era

necessário solicitar, requerer
autorização do poder público.
Algumas destas atividades ainda
são organizadas pela Prefeitura,
outras não mais como o aluguel de
casas, placa para bicicleta, carteira
de motorista.
Na década de 20 até a década
de 40 os requerimentos eram

publicados mensalmente no

jornal Correio do Povo, podendo
toda a comunidade acompanhar
o que estava acontecendo em

Jaraguá. As solicitações eram de
abertura e baixa de empresas e

de autônomos, de construções,
transferindo imóveis ou empresas
e outros inúmeros requerimentos
dos contribuintes. Atualmente
são mais de 30.000 por ano.

Estes documentos também
fazem parte da História e através
deles podemos pesquisar a data
das construções e abertura de

empresas, que atividades
exerciam as famílias.

Sociedade Rio da
Luz ou Salão Barg?
A Sociedade Rio da Luz foi fundada
em 1915, mas após a construção de
sua sede, muitas pessoas passaram
a denominar o salão de Salão Barg,
o que causa dúvidas entre algumas
pessoas. Naquela época, o Sr.

Wolfgang Weege mantinha filial de
sua casa comercial no Rio da Luz,

, cujo gerente era o St Frederico Barg
(Fritz) e doou parte destas terras para
a construção do salão, sendo que a

casa comercial ficava próxima. Ali
vendia os mesmos produtos ofertados
na matriz situada na Barra do Rio
Cerro. Quando alguém perguntava
onde ficava a Sociedade Rio da Luz,
a resposta era "Lá no Barg" Depois
do Sr. Frederico veio o Sr. Leopoldo,
o Sr. Norberto e a tradição oral

permaneceu. O salão ainda hoje é
conhecido por Salão Barg.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SCAR

ral can
araencan

noo CORREIO 00 POVO

•

omln
Grupo vai apresentar desde obras dofolclore
nacional até composições assinadas por Tom

]obim,Adoniran Barbosa eJohn Lennon

inta vozes em total harmonia
e sincronia vão embalar a noi
te que encerra este último fim
de semana de junho. O motivo

para essa união é tão ou mais

especial ainda. Isso porque, o

Coral da Scar festejou, neste mês, 37 anos

de existência e a comemoração irá aconte

cer com a participação do público.
Sobre o palco do Centro Cultural

Scar, o grupo se programou para cantar

12 obras do cancioneiro popular e inter-

A revista da mulher inteligente!

Em junho:
Veja como fazer uma

deliciosa receita de
raviolli com pato.

GU.ARAMIRIM

KELLY ERDMANN

VOZES
Coral da Scar foi fundado em junho de 1974. Hoje, ele conta. com

30 integrantes, mas continua aberto a novos parIicipantes

Há 37 anos na cantoria
Parte importante da história tram com ele sempre nas quar- Em 2010, por exemplo, o

da Sociedade Cultura Artística, tas-feiras, entre as 20h e 22h, na grupo se apresentou por díver

o Coral da Scar foi fundado em própria Scar. Quem quiser, pode sas cidades de Santa Catarina.

junho de 1974. Desde então, se se unir a eles. O único pré-requi- As viagens incluíram encontros
mantém na ativa e, atualmente, sito, conforme o presidente Hel- específicos em Chapecó e Xan

conta com 30 participantes, sen- cio Chiodini, é ter dísponibílída- xerê, por exemplo. Neste ano, a

do que alguns deles perrnane- de e passar pelo teste de aptidão. agenda ainda tem, pelo menos,

cem no grupo desde os primeiros Mesmo assim, ele enfatiza que três concertos em Iaraguá do Sul.

ensaios, há exatos 37 anos. o Coral não exige experiência, Eles acontecem em outubro, no

A regência, hoje em dia, somente um pouco de afinação.. acendimento das luzes natalinas,
pertence ao maestro Wanderli Além disso, não são cobradas no mês de novembro, e também

Siewerdt. Os coralistas se encon- 'f mensalidades ou outros.custos. ,no Auto de Natal da Scar.

nacional. O repertório tem desde com

posições do brasileiro Dominguinhos
até canções assinadas pela inesquecível
dupla formada por John Lennon e Paul

McCartney.
Os coralistas têm a regência do ma

estro Wanderli Siewerdt. Além disso, o

espetáculo será completado pelos in

tegrantes do projeto Música para To-

o

dos. O concerto acontece no domingo
e começa às 20h. Os ingressos estão à
venda na secretaria da Scar ao preço
de R$ 10. Estudantes e idosos pagam
a metade do valor. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (47)
3275-2477.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

passatempo· A Recreativa o primetrOrevlsta depolovrascruzodasdo Brasll

HORIZONTAIS
1. Avesso
2. Animal carnívoro, geralmente de grande porte,

peludo e feroz / Tratamento entre pessoas de

igual condição
3. Batalhador
4. Ferro magnético / Agência Nacional de Saúde
5. Desacompanhado, abandonado / Polícia Rodo

viária Federal / A cantora Sandra de, da nossa

MPB
6. Não uniforme

1)
7. Equipamento existente na cauda do avião, que

regula a direção do aparelho / Que é simplório, 7

ingênuo
8. Competição literária, científica, esportiva, etc,
9. Curso de pós-graduação
10. Aquele que dispõe de maneira conveniente e 9

funcional
11. Qualquer corpo celeste
12. Pertencer / Braço do mar que geralmente se ! 1

presta à navegação
13. Som musical produzido por vibrações das pre- 12

gas vocais, no ser humano,
•

VERTICAIS
1. Uma grande nação de índios brasileiros / Costas
2. Preparado para tirar manchas ou eliminar tinta,

esmalte, verniz
3. O mundo muçulmano / Tornar pequeno
4. Patriarca bíblico, herói do dilúvio / Pronto
5. Comissão julgadora / Língua de mato que se

adianta em meio do campo
6. A atriz Wilma das telenovelas / Emitir nota fiscal
7. Água gasosa artificial/Aquele que consigna uma

renda, um patrimônio, etc,
·8. Aliviado de aflição ou sofrimento
9. Sigla do departamento que administra as rodo

vias paulistas / Computar.

4 5

2

• •
•

• •
• •

• •
•

• •

• •
• •

• • • •

3

4

5

8

to
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EVISAO DO TEMPO
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1 6 5
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I
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21 19 1
!
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3 16 2 1
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A chuva já deixou o céu
encoberto durante o feriado
e fará o mesmo também
neste fim de semana. É

Preencha um 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.

que uma nova frente fria

passa pelo Estado e provoca
chuva com acumulados
entre 30 e 50mm do Oeste
ao Sul e entre 15 e 30mm

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

o piolho e o

:fllReEal .

.

,I ,�' Ir ,.�

A professora percebe que .

Joãozinho está inquieto e

pergunta a.ele:
- Por que você estátm;ando '

tanto a cabeça, hein garoto?
Joãozinho, então, responde:
- É por causa de um piolho
morto, "fessora"!

'
,

- Tudo isso por causa de um

piolho morto?!
Ele concorda e

complementa:
- Sim, é que os parentes
dele vieram para o velório!

,

No bar
Q sujeitQ�stava n,� bare próximo q .'

ele Um Bêbado dormia em uma mesa.

De vinte em vinte minutos o dono do
bar chegava perto dele e dava uma

chacoalbâda no infeliz aos gritos: "

- Acordaaaaaa!

Depois da terceira ou quarta vez, o

homem se revoltou:
- Que sacanagem é estáêPorque você
está acordando o cara e ainda o deixa
continuar na mesa?
O dono respondeu; .

- Não é nada pessoal, não. É que o cara,

além de ser chato, paga a conta toda
vez que eu o acordo.

DOMINGO

MíN: 16°C

MÁX: 200e

SEGUNDA

MíN: 11°C

MÁX: 17°C

TERÇA'
MíN: 9°C
MÁX: 15°C

\

Chuva forte

DoEstado

nas demais regiões.

HOJE

MíN: 16°C

MÁX: 21°C

$i
Além passagem de uma frente fria

por Santa Catarina que provoca
chuva significativa, o sábado terá

temperaturas mais baixas em

comparação às registradas nos últimos
dias. A mesma previsão serve para o

domingo. O vento sopra de sudeste a

nordeste com variação para sudoeste,
fraco a moderado com rajadas

Ensolarado
'

Instável

, ...-

J

Parcialmente Chuvoso
Nublado

'"

Nublado Trovoada

-

JOltfV'ILLE
� ...
16°21 °

•

CANOINHAS
....
15023°

SE VOCÊ VAI PARA...

QUILOMBO
Assim coíno em boa parte do

Estado, também no município
de Quilombo, no Oeste, o

fim de semana será marcado

pela chuva. Hoje, a previsão
é de que ocorra cerca de 30

milímetros de precipitação e,
amanhã, outros dez milímetros.

Na segunda-feira, a região do
Litoral Norte de Santa Catarina terá

variação de nuvens e chuva isolada.

Já nas demais áreas do Estado,
há presença de sol, com mais
nuvens nas regiões da faixa Leste. A

temperatura segue baixa. Vento de
sudoeste com variação para sudeste
nas regiões do Oeste e Meio Oeste.

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

MINGUANTE 23/6
\ .
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SOMDAVIOLA

ara
beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

o violeiro, compositor e cantorAlmir Saterfaz shoui em Iaraguá no

dia 22 de julho. A apresentação no Centro Cultural da Scar começa
às 20h30 e terá repertório de músicas instrumentais nacionais e

sucessos como "Chalana" e "Tocando em frente". Ingressos já podem
ser adquiridos na bilheteria do teatro. Informações 3275-2477.

PROGRAME-SE!

Educação
Colégio Marista oferece curso téc
nico emAdminitração e Comércio
Exterior. A duração é de três semes

tres e a idade mínima é de 15 anos;

Informe-se: www.marista.org.br.

DIA25
IGREJA LUTERANA -

Ilha da Figueira
FeijoadaUniversitáriadeCiênciasContábeis

da Católica a partir das 11 h30 até às
14 horas. Valor: RS 15.

LICOBAR
AClDC Cover com a banda Alta Voltagem,
de Brusque, e para abrir a noite Ramones

Cover.lngressos antecipados RS 15

masculino e RS 10 feminino.

PATUÁMUSIC
Show nacional com Maskavo.lngressos

antecipados a RS 15 elas e RS 20 eles
na Center Som (shopping) e Posto Mime

(matriz e Reinoldo).

THEWAY
Fuel Eventos promove Festa do Casarão

a partir das 23 horas com DJ Conrado

(house), Téo & Edu (sertanejo) e DJ André
Heat (hip hop). Ingressos antecipados a

RS 15 elas e RS 20 eles no Posto Mime

(Reinoldo) e Upper Man (shopping).

CURUPIRA - Guaramirim
Festa Junina a partir das 20 horas com

quentão, cachorro-quente, pipoca e

discotecagem rock. Às 22 horas show com as

bandas Audox e Mercúrio Cromo, lançando
seu primeiro CD "Ódio Revolta e Mau

Humor': A entrada é franca e o casal trajado
mais caipira ganha uma caixa de cerveja.

ESPAÇO DO OCA
Iron Maiden e Massacration cover

com Just Face e Manacration.

Ingressos: eles RS 10 e elas RS 5.

PARQUE AQUÁTICO oCAÊ
- Guaramirim

Arraiá Megna com DJs Fabrício Richter,
Fran Kistner, Gui, Lisa Fly, Daniel Muller,

Diogo Ask, Guto, Anderson Bublitz,
Vegas Live e muito mais.

MOVING UP - Schroeder
Festa Junina com sertanejo universitário
em dose dupla: Mazzo & Gabriel e Alex &

Willian. E mais DJs Rodrigo Avelino, Adrian
P e Eddy Amaranto. Elas free até 23h30.

Bilheteriaantecipada:masculinoefeminino
RS 15. Pontos de venda: Schroeder: Mime,

Trapp e Net Land, Guaramirim: Posto
Maiochi e Jaraguá: Smurfs e Mime (Weg i).

SOCIEDADE DIANA -

Guaramirim
Moto Ti Ti Ti 2 com show de bandas,

sertanejo universitário e DJs tocando flash
back a partir das 14 horas. E ainda eleição

da gatinha, sorteio de brindes, área de

alimentação e artesanato. Mulheres de
moto entram de graça. Ingresso RS 5.

MOMMA CLUB - Pomerode
Noite com o som de Nilton Cesar & Mateus

e mais DJs Johnny e Léo.

DIA26
10 PASSEIO CICLÍSTICO

DOCOMEN
A partir das 9h30, com saída e retorno na

Praça Ângelo Piazera. Não há necessidade
de inscrição. Os participantes receberão

uma camiseta do Comen e após o passeio
concorrerão a sorteio de brindes.

O passeio integra uma programação alusiva
à Semana Nacional Antidrogas.

ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO

Rockem 3D

Beleza
Acadêmicas de todos
os cursos de graduação
podem se inscrever até
o dia 28, no concurso

Garota da Católica

2011, que vai indicar a

representante da beleza
acadêmica do campus
de Jaraguá. O concurso

ocorre London Pub, no

dia 2/7. A vencedora

representa a instituição
no Rainha dos Estudantes
2011, que está agendado
para o dia 9, durante o

Baile de Férias, no

Clube Atlético Baependi.

O documentário "Back and Forth", que faz uma retrospectiva dos 16
anos de história do Foo Fighters, está em cartaz em 3D, hoje (sábado);
no Cinépolis do Shopping Blumenau

Norte, sessão das 23 horas. O longa
relata desde as primeiras canções,
gravadas em fitas demo por Dave
Grohl ainda na época do Nirvana, até
a conquista do Grammy, os discos

multi-platina, os shows em estádios e

a consagração como uma das maiores
bandas de rock do planeta. Após o longa
os fãs vão poder conferir um show
em 3D, gravado especialmente para o

documentário. Mais informações no

www.blumenaunorteshopping.com.br

LONDONPUB
Show sertanejo com Leo Lima e Banda.

Ingressos na hora a RS 5 elas e RS 15 eles.

LICOBAR
House com DJ Diego Feller no line up.

CENTRO CUI2'URAL DA SCAR
Noite especial para o Coral da Sociedade
Cultura Artística que comemora 37 anos

com concerto às 20 horas, com um

programa que vai destacar composições
populares e internacionais. Sob a regência
domaestroWanderliSiewerdt,oespetáculo

vai oferecer ao público a participação
de integrantes do projeto Música

para Todos. Ingressos a RS 10 e

RS 5 podem ser adquiridos na bilheteria ..

Informações 3275-2477.

UNTAN LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e

domínços e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas.
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Sophie CharloHe

Abela atriz Global Sophie Charlotte estampará
a capa da revista Nossa, na edição de agosto.

A modelo é a nova garota propaganda da famosa
marca Cobra D'agua, que hoje é distribuída para
todo o Brasil pelo grupo jaraguaense, Karlache Ma

lhas, do meu amigo Hélio Micheluzzi.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a sempre simpática Lu Dias.
Ela também acompanha a coluna todos os dias

para ficar super antenada.

GENTE
!I Paulo e Rosane de Freitas Schmitz ficam

longe de qualquer toque da sanfona, em

Piçarras.

• Rogério e Solange Ferazza foram forrozar na

festa bem família de Geraldo Mass e Sônia,
ontem.

• Laércio e Alma Melo Lazzari recebem

minigrupo, pelo simples prazer de reunir

amigos, na bela residência, em Itajuba, hoje.

• Iandir Sanson vai pular fogueiras e soltà�
balões segunda-feira, 27, para brindar mais
uma torta de aniversário. Felicidade, sempre!

MAURíCIO HERMANN

CORREDOR Jeniffer Ramos, nos

corredores da London Pub, quarta·feira

Mascavo
Fala sério .....quem disse que o

ritmo da sanfona é a única trilha
sonora deste fim de semana? O

promoter Chico Piermann, da
Patuá Music, sempre ligado nas

coisas boas, arrumou jeitinho
diferente para o chameguinho
e o bom cheirinho do cangote.
Ele traz para movimentar a casa,

hoje, a excelente banda Mascavo.
Show nacional de primeira. O

compromisso deles? Não deixar

ninguém parado. Se joga!

r
I

iver do Nene
Por favor, não ousem esquecê
lo: Luiz Fernando Wolf, o

popular DJ Nene Wolf, é o grande
aniversariante de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.

Figura simpática, espirituosa,
uma cachoeira de alegria. Merece

todas as homenagens. Parabéns,
amigo! Que Deus abençoe você e

toda a sua família. .'

ALF RIA Leonardo e Catiane são os noivos deste
sábado. Os familiares desejam muitas felicidades

• A minha filhaAna
Carolina Pacheco
Gonçalves é «mais

festejada aniuersariante
deste domingo, 26. Cheers!

"

• Quem será (J misterioso
e apaixonaqo fã. da amiga
Terezinhá Depinç? Seria

,. muito .dizer que ele é um

empresário, desimpedido e
'

loiro? Muito!!? Então deixa
pra lá/",

"",
.

,

, • No próximo dia 21'
Ir' de julho, no domingo�

véspera defedaào, ,

acontece a 9° Stammtisch.
Mais inkimiaçõés no fone
3370-2900.

• Hoje v.ai rolar no Espaço
do Oca, um dos ambientes
mais alternativos da

região, muito rock nrol .

Presença das bandas cover

Iusriuce e 'Manacration.
Vaiperder?

• o cantortsasi, Banda
Ira! Será uma.das atrações

, 'da 11 o Feijoada do Moa,
dia 20 de agosto.

• Dia três de julho, Diogo
Grahl e Mara Schneider.
celebram dois anos de
muito lave.

• Domingo, na London
Pub tem o sertanejo Leo
Lima e banda.

,"

• Com essq" fui!

ambientes

www.berlimambientes.com.br

Dica de sábadc
Curtir na The Way. Ambiente
de primeira, gente bonita e

música de primeira qualidade.

$capital
A tiracolo
o meu amigo e ortodontista
José A. dos Santos Neto,
arrumou hobby diferente

para curtir os finais de
semana. Ao lado do

yorkshire, cadelinha de

estimação, faz as suas

caminhadas pelas ruas da
cidade. Pode?
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Inspirados em você
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COSTELA O empresário Plácido

Rausis, da Trarisportadora TNT e o

indusbial Silvério, da Gata Bacana, na

Costela Fogo de Chão, na chácara da
família Rausis, em Guaramirim

o homem de
bem exige
tudo de si

próprio; .,
o homem

f·' medíocre

esp�ratudo
,dos outros.

ADA
3

Jardins e interiores
Arrarüos I Buquês I Açessórios I Árvorel frutfferas

EUROPA Morgana Maioclü livre, leve e solta

em Milão, na Galeria Victor Emanuelle

CASAL Marcelo Nunes e sua bela namorada
Ana Soares,quarta, no London Pub

Orla
Pois é, o chove e não molha
da previsão do tempo, tem

boas notícias para quem
baixou na área das praias no

feriadão. Segundo a Sala de

Alerta, do meteorologista
"Beta Fiscal, hoje há chuvas
isoladas no litoral e a

temperatura deve atingir
máximas de 19 a 25 graus
centígrados. E assim vai

permanecer até o fim da
semana. Agora é cruzar os

dedos e torcer.

Cesar Raboch
Amanhã, mais conhecido
como domingo, 26, quem
será muito cumprimentado
pela estréia de mais um

aniversário é o figuraço
César "Raboch" Lempek.
Certamente a data será
comemorada intensamente
entre amigos e familiares.
Parabéns! O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

Onde comer

bem em Jaraguá
No Restaurante no Mime. Um
dos melhores e mais variado
buffets de Iaraguá do Sul.

Actu çe O �orpo de .quem

'() (llHIU]() IM) I� ),.)f
� _ _ '-� � Mcnsot

,� ,
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Qescritor francês Michel Houellebecq desistiu de

participar desta edição da Festa Literária Interna

cional de Paraty (Flip), que acontece na cidade flumi
nense entre 6 e 10 de julho. O autor alegou problemas
pessoais. O fato é que eu estava louco para ver Houlle

becq pessoalmente e, com a desistência, o evento per
deu sua grande atração: um polemista profissional.

Já em seu primeiro livro, "Extensão do domínio da

luta", ele mostra a que veio: um analista de sistemas

(que ao 'completar 30 anos chafurda na mediocridade)
decreta: "a sexualidade é um sistema de hierarquia se

xual". Sem pieguices, melodramas e desculpas sócio

econômicas (ao invés disso tudo, uma arma terrível, a

ironia), Michel retrata a crise do homem contemporâ
neo, emparedado no conceito de virilidade. Em "Partí
culas Elementares", vemos a falsa biografia do biólogo
Michel Djerzinski (outro fracassado sexual), que faz
uma importante descoberta e decreta o fim do homem,
levando Foucalt, Lacan, Derrida, Deleuze e seus lega
dos a uma situação vexaminosa. Bruno, seu meio-ir

mão é retratado em várias fases também, com destaque
para sua crise dos 40 e sua busca desenfreada pelo pra
zer sexual (que o leva a um camping pós-68 repleto de
ex-comunistas desiludidas). Há uma homenagem sin

gela a um antepassado de Houellebecq no livro: a mãe

de Michel e 'Bruno dança um bebop com Sartre. O ro

mance, muito bem condimentado, apresenta detalhes

de física, química e acontecimentos verídicos que nos

fazem mesmo acreditar na existência dos Djerzinski.
Se com seus dois primeiros romances ele arrumou

encrenca com os comunistas, a igreja e as feministas,
em "Plataforma" ele ataca o islamismo (que redundou
num processo ao autor), a globalização, o livre-comér

cio, o turismo, o traba

lho, e até a cidade de
São Paulo, que para ele é
um amontoado de edi
fícios onde os ricos pas
seiam de helicópteros e

os pobres se matam lá
embaixo (coitado, ele
não conheceu o Rio).

No livro, um burocra
ta do Ministério da Cul
tura Francês vai à Tailân
dia privilegiando roteiros
de turismo sexual. Lá se

Houellebecq é uma

tempestade na

calmaria e caretice

cultural que assola

a humanidade,
é doloroso e

prazeroso,

agonia e êxtase,
um exercício de

liberdade.

apaixona por uma executiva do setor turístico, propor
cionando ao leitor cenas de sexo nada barrocas. Já em

"A Possibilidade de Uma Ilha", seu último livro lançado
no Brasil, temos a história de Daniel, um cômico famo

so, reconhecido pelos seus monólogos cáusticos, em

que a provocação se mistura com uma visão fria e cruel

da existência. O protagonista narra os últimos anos da

sua vida, as suas relações sexuais e amorosas com Isa

belle e com Esther, e o seu contato com uma seita cujos
membros asseguram que o ser humano alcançará a

imortalidade. Temas filosóficos, sociais, políticos e cien

tíficos, clonagem e sexo, juventude e velhice, violência e

desejo. Toda a força do pensamento de Houellebecq se

revela nos relatos de Daniell, Danie124 e Danie125 que,
separados por dois mil anos, se cruzam numa trama

onde as ideias põem o dedo na ferida. Houellebecq é
uma tempestade na' calmaria e caretice cultural que
assola a humanidade, é doloroso e prazeroso, agonia e

êxtase, um exercício de liberdade. E a Flip deste ano não

será mais arnesma sem este polemista profissional.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Ludowico aproveitou o dia para passear. E, como todo gato que se preza adora
caminhar pelas alturas, o muro foi a escolha perfeita. A foto com direito a pose e tudo
encantou a família do Ludowico. A imagem foi enviada pela Naíma, a dona do gatinho

Dos criadores da série "A
Era do Gelo", chega aos

televisores residenciais "Rio"
uma aventura sobre assumir
riscos na vida. Blu é uma

arara domesticada que nunca

aprendeu a voar e tem uma vida
tranquila ao íadoce Linda,
sua dona e melhor amiga, na

pequena cidade de Moose

Lake, Minnesota. Blu e Linda

pensam que ele é o último de
.

sua espécie, mas quando ficam
sabendo que há outra arara azul

que vive no Rio de Janeiro, eles
partem para a terra distante na

expectativa de encontrar Jade.
Logo depois de sua chegada,
Blu e Jade são sequestrados .

Com a ajuda de um grupo
de debochados e faladores

pássaros da cidade, Blu

consegue escapar Blu precisa
descobrir a coragem para
aprender a voar, enganar os

sequestradores que continuam
em seu encalço e voltar para
Linda, a melhor amiga que um

pássaro já teve.

• INSENSATO CORAÇÃO
Vitória não gosta de ver Douglas na casa de Bibi.

Fabíola permite que Norma arrume as coisas de Milton.

Eunice vê Ismael perto de sua casa e fica nervosa. Beto

pede para Daisy fingir que é sua mulher e dizer a Alice

que eles estão se separando. Norma apaga sua ficha cri
minal do computador de Milton. Eduardo conversa com

Alice. Gabino se desculpa com Xicão. Hugo tenta consolar

Rafa por causa de Cecília. Raul diz a Neném que está

separado de Carol. Paula reclama ao ver que Leila não
fez cópias dos véstidos. Ismael ameaça Eunice. Carol

empresta a chave de seu apartamento para Marina se

encontrar com Pedro. Neném conta para Wanda que Raul

terminou o seu namoro. Vinícius pede dinheiro para Ser

ginho. Leila sai para almoçar com Júlio. Carol aceita se

encontrar com André. Wanda tenta conversar com Raul.
Vinícius implica com Hugo. Eunice decide se encontrar

com Ismael novamente.

pede a Naomi para voltar a ser seu jardineiro e ela
concorda. Naomi compra bijuterias para que ícaro não

perceba que ela perdeu suas joias. Xavier visita Elai
ne/Élcio e a convida para sair. Guilherme rejeita o filho

que Márcia está esperando e Dulce se revolta.

• CORDEL ENCANTADO

Augusto fica radiante com a notícia de que Açu
cena vai com ele para Seráfia. Jesuíno diz a Herculano

que ficará no acampamento. Felipe implora para que
Dora não morra. Úrsula se enfurece com' Carlota e

afirma que ela será a rainha de Seráfia. Açucena fica
comovida ao descobrir que Dora arriscou a vida para
salvá-Ia. Úrsula decide emprestar os serviços de Ni
colau a Neusa em troca do anel de Cesária. Tibungo
sugere que Timóteo vá atrás de Açucena. Úrsula inva
de o quarto de Cesária e a humilha depois que lhe de

volve o anel. Petrus relata a Zenóbio e Florinda como

conseguiu fugir da masmorra. Jesuíno decide contar a

Euzébio e Virtuosa que Cícero está vivo. Açucena sofre

pelo fim de seu noivado. Euzébio e Virtuosa contam a

Jesuíno que Açucena se casará com Felipe.

• MORDE E ASSOPRA
Dulce se anima com a ideia de ser avó. Lídia

questiona o comportamento de Tiago e o instiga a

querer mudar. Lavínia diz a Tiago que ama Fernando e

Dora ouve. Minerva procura Wilson para prender Gui

lherme, mas o delegado avisa que não pode. Leandro

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

A I ERSARIANTES
25/6 Leonardo J. Schuster Wilson J. Madalena Rlho João B. Gonçalws

GIVE'TILL IT'S GONE
Alcimira Pasquali Lori K. Eggert 26/6 Johann G.M.r Rosa

Áurea Michaelsen Luis c. Gebara Acenio Becker Josepha T. de Andrade
Give Til! It's Gone é O décimo

Braian Belarmino Mària C. Barg Adriano Schviskouski Lais W.Konell

Bruno Schroeder Mayla C. Uller Alexandre Pedrelli Laniamar de Andrade álbum de estúdio e primeiro
Camila Tecilla Nicolli Chuika Amanda Y. Hoepers Luiza da S. Correia disco solo, desde 2006, do
Carolina B. Gorges Nilton Andreghetoni Andressa Baruffi Marcos A. Meier ganhador de dois prêmios
Cléia Schneider Osmir J. Manfrini Barbara N. Schulze Maria Bruns

Daniel Mathias Patricia M. Pereira Edvirges Dalsochio Marisa da Silva Grammy e um dos maiores

Denise Lipenski Paula L. Mathias Elávio Laube Nadia C. Borges artistas da atualidade, Ben
Fabiane de C. Priebe Rafael Krutsch Elenir Motta Nádia C. Leoni Harper. Inspirado pelo rock n'
Femanda Sjoberg Rafael Patricio Estefani S. Schneider Rafael Hoegen rol!, o álbum traz duas faixas
Gabriel Bauer . Renaldo Kopp Eugenio Amorim Rafael Patricio co-escritas com o lendário
Iria Gandofi Renjldo Konell Fernanda Maria Arno Regiane A. Leal

Ivo Krueger Simone R. Andrade Giane Kuskowski Rosimeri T. K. Laube baterista dos Beatles, Ringo
Jair Lennert Sonia M. Borchardt Gilberto A. Lebrão Junior Tepasse Ludgero Starr, nas quais ele também
Jaqueline Jezuino Thiago Leoni Iris Bier Térci Germann toca bateria.
Jean A. Garcia Valmir Jacobi Janice Schuartz Valdir Tecilla

José Raulino André Valmir Kellner Jessica Camprestini Vergilio D. de Borba

Kelly D. Müller' Valter R. Krutzsch Jessica Vieira
,I Walter Morais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TIRIHRAS

A SELVA LTDA. GUSTAVOSANCHez·

www.oselvoltdo.com

CINEMA

ÁGUA PARA ELEFANTES
Jacob Jankowski (Hal Holbrook) já passou dos 90 anos e não

consegue esquecer seus momentos da juventude nos anos 30, .

período difícil da economia americana, que o levou a trabalhar
num circo. Foi lá, enquanto era jovem (Robert Pattinson) e um ex

estudante de Veterinária, que ele conheceu a brutalidade dos homens
com seus pares e também com os animais, mas encontrou a mulher

por quem se apaixonou. Marlena (Reese Whiterspoon) era a Encantara
dos Cavalos, a prinCipal atração e esposa do dono do circo: August
(Christoph Waltz) um homem carismático, mas extremamente perigoso
quando suas duas paixões estavam em jogo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Carros 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Água para elefantes - Leg (19h e 21 h20)
• Kung Fu Panda 2.- Dub (15h e 17h)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h50 e 16h20)
• Piratas do Caribe: Navégando em Águas

Misteriosas - Leg (18h50 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cinê'Neumarkt 1
• Carros 2 - Dub (13h, 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (14h15, 16h30, 19h15 e 21h50)

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

Misteriosas - Dub (13h45 e 16h45)
• Qualquer gato vira-lata (19h30 e 21 h40)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h50 e 19h40)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (13h30, 15h30, 17h30,

19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 1
• Carros 2 - Dub (11 h1 O, 13h30, 15h50, 18h1 O e 20h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 1.9h45)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (22h05)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h55, 14h15, 16h35 e 18h55)
• Carros 2 - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• O poder e a lei - Leg (14h20, 19h05 e 21 h35)
• Meia noite em Paris - Leg (12h10 e 16h50)

• Cine Norte Shopping 5
• Sexo sem compromisso - Leg (13h10, 17h50, 20h15)
• Se beber, não case! -Parte 2 - Dub (15h30)

• Cine Norte Shopping 6
• Sem limites - Leg - (11 h25, 16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 - üub'(tt h, 13h, 17h, 15h, 19h e 21 h)
,. Foo Fightef� - Back and Forth - Leg (23hL . . , ;. : •. I ••

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21 h30)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas - Leg (13h15, 16h1 O e 21 h20)
• X-Men: Primeira Classe'- Leg (18h50)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,

16h45, 19h45 e 22h)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21 h1 O)

• Cine Garten 6
• Carros 2 - Dub (13h', 15h20, 17h40 e 20h)
• Carros 2 - Leg (22h1 O)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h15, 18h50 e-21 h1 O)

• Cine Mueller 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misterios.as

- Dub (13h15 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (16h e 21 h15)

• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h30)

, . � Kung fu panda 2. � Dup.(� 3h30, 15h30, 1 �h30 e 1Ph30).

Gisele traz o

filho ao Brasil
A modelo Gisele Bündchen voltou ao

Brasil, mas, dessa vez, não veio sozinha. A

top trouxe o filho Benjamim, de um ano,
com ela. Acompanhados de uma babá, os

dois desembarcaram, na quinta-feira, no

Aeroporto Internacional de São Paulo, onde
eram aguardados por dois seguranças e um

motorista. De jatinho, eles seguiram para o

Rio Grande do Sul.

Gilberto Barros
volta para a TV
o apresentador Gilberto Barros tem visitado
os estúdios da RedeTVI. O "Leão", como

ficou conhecido, está negociando com a

emissora, que deve, em breve, anunciá-
lo como a nova atração do ano. Se for
contratado, ele encerra o hiato de três
anos sem trabalhar na Tv. Gilberto Barros

ganhou fama na Record. Em 2002 foi para a

Band, onde ficou até 2008.

Bruno prefere não
cancelar shows
O vocalista do Biquíni Cavadão, Bruno

Gouveia, que perdeu na semana passada
o filho Gabriel, de 2 anos, e a ex-mulher
em um acidente de helicóptero na Bahia,
não cancelou os shows da banda. O cantor

confirmou a agendade shows no Twitter.
"Meu filho morreu. Não viu um show meu,
mas agora terá cadeira cativa. E não importa
se chover, se o som for ruim, se ninguém for,
ele estará", escreveu.

Cantora escorrega
na piscina de casa

A cantora Kelly Key precisou cancelar

alguns shows da agenda. Isso porque,
a ex-mulher de Latino escorregou na

piscina de casa e acabou machucando
as costas. Por causa do acidente, ela
está sendo tratada a base de anti
inflamatórios. A cantora deve ficar em

repouso até a próxima semana. A próxima
apresentação seria em João Pessoa,
Paraíba, no próximo dia IOde julho.

Bieber é atacado

por desconhecido
o cantor canadense Iustin Bieber sofreu um

ataque surpresa durante o lançamento de
uma linha de perfumes, em Nova Iorque.
Consta que um desconhecido pulou as cercas

de proteção que separavam o público e bateu
em Bieber, que caiu no chão imediatamente.
O desconhecido foi detido e Bieber não teve

ferimentos, apesar do susto. O incidente
aconteceu na última quinta- feira.

Bando assalta
casa dê humorista
Carlos Alberto de Nóbrega passou por
um susto e tanto no sítio que mantém
em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Sete homens armados invadiram o local e

mantiveram a família inteira (o filho, a nora

e duas netas) reféns dentro da casa principal.
Depois de ameaçar sequestrar a neta de dois
anos do apresentador do "A praça é nossa" os

bandidos fugiram, levando dinheiro e alguns
pertences. A família do humorista passa bem.

ÁRIES
o dia será ideal para organizar as finanças. Problemas que
envolvam a família poderão ser resolvidos com facilidade.
Boa noite para ficar junto da pessoa amada.

TOURO
Mostre-se aberto para investir no seu progresso. É hora de
contar com a sorte. Boas vibrações protegem o romance. O
momento é favorável para expandir os horizontes.

GÊMEOS
O dia fluirá com certa facilid�de. Não se surpreenda se uma

necessidade de isolamento tomar conta de você nesta noite.

, Aproveite a privacidade para esquentar o romance.

CÂNCER .\

A influência da Lua fará você se sentir à vontade para conhecer

pessoas novas. No amor, a cumplicidade fará bem ao casal. Não

perca a oportunidade de viver novas experiências.

LEÃO
A fase favorece o seu progresso profissional. Preste atenção às

oportunidades. A atração física exercerá um papel importante na

relação a dois. Aproveite o momento para interagir.

VIRGEM
A Lua na casa da fé ajUda você a renovar as esperanças e

a tomar decisões práticas para conquistar suas metas na

carreira. A noite promete ser agradável junto de seu par.

LIBRA

Hoje você estará mais consciente sobre a sua própria vida. O
setor social ganhará mais movimento. Boa fase para aparar
as arestas no relacionamento amoroso:

ESCORPIÃO
Não perca a chance de aperfeiçoar suas relações. Viagem ou

encontro poderá trazer enorme satisfação. O romance e as

relações de afeto serão beneficiados.

CAPRICÓRNIO
A Lua ingressa hoje na casa da sorte, do prazer e da diversão.
É tempo de relaxar e de curtir o que a vida tem de bom. Uma
nova paixão dará ânimo a você.

SAGITÁRIO
Este é o momento de investir na convivência com as pessoas
queridas, inclusive as que estão distantes. A noite favorece
a vida a dois.

AQUÁRIO
Hoje suas atenções estarão voltadas para a família e para as

questões domésticas. À noite, as relações estáveis contarão
com a ajuda dos astros.

PEIXES
O astral é dos mais felizes no campo afetivo. O entrosamento
com a pessoa amada promete ser invejável. Você terá
facilidade para mostrar seus sentimentos.
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Fim de semana, 25 e 26 de junho de 2011

Todos os anos, 350 mil profissionais deixam as salas de aula COIn um

diploma de pós-graduação na pcrstc ou na mochila. Porém, mercado

de trabalho não requer apenas a formação odequodo: o diferencial do
trabalhador está cada vez mais na criatividade e no senso crítico. Página 3
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Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Bússola Corporativa

,

,

f"'Unstantemente vejo gestores, até
Vmesmo dentro da minha empresa,
dando feedback aos seus funcionários.
Porém, outro dia lendo sobre o assunto

percebi que nem sempre esse tipo de

prática pode ser a melhor opção. Video

exemplo a seguir:
Camila, uma jovem recém formada em

psicologia, fora efetivada na área de
Recursos Humanos de uma empresa
familiar do segmento da construção
civil. Extremamente empolgada com

a nova etapa de vida, a moça acabou
se envolvendo com muitos projetos da

empresa, chegando a sugerir algumas
inovações... coisas que havia aprendido
na teoria e pretendia colocar em prática
na nova função. Camila, porém, era

apenas uma assistente de RH e sua

chefe, Paula, não dava muitos
créditos às coisas que
ela propunha. Ao
contrário disso, vivia
criticando tudo que a

moça fazia. Nada era

bom o suficiente aos

olhos de Paula.
Certa vez, Camila
recebeu a incumbência
de montar-a apresentação que
Paula apresentaria numa reunião
com a diretoria. O conteúdo
abordaria um projeto de subsídio a

especialização que eles pretendiam
conceder aos seus funcionários.
A chefe da jovem passara
'mais de um -mês estudando as

possibilidades para aquele projeto
e esse era o momento em que
ela buscaria a aprovação da diretoria
da empresa. Camila, engajada com o

projeto da chefe, aceitou a tarefa de bom

grado e virou a noite montando uma

apresentação com direito a vídeos, fotos e

muitas animações.
No dia seguinte, porém, ao chegar ao

escritório em, pouco menos de meia
hora antes da reunião, Paula quis
checar a apresentação para entender
a ordem das explanações que Camila
havia organizado. Ao abrir o arquivo,
entretanto, tomou um susto. Não era

nada daquilo que ela esperava. Nervosa
com a situação, colocou-se a esbravejar
com a moça. Mas, sem tempo para
discussões, disse que assim que saísse da
reunião, teria uma séria conversa com

Camila sobre o ocorrido.
Dito e feito: na conversa com Camila,
Paula foi extremamente arrogante.
Disse que esperava que a jovem tivesse'
se empenhado mais em fazer uma

apresentação séria e não cheia de

"bichinhos" como aquela. Camila, por
sua vez, defendia-se dizendo que Paula
não havia lhe orientado sobre a forma
com que gostaria a apresentação fosse
feita e que acabou montarido o arquivo
de acordo com sua própria percepção. A

chefe não admitia os contra-argumentos
de Camila e pôs-se a fazer uma série de
críticas ao trabalho da jovem executado
até então. Buscou coisas do fundo do

baú, da época que Camila ainda era

uma estagiária, para exemplificar o quão
seu trabalho era pífio. Citou vários erros

que a jovem vinha cometendo, mas que
a chefe jamais parara para lhe alertar
sobre a necessidade de melhoria.
A jovem, entretanto, insistia na falta
de orientação que recebera de Paula.
Coma ela nunca havia falado nada

positivamente ou

negativamente a respeito
de seu trabalho, sempre
acreditara que estava

tudo certo. E, pior, não
só não recebia retornos,
como quando delegada
para alguma atividade,
simplesmente não era

orientada sobre a melhor

forma de executá-lu.
Baseava sua execução na

teoria do que aprendia
em sala de aula.
Paula não aceitava
os comentários
da assistente. Era

inconcebível, a seu

ver, que uma pessoa
menos experiente que

ela falasse algo tão plausível. Pois,
inconscientemente, ela poderia até,
admitir seus erros, mas jamais assumiria
isso a Camila.
A assistenteficou dias magoada com o

ocorrido. Desacorçoada, chegou a pensar
em pedir demissão. Desistiu, porém,
quando entendeu que o problema da

chefe poderia serfacilmente corrigido
com uma simples atitude: pedindo
sempre sua opinião, quandofosse
executar qualquer projeto.
Um líder precisa se envolver nos

processos executados pelos seus

subordinados. Envolver-se não é o

mesmo que colocar a mão na massa,

mas sim, orientar, mostrar o caminho e

chegar, junto deles, a uma concordância
sobre a melhorforma para colocar

aquele projeto em prática.

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

Superior'� 'Gestão da Tecnologia da Informação
Inscrições para o vestibular: 20 a 27/06

Prova: 0.2/07 Início das aulas: 18/07
... Oratória

Período: 11 a 15/07/11
.. Excel Avançado

Período: 04/07 a 10/08/11

... Fotografi� Digital
Período: 08/08 a 14/11/11

.. Técnico em Enfermagem
Início: 11/07/11

.. Técnico em Segurança do Trabalho
Início: 18/07/11

ótimo no seu currículo

,

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

... Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Inicio: 15/08/11
'.... Especialização Técnica em U!I

Inicio: 16/08/11
1

AUXILIAR DE COPA E COZINHA
Jaraguá do Sul

01 Até o dia 01/07 Na rua Walter

Marquardt, 835 - Barra do Rio
Molha ou elo site.

ATENDENTE DE FARMACIA
Jara uá do Sul

02 Até o dia 10/07 pelo site.

AUXILIAR DE APOIO À GESTÃO
EDUCAÇÃO

Jara uá do Sul

Até o dia 10/07 pelo site.01

AUXILIAR DE SAÚDE
Jaraguá do Sul

01 Até o dia 03/08 pelo site.

01 Até o dia 03/08 pelo site.

01 Até o dia 04/08 pelo site.

01 , Até o dia 04/08 pelo site.

01 Até o dia 04/08 pelo site.

01 Até o dia 10/08 pelo site.

01 Até o dia 11/08 pelo site.

01 Até o dia 11/08 pelo site.

01 Até o dia 12/08 pelo site.

INSTRUTOR - SAUDE E -QUALIDADE DE VIDA

Jaraguá do Sul

_ MEDICO CLINICO GINECOLOGISTA
Jara uá do Sul

'PROFESSOR E�A. ARTES
Jaraguá do Sul

FONOAUDIOLOGO
Jara uá do Sul

PROFESSOR EJA - QUIMICA
Jara uá do Sul

- PROFESSOR EJA • LlNGUA PORTUGUESA
Jara uá do Sul

ORIENTADÇ>R DE ATIVIDADES FíSICAS '

Jaraguá do Sul

PROFESSOR EJA - MATEMATICA
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Criatividade e senso

critico, a base de hoje
com idade média de 24 anos. A

segunda é representada basica
mente pelos que ingressam no

mestrado: têm idade média de 28

anos, uns quatro anos de forma

ção, mas sem experiência geren-
cial. E os alunos dos cursos exe

cutivos, que já atingiram posição
na carreira, lideram equipes e têm
idade entre 35 a 38 anos.

- Ainda em relação ao perfil
do pós-graduando, pode-se dizer

que o público feminino cresce

mais que o masculino; que os en

genheiros ainda são a maioria nas

salas de aula, e que, dentre as de
mais formações, a que mais cresce'
é a do pessoal de comunicação -

revela Kleber Figueiredo, diretor

geral do Coppead/UFRJ.
Quanto à pós-graduação

stricto sensu, as avaliações da

Coordenação de Aperfeiçoamen
to de Pessoal de Nível Superior
(Capes) revelam avanços. Pes

quisa mostra que a qualidade dos
cursos de mestrado e doutorado
melhorou de 2007 a 2010 - 19%
dos cursos conseguiram aumen

to nas notas e 71% as mantive
ram - e houve crescimento de
20% no total de programas ava

liados. O número de publicações
científicas hoje também é maior.

- Há 40 anos, havia perspec
tiva de desenvolvimento da pós
graduação no Brasil diferente da

que existe hoje. O país já ganhou
respeito no exterior na área da

produção científica. - afirma o

presidente da Capes, Jorge Guima
rães. - O Brasil está em 13 lugar
no ranking da produção científi
cal. A expectativa é alcançar a 9 ou

a 10 posição nos próximos anos.

O estudo 110 retorno da edu

cação no mercado de trabalho",
divulgado pela' Fundação Getúlio

Vargas (FGV) ehl2010, comprova
que profissionais que voltam a es

tudar, em busca de crescimento na

carreira, estão no caminho certo. Os
médicos com mestrado ou doutora-
do têm remuneração média de R$
8.966, enquanto os apenas gradua-

- O CBA tem como público- dos recebem R$ 6.705. No caso dos
alvo os jovens que, em processo de administradores, o salário médio

construção de suas carreiras, pro- cai de R$ 8.012 (pós-graduados) a

curam aperfeiçoar seus conheci- R$ 4.006,61 (graduados).
mentos ou mudar de área de atu- - A hierarquia educacional

ação - ressalta Trinta, do Ibmec, se reflete na hierarquia no mer-

A pósgraduação terri como pú- cado de trabalho: quem estudou
blico profissionais que se enqua- mais recebe salários mais altos e

dram em três faixas etárias. Segun-' tem' maiores chances de conse

do estudos 'do C9Ppead/UFRJ, a guir trabalho - afirma o coorde

primeira, que vem crescendo ano - nador do estudo, o economista
. aan��.furmadapcla�mçã�� .. M�çdQ�{k_, ':'). :I"'������������������������
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pessoas obtéln.

cliplorrlas de especializaçclol no

11aÍs, como pós-gradllação e

O estudante mal pisca os

olhos. Receia perder algum
detalhe da explicação do pro
fessor. Mas, além da conhecida

figura do CDF, encontram-se nas

salas de pós-graduação do país
os mesmos personagens de 20
anos antes: o falastrão, o gênio, a

turma da bagunça e, sim, aqueles
que nerp. piscam os olhos-ávidos
pela informação. O que muda,
sim, são as expectativas: em vez

de passar de ano, eles' almejam
tornarem-se mais eficientes para
chegar ao topo de suas carreiras.

E, assim, todo ano um contin

gente de 350 mil profissionais dei
xa as salas de .aulas no Brasil com

um diploma de pós-graduação na

pasta ou na mochila.
Um número que não para de

crescer. Pois o século 21 chegou
marcado por algumas caracte

rísticas: o mundo globalizado e a

emergência de uma nova socieda
de que se convencionou chamar
de sociedade do conhecimento.
Fatores que trouxeram mudanças
significativas ao mundo do traba
lho: a atividade produtiva passa a

depender de conhecimentos, e o

trabalhador deve ser um sujeito
crítico e criativo, preparado para
agir e se adaptar rapidamente.

Novo público.
novo programq

- No mercado, o profissio
nal descobre que sua base de
conhecimentos não é suficiente.
Ele precisa de ferramentas para
tomar decisões. Nessa esteira,
os MBAs (sigla' em inglês para
Mestre em Administração de

Negócios) ganham mais terreno,
reforçando características como

empreendedorismo e liderança
.

- destaca o coordenador geral
de Programas Executivos do Ib

mec, José Luiz Trinta. .

Considerados especialização,
os cursos lato sensu (nos quais se

incluem os MBAs, importados dos
EUA na década de 90) são mais di
recionados à atuação profissional
e têm carga mínima de 360 horas .

Já os.programas. stricto. sensu são.

.

mais voltados à formação cientí
fica e acadêmica e se dividem em

dois níveis - o mestrado (com
duração recomendada de dois
anos e meio) e o doutorado (que
leva uns quatro anos).

Como resposta ao processo
de internacionalização das em

presas, especialmente nas últi
mas décadas e em. áreas como

petróleo e gás, agronegócio e

telecomunicações., crescem os

convênios com instituições de
ensino do exterior, observa Ri
cardo Spinelli, diretor executivo
da FGV Management:

- A cada dia mais programas
incluem módulos internacionais:
os alunos complementam o apren
dizado numa universidade estran-

geira. Além disso, alguns cursos já
ministram aulas em inglês.

Outra novidade dó mundo
acadêmico é o CBA (sigla em

inglês para Certificado em Ad

ministração de Negócios), ver

são do MBA voltada para profis-
sionais com menos experiência
profissional. Uma resposta ao

crescimento do público recém
saído da gradua_ção.

DIVULGAÇÃO

Faça seu site à partir
de R$ 350,00

www.proinove.net

•

P(O''12��
ENTRE PARA O

MUNDO VIRTUAL!

.

Mesmo co� o título, m�rcado exige
""'ém criatmdade e senso critico,
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dê valor ao que você tem!
Conheço pessoas que não têm sucesso simples

mente porque não dão valor àquilo que já têm. Vivem

pensando no que não tem e muitas vezes esse senti
mento é carregado de uma das maiores armadilhas

para o sucesso: a tnueja.
São pessoas que não valorizam sua saúde, a casa

em que moram, os filhos que têm, a esposa ou o mari
do com quem se casaram, o emprego que possuem, o

país em que residem, etc. Nada é realmente bom. Bom
é sempre o que os o_utros possuem. Sentem-se infelizes.

Conheço pessoas que reclamam de coisas absolu
tamente normais da vida. Outro dia uma delas recla
mou que seu patrão era muito exigente. Outra me dis
se que sua casa sempre estava precisando de reparos.
Teve quem dissesse que o trânsito estava muito difícil
e que se cansava de dirigir da casa para o trabalho
todos os dias. Outra ainda me falou que estava com

dores nos joelhos porque estava muito gorda e assim

por diante. Pergunto: isso não são coisas normais da
vida? Será que essas pessoas pensaram: "ainda bem

que tenho um emprego e um chefe exigente': "graças a

Deus tenho uma casa para morar': "ainda bem que te

nho 'um carro para ir trabalhar': "estou gorda porque
tenho fartura de alimento"?

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADVOGADO

Desejável vivência em direito tributário e processual
ANALISTA CONTABIL
Vivência em obrigações acessoriais (DCTF, Dacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federais.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência na área financeira e recepção. Para atuar em

Massaranduba.

AUXILIAR FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
AUXILIAR DE TESOURARIA
Vivência na área financeira e emissão de notas fiscais.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando
superior ou completo.
CRONOANALISTA

CORRETOR DE IMÓVEIS
,
Desejável possuir o CRECI.

ESCRITURARIO 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, áreas afins.

VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

ANOS

.. t' , .. ( tI) J' ) �
� � ,: l "

..
, ..

Sei que os leitores me dirão que sou a favor de fa
zer o 'Jogo do contente" da Pollyanna. Que sou uma

"Alice no País das Maravilhas" ou ainda que sou um

alienado porque não tenho problemas. Isso tudo não
é verdade. A verdade é que temos que aprender a dar
valor ao que temos: à saúde, à família, aos filhos, etc.

A dar valor ao pouco que temos. Quanto mais dermos

valor, mais seremos motivados a cuidar desses verda
deiros presentes, pois nem todos têm o que temos e

sempre haverá pessoas em situações muito mais difí
ceis do que a nossa, em qualquer sentido.

Conheço empresas que não dão valor aos clientes

que possuem e reclamam deles o tempo todo. Da mes

ma forma agem com fornecedores e representantes. Não

conseguem ter gratidão pelo que já possuem e não bus
cam 'com serenidade melhorar os aspectos positivos da

quilo que possuem e daqueles com quem convivem.

Assim, em vez de reclamar de tudo, faça um bom
exame de consciência e veja quantas coisas boas você
tem. Aproveite e veja o quanto os outros não têm. Não
olhe somente para quem tem mais. Olhe para quem
tem menos e agradeça, valorize, preze e cuide de tudo
o que você tem e de todos com quem convive.

Pense nisso. Sucesso!

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.br

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

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Data: 27 de junho a 1 de julho de 2011

Horário: 18h30min às 22h30min.
Instrutores: Marideise de Oliveira Gorisch e Leandro Luiz de Oliveira

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

GESTÃO DOCUMENTAL
Turma I - dia 27 de junho (segunda-feira), das 18h às 22h

Turma" - dia 28 de junho (terça-feira), das 8h às 12h
Instrutor: Guilherme Wandscheer

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

TREINAMENTO REFERENCIAL NORMATIVO NíVEL "A" DO SIAC -

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONFORMIDADE DE EMPRESAS DE

SERViÇOS E OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVil
Data: 28 de junho a 21 de julho de 2011

Todas terças e quintas-feiras
Horário: 19h às 22h

Instrutora: Adriana Vaz Procópio Leite
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

PROGRAMA APEVI NOS BAIRROS
Data: 28 de junho de 2011 (terça-feira)

Horário: 19h30min.
Palestra: ATENDIMENTO - Como Satisfazer e Encantar Seus Clientes

Palestrante: Lidiane Laurindo
Local: CAIC - Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Pradi

(Rua Carlos Tribess, 150 - Bairro São Luis - Jaraguá do Sul)
EVENTO GRATUITO

"ClífM�
Contabilidade
Consultoria Emprmrlll

1II}1t_
.� Católicas,

Santa Catarina
Centro UniY8TSÍtárlo

ftCNICASICOORDENAÇAo
ANALISTA DE CUSTOS

ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em implantação de ISO, processos de
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.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

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

ENCARREGADO DE CORTE I ESTAMPARIA
Vivência na área.

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECANICO
Disponibilidade para viagens.
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENCARREGADO DE REVISAo
Vivência na função, liderança de equipes.
FACILITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança
FRESADOR MECANICO
Vivência na função.
GERENTE DE PRODUÇÂO
Vivência em coordenação de pessoas e chão de
fábrica.
INSTALADOR TÉCNICO

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

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
MECANICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.
MESTRE DE OBRAS

NUTRICIONISTA
OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO
Cursando ou completo curso Técnico em Mecânica,
Materiais ou Metalúrgica. Vivência em ferramentaria,
injeção de plásticos ou alumínio. Conhecímento 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 DE 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 EM INFORMATICA

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, AUTOMAÇÂO OU

ELETROELETRONICO
TÉCNICO ELETROMECÂNICO
TÉCNICO MECANICO

-blisponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas.

OPERADOR DE GUILHOTINA

OPERADOR DE CORTE LECTRA

OPERADOR DE MAQUINA DE BORDADO

PADEIRO

PINTOR INDUSTRIAL

PRENSISTA

SERRALHEIRO

TALHADEIRA

ZELADORA

ENGENHARIA CIVIL

TÉCNICO EM INFORMATICA
TÉCNICO MECÂNICA, ELETROMECANICA,
ELETROTÉCNICA

AJUDANTE CARGA I DESCARGA
ALMOXARIFE I CONFERENTE

AUXILIAR DE PRODUçAo
AUXILIAR DE ELETRICISTA

CAMAREIRA

CONTROLADOR DA QUALIDADE
COZINHEIRA

COSTUREIRA

ESTOFADOR

ENCANADOR

MOTOBOY

Est GIOS

ANALISTA DE IMPORTAÇAo
Vivência com importação. Inglês fluente.

OPERACIONAIS
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA TRABALHO
Desejável vivência na função. Graduação Com
pleta. Pós-graduação na, área de Segurança
do Trabalho.

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

\

ESTAGIARIO EM COMÉRCIO EXTERIOR OU

ADMINISTRAÇAo
Desejável inglêsjntermediário e vivência com

planilhas Excel. Interessados encaminhar CV
para
suzana.possamai@grupometa.com

Possuir moto própria.
MARCENEIRO

OPERADOR DE CALDEIRA

I � , ..

,� � 1 I � ..
." ... ,.... . _ ..

,
,,, "

" .....
. "�I t. , •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
Alidor Lueders. Consultor· redacao@ocorreiodopovo.com.br

Novos Desafios? Ou Novas O.portunidades?
cz: econômico mundial e o brasi- inflação medida pelo IGP-M, impactando portados é superior ao dos exportados, o que

leiro certamente impactarão no cres- nos preços e custos; pode gerar a desindustrialização.
cimento e resultados das empresas. As em- - o real também se valorizou diante de Deve-se reconhecer que o Brasil não é mais

presas de forma geral sofrem pressões: outras moedas de países que competem o competidor de baixo custo. Cabe as empre-
- de preços e custos, comprometendo o com o Brasil (Rússia, Índia, China, etc.); sa procurarem estabelecer novas fontes para

crescimento e a rentabilidade;' Outrasfontes depressão de custos noBrasil: competir no mercado doméstico, procurando
- do ambiente macroeconômico, pres- - aumento do ganho real do empregado maior atratioidade e escala de produção. In-

sionando a demanda; se comparado com a inflação. Os salários vestindo na qualificação da mão de obra, vi-
- e de competitividade mais acirrada, com seus pesados encargos sociais no Bra- sando melhoria de produtividade e qualidade,

especialmente de importados em alguns sil, bem superiores a de outros países; e no desenvolvimento de novos produtos e sua

segmentos, com perda de market share e - aumento do preço das commodities .: inovação em todos os setores.

rentabilidade. (petróleo, aços, cobre, soja, etc.); Concluindo, face a todo o cenário ma-

Embora se preveja crescimento do PIB - aumento da arrecadação tributária. croeconômico e as incertezas câmbio, infla-
brasileiro, é nítida a percepção de desaque- Como limitadores da competitividade ção, etc. é hora de parar e reavaliar. Cabe aos

cimento da economia. As fontes de pressão brasileira nas exportações, pode-se citar: po- administradores das empresas reavaliarem
se acentuam e decorrem principalmente: lítica tributária, custo Brasil, câmbio, custo a estratégia e os planejamentos da empresa

- da elevada taxa de juros no Brasil em de matéria prima, burocracia, etc. E o seu envidando o seu sucesso e sustentabilidade.

comparação a outros países; reflexo pode ser verificado na Balança Co- Os enfoques certamente abrangerão:
- da apreciação do Real em relação ao

, mercial, principalmente de produtos manu- - receita e acesso ao mercado;
dólar: de um lado, e do outro, a elevação da faturados, onde o volume de produtos im- - eficiência e eficácia de custos e produ-

tividade;
- gestão de ativos;

,

- acesso a recursos financeiros para os

investimentos;
- gestão de riscos.
Além disso "levarão em consideração:

- Capital humano;
- Marca e reputação;
- Posicionamento de mercado;
- Competência para inovar.

Enfim, dado a competição mais acirra

da, a empresa deverá se redefinir integran
do conceitos de sustentabilidade, com as

estratégias chaves do seu negócio. Cabe aos

administradores (Conselho de Administra

ção e Diretoria), perceberem as mudanças e

agirem não somente em custos e riscos, mas

criarem oportunidades, investindo com no

vos produtos, atuando em novos segmentos
de mercado, visando a geração de resultados.

Cursossobrefontes de energia
Estratégico para o país, segmento depende de soluções alternativas

Em 2050, as fontes renováveis su
prirão 80% da necessidade de

energia mundial, segundo relatório
recentemente publicado pelo In

tergovernmental Panel on Climate

Change, da ONU. Não à toa, seu

desenvolvimento vem sendo con

siderado estratégico para o futuro

do país. O estudo dessas energias
alternativas, contudo, vem se desen

volvendo aos poucos.
A ênfase maior está na área de

pesquisa sobre o uso de fontes tão
diversas como o vento, o sol, os bío

combustíveis, o hidrogênio, o lixo e

até o oceano. Sim, porque as ondas,
marés e correntes dos oceanos vêm
sendo estudados na Coppe-UFRJ
como uma provável fonte de energia
para um futuro bem próximo.

- A partir de 2018, a inser

ção dessas tecnologias na matriz

energética mundial terá se inicia
do. No Brasil, vamos instalar um

protótipo experimental, que deve

gerar 100kw de energia, no Ceará
-_ conta Segen Estefen, diretor de

Tecnologia e Inovação da Coppe.
E são os alunos do mestrado e

doutorado em engenharia oceânica
da instituição que ajudarão a de
senvolver as tecnologias. Há proje
tos no Maranhão e no Pará, além de
três laboratórios no Rio. E as perspec
tivas de emprego na área são grandes, Energia eólica é uma das principais fontes de pesquisa

DNULGAÇÃO

já quê O setor deve crescer muito
nos próximos anos.

- As oportunidades surgi
rão nas empresas pioneiras. A
tendência é que o setor elétrico
comece a contratar especialistas.
E novas empresas já começam a

·surgir. Até na universidade ve

mos isso - destaca Estefen.
Os estudantes que ingres

sam no mestrado ou doutorado
da Coppe, instituição brasileira

que mais investe em fontes re

nováveis, podem escolher outras

linhas de pesquisa em que vão
trabalhar diretamente no desen
volvimento de projetos tão diver
sos corrio o ônibus a hidrogênio;
o trem flutuante (alternativa ao

metrô); e a geração de energia
através do chorume produzido
pelo lixo urbano.
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universidade'
Deccno defende adiamento da vida

pro
h

sionaL ão-acadêrllicos,
"invadiram" as pós stricto sensu

Adecana de Pesquisa e Pós

Graduação da Universida
de de Brasília (UnB), Denise

Bomtempo Birche de Carvalho,
diz que o perfil dos estudantes
brasileiros de mestrado e dou
torado está mudando. Segundo
ela, a pós-graduação stricto
sensu deixou de ser uma op
ção apenas para' quem pensa
em seguir a carreira acadêmi
ca. Profissionais que já atuam

no mercado e buscam aperfei
çoamento' assim como funcio-

nanos públicos e concurseiros
interessados em enriquecer o

currículo, formam um novo pú
blico nas instituições de ensino.
A decana, cujo cargo equivale
ao de pró-reitora nas demais
universidades do país, observa
também que cresce o número
de estudantes que emendam
a' graduação na pós, retardan
do o início da vida profissional.
Para ela, essa escolha, para quem
pode se dar ao luxo de começar
a trabalhar mais tarde, é o ideal.

.....................•.................................................•..

,O perfil dos· estudantes de
mestrado e doutorado está mu

dando?
Denise Bomtempo: creio que

há uma mudança muito boa,
uma recomposição desse perfil.
Hoje, o interesse não é só para
a pesquisa e a docência. Temos
uma demanda muito grande, e aí
eu estou falando mais da univer
sidade de brasília, de pessoas que
atuam no campo profissional e

têm buscado também a formação
em pós-graduação stricto sensu.

Justamente para aplicar esses co

nhecimentos no trabalho.

Isso ocorre só em brasília ou

se repete em outras cidades?
Denise: acho que é uma reali

dade brasileira.

Ou seja, a pós-graduação
deixou de ser uma opção só para
quem pretende seguir a carreira
acadêmica.

Denise: com certeza. E não

só para quem quer se qualificar
melhor para o trabalho. Hoje
uma formação de mestrado e

doutorado conta como incenti
vo à progressão funcional. Isso é
uma realidade das carreiras, dos
concursos que vêm sendo reali
zados pelos órgãos federais. A ti

tulação vale muitos pontos. É um

capital simbólico, um título que
tem valor agregado, no momento

da competição. ' .. ,

"
..

:. �

A senhora nota uma geração
de alunos que emenda a gradua
ção na pós, e só para de estudar

depois, adiando o ingresso no

mercado de trabalho?
Denise: temos áreas em que

isso é realidade, não todas.

É positivo os estudantes fica
rem mais tempo na universidade?

Denise: acho superpositivo
continuar na universidade. Há

controvérsias, porque tem uma

tensão dos pais para que o filho
termine a graduação e vá para o

.

mercado de trabalho. Mas uma

pós-graduação dá outro nível de
discussão e reflexão. O estudante
tem que demonstrar uma auto

nomia intelectual para enfrentar
o problema de pesquisa. Enfren
tar teoricamente e metodologi
camente. Ele vai ter mais matu

ridade depois para o mercado
de trabalho. Pessoalmente, acho

que é o ideal.

Mesmo se a intenção não é

seguir carreira acadêmica?
Denise: exatamente. Incen

tivo muito meus estudantes de

graduação a seguirem na carrei

ra universitária, não como do
centes ou pesquisadores, mas a

completarem sua formação. Isso

dá uma outra visão de vida e do

que é o conhecimento.
Por outro lado, uma grande

parcela de formandos não i��,'

Denise Bomlempo: 76 programas de pós sbicto sensu e 35, lato sensu

gressa na pós ...

Denise: o mercado de traba
lho está muito aquecido. A gama
de concursos que tivemos recen

temente incentivou o estudante

a, nem bem terminada a gradua
ção, fazer concurso. Nas áreas de

engenharia, o estudante termina
os dois anos do ciclo mais básico,
começa a ter disciplinas especí
ficas e o mercado já está aberto,
com estágios remunerados que
pagam mais do que em outras

áreas. Mal têm tempo de termi
nar a graduação, porque estão
inseridos nas grandes empresas.
Esse aluno tem que ser incenti
vado para que continue fazendo
um mestrado, um doutorado.

Qual a situação da pós-gra
duação nQ Qra�il);l.QjÇJ, . . . . ... ...,

Como é a oferta na unb?
Denise: temos hoje 76 pro

gramas de pós-graduação stricto

sensu, incluindo qs mestrados

profissionais. São 68 mestrados

acadêmicos, 56 doutorados e

oito mestrados profissionais,
Em que áreas vamos bem? nas áreas de conhecimento das
Denise: biotecnologia, por mais tradicionais às mais mul

exemplo. A gente tem investido tiéiplinares. E temos cursos de

bastante, até na própria UNB. especialização: até 2010, eram

Em nanotecnología,' a unb tam- 35, geralmente demanda�os
bém tem um instituto nacional por órgãos governamentais. E o

de ciência e tecnologia. :N�. á!.e�:. � l��q:·��:q.��:· �. ". �: .. ::::.: � ,

Denise: cresceu muito nos úl
timos 20 anos. Estou falando de
mestrados e doutorados. É uma

pós-graduação que tem incen
tivo do governo federal bastante

importante, em termos de finan
ciamento de pesquisas, principal
mente a partir dos fundos seto

riais. E, por conseguinte, a massa

crítica, ou seja, o número não só de

programas de pós-graduação, mas
de áreas estratégicas para o país,
também cresceu muito. É lógico
que temos áreas em que ainda é
necessária a indução de formação,
principalmente nas tecnológicas,
algumas engenharias, como a de
recursos hídricos.

Faltam cursos de pós-gradu
ação nessas áreas?

Denise: temos cursos no bra

sil, mas ainda são áreas que ca

recem de recursos humanos e de
investimento em ciência e tecno

logia. Posso citar as que me vêm
à mente agora: engenharia de re-

_

cursos hídricos e ciências do mar.

São áreas estratégicas em que nós
"

temos que fazer investimento

ainda, talvez até no exterior.

de geologia, geofísica. São áreas

estratégicas que nós temos for

mação de recursos humanos de
alto nível. Na própria área de me

dicina e biologia também.

A avaliação periódica dos
cursos de pós-graduação, con

duzida pela capes, fez bem para
a pós-graduação?

Denise: a avaliação fez e faz
muito bem à pós-graduação,
porque cada programa tem, a

partir daí, que criar suas me

tas e superá-las. Os problemas
são apontados pela comissão
de avaliação, ou seja, pelos
próprios pares. Apesar de tudo,
creio que o sistema de avalia

ção, apesar da complexidade,
faz muito bem, qualifica, instiga
o aperfeiçoamento e a busca de
uma produção de conhecimento
mais qualificada.
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Curso ensina estratégias
destinadas à Bolsa de Valores
Capacitação financeira acontece entre os dias 28 a 30 deste mês; em Jaraguá do Sul

çuem já entrou para a Bolsa deValo
res sabe: é um mercado eletrizan

t sobe e desce dos gráficos empol
ga, mas por outro lado, levanta muitas
dúvidas sobre como agir no momento

certo, controlar as emoções e, é-claro,
obter lucratividade.

Para aqueles que já descobriram
esta emocionante forma de investi

mento, mas pretendem aperfeiçoar os

conhecimentos nesta área, a TB Inves

timentos, escritório afiliado à XP Inves

timentos, em Iaraguá do Sul, promove
o curso 'Aprenda as 7 estratégias mais
vencedoras na Bolsa'.

A capacitação acontece nos próxi
mos dias 28, 29 e 30, das 19h às 22h30,
na Avenida Marechal Deodoro da Fon

seca, 1.188, sala 301, no Centro. O custo

é de R$ 290. As inscrições podem ser

feitas através do telefone: (47) 3055-

7101, com Marília.

Sobre o curso

Este curso é indicado para pessoas
que já fizeram o curso 'Aprenda a Investir
na Bolsa de Valores', também promovido
pelaXf ou que já possuem conhecimen
tos básicos sobre o mercado financeiro.

Aprenda as 7 estratégias mais vencedoras
na Bolsa de Valores' apresenta dicas para o

investidor saber comprar ações em baixa e

vendê-las quando estão em alta, como pro
teger os investimentos nos momentos de

incerteza, operar na queda dos mercados e

também de forma conhecer os sistemas
mecânicos que envolvem o assunto. As

aulas também abordam a importância
de controlar o lado emocional durante as

difíceis tomadas de decisão, tão comuns

no meio econômico.

Técnicas de negociação pelo método de

Harvard é tema de palestra em Blumenau
A Câmara de Indústria e Comércio Brasil

Alemanha traz a Blumenau João Marcelo Fur

lan, que ministra, no próximo dia 28 o curso

"Técnicas de Negociação", pelo método de
Harvard. Reconhecido pela experiência e espe
cializações realizadas na Itália e nos Estados Uni

dos, Furlan vai abordar diferentes temas, dividi
dos em quatro módulos: avaliando habilidades,
preparação, núcleo de negociação e fechamen
to. Com 8 horas de duração, o curso inicia às 9h
e será realizado no Vienna Park Hotel.

O objetivo do programa é desenvolver a ca

pacidade de negociação em profissionais de
diferentes segmentos. Os participantes esta

rão aptos a negociar da melhor maneira, pela
condução de processos táticos e estratégicos e

construção de soluções competitivas e susten

táveis. A participação no evento custa R$ 290

para associados da Câmara Brasil Alemanha e

R$ 580 para demais interessados. Inscrições po
dem sér feitas pelo e-mail relac4.blu@ahkbrasil.
com ou pelo telefone (47) 3336-4515.

Empresa solução eletrônica industrial
Eletrônica industrial

Jaraguá do Sul - Bairro: Centenário
Contrata:
·Aux. Administrativo (f / m) ..:.. com experiência em admin

istração, atendimento a clientes, dinâmico e organizado.
Salário r$ 1.000,00 + Vt + vr

·Tecnico eletrõntco=- com experiência em manutenção
eletrônica e automação industrial. Salário r$ 1.500,00 +

Vt +vr

Interessados enviar curriculo para solução@solu
caoeletronica.Com.Br / ou ligar para agendar entrevista

com vanessa (41) 3538-0028.
• ,. , ... ." J ..... -

j • I ,,: t t � , I.. " I �
.

KELLY ERDMANN

1
'Ui

Capacitações referentes
às bolsas de valores
ensinam como faz.

investimentos IuCl'ativos

Sobre o

palestrante
João Marcelo Furlan é di

retor Executivo da Enora Lea

ders, mestrando pela Università
Commerciale Luigi Bocconi, em

Milão (Itália), especializado em

Negociação Avançada e "Deal

Design" pela Harvard Negotia
tion Institute e é administrador
de empresas pelo Insper (Ibmec
SP). Atuou nas áreas Comercial e

de Marketing da Whirpool Cor

poration (Brastemp, Consul, Ki

tchen Aid) no Brasil e também
atuou como gerente de. Marke

ting naAssociated British Foods).
No exterior, foi diretor de

Marketing e Vendas da Headway
Dynamics. Atuou também no

terceiro setor, no Instituto São
Paulo Contra a Violência e foi co

ordenador do Comitê de Empre
sas do Compromisso Campinas
pela Educação. É diretor de even-

,
tos da ABRH (Associação Brasi
leira de Recursos Idumanos).. - � .
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Inscrição acaba na segunda- eira
ARQUIVOOCP

�----------�----------------------------------

Concurso da Polícia Militar de Santa
Catarina pretende preencher 500 vagas
poreo curso de formação de soldados

Termina na próxima segunda
feira, 27, as inscrições para o

Concurso Público da Polícia MIli
tar de Santa Catarina. O objetivo
é preencher 500 vagas no Curso
de Formação de Soldados, para o

sexo masculino. As inscrições de
vem ser feitas pela internet, atra

vés do site www.cfsd2011pmsc.
ieses.org. Será cobrada uma taxa

de inscrição no valor de R$ 80.
A remuneração no período do

curso será de R$ 1.943,68. A SSP

(Secretaria de Segurança Públi
ca) informa que, após a conclu
são do Curso de Formação de

Soldado, somando-se estímulo

operacional e adicional 'noturno

o vencimento poderá alcançar
R$ 2.435,51, não incluídos even

tuais vantagens pessoais.
As provas objetivas serão ,

realizadas na data de domingo,
17 de julho, no local e horário

que constar do Documento de

Confirmação de Inscrição, de-

vendo os candidatos optai por
uma das cidades de Blumenau,
Chapecó, Criciúma, Florianó

polis, Itajaí, Ioaçaba, Joinville,
Lages, São Miguel DOeste ou

Tubarão. O gabarito oficial das

provas objetivas será tornado

disponível na pagina da empre
sa organizadora do certame, até
as 10 horas de segunda-feira, 18
de julho de 2011.

O Concurso Público terá vali
dade de um ano, a contar da data
de publicação do ato de homo

logação classificação / resultado

previsto em Edital, podendo ser

prorrogado por igual período, a

critério da Secretaria de Estado
da Segurança Pública de Santa
Catarina.

Remuneração pode
chegar a R$ 2,4 mil

'.

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

BACK RH SELECIONA PARA SEUS CLIENTES 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

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

41 2101�0500
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leier.imb.br
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.··LEIER
"

IMÓVEIS.

41
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

www.leie_r.imb.br

l381

RS, 1 OO.�OOO,OO RS 1.?O.QOO,OO R$130.00QjQO R$150�Q:OO,OO

L326 L264 l358 . L374

R$ .2:10.000,O�
.

bâ6D,

(
I

.

.

. R$ 215.�OP;OQ R$ ?50.000,OO,.

l388
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-41
-' 'LEIER

. .

Av. Marechal Deodoro, da Fonseca, 1698
,

www�leier.imb.br

1 D piso, 1 sala comerclal de
110m2 com banheiro social, 1

piscína e 2 vagas de garagens.
2° plso, 1 suíte + 3 quartos, 2

salas, cozinha. 1 banheiro sodal
e 2 varandas" Área da casa

, 360m2, Área do terreno 377m?
Aceita imóvel na negociação.

Barra do Rio Cerro Nova Brasília Jaraguá Esquerdo L372 CentroL43 L317

Vila Nova ;
.,

\
�

,

' "t212
.: .;�

, ,."

. '.:�:::.}::: ...: .. ,.:":'
Centro1.:369

Centro
. ,

L36S
..

.. '." ,.';'.'; Centro
'" \" �.,' \

Vila Nova
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itaivan

\

.

------�www.itaivan.com.br (47) 3_055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SCIMOBILIÁR.IA

<Casa de.alto pad rão, tota I mente nova
'i-:"",

.',. _Vo o_,

�
.'

��.:\�:�'�:,�;�)i.;!,:'1
� surte cl closef:r; 02 derni su íI��;�;r;: _

.�

� ':
-, . i'

� , '. �

- Área Imóvel: :;213, 79.m2�r
,

r.__ .,.

.'_
-

�'" ..
•

J ,�. "

I
•

-

•

1

,-

a... --':', ,.,:\:('
,

•
°

- Apartamento
. totalmente novo,

- 100% reformado

- Localizado nó 10°

Andar

- Sol da manhã

- 02 vagas garagem

- Valor sob consulta
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itaivan·
)

;,W

ii'
./41

"""""�··�·-·-�-;'ww.itaivan.com.br (47) 3055 3412.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1'048 - Centro Jaraguá do Sul - SCIMOBILIÁRIA

�,:�r:�
...

.. .

,.�r- :._Af.}ãrtamentos com suíte+ 02, dorm
• Área Prívatlvá a partir de 101,25m2

, • Próximo ao centro . .

-

.

", "

'�,
• :'..,;, ,-\o-

• Entrega Julho/2013

. � .

"

,

• Opção de 2° vaga de garagem.
'1. '. •

• Valor a partir de R$196.000,OO.

:_,�t\�artamento
, 'oh-".'

diferenciado:
Suíte máster + 02
'-'. .dorm

.

""._,
.;,. .

.: . varandões

02 vagas 'garagem
Área Privativa de ..

232m2

;' '.�: .;,��:t ....

�

.. '.p-,:�,·.� '... t I .,

. " .. ", _., 1

Cobertura Dúplex;
Suíte méster + suíte +

02 dorm

02 vagas de garagem
Deck com piscina'
Ârea Privativa de

224m2

Valores sobre consulta. f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esqui�a com Rua Marina Frutuoso)
- ,

,

Centro - Jaraguá do'Sul - SC
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-�"., ":.' Pla'ntão:479107.1988 "::
o

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com
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Rua Guilherme Dancker,'161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro ..:. Jaraguá do Sul - SC
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;
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. - . , • "atendimento@megaempréendimentos.comEmpreendimentos Imobiliários ;

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓD. 157 - Oondominto Nascente
das Águas, chácara com área de

20.735,70m2. Escriturada, água
corrente, ótima área plana. LINDA

VISTA E APENAS 10 KM DO CENTRO
DA CIDADE. RS 78.000,00

TERRENO· CONDOM. FECHADO
JARDIM CRISTINA .'

CÓD. 388 - Imóvel em condomínio de alto padrão,
pronto para construir, contendo área total de 1.412m2.
R$ 280.000,00 - Aceita parcelamento em até-24 x ..

SOBRADO - VILA LENZI
OPORTUNIDADE

CÓD. 190 - Excelente rnóvel
contenco �ea de 320m2, .cont�ndo

1 suíte rnáster.ô dortriitóri0s, cozínha
_ �;r_ ," "'"<.i'''-

mobiliada, área de festas, 4-vagas
de garagem e demais deper:JCIências.
Localizado na RUa Marcélo Barbi,1166.

Ac. imóvel como parte de pagto.

DE .R$ 350 MIL
POR R$ 260 MIL

GUARAMIRIM - Localizado

estrategicamente na SR 280, ao lado da
.

.Faculdace 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
SR e facilidade de acesso para carga e

descargaConsulte·nos!
IMÓVB.COMERCIAL·CENTRAL

CÓD 145 - Localizado na Rua Antonio Carlos

Ferreira, possui ótima frente e díspoelcão para
escritório ou clinicas. Contém terreno com

450m2 e área construída de 192m2•
R$ 420.000,00

RESID. FELlCI'TÁ � NOVO
.

CÓO.153 -Apartámento contendo 1 suite,
1 quarto, sala de estar{jantar, sacada C/' .'

churrasqueira, cozinha, lavanderia, bwc .

social e 1 vaga de garagem. Prédio c/
elevador e ótima localização,

De R$170.000,00 por R$160.000,00 -

Pronto para morar!

Localizado próx a Verdureira da Raquel.
Possui 1 suíte, 2 quartos, banheiro social

moblllado; sala estar/ jantar e cozinha _

integradas, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 2 vagas de garagem.
Área Privativa de 95m2, R$ 225.000,00

SOBRADOCOMERC�·CENTRO
CÓO.192· -Localizado de-esquina

na Ruà'Barão do Rio Branco, Centro.
Terrenõcom áreá de 553m2 e área
construída de 200m2.Consulte-nos!

C6D.195 '- CENTA9��M*a�D.to
novo, muito bem locahZado próx>Eio

"',. ,Mgelcini:CO�é!T\ 1 su�e, 2 quartos,
sala de estar/lantar, sacada C/,

churrasqueira, cozlnha mobiliada, bwc
social, área de servíco e 1 vaga

de garagem. Área privativa de 84m2•
RS195.000,00

SOBRADO ALTO PADRÃO • CHAMPAGNAT
CÓD. 166 - Imóvel exclusivo, conta com arquitetura moderna e ambientes

finamente decorados. Localizado em região nobre da cidade e acabamento
diferenciado para os clientes mais exigentes. Terreno com área de 784m2 e

área construída d ,459m2• Solicite mais informacões desse imóvel!
. � �

..

., Editícto 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!

Amplo apto com área privativa em,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/

jantar, cozinha integrada, sacada c/

churrasqueira, bwc social, lavanderia
. e 2 vagas de garagem. Sol da

Manhã. R$ 290.000,00

, .

1
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• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.

Apartamentos com área total de 217,17 m2

VENDAS
..... ;." .....

:.....
':-:./

iii
Enlpreend;m�m� Imo!>ilitriOi

47 3372.161�

- Hall de entrada mobiliado; - Revestimento de piso cerâmico;
-2 elevadores; -Garagem privativa; -Acodemlc climatizada e equipada;
- Salão de festas com espaço gourmet mobiliado;
• Preparação para ar-condicionado tipo split na suíte; • Sacada com churrasqueira;
•Medidores de água e gás individuais;
• Reutilização da água da chuva em áreas comuns.

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

473372.1616

-Apartamentos tipo 1,2,4 e 5: Suíte + 2 Quartos;
-Apartamentos tipo 6: Suíte + 1 Quartó;

- ,

•Apartamentos tipo 3: 2 Quartos;
-Cozinho: .Área.deserviço; ·Uving;
• Banheiro social; • Socada com churrasqueira;
-Garagem.

'

• ik c\�lik· w.'I c: !$i 1\�'S9l/M, :;Ifu:':lKl��q� -::� !�stt:; (tr.ltiáz} !lt!�� n1tl1��; ��.lJWl m��!� (!ncre! d� >��ê4i
Q: 100':\'1$, 1lS�:'J! (00'10) ::iijUf:.'õ :nr:t(::::t:j.f,;; �(C��'l'Io)liflj r(:p:e;.x:I'll\�(-Sf!C) IltMq��: � n:r.:liC:'. r.ikl �C!l',f::",im �rt� :r.�(-g1ç.l:�(i ri1: f�:�t·!C).

D i:�,,'!Í � :1I:l:!ijl:t a.11�m);$ �;éi(too �I) IfW!liCiiGll!ei.!.iiiiw, �:j.;:tid� i!3\'::I iIl\Jl.i�iil,:��::» �:rt:�?li �iq;)ii�!)j;:a; sen ;;'t','ll) :,ri:':N.
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PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

'Ruà Barão do Rio Branco, 557

, .Jaraguã do Sul - se

(ª3�lir®
L COMERC........,"-

,

'i� _ A' "� j ,c:� Apto. co� mo�jf!a, 'suite + ,02
- Apto ,Novo> sUite'+ 02',donnit. 98,04' '" !,: 'dormltonós,; VIla Nova. Duass.
m2 privativo. Sacada com churrasqueira sacadas amplas, 01 c churrasqueira

de 8,00 m 2. Localiza. Central, prox. a e outra na sune, Area 94,80 m2
,

Justi a Federal. - COD 716 privativa - COD 717'

Excelente terreno comercial·fr,1.4�;·p,laflo,
rnais.,'alto quê:'a rua, área construída � 149m2

'com escritório independente - COQ 73�_

Suíte+3 dorm.2 Vagas de garagem.
,

Excelente padrão de residência,
localização pnvilegiada, rua sem saída.

Piscina e área de festas - COD 184

Ótima casa residencial, contendo
suite + 2 dorm, sala 2 ambientes,

bwc social, cozinha, área de
servelço, garagem - R$187 MIL -

, COD 831

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

ano e plano - COD 722

- , ,

Apto 03 dormitarias, sendo 01 suíte.
Lateral 50 metros da praia. Meia praia.

01 vaga de garagem - COD 723

Apto com suIte + O� dorm, 2 vagas
de garagem, ótimo ponto comercial

- R$390 MIL - COD 714

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

vagas de garagem. R$159.000,00,
, ode ser financiado - COD 731

<
'

,

• SALAS COMERCIAIS • CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2
privativos + 10 vagas de garagem, sacada
aberta. Pode dividir em salas de 100m2.

, ·CASÁS'
, ',_ - • CENTRO • Residencial Dubai. apartamento

• CENTRO - CASA PARA-LOCAÇAO COMER· . saa 2 ambientes, sacada com churrasqueira, 1
CIAL, 155m2 consbVldos, terreno 355m2, 2" suite + 2 dormitórios; cozinha, área serviços,
salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, gara·, garagem, fino acabamento R$1.200,OO+txs.
gem,' edícula. Aluguel R$3.750,OO + txs.

• VILA LENZI . Sobrado com sala, 3 porm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condominio
fechado, churrasqueira.• R$750,OO + taXas.

• CENTRO .' (em frente ao Colégio Jara
guá), Excelente sala comercial (decorado

, por arquiteto), dividida em recepção + 3
salas, banheiro e copa mobiliados. Possí
bilidade de negociar mobilias. R$1.500,00.

• BARRA . sala comercial nova, 101 m2
com mezanino, 2 WC, instalação pronta
para spl�. R$1.1.00,00
• CENTRO . Salas dividida em :3 amol
entes repleta de armários, 2 banheiros,
hall, recepção, copa. R$850,00
• VILA LENZI . Sala comercial 50m2 com
banheiro. Aluguel R$430,00+txs.

• CENTRO . Ed. San Gabriel. apartamento
sala, sacada, 2 quartos� banheiro, cozinha,

,

área de serviços. Aluguel R$590,OO + txs.

• CZERNIEWlCZ· apto sala, 2quartos, sacada' ,

'com churrasqueira, cozinhêl/área serv., gara·
gemo Aluguel R$550,OO. '

• TERRENOS' ,

• BARRA do Rio cerro- terreno comercial
com área de 1.044,5m2.1. próximo ao Suo
perm. Brasão. Aluguel Ri)1.200,00

• GALPÕES

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

•APARTAMENTOS

• CENTRO· ED. MAKTUB, prédio novo, aparo
tamento com excelente acabamento, sala, 2
quartos, 2 sacadas sendo 1 com churrasqueio
ra, cozinha, áreà de serviço, garagem. Aluguel
R$730,OO.

• BARRA· apartamento 1 quarto, sala, coz

inha, área de serviços, garagem. R$500,OO.
Condomlnio R$60,OO com gás. Apto '4 sUfies, 4 vagas de garagem,

piscina aquecida, Salão de festas '

.

com churrasqueira, sauna, heliponto
- Localização Privilegiada - COD 269

Prédio c/piscina, espaco gourmeV
fitness, playground, elevador social/
serviço, portão e porteiro eletrônico.

SuHe + 2 dormitórios, sacada c/
churrasqueira, 2 vgs garagem .

R$230.000,00· COD 202

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088
•

:J'. '..lo ...

Rua 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

Acesse nosso site: }

www.vi.venda·imoveis·.com

R$ 210.009,00

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

.

vaga de garagem. R$116.000,OO
.

ÁGUA VERDE - REF 2867 - casa alv. c/ SÃO LUIS - REF 2894 - casa alv. 222m2 II VILA RAU _ REF 2939 _ casa alv 150�i, � JARAG4�. ESQUERDO - REF 2854 - clLHA DIA15FllG�EIRA
-

REdF 2491201 ;-
terreno de 490m2 - c/ suíte, 02 dorm. I cf

' .,,'. .... .

... ?f� casa alv. 1�pm2 e terreno de 350m2, c/ asa a V. m eterre,no em,156m2 e área total de 600m2, Suíte, 02..
/.

. ,. r SUite, 02 dorm., salâtde estar; sala .de l S 'ít 02 d' ,�
I d sta /. h c/Ol suite 02 dorm area de festas

I dorm sala de estar/jantar;' dispensa
. sala estar Jantar; coz., lavand., escntono, rl jantat lavabo coz bltllcif"ãrea de ,(ê�5 �. � t

u e,
.

'!'Irm., sa a e e .r. Ja_'!'f'.r;, çqz:, / h' .

., .

• !' .,

R$350000OÓ '. área de festas R$280.000,OO �
,

/'
., "'6'6:''': "00

. .,�)� _'" bwc;/lavanderiêÍeJ�ara.gem.";: ,/j, c c urrasqueira, garagem. para
I· cOZ.,.,

. (d )
� garagem p 02 carros. N},330.00Q, ':'. 1 "r."S$ 250 OOo'()(f- . "

'. ,." '!- . 03 carros R$ 235 000-00
_��I �"""""""

,:""","

*1

VILA RAU - REF 2574 - Casa alv.
109m2 e terreno de 330m2, c/Dl
suite, O?;..PQr!n" área de festas, ga-

Já�rn·p�ra.;02 carros.
: R$,235.000,OO

BARRA DO RIO CERRO - REF 2917 '

Casa gemo 71m2, área total de 175m2, I
02 dorm., sala estar/jantar; bwc (c/ !
box),área de festas c/ churrasqueira e !

garagem: R$ 140.000,00' I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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nooo� Cãs'á':Viià'Novâ �
.'

Om 05 'qUartos, 'Salá;
cozinha e copa conjugadas, área de serviço, 01
bwc, garagem pra até 03 carros. R$700,QO
L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1
suite, 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem.R$800,00 .

L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suíte,
02 quartos, sala, copa, bwc; cozinha, área de
serviço, área de festa, garagem para 02 carros.

R$1.250,00
L 1028 - Casa - Centro - Com 03 quartos,
2 bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço,
garagem. R$2.200,00

.

L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quar
to, sala com sacada, bwc, cozinha, lavandena e

garagem.Cond. Aprox. 100,00 R$480,00
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03
quartos, 02 bwc's.sala, cozinha, área de servi
ço, 01 vaga de garagem. Cond. Aprox. 100,00
R$700,00 .

L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro -

Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
com churrasqueira.Cond. Aprox. R$100,00
R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte
+ 02 quartos, sala, cozinha, área de serviço,
sacadã com churrasqueira, vaga garagem. Cond.
Aprox. R$130,00 R$850,00 "

..

L2045 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quar
to, sala com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e

garagem.SEMI MOBILIADO Cond. Aprox. 100,00
R$570,00 '

.

L2046 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quar- .

to, sala com sacada, bwc, cozinha, lavandena e

garagem,Cond. Aprox. 100,00 R$520,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com D2
quartos, sala, cozinha, área de serviço, garagem,
R$610,00 Não tem condomínio.
L2052 - Apartamento - Ilha da Figueira - Com 01
suite, 02 quartos, sala, cozinha, sacada, bwc, q.l
vaga garagem. Cozinha e quarto mobiliados e 02
splints instalados. R$780;00 .

L2053 - Apartamento - Barra do Rio Molha -

Com 02 quartos, sala, BWC, Cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e 01 vaga de garagem
R$580,00
2062 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos,
sala, cozinha, area de serviço, bwc, 01 vaga de .

garagem. R$680,00, Oonc, 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 aprexlmadarnente 40 m2 com -:--
·bwc. R$500,00

, .
_'

.

L3007 - Sala Comercial- Centro - Area 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 Bwt. R$800,OO .

. L3020 - Sala Comercial - João Pessoa - Com
.

210m2, estacionamento na frente; R$2.000,00
L3021 - Sala Cometcial- Centro - Com 50m2•
R$460,00 .

.

L3022' - Sal� Comercial- éélJ!ro - Com 10Qm2,
02 bwc. R$3,:200,00' .

.

.

,

L30�3 - Sala CQmercial- 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,
estacionamento privativo. 230m2 R$2.900,00
L3032 - Sala Comercial - Centro - Com dois
andares área total construída 370m2, estacio
namento amplo e privativo 1° piso com dois
banheiros e uma área para cozinha, 2° piso com
um banheiro. R$4.500,00
L 3033 - Sala Comercial - Centro - Com dois
andares área total construida 370m2, esta
cionamento amplo e privativo 10 piso com dois
banheiros e uma area para cozinha, 2° piso' com
um banheiro. Medindo 370m2. R$4.500,00. .

L4003 - Galpão - Barra Rio Molha - Com 520m2
- com recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem
grande 2500m, murado. R$4.500,00
L4p04 -: 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 aproxi
madamente 1.600m3• R$6.660,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa cf 1 suite cf closet +

2 quartos, Wc soc,ial,
Ampla sala de estar e jantar..
Varanda com churrasqueira, .

2 vagas de garagem cobertas.

or·

.. , � ... " � • # .. .. • .. l' " .. .. 'f .. ., , .. ., " .,. t l' l' • • • • " " .. ., " ". • , y '" ... , " � • • • • t .. t 'II" ., 't" ,. 'f ..,. Y
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-Aptos e ou

, dormitóríos, com suíte
- Opção de segunda vaga
de garagem
- Sacada com

churrasqueira
- Pré-instalação em split e

teto em. rebaixo de gesso
- Acabamento em massa

"

corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Salão de féstas e play
ground
- Medidores individuais de
água, luz e gás
- Portão e porteiro
eletrônicos

'

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$450,OO
H672 Casa de Alvenaria - 01 suite + 01
quarto toda mobiliada Valor:R$800,00

APTOS:
H416 Quitinet - 01 Quarto, Sala. Cozinha,
Lavanderia, Bairro Nova Brasília, Valor
:490,00 Rua João Planicheck Apt 05
H584 Apartamento San Thiago - 02 quartos
Valor: R$490.00 :+ 11 O ceno,
H585 Apartamento Vargas - 02 quartos
Valor R$550.00 + 110 cond.
H562 Apto com 01 suite + 02 qtos. Centro.
R$700,OO + Cond.

'

H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio Cerro
R$550,00.+ cond. ,', _

H567 Apto com 02quartos + dependencia
empregàda, Centro, R$700,OO + Cone.
H582 Apartamento Residencial - 02
Quartos, sala. cozinha, area de serviços
Bairro: Ilha da Figueira VaIQr:R$600,00
H583 Apartamento San Miguel - 02 quartos
Valor: R$600.ob + 70 cond.
H586 Apartamento Caetano Chiodini 03
Quartos, sala, cozinha, 02 Wc 02 sacadas
Valor R$750,00 + Cond, Bairro: Centro.
H656 Apto com 03 Quartos - Nova Brasilia
R$550,OÓ
H742 Casa Comercial 06 salas, patio para
estaclonamerto. Bairro: Centro R$ 2.250.00

Ótima Localização!
Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau

Entre Marisol e Weg

-Apto de 03
quartos, sendo
01 suite - Ar

: split e piso
i

porcelanato
, retificado

- Entrega
Dezembro 2011
- Vila Lalau.

H120D Apto com 02 quartos e demais
dependencias. Próximo a Prefeitura.

ACABAMENTO DIFERENCIADO.

H204 Residencial VIVER BEM com

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

parcelas mensais de R$500,OO Até a

liberação da documentação.

ALUGUEL COMERCIAL:
H710 Sala comercial com 60m2 - Nova
Brasília, R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. -

Centro. R$670,00 + IPTU
H723 Sala com. com 70m2• Centro.
R$490,OO + cone. + IPTU,
H724 Sala comercial com 76m2 - Santa
Luzia. R$399,OO
H726 Galpao com 520m2, Vila Nova
R$4.500,OO
H730 Sala com 100m2, Centro R$1.500,00.
H731 Casa com 6 Quartos - Centro
R$1.200,00.
H740 Casa Comercial - 02 quartos 01 Suite

Bairro_ Centro R$5,OOO,00
H741 Galpao com 1.125 m2 Poser ser,
dividido em Q2 Valor R$11.250,00

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2, no Czerniewicz com. '.

01 quarto mais suíte. Rua Nivaldo Pereira.
Vàlor R$220.000,00

'

H131' Vende-se'casa Alvenaria Barra do rio
'

cerro com S'SOm2'de área total. casa com

140m2, mais' 02 casa com 50m2 cOacta unia'
aceitasse casa na praia e apartamento valor
do imóvel:S260,OOO,00

"

H130 Casa com 192 m2 de área construída,
terreno com 375m?, com 01 suíte lJ1�íS,02
Quartos, e demais dependências, escritório,

garagem, churrasqueira. Casa totalmente
legàlizada. Bairro Centro. Valor 380,000,00,

H205 Duplex frente com moveis e

,/ eletrodomésticos, 148,45m2 área interna. _� ,
" <, ,_' _.

' : ',,�'
Prédio com elevàdor, Piscina, salão de festas' ':" ,Apartamento com 95, m2 privativo.
com duas churrasqueiras e fomo para Piz2a!' .01, suite, Q2 ·Oüàrtbs cóm-duaS$'3Qadas.

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.
\ .. ; :caair(P Nov� Brásilia. ValQ.r 190:000,00

, � ',0. ,.... �

Casa de Alvenaria no Amizadê 20,OOOm2
de terreno. Valor R$1.200.000,OO

\
.;

1,
,

�lI Apartamento com 02
quartos, rebaixo em

gesso, moveis sob
medida, com

70m2,area interna,
"

, ,

pronto para
financiamento. Valor:

,R$130.000,OO '..

Bairro: Agua Verde. _'

r\
\

<.,
"
"

','
"

\
\

H450 Loteamentos - Beira Rio com 458 m2
x
'\
\

,� Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SE ANA, 25 .: 26 DE JUNHO DE 2011 i IMÓVEIS I 15

Fachada - Rua Leopoldo Janssen

/\
)(' 06 Opções de plantas a: sua escolha;
>4- Otimização dos espaços;
*" Planta versátil e funcional;
>\- Iluminação natural e privilegiada;
� Perfeita orientação solar;
>\- Preparação para climatização;
>\- Medidores individuais de água e gás;
>\- 02 Elevadores;
* 02 Apartamentos por andar;
>\- 22 Apartamentos.

POR Q!JE É PERFEITO PARA MORAR?

Tomar café da manhã ou desfrutar o churrasco com os

amigos numa varanda ampla e ensolarada, observando a

exuberantevista da cidade.

Ver sua família se divertindo na piscina, na

brinquedoteca ou no salão de festas, com conforto e

segurança.

Receber seus amigos e sentir-se orgulhoso por morar

num prédio tão bonito e confortável.

Morar bem, sentir-se bem. Desfrutar suas conquistas e

viver intensamente a sua felicidade. Aproximar-se do

equilíbrio.

A PROMA dedica -se avocê.

POR (l1JE É UM ÓTIMO INVESTIMENTO?

Adquirir o Milano Residenziale lhe permite direcionar

seus recursos a uma' construtora sólida e confiável,
contar com a qualidade em cada detalhe e usufruir da

moderna tecnologia com sustentabilidade.

Ver seu patrimônio valorizado e reconhecido pela marca

PROMA.

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 econômica federal. Entrega em

maio deste ano. Tr: 9233-8008 com

Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto. Tr: 9159-9733.

CASAS
·ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se casa de

alvenaria 100 m2, terreno 420 m2, 3

quartos, sala, cozinha, WC, área de

serviço, garagem com churrasqueira,
livre de enchente. Liberada para
financiamento.Estuda se propostas
Tr:8425-6491ou 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,
com piscina 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,
porcelanato, suíte máster com hidra,
closet, móveis sob medida, garagem
para 2 carros, ampla varanda. R$
480.000,00 Tr: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por apto em

Jaraguá e ttapema/Meia Praia até R$
180.000,00,

• TRÊS RIOS DO NORTE - Residencial
Paineiras - Casa geminada, 70 m2, 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, área
de serviço e garagem coberta. R$
128.000,00 - Somente à vista. 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: �448-8644.

• 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, todo cercado,
de frente para a lagoa Santa Cruz na

Barra do itapocu. Aceito troca por terreno

ou casa �m Jaraguá do Sul e região. R$
180.000,00. Tr: 3273-5673 1 9183-
4220.

CHÁCARA
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com

50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
com escritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00. Tr: 3376-0726.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio, região
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.

LOCAÇÃO
• 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: 8868-5822.

• APARTAMENTO Aluga-se com 80 m2
3 quartos, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia independente. Rua: Max

Wilhelm, 837 prédio azul. Tr: 3371-
6021

_ f\
• GALPAO 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

funcionamento. R$19.500,00. Tr:
9112-3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com

clientela formada. Tr: 3372-1055 ou

8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo

maquinário para usinagem pronto
para funcionar Acompanha materlal
de escritório como computadores e

carteira de clientes. Tr: 9993-7632

(Adilson)
• PIZZARIA,SCHROEDER vende-se

no centro, toda equipada e ótima
clientela. tr: 9973-9664

. .

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

3000 m2 para residência, próximo de

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar 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.
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 rn-, para residência, valor
a combinar. Tr: 9124-7715

• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II
- R$ 68.000,00 - Somente à vista. Tr:

(47) 8825-7730.

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

9118-1799.

VENDE-SE
PIZZARIA

Centro de Schroeder.
Toda equipada e

ótima clientela.
Tr:9973-9664

Procurando
por um

veículo?

As melhores
opções de

veículos da região ,I" I

você encontra"
•

aquI no

O CORREIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento com área
.;

privativa de 117,86m. Area

total: 144,16m2
Sendo: 2 quartos + 1

suíte, cozinha mobiliada,
lavanderia, sata de TV, sala

de estar, sacada, cobertura

com churrasqueira. Pode

ser financiado! Valor:

203.000,00.
Contato: 9662 0985 /

3370 6042.

Sendo 1 suíte + 2

dorm itórios, bwc,
cozi n ha, sa Ia esta r

e jantar, área de

serviço e sacada,
. hall de entrada,
portão eletrôn ico,
interfone e salão
de festas. Valor:'

R$155.000,OO.
Contato:'9662

0985/3370 6042.
. � �

Area privativa: 77,00 mts. Area total: 95,50 mts
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI 2468-J

CASAS

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cl 1 surte master + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

Rei: 1116 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte c/2 sacadas,
2 quartos cf sacada, bwc. Térreo: c/2

quartos, 2 salas, escritório, copa/cozinha,
lavanderia, 2 bwc, despensa e garagem.

Terreno cf 1.890m2. Rio Hern, Schroeder.
R$400.000,OO.

REF1170 - Schroeder - 2
salas comercias

+ 3 apartamentos de
R$665.000,OO

REF328 - Residencial
Solares - Vila Nova - Apto
com 1 suíte + 1- qto, sala
cozinha, lavanderia, bwc,

sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem.

(entrega junho de 2012).
� R$ 170.000,00

·REF318 - Barra do Rio Molha -

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

R$280.000,OO

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

garagm. R$138.000,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/
sala comercial, terreno com 860m2.

R$750.000,OO

REF305 - Vila Rau - Casa de
alvenaria com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia. R$155.000,OO

REF289 - CAMPO ALEGRE - Finalidade Hotelaria - terreno com 6.815 m2 ( 2 áreas contíguas),
contendo 2 edificações - casa principal 200m2 c/ 8 peças + 1 .195m2 em alvenaria, tijolos á vista
em arcos, contendo 18 aparetamentose demais dependencias. R$1.4�5.000,OO

REF315 - Nova Brasília - Casa de 2 pisos
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estar e

jantar conjugada, bwc, dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com

cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2
vagas de garagem + edícula com 35m2 com

bwc. R$300.000,OO

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. c/ 1 suíte + 3 quartos, bwc,
cozinha, sala, copa, área de serviço,

garagem para 4 carros. R$290.000,OO

.
'

RESIDENCIAL DUMKER - 02 apartamentos por andar, Sala de
estar, Home theater, Sala de jantar, Lavabo,Ampla varanda com

churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada, Ampla área de serviço
mobiliada, Dependência completa de empregada, Sala ínTIma
ou home oflice com ampla sacada, 01 suíte máster mobiliada

com closet e sacada, 02 dorm�órios mobiliados, BvyC Social, 02
vagas de garagem individuais, Area total 286,00m2, Area privativa

172,77m2. Consute-nos

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

tv, ampla sacada cl churrasq., cozinha e lavai
toda sob medida, com 2 vagas de garagel

MILANO RESIDH
- Sala de estar / I

theater; sala de j;
01 suíte máster

Suítes; Ampla va

com churrasqin
Cozinha (opç:

integração cor

jantar); Home o

(opcional); Lav

social; LavandE

Lavabo de serv

Sacada técnica

climatização; 03 '

de garagem; Dep
individual. Consull

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

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto cl 1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar

e estar, bwc, sacada cl churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de

R$175.000,OO aceita carro.

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos
construção com 2 qtos ou 'suíte -l

qto. A partir de R$110.000,OO

REF274 - Nova Brasília - Apto com 2 quartos
jantar/ estar conjugados, cozinha, bwc, ares
serviço, sacada c/ churrasqueira. R$160.001

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'�

�

RES. FELICITA
�

100% Novo!! Chaves".

�,.rIWm..
�JIIi.... "IIlo"l;;

om;''''' "'li.
"""'m

entregues dia
J"�jll,,;
<:

"'li.

t�
1/fl1limi,

"1i!,.�
�,�"'1I1'1i1

;

m!l� 28.03. A 150mts
�

posto Marcola.
l�

Suíte + 2 dorm e demais
I

dependência, 2 sacadas

� 1 com churrasqueira,
l/�

/iII 1 garagem, Hall de '

entrada, elevador,
portão eletrônico .

..�

l-

Totalizando 110.06m2.111$

R$185.000,OO EstudoI/'

Iiiili

� propostas.

Suíte +" 1 dorm e demais

dependências, 2 sacada com

churrasqueira, '1 garagem, Hall

de entrada, elevador, portão
eletrônico. Totalizando 99,62 m2. De

R$165.000,OO por R$150.000,OO.
Estudo propostas..

Contato fones: 9662 0985

ou 3370 6042.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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44 VENDAS
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO

ReI. 2381 Na Vila Nova cl 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sela de estar e jantar, sacada com churrasqueira, área de

serviço, garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO
NAS SAlAS, PISO LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS,

PORCELANATO NAS SALAS, PREPARACÂO PARA AR SPLlT,
HIDROMETRO INDlVIDOAL.

J
. ReI. 2435 Rel.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. 2445 Resid. Verticali, no Baependi, cl 01
suíte mais 02 dormitórios, sala de jantar, estar, .

sacada cl churrasqueira, cozinha, área de
serviço, bwc social, 01 vaga de estacionamento

cobertoR$ 175.000,00

Ref. 1641 Sobrado na Vila Rau,cl 01 suíte
com closet, 02 quartos, sala de jantar/estar,
cozinha (mobiliada) bwc social, lavanderia,
área de festa com churrasqueira e fogão à
lenha, 02 vagas de garagem R$390.000,00

Aceita Financiamento Bancário

Ref. 1639 Casa na Vila Nova cl 02 Quartos,
Sala, Cozinha toda de granito, 2 Bw,c

Social, Despensa, 2 Area de Serviço, Area .

de Festa com Piscina e Garagem para
04 Carros. Edícula com: 02 Quartos, Bwc

Social, Sala, Cozinha. R$370.000,00

Ref.2442
Resid. Nova

York,no Centro
, Apto n°

202 - et 01
suíte mais 02
dormitórios, Ref.1633 Casa do Jsraquá Esquerdo cl Casa c/02

sala de Ref. 1607 casa no Amizade, cl Casa com 01 suíte
mobil' d maí 01 rt I d t

.

t quartos, sendo um deles cl close mobiliado, bwc
. [antar/estar, la a, ais qua o, sa a e es ar e Jan ar social mQbiliado, escritório mobiliado, sala de estar/

bwc social, (rebaixo em gesso), cozinha mobiliada, área de jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área de festas,
cozinha, área festa, garagem para 02 caros R$280.000,00 garagem fechada para 02 carros. R$290.000,00

de serviço, "�!IIII� -t,, iiii__iiiíiíiiiiíiiíiiíii_"
·sacada com

churrasqueira,
01 vaga de
garagem

R$189.000,00

•I

I

Ref. 2426 Resid. Vale da Lua, no Amizade
cl 02 quartos, bwc social, cozinha, sala de

estar/ jantar, sacada com churrasqueira, 01
vaga de garagem. A Partir de R$128.000,00

Obra Incorporada n° 63.476

Ref. 1636 Sobrado TODO MOBILIADO na Vila
Rau, Piso Superior: cl 03 quartos cl sacada,

bwc social. Piso Terreo: Sala de Jantar/ Estar� +

uma sala de tv, bwc social, cozinha, lavanderia,
depósito, área de festas cl churrasqueira, fogão a

lenha, gara em R$350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3373-3404 cÃimeni
� 47 3373-0066 CAIXA ECONOMICAFEDERAL

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica 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 ap6s a veiculação.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 4375 Amizàde/Guararnirim
Terreno 360,00m2 R$75.000;00

• Ref 325 Ami�ade/ 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
contendo arrOIZelra, .

.

terras
.

produ,ivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

.. �.�._ - 'f �
••�"'.

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim
Terreno com área' de 4888;00m2
R$65.000,OO

.: .Rel '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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APARTAMENTOS'

Ref: 2104 - Apto no Bairr9 Amizade, Res. Emilia Daren
com,2 Dormitórios,BWC,Area de Serviço,Cozinha,Sala

Estar/Jantar, Sacada com Churrasqueira, Garagem.
Preço R$135.000,OO

ref. 1103 - Casa no Bairro Barra do Rio Cerra, com 01 suíte
master, 01 suíte, 02 dormitórios, bwc, sala estar, jantar, es

critório, lavabo, cozinha, lavanderia, dependênda empregada,
despensa, garagem pora 02 carros, área festas, pisana. área

casa: 299,70m2. Preço: R$550.000,OO.

FtM DlllfM� 25 E 26 DE JUNHO DE 201'1 I -� I 27
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3370·1122
9l17·1122

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

www.ivanaimoveis.com.br
·iva na@ivanaimoveiS.co m .b r

Ref. 2074 - Apto no Centro - Res Nova York, contengo: Dl '

Suíte) Dormilórios,BWC,Cozinha,Sala Estor/Jantar,Area,de
Serviço,Sacada cam Churrasqueira, 1 Vaga de Garagem. Area

privativa: 82,81 m2 - Preço: R$189.000,OO.

Ref: 2070 - Apto no Bairro Vila Nova, Res. Dom Michael cO,m,l
Suíte,2 Dormitórios,BWC Social,Cozinha,Sala Estar Jantar,Area

de Serviço,Sacada com Churrasqueira, 1 Vaga de garagem,
Elevador. Preço á partir de R$160.000,OO

Ref: 2103 - Aptó no Centro, Res. Dona Verginia
com, 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, Sala

Estar Jantar, Churrasqueira, Area de serviço, 1 Vaga
Garagem. Valor R$190.000, 00

ReI: 1113 - sObrado no Bairro Jaraguá Esquerdo com,
ln!.:Varanda, Hall Entrada, Sala Estar, Sala Jantar, Cozinha,
Area,de Serviço,Despensa, Dependência de Empregada cf

BWC,Area de Festa cfChurrasqueira,Deck,Piscina,Terraço,la
vabo. Sup.:02 Suítes,Sala de TV,SuíJe Master com Banhelra.

Ficam todos os móveis sob medida. Area casa: 320,38m2 Area
terreno: 1540m2 Preço R$:890.000,OO '

Ref.]055 - Cosa no Bairro Jaraguá Esquerdo - contendo: l°PISO:
, 2 Suítes� Cozinha, Sala de Estor, Sala de Jantar, Sala de TV,

lavabo, Area de Serviço, Dispensa, Area de Festas cam Chur
rasqueira, Fomo á lenha, Piscina cam Bar Molhado, 2 Vogas de
Garagem. �PISO: 1 Suíte Master, 2 Quartos ca� Sacada, BWC
Sodal, EsailÓrio cam Sacada. Area casa 480m2 Area terreno:

926m2• Preço: R$8OO.000,OO.

ReI. 1120 - Sobrado no Bairro Vil" Nova. contendo: 1.0 Pavimento:
solo estorrlOntur,lavobo, salá Iv, esaitório, cozinha, bwc social,

lavanderia, área festas cam churrasqueira, pisdno, garagem poro 02
carros. 2.0 Pavimento: Dl sufle mosIetj 03 dormitórios sendo 01 cam

somdo, bwc, mesanino cam sacada. Area casa: 350,1nn2 Terreno
área: 704,00m2. Preço: R$750.IDI,oo. .

, 3 DOR'MITÓRIOS, sendo 01 .

suíte, 01 BWC e um lavabo-
102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m� de área- ,." ,

, í�,,�.)f.lterr)a,
' .

,:., \ :,'� j" ',.-',. .:
__.tI� , --------'-'--------7'.-----------------� .,.' �Ji,.� t.o,·� •

t.

l
.. _,"1...

,., 'l'" ",:"
�.

lt Ampla sacada com GRllL
'. - a carvão:

• Instalação de gás-e água
quente', na ',cQ,zinha e

'

banheiros; "�,;,

",_
• Infraestrutura para

instalação de
arcondícíonado (sistema
spüt), TV, telefone, internet
e portões eletrõnicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas .

. "
---------------------------------

• Hall de entrada com
-

elevador; '�"'" .

,y
'. Vaga para 01 veículo c<;>m

opção de vaga extra;
, • Salão de festas com

";''i �
,

espaço' gourmet e terraço;
• Fítness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

Ref: 2099 - Apto no Bairro,Água Verde, Res. Noslra com,2
Dormitórios,BWC, Cozinha,Area de Serviço,Sala ,Estar/Jantar,

Sacada com Churrasqueira,l Vaga de garagem, Area privatica
69,33m2, Preço R$140.000,OO

ReI: 1106 - Sobrado no Bairro Água Verde cam,l°p'-Sl!lp
Jantal;1!ar,Sala Estor�la de TV,lavabo,Escritório,Cozinha,Area .

de SeMçil,Áreo de Festa cam Churrasqueira e BWt) Vagas de
GarilgemTp, Suíte Máster, 2 Dormitórios,Todos com sacado, 1 BWC

social.Piscina (4x8).Área de +/- 3OO,00m2, Preço R$48O.000,OO

���
Eng". Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa Lazarotto �1l��'§;,��

Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

\ J

J
I

-,

�_�lt���,
Solon Carlos Schrauth

.; ,
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Ref.463.1 -

�entono
'Centro com I

Suíte + I quarto,
saJa de estar,
sala de jantar,
co�nha, bwc,

área de sei"viço,
sacada com

churrasqueira
e garagem.

R$230.000,OO:
l

vr

544.1 -

Apartamento
no Baependí

com J Suíte +
'

, 2 quartos, sala
de estar, sala de
jantar, cO%Ín�

, 'Iavande� bwc,
satadacom

churrasqueira
e garagem.

R$280.ooo,oo.

Rei.m.1 ;.
,

,Apartamento
no Ceocro
com I Suite
+ , quarto,

, .al� CO%J"h� ,

,

bwc,area'
,

de serViço '.

ega�gem,
R$235;000,00

(
, .

,

! r .. t�
"

�
�
t'
t
,

I'

(

f
<

(

f
s.

(

,-

IIVIOVEIS

Ref. 506.1 - ApartamentQ no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$I90.000,OO�

Ref.S37.1 -

Apartamentó
naVila laJau
com I suíte
+ I quarto,

sala, cozinha,
lavanderia,

bwc, I vaga
de garagem.

R$160.000,OO.

Ref. 527.1 � "

, Ex'celente Casa
em Alto Padrão
no Residencial

,--,: Champagnat no
, Amizad'e.Valor

,
sob consulta.

�30. J � �i-tamento emTrês Rios do Norte
com 2 quartos, sala e ,azinha conjugadas, bwc,
área de serviço; sacada com churrasqueira e
,

garagem. R$110.000,00.
.

Excelente .

"Casa ':",

Comercial no

Centro.Valor
, sob consulta.

,", , J,.,.

,

400.1 ,. Casa no BHpendl com O I Suíte"'.
3 quarto., sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia e .

prigem. 1\$360.000,00. '

460. I - Casa no '

.

:
.. '-"Amízade' com QI,

uíte com clo$et + 2
qearto � ala, cozin�' 2 .

bwc, área de 'serviço e
'

garag m para'2 carros"
,

, ,R$42 ,,000100. '

." . "
� �
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LOTES
�

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

���"Regis�i6',de l�óv�I�.
,

MI mãe.54.965."":',.
�', 'r: A ,pértir de' R$ 85.000,0'0'> ,.

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

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 80.000,00 .

.

,: ',',',,;,," ,,',,j,,,,:,',-\�\\.,,,,,;,:,,,�S':à;!RIMl,EJ3,j�i.:,,,,',,:, ",,' ,,;""; ", "1'\':

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

, A partir de R$ 55.000,00

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

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.0QO,00·

RES. VILLE FRANCHE
\ \- ,\

'
,_

c

Lot. Amizade, lote esquina com área de 4?,p',1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis��l,?q:966 :,,:'.

A pa�tir de ,R$ 120.000,oa

" '., RES. ,\lE.�EZA , "

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783. 7

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!
,

.

Terreno 6.300m2,' cl casa.
-Te r r e n o '3.S/,52m'• Loteamento

, ,
- Residencial ltacoíorm 2, Ótima locaüz,

Corupá/SC. R$67.000,OO. Amizade. j�raguá do sul/se.
-

OPORTUNIDADER$l12.000,OO.

II • t ';\','
_ M

Casa 120m2, terreno com 23m de frente. 'Casa 101m2, 1 suite + 3,quartos, demai�
na Rua Dom Pedro II, Centro, ., depend. e garagem., Terreno 625m2) R

CorupálSC, R$ 180.000.00. Ano Bom. COfup.á/SC. R$ 140.000.00.

/

/

I-� na Roberto Seídel. 36m de
'

frente, área 914m2, Corupá/SC.

I
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Residencial B"etel'� Baependí

Apto 2 quartos, cozinha,
sala estar/jantar, lavanderia, bwc

churrasqueira e garagem.
Escriturado, financiável.

Pronto para Morar! .

Casa 3 Quartos « Barra Velha
Casa 3 quartos, sala, cozinha, bwc ,lavanderia,

garagem, Aprox, 80m2• Aceita imóvel em Jaraguã I

• Terreno 418,51m2• Nereu Ramos
Loteamento Demathe, 'terreno de esquina.

R$ 78.000,00. Aceita proposta,
.

casa- Nereu Ramos
3 quartos, 1 banheiro, 1 lavabo, sala, cozinha, lavanderia,

despensa e garagem. Terreno com 525,OOm2• Próximo à BR
A casa não tem problema com enchente.'

R$ 170.000,00. Aceita ro osta.

• Terreno 333,50m2 • Amizade
Linda vista da cidade, alto livre de alaqarnentq

e desmoronamento. R$ 79.00Q,00. Escriturad

• Terreno 750m2 « Baependi
Lindo terreno, alto, com linda vista da cidade,

Escriturado, ftnanciável. R$ 180.000,00

\
.

Em BARRA VELHA,
próximo ao mare a lagoa!

Apto 02 quartos .

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

• sala de. estar e jantar integradas;
• cozinha;

.

• lavanderia;
• ampla sacada; .

, • ar-split pré-instalado.

Apto 03 quartos

'. 91,20m2 de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas; .

. • cozinha: .

• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

1',
,

"

'0 Edifício
., 9 pavimentos;
• 5 apartamentos por andar;

,

• 2 elevadores;
.

r

.• 2 salões de festas:
• sala fítness, sala de jogos;
• box-praia individual;

• tratamento de esgoto
"

• reaproveitamento de águas
pluviais para uso do condomí'nio;'
• portão e porteiro eletrônico;
-Iuzes da .clrculaçãc com sensor de
prese,nça ..

,

VENDAS:A
L,l'

orada
brasil

www.moradabrasll.com
473372.0555.. ',' ., ...•-' - '.� .. ��.

Endereço: Rua Esp.írito Santo,' 11\. ""�I relft�lt.lli\lQ��?�
Centro, Barra Velha - se � I� 1lõ!�'«'l�fo't\UrI'lJW\\

. Av. Mal. Deodoro do Fonseco, 1.384 - Centro - Joraguá do Sul/SC

II' ii..
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Edson Müller (47) 9"_12-1700
Corretordelmóveis (4J���QQ07
CRECUSC NO. 8530 � do SUI- se Cep: 89251--500

www:-mullercorretor.com.br

ód. 1094 Ilha da Figueira, com

2 quarto, sala, cozinha, bwc;"
lavanderia, garagem, Terreno >-

com 370m�,

R$ 200 mil

Cód.1100 - Vila Lenzi - suíte
, 2 qtos, bwc, sala, cozinha"sHv,
estar, churrasqueira lavanderia,

pisçina, garagem.
Financiável CEF

R$ 400 mil

Cód 4005 Rio Cerro It' '"

22000m2, casa c\200m�,semi:' .. i'"�

mobiliada, rancho, lago�,
\ ." ",-

árvores frut. etc.

R$230 mil

Coo, 2017 - Centro • Apartamento 3

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

sacada garagem· Valor

R$165.000,OO

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

quartos, sala, sala tv, copa, coznha,
lavanderia e garagem, terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

• Coo: 2019 • Schoreder -Edif,
'

: Gneipel • Apartamento 2 quartos.
sala! copa, cozinha, lavanderia,

bwc,chu'rrasqueira sacada garagem
. R$130.000,OO

'.�:

, ).:.�� .

,,-.r�' .'
"

" ,,!oJt�r"[i'�u"!\��/;!kr;;)'fnljJj/�:,�,�,

\

Víla Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49; Nova Brasílía ·2

cozinha bwc lavanderia sUlte�(hldr) ,3 qtos, 2 bwc, copa,
" I

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

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

R$ 88 mil consulta.
... 201

� _ - ,PROJETOS E'GONST�Uç_eeS -�-
_.

- .ir-: 2�tB
,- �. > _. ,_ Temos projetos com eqUipe de arquitetos e engenheiros:com grande 202q

experiê�cia no mercado de construções,"D�ixe todas as preocupações e os .1:,

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

(W!l,minha CASA minha VIDA! ....::!.
......Es1nabnise�......."

IIWM...
i'i 1% 'o(!, 1\"" '!I' ""� ;,.:io\

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

•

PARA VENDER! COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU Il\10VEl
,

VISITE:-NOS E CONSULTE �1AIS ITENS:OISPONÍVEIS
�t _ ."

FlMI DE SEMANA, 25 E 26 DE JUNHO DE 2011 I IMÓVEIS I 3'0- ;)

• TERRENO, - Centro
R$ 65.000,00

• C;ASA NOVA EM .

SCHROEDER,
R$ 120.000:,00

·'n·,,·:o··,:s:"d" e', bons negõc"I·OS'',. .' .. '.. ._ > ..........• li
'

.. art.:' 2 dr;fft!tJt, salsí,�, � &N*, fa<,JunÜia e .ga��m.
�� Jt&êPJ�; ,� ".ltrlLM�b·ra<,jaf�. A1Jgucl; :R$.(It]

,

Bl!!eO'Ifil,MI'rt. Z OOm1H, (3eflSdti t!1@Jle);&a1S" eozhtns', ia&1�!tlfl&na, t:we,
sa::�.{�'t1Wra��'a a gll.m.

.

.R. Wilrclri:um :�dl(,28;g r. ['d."P.$�A��!::R$ 95&M·"

1t.HA tM. FIGUEIRA
Apal't. 3 áffl'fílt l'ae�)OO Lrume}, s.alã, {�IlI1a,.lwM;. fa-.land�a,
druffa.w>s, �em:la',� g:Sf.agel'it:
It.Jusê PilV&naw" i:i't H.�affiaf" ,Ahlguet R$ �.Í!fi

'

,,'o
i :>ii

"

, :Iq;1att 1: oo,'Tl1ff., Sá'�, roL., lavand., ttv.>c;, saeada e �!i!Ieitt
�J.ffiI trl.lffiingMi <lia, R'1!�* gtl, &?iii VI�, NQgOel: lilttO,on

VfUNOVÁ
��!WÓ JJt%ifM1tt: {seOOi} uma' &.u1�0), s�'. (;{I�inha,
Sir",rfE; &2Nlç'l}, lW,IC, sar;aáa, Ctt'tl úNiJl'l'$g(JffirMe garl'l!J!!'it,
�hla r1!l�l4 �ilUa: .Pa! PlUqtm �eslnoooo, AitliJtek R$ 9SO,

" ..

I
I-

'I

I

1
f
'(
(
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�RICARDO

Cod 323 Vila Nova • Casa de alvenaria co.rn j
suite + 2 quartos, 1. vaga de garagêm e det\1àis :

dependências. Opção 1 R$280.QOO,OO com
. •

... �.�.��. .2P'���.�,,�.�?��:��,�q.��t.�.t�o.c.� ....

CÔO 365 Casa Alvenaria.1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Festas, 1 V;Jga de Garagem, demais :
Dependências. Valór R$220.000,00. :

'
, ·•• .. ·····",,······· ·•• ·4·"· , ••..•••.•.••.••• ;:;, ,1 ,

:

cod 338 Casa Alvenaria mobiliada,
i Bairro Amizade, 3 suítes + banheiro .

: social, e demais .dependências, 2 vagas i

garagem. R$575.000,OO
Cod 354 R$350.000,00 Terreno

com imóvel Bairro Vila Lalau

í .

CÔO 366 Casa de Alvenaria,1
Dormif6rio..1 Suíte, 1 Bwc, Sala. TV,1

Vaga de Garagem, demais
........... ºIJ.P���..�çiª�� .. ���.1.��Q�Q�Qº�.....

CÔO 367 Casa de Afvenaria,3
Dormitórios,1 Bwc,1Sala TV, 1 Vaga
de Garagem, Churrasqueira, demais

.

". ��p.�����çi��: ... '!.ª!�r..��1. ?��9.9.o.�o.9 ..... :

VILA RAU • RESIDENCIAL ATLANTIS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.0QO,00.

VILA NOVA·
Res.idenclal Grand

.

L1fe • Prédio com

elevador • Apto nO .

503· Sala
e.star/jantar, cozinha,
lavanderia, suite 'I- 2
quartos; banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,00.

. Entrega em

fevereiro 2011

NOVA
BRASíLIA·
"RESIDENCIAL.
MATERDEI"

Apartamentps
com suite' + 02
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de

garagem.
R$180.000,OO.

i lOCAÇÃO
• Apto Francisco de Paula, com 2

quartos, 1 bwc, churrasqueira, 1 vaga

garagem e demais depedências
8$575,00
• Apto Vila Baependl, com í súite + 2

quartos,1 bwc sociaí.t vaga de garagem
e demais dependências, R$650.00
+ Condomínio

• Apto Bairro Vila Nova, 2 quartos.
côzinha, sala, 1 Vaga-de Garagem, Salão
de Festas e demais dependências valor

R$570,OO + Condomlnio

• Casa de Alvenaria, inicio Bairro Rio

Molha, 2 Quartos,Cozinha/$ala
Conjugadas,l Banheir.o, 1 Vaga de
Garagem. Valor R$ 600,00.

Apto. no Bàirro Vila Lalau, com 2

Quartos, 1 Banheiro. Cozinha, lavanderia,
1 vagá de Garagem e, demais

i '
dependências. Valor R$ 630,00 (livre d,e
Cond.Âgua e üz).

'

Imóveis

Ref 120 terreno industrial
Guaramírim com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente
para Rod. se 413 R$250.000,OO

Ref 117 terreno comercial no bairro

São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$llO.OOO,OO
Ref 120 tereno em guaramiri no

bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000.00

R�f �2 Terreno bairro São Luiz

R$65.000.00
Ref 106 Chácarra no bairro vieira
com 20.mil-metro,S qJdª�rados
pequena casa frutas pal;:;)eira� mato-�
água valor R$90.000,00

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa
com2 quartos demais dependência
toda mur-ada livFe . .de.etlchente_valo[ " ..

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 112 Terreno industrial BR 280

próximo gráflca Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro. quadrado

Ref 116 chacará em Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de eucalipto com 4 anos

ág�a coriente R$75.000,OO

Ref 119 casa de alvenaria com 3

quartos e demais dependência no

bairro rio da luz próximo a Ceval
valor �$58.000,OÓ

,.'

ww.schellercorretordelmoveis.com.br
. .-

.

�..
. "'�.' .

-- '

AMIZADE·
LOTEAME'NTD
MUNIQUE *

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apartameótos com

, Q2 dómiitórios, t
bwc, ..sala, cozinha,
lavanderia,sacada
com Churrasqueira,

"1 vaga de

garagem.
R$130.000,OO�

Apartamento • Residencial Apollo • bairro Amizade "

R$ 130.000,OQ • toteamento Munique 2 dormijórios, 1

banh�iro, ambiént� para duas salas, sacada com
churrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem.
Área: 62,89m2. Entrega prevista para agosto/2011.

CASA;; bairro Três Rios do Sul" R$ 215.000,00 Casa com

101;92 m2, terreno com 337,Q9m2, no Loteamento Beira,Rio.
Suíte, 02 donnitórios, bwc sociat. 'salã, cozinha, lavanderia,

.

garagem, churrasqueira, muro e cerca de alumlnio.

ESQUERDO· Casa
com suHe mais 03

.. " dormitórios, bwc
'"

':::� . ..,.;.;: social, sala de jantar
e estar. cozinha

fechada, lavanderIa,
Churrasqueira,

lavabo e garagem
nos fundos.

Metragem da casa:
193,OOm2

Metragem do
terreno: 409,50m2 -

••1 R$450.000,OO.

Residencial Juliana· Apartamento nO 303 - 30 andar .

MOBILIADO - R$160.000;OO Com 1 suíte + 2 dorm.,
sala, cozinha lavanderia, bwc social, sacada cf

Churrasqueira e i vaga de garagem.

TERRENOS
• Atrás d� Igreja São Judas Tadeu. RS11 0.000,00 • ÁGUA VEROE

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. R$95.000,00 • AMIZADE
• Loteamento Dona Marta· R$ 60.000 • NEREU RAMOS
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(47) 3372-0555
PLANTA0

BETY 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

WW\N� rrioradabras i I. co rrr Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1384/ Centro - Jaraguá do sul/se

>
,

.

.

c
"

-, \lENDA
. "

"

l ", .. J

REi=' 676 - BARRA RIO CERRO - CASA
ALV. COM 3 DORM. FOGÃO A LENHA,

GARAGEM. R$180.000,00

REF 562 - SÃO LUIS - CASA ALV
C/ 1 SUíTE + 2 DORM., GARAGEM 3

CARROS. R$275.000,00

RE� 663 - AMIZADE - CASA ALV C/ 1 REF- 566 CENTRO - SOBRADO DE REF 524 - JARAGUÁ ESQUERDO - _

SUITE + 2 DORM., DEP. EMPREGADA ALVENARIA COM 01 SUíTE + 02 DORM.' SOBRADO ALV C/ 1 SUíTE C/ CLOSET
C/ BWC. R$398.000,00 R$58Q.0�0.00 + 2 DORM. R$430.000;00

REF- 419 CENTRO- SOBRADO
DE ALVENARIA COM 03 DORM.

R$900.000.00

REF 626 - AMIZADE -- CASA ALV - 2
DORM. R$187.000,00

REF 650 - BAEPENDI - ED MONET
- APTO C/ 1 'SUíTE + 2 DORM;

R$212.000,00

w .�

REF 405 - VILA NOVA - ED MONT
BLANC - APENAS 2 APTOS POR

ANDAR - APTO C/ 1 SUíTE": 2 DORM.,
2 VAGAS DE GARAGEM. R$420.000,00

- ENTREGA 31/10/2011

REF 645 - VILA NOVA - ED 11MBROS
- APRO cj 1 SUíTE'+ 2 DORM.

R$270.000,00

ED MARANELLO - ILHA DA FIGUEIRA
- 1 SUíTE + i DORM, SACADA C/

CHUR,RASQUEIRA, SISTEMA REIKI, ED
C/ ELEVADOR.

ENTREGA 31/01/2013
REF 680 - JARAGUÁ ESQUERDO - ED

PALM SPRINT - APTO C / SUíTE + 1

,DORM. R$149.000,00

REF 599 - ILHA DA FIGUEIRA -

ED DI FlORI - APTO C/ 2 DORM.
.

R$195.000,00

REF 646 • ClERNIEWICl - ED 4
ILHAS· APTO C/ 1 SUíTE + 2 DORM. REF 519 - CENTRO - TERRENO C/

R$2f?5:000,00 �60,OOM2. ,,�195.000,OO

REF 343 - NOVA BRASILlA • TERRENO C/ 776,OOM2. R$400.000,OO
..

-

_:",,::;fi. �"". r-.

_'

'" � .�;L '_.�

• " c-X R'IEF 525 - JÃRAGUÁ esQUERDO -

11;RRENO C/ 371,OOM2. R$�30.000,oo
,�

REF_- 686 .. -APARTAMENTOS' NOVOS
RUA, PAVIMENTADA. R$104.000.00·

Apartamentos
Ref 023 - Vila Nova - Ed Ja�ueline - Apto Cf 2 Dorm. R$650,00
Ref 023 -:- Vila Nova Ed Jaqueline - Apto Cf 3 Dorm. R$750,00
Ref 131 - Vila Nova Resid. Zimbros - Apto Cf 1 Sutte + 2 Dorm.
1.100,00
Ref 135 - Amizade - 4 I!has - Apto Cf 1 Sutte + 2 Dorm.
R$1.100,00 V' '.

Casa
_

l3ef 177 - Vila Rau - Casa Alv - 2 Dorm., Cozinha Mobiliada,
Area Festa, Garagem. R$900,00 '. .

,

Sala Comerclál
"

•

Ref 172 - Centro - Rua Angelo Schiochete - Sala Comercial
188M2. R$2.800,00
Ref 150 -Ilha Figueira - Sala Comercial C/180M2. R$3.500,00
Ref 156 • Centro - Rua Reinaldo Rau - Sala Comercial Cf
100M2. R$3.800,00

Ref 155 � Centro - Rua Anita Garibaldi - Casa Comercial Cf 04
Dorm. R$1.200,00 .

,

Ref 1 Z7 • 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$1.800,00
Ref 174 - Jguá Esquerdo - Sala Comercial Cf 44 M2: R$670,OO

.

Casa Comercial No Centro R$�.OOO,OO
Casa Comercial No Centro R$1.500,00 .'

,
Galpão .

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

-1
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R. Feliciano Bortolini, 1081 • Barra do Rio Cerro
Locação - contato@imobiliariareal.net www. i mobil iariareal.net
3376·5050 Planfão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.2396.IIIGBILIÁ A

IIAL

\-: IMB44·

Apartamento novo

na Barra, com

área de 72,99 m�,
sacada com

churrasqueira, 2
dormitórios.

R$130.000,OO

IMB34 - Casa no

Amizade - RUA
,....------..,...--____, EMIUA HORN'BURG-

110- Contendo 1
$uite+ 2 quartos,

'CJoset,Silla �antar,
Lavàbo .Bíblíoteca, '

Piso �m porceíanam
< �erh todos os IMB78 - Casa na Barra Bua Marisa hegina langa -

.ambientes, Árca de. '114,'com 3 quartos, �ªIa. cozinha, BWC e demais IMB38 casa no.Bairro Jaraguá 99· Rua Arduino penní. Contendo 1 suite
, 232:m2 corístruídãc 'depend .. Terreno com'45'0 m2 'e área construida de 140 +' 2 quárloS, sala, cozinha BVVC, lavanderia, Q<llágem; churrasqueira. ÁreaR$650.000,OÕ' m2• R$195.000,OO,

.

de 95 rrf!. R$128.000,OO PRONTA PARAFlNANCfAR
.

IMB63 - Apartamento na

'Planta - Barrã do 'Rio Cerro -

. 'Corri' área' uti'1 de, '70 ·45 m2,-
-

;.,. ,
"

. ENTREGA DEZeM.BRO/2Ó12.·
, R$115.000�OO E aptos c-om

87,54- 1 suite + 2 quartos, e

demais dependencias Apartir
de R$ 125.000,00

.

3370-6624 I 9102-5299

IM8102 - Apartamento
na planta- Rio Molha. A

_' partir de 68m2, com 2
' ,

dormitórios, sacadacem
churrasqueira, a partir -.

R$115.000,00
'

IMBRO - Terrênô
-Czerniewicz RUA
ROBERTO ZIEMANN

- 488, Contendo
1209,00 rn2 • com

24 m frete e 22,50
fundos.

R$630.000,OO
REF IMB17 - Terreno no Bairro Nova Brasilia· Rua José Emmendoerfer
o01571.Contendo 17,50 x40 -área total de 700m2, e* casa com 60 m2

em média. R$380.000,00

REF 0143·
Terreno no
Bairro .Agua
Verde- Rua
Bertoldo

EnkeTerreno
15x28. área total

de 420 rn2.
R$110.000,00

002.- Nereu Ramos, terreno com 408,00m2••• : � R$90.00Q,00
003 - Santo Antonio, terreno comárea-de 89.268,00m2 : �.; : R$800.aoo,oo
010 - Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Rnanciamento CEF) R$56.000,OQ
019 - Schro�der, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 : R$470�000,00
041- Nereu Ramos, terreno com 14.980,28m2 , .. ! R$800.DOO,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 Brasilia, terreno com 16.843,45m2 � : R$1.200.000,OO
059- Três Rio� do Norte, terreno com 325,00m2 R$56.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 4G6,50m2 : : : 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 pf indústria) : R$400.000,00
130- Amizade - terreno çom 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

wwW.deocarimoveis.com.br

009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 , R$583.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
062 -Ubatuba, casa mista com 140,00m2 eterr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00

r==========-r:========��=======��==:::=::======'1 - 071 - Barra do·Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 30o.,00m2 , , : R$75.000,00
',078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 com casa mista : : : R$90.000;00. :
090- Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 : R$32.000,00.
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2• e terreno com 406,00m2 : R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 o.2,00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valór) R$220.000,00
150- João Pessoa - casa de alv. c/ aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr. C/ 1.574,1 o.m2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,OO
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 t70,o.o.m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00..000,00

070- Três Rios do Sul, apartamentos
com área de 61 ,36m2 R$11 0.000,00.
Aceita financiamento bancário.-

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

136 - Rau, geminado em alvenar-
ia com-199,OOm2 R$250.000,OO, 10.6 - Centro, apartamento com área

- total de 120,86m2 R$230.o.Oo.,OO

.'

061 • João Pessoa, casa de alv. cf
327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e ter[
cf 1 90.600,OOm2 R$795.000,00. Aceita

terreno com parte de pagamento.

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,00m2. R$160.000,00.
(aceita apartamento de menor valor)

�-I..
I .
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Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv

o cabo com caixas individuais
subterrâneos. Tratamento de esgoto e

todo infra-estrutura poro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Casa com 2 quartos, sala e

cozinho integrada, um bwc,
área de serviço, garagem

coberto e murado.

Imóvel lcculizedono .

Loteamento Pradi 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
ra§queira; Duas. va-

JQ/

FIM !�E SBIAIIA" 25 E 26 DE JUNHO DE 2011 1 ilMÓVEIS I· 35 j) .

Terreno com área de 612.376m2
localizado no. rio alma - rua antes

,

da malhas Malwee.
.

Terreno com área
de 19.357,OOm2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-centro.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de
2.020,75m2, localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Terreno com área de 10.005,OOm2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Para mais informações contate-nos!

A�BeRTO G. MAR�ÚARDT
Corretor de ImóveiS;

.;. CRECI 12152

ReI 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria

c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar ;.jantar,

cozinha, garagem +

Edícula com área de
serviço, dispensa, bwc

social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2.

i Valor: CONSULTE-NOS!

• ReI 086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 945m2 -

R$77.000,OO

• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno c/334m2 -

R$67.000,00
ReI 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria C/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

ReI 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria C/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno C/350m2 - R$ 93.000,00

• ReI 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 334m2

R$73.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se I marquardtimoveis@gmaiLcom .

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-

.

é'

II;

II
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Casas NOVAS geminadas com 79,00m2, 2 quartos
e demais dependências, t 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 loteamento

Champagne com Ótima Localização com 03
dormitórios sendo 01 suíte + dependências, com

Area Util de 125,00 m2 no Valor de R$275.000,00

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

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 negociáveis. Pronto para morar!

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!

Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1 % ao mês.

]" .' T :
':

"., .,' ,LQCSAÇÃO;. PLANTÃO 9994-5662 "..
.

.

. -
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6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. cf 1 suíte
com closet + 2 quartos + dependências de emprega
da completa, sacada, ampla sala conjugada, escritório,
2 bwc, cozinha, móveis sob medida, piso porcelanato e

laminado de madeira e garagem. R$300.000,OO

6.203-
'Balneário
camboriú
residencial

bellas artes.
A partir de

R$600.000,00

Bairm:Jgua Esqwerdo - Rua
Qlernente Schiochett,nO' '22�
-02qj:os, si, COZ, bWG, lave gar.
R$58Q,OO

",'

Bairro:Arnizade -Rua Arthur'
Enke,n° 23"1, - .02qtos, si, GOZ,

bwc, lave gar.R$420,00 -Edjf,
, Parisi

.

6.218- Ilha da figueira- casa com 2
dormitórios, sala, cozinha, área de serviço,

banheiro, churrasqueira e garagem.
R$200.000,00

Bairro:Centro -Gov. Jorge' LaG
terda, n° 310 � 01 suite,01 qto,

si, GOz, pWG, lav, sacada 0/ chur-
•

rasql:leira gar. H$680,00 �dtt.
8ta:�uzia'

Bairro :rifa Mártins �,Rua Jose
Narloch,n° 1920 -02qtos, si,
COZi bwc, lave gar.R$500,OO

KITINETE

'i Bairro -São Luis -Rua francisco
hruschka, lote 148 -são luiz - 01
qto é cez júnto, tJwc. R$250,OO

6.231- VILA LALAU- casa de alvenaria
c/ 3 quartos, 02 bwc, sala, copa, Cal,

lave gar. terreno com 367,50m2
(17,50 X 21 ,00). R$280.000,00

.
6.236- Estrada Nova- Casa Com

Area De 90,00W. Sendo 2 Quartos,
Copa/Cozinha, Sala, Lavanderia,

Bwc E Varanda.R$111.000,00

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria com
01 suíte com banheira de hidro + 02

quartos, sala, copa, COZ, área de festas com

churrasqueira e garagem para 02 carros.

R$280.000,OO

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

,J",
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Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

firillquedotec(I
P!aygmund

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

Centeal de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

RESIDENCIAL

2 quartos

Sala de estar e jantar

_çozinha
Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço

Vaga de estacionamento

Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeuantes

(olf�ta de água da chuva

Sensores de presença

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ .. l:ANCAMENTO DE VENDAS
� -

Faça já sua reserva

- Ed. Saint Tropez, Centro, cf mobília R$650,00
- Ed. Lílium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Emflie, Centro, R$500,OO
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00
- Apto Dona Aníonia (Nova Brasília _ próx. Lojão da

,

Vila) R$470,00 c/ condominio incluso.
_. Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,OO
_ Ed. Manacá, Nova Brasília R$430,OO
- Ed. Primula, Vila Nova R5 530,00

02 QUARTOS:
- Ed. Platanus, Centro, c/cozmha mobiliada

R$700,OO
- Ed.'Maria Alice, Ilha da Figueira, 2 vagas de

garagem R$750,00
- Ed. Hass, semi mobiliado, Centro R$750,OO
� Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$550,00
� Ed. Marangoni, Vila Nova R$620,OO

'

- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,OO
- Ed. Raphia, Centro R$800,OO
� Ed. Jardim Das Mercedes, Vila Nova R$570,OO
� Ed. Anturío, Jaraguá Esquerdo R$650,00
- Ed. Prímula, Vila Nova, R$670,OO
-/Ed. Saint Iropez, Centro R$950,OO
� Ed. Prímula, Vila Nova R$680,OD
- Apto Sehroeder - Centro R$600,OO
'_ Ed. Ulium, Vila Lalau R$520,OO
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobHiada c/

fogão + Split R$11 00,00

03 QUARTOS:
- Ed. Suellen, Czerniewicz R$ 700,00
- Ed. Monise, Vila Nova, 2 garagens R$850,00
� Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens

R$1000,OO
- Ed. Silvio Pradi, Jaraguá Esquerdo 8$750,00
- Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$700,OO
- 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$630,00
-'Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,OO
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de

R$1.100,OO
- Ed. Jaco Emmerdoerfer, Centro R$1000,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00
, .

CASAS:
- Casa Barra do Rio Molha, 3 qtos c/120m2 R$

�OO,OO
- Casa Vila Lalau, 3 qtos cf 160m2 R$ 1500,00
- Casa, Vila Nova,. 3 quartos R$ 1100,00
- Casa 'alv Santo Antonio R$300,OO
- Casa alvenaria c/265m2, 4 quartos; São Luis

R$1300,OO
.,

- Casa Alvenaria cf 702, 2 quartos, Ilha da Figueira
R$650,00

- Sobrado alv., Chico de Paula sala cml + apto c/
2 quartos R$1200,OO

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- cãsa madeira, Vila Nova, 2 qtos 50�2 R$600,OO

\

- Casa madeira, Vila Nova; 3 qtos 100m2R$800,00

59 .2'

Área Privativa

- Casa alv Nova Brasilia, senii mobiliada

R$2500,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

'/, ;·JAlAS:$.(f1V,l/. ,/ rI. 'd'�'/#
.

- Ed. Gardenia, Centro c/67m2 R$ 1100,00
� Sala cml, Centro c/32m2 R$670,OO
- Sala cml, Centro c/24m2 R$600,OO
- Sala cml, Centro c/32m2 R$800,aO
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
� Sal cml Chico de Paula _ 30m2 R$300,OO
_ Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro c/363m2 R$5.000,00
_ Loja térrea Centro c/372m2 R$6.000,00
_ Sala cml Sehroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$I.100,00 .

- Ed. Marangoni, Vila Nova - 25m2 R$430,00
- Sala comI. Centro, c/120m2 R$i 300,00
_ Sala cml, Centro c/ aprox. 250m2 R$3000,OO
_ Sala cm� Centro c/ aprox. 180m2 R$2500,00

_ Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwe R$1600,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão Três Rios do Sul c/698m2 R$4.200,OO

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

. R$1.000,OO
- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO
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www.parcimoveis.com.. br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

47 3275.9500
-

o
� _ w

.

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5
Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Bieithaupt � sala 206

RESIDENCIAL
REAL PARQUE

I

Ret. 007 - Amizade - Casa cf suíte masler + 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

. �

1004 - Nova Brasília - Ed. Pelunia • Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

lavanderia, e garagem, R$115.000,00, Aceita
financiamento bancário.

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2
,

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115,000,00.
Ref, 026: Barra do Rio Cerro'- Casa com 2

quartos e demais oep. - R$ 139,000,00.

Ret. 012 - Tifa Martins· casa cf 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120,000,OO,

ReI. 015 - Rau - Casa c/3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233,000,OO_ Aceita financiamento bancário.

Ret: 2007 - Centro - Terreno cf
1199,60m2, Ideal para construção de

ReI. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2

vagas garagem. R$490.000,00.
.

R.el: 036 - Centenário - Casa cf suíte +

2 quartos, 2 banheiros, garagem, moveis
na cozinha. R$245.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 034 - Schroeder - Casa cl suíte master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212m�,
R$530.000,00,

R$90.000,OO.

• Ref. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,00.

o Ret. 2011-Chico de Paulo- Terreno com 465m2em rua asfaltada,

R$98.000,00.

o Ref. 2001- Barrado Rio Cerro- terreno 650,15m2• R$99,000,00,

• Ref. 2001- Jaraguá EsquerdO - Terreno com 375,OOm2, R$1 08.000 ,00.

o ReI. 2003- Barra do Rio Molha - Terreno com 348,24m2. R$11 0.000,00,

• ReI. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de esquina, ótimo ponto comercial.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendas e locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 33'71.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

GIRASSOL (47) 3371-7931;-

IMOVEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

. Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

! Côd.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais
dependências.
R$150.000,OO
aceta casa em

Tubarão!

Cód.: 3126-
3194 - Bom
investimento.

R$450.000,OO
Com

926,OOm2 -

Centro. Ótimo
para prédio.

• Kitinete no centre, 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 BWC, lavanderia. e garagem
para 1 carro. R$800,00

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote c/3.060m2, R$ 700.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Terreno no bairro Chico de Paula - Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2• R$155.000,OO (Aceita
se propostas)

Cód. 3166 - Loteamento Boulevart, próx. ao

Champagnat. Lotes cf 248,75m2• A partir
de R$140.000,OO

.

ALUGUELCôd. 2301 -

Baependi -Apto no

último andar de
frente, sol da manhã

com 74.50m2 de
privativos, sendo 01
surte, 02 dormt. sala
em dois amolentes,

demais dep., 01
vaga de garag ..

Prédio com

elevador, entrega em

junho.
R$190.000,OO -

estuda propostas

Cód. 3503 - Praia da
Enseada" Apto com

150,OOm2 privativos,
sendo 01 suíte, 02

dorm , demais
dependo e 02 vaqas de

garag., apto todo
mobiliado. Distante

150,00 metros do mar.

R$3BO.000,00 aceita
apto em JglJá ou

Curitiba.

Cód. 1 B55 - Vila
Nova - Apto.
com 03 qtos, sala
em dois ambientes,
bwc, COZ.,
lavand., sacada
sem churras.,
garag .. Móveis sob
medida na caz.,
lavand. e bwc.
estuda propostas
R$16B.OOO,00 com

02 vagas

I'

Rei. 1000 _ CASA AlVENARIA
Vila Nova _ Com 03 qto.s, sala,
copa, cozinha, área de serv, 0'1
bW(�, gara�. para 02 carros, ,.

fUlídos tom edícula, canil, Ioda
murada, R$SOO,OO
Ref. 2000·- Apto.s Novos - Barra
do Río Cerro - 01 qto., bwc,
safa, coz., lavando e garag ..

R$500,OO
Ref.2002 - Apto. - Vila Nova -

ED. BELA VISTA - 03 qtos, sala,
sacada, COZ., bwc, área de serv.,
01 vaga de gara9 .. R$740,OO
Rel.2003 - Apto. - VlIa Rau - Ed.
Felicitá - 01 suite com sacada +

01 qto., sala, l:!W!) sooial, S�Gada
com churras., ()OZ., área de serv"
01 vaga de garag .. R$650,OO
Hef. 2004 ', APARTAMENTO .

CENTRO _ Com 02 quartos. 01
bwc, sala e cozinha conjugadas.
01 vaga de garagem, prédio tem
elevador e salão de festas coletivo.
R$880,OO. Cond. Aproximado:

Cód. 2455 - Vila lenzi _ Terreno medindo R$130,OO.
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue Ref.2005· Apto. Novo - Vila

duas casas. Ótimo lugar para comércio e Nova - Ras. Granada· suIte, 02

moradia, próx. Superm.Lenzi. qtos, sala com sacada com

courras" bwq social, coz.,
R$230.000,OO - estuda propostas, :Iavand. fi 9arag·.. R$1,300,00

,_IhMm__rJ!pInJnJmJ_n__IlJIIIiI1III11II1IIUIIIII/IIIIilI_1/JIIII1IlII 11€1,2006 -Apto. -·Baepefldl·-
Cód.1756 _ Centro- Bes. Bae�endi· 02 qtos, sala
Ed.lsabela • Apto com com sacada, owc, coz. com pia e

83,00012 privativos, armário suspenso, área de serv,
sendo 01 suíte, 02 01 vaga de garag. R$500,00

.

dorm., bwc sacia! e de Ret2007 - Apto. - São luiz - 02
serv., demais qtos, 01 bwc, sala e COZo

dependências, 02 vagas conjudas, área de serv, 01 vaga
de ÇJarag .. Ficam móveis de garag .. R$450,OO
sob medida na coz., ReI. 2010 - Apto. - ILHA DA

suite e qto., .

FlGtiEIRA _ Com 02 qtos, sala

R$210:000,OO _ estuda \iQm saoada � cllurras., 01 bwo,
propostas, aceita apto GÔz., área d,/iI serv" 0·1 vaga de
até R$125.000,00 gamg .. R$630,00 - Cond, Fixo:

R$95,OO
Ret. 2012 -, APARTAMENTO .

Ilha da figueira· Com 02 quartos.

Côd. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com 152,00m2 de
área construída, sendo 04 qtos, sala de jantar e estar, sala

de TV, COZo mobiliada, lavand., 02 bwc
•

s, despensa,
garag. para 02 carros. Próximo da Casa Geraldo.

R$310.000,OO aceita financiamento bancário.

Cód. 2307 - Vila Baependi • Apto de frente, qto. andar,
sol nascente, com 74,50m2 j)rivativos sendo, 01 suíte,

02 dorrn., sala de jantar e TV, COI., lavand., sacada,
bwc social, 01 vaga. Acabamento de primeira linha,

entrega em junhó, prédio com elevador, salão de festa e
llatl mobiliados e decorados. R$193.000,OO -- estuda

propostas

Cód. 285'1 - Centenário Terreno COM. e para prédio,
possui 2.047,00m2, sendo 22,00m de frente para a rua

• Waldemar Grubba. RS1 ,000.000,00 - estuda propostas

Cód.1755 -

Centro"
apto no Edificio

Klein. com
91,30m2

privativos, sendo
01 suite, 02

dormi!., demais
depend., 01 vaga
de garag .. Ultimo

andilr, sol
nascente, ficam os

móveIs sob
medida.

RS300.000,OO -

estuda propostas
Cód. 2402 - Chico de Paula _ Terreno com 1.343,00m2

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

sala, cozinha, área de serviço, 0'1
banheIro social com 02 sacadas
urna delas com churrasqueíra e
01 vaga de garagem.R$ 600,00.
Com. 'Fixo R$ 95,00
Rei. 2013-·Apto.· CENTRO-
ED MUNIQUE - Com 01 sult�, 02
qtos, 01 escritóri(), sala com cozo

conjugadas, sacada com
ehurras., bwc social, bwc de
serv, lavand. e 02 vagas de
garag .. R$1.500,00
Ret. 2014 - Apto. - CENTRO
ED. ANA CRISTINA _ Com suíte,
02 qtos, sala com sacada e

churras., bwc socIal, COZo

(apenas bancada de granito
divide sala: da GOz.) , lavand, e

garag . R$i ,000,00
Ret.2016 - Apto. - Ilha da

Figueira - Res. Dom Gtovafle •

02 qtos, safa, COl., área de servo

com enorras., O 1 vaga de gara.
R$S80,OO
Re1.2017 - Quitinetes - Centro -

Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc. sala e COZo coni. R$350,OO
Ref.2043 - Apto. - Centro - Ras.
Sebastião Kamer suíte + 02

q!OS, bVJC SOcial, sala, GOZ" ár�a
de serv" sacada oom chOrras.,
02 vagas de garag .. fl$1.180,OO
Rel.3000 - SALA í;OM, - VilA
NOVA - Com aprox. 90m2,
R$i,200,00
Rel.3001 - SALA COM -

CENTRO - Com aorox 1 OOm�,
com bwc. R$i.500,00
Rel.3009 - SALA COM. -

CENTRO - Com aprox. 100m2,
com bwc. R$i.700,OO
Rél. 3016 -. SALA COM.
BARRA _, Com apro1(, 110m2,
com rl1esanlno e 02 bWc's.
R$i.200,OO

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE.
SALAS COMERCIAS fi

CONSULTE-NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SEMANA� 25 E 26 DE JUNHO DE 2011 I PARCnVIOVEIS I 7

CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135·8601

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207
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I
I Cód:162 .. CASA 02 GEMINADA, Bairro Três Rios' Cód: 113 .. CASA DE MADEIRA, Bairro Chico de II do Sul, com 76m2, 2 dormitorios, 1 vaga de Paulo, com 72m2, Terreno com 448m2, 2 Cód: 227 .. TERRENO, Bairro Três Rios do Norte,
I garagem. R$ 120.000,00. dormitórios, 1 vaga de garagem. R$150.000,00. com 337m2, Loteamento Fossile. R$ 53.000,00. Jr--�--'--"-"_"_H'_'_'_H__'_H'_'_"_H'_H'_" __ '-',.-"_._.- .. __

._'-'-'-'-�-===..-.
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i Cód: 178 - CASA ALVENARIA, "Bairro Amizade, Cód:108 .. CASA ALVENARIA, Bairro Centenario, Cód:118 '" CASA ALVENARIA, Ba�rro Ilha da

I com 121m2, 3 darmítorío, 2 vagas de garagem, com 200m2, Terreno com 400m2, 3 dormitórios Figueira, 120m2, Terreno com 525m2, 2

I piso superior 51 m2 (Area Comercial), Terreno sendo 1 suíte e 2 vaga de garagem. dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga de garagem.

'1 com 422m2, R$ 200.000,00. R$250.000,OO. R$190.000,00.
- "''' -""''''''''''-''''''''''''''''''''' """ """""".".",,,,,,,'.- .",,,""""-. ""'-"""", ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,._. "-"""""'''' ,,"'. "'" .. ",,,,,,,"",,.,,,,,,,,,,. -"'''''''''''''''-..

'''''''''''-''''''''''''''''-''''''''''''''.'''''�:-''''''.''''''''''''''''"'"'
-""",,,,,_.,,,,,,,,,,, ,,,-,,,,,",,,,,.. ,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"",,,,,,,.",", '"". '''''' ",,,,,,,", --"'''"".. ",."",,,,,,,,,",,,,,_.,,._. "",,""" "" """"""'-"""" ""',,"'.,, "''''' "'" .. _"'""... "'""'",,-"'''',,"'''''''.....-,,-,, _."--" " .. "",.,,-

--""".,,;'"
""""", .. ,- -'--" "",,,"--""''''-'''''''''-'''',, "''''' "'''. ",,,,,,.. -,,'- ,,-,,"' """"-- .""" .. "--"_._,,... "'''.. ''' ........ '''.'''.. ,,._ .. -,,_. "''''"'",.-. -, .",,, ''''" .. ","-- '",,,-,,,,",, - _._.

�..�

��<o�fJ.fV�

BarraSul
A imobiliária da Barra

;t; S6bfl1!ÍO (j� aIVllll1J.rlá,.átda conslt�ld�
,

150m�, constituI. . "
Ila. d3 dQ�mltÓ(j()$. sala de estat. '(, �w·s,

dispell$a, lavandetia, salão de festa com churrasqueira, garagem c/2
vagas, terreno G.om 300m2, Valor: R$260.MO,Un

[ R�fl, 435 ·I:)arra lili 810 Ceml - Terrena plàno tom ilDa localização,
Área de 15x3Q=S85,OOm1 R$120.MO,OO

, ,

J f'" ... ... I � I • I I

"'4 .t • .f".1.'I""� �.1'1ft4��.,,, .... , ... ,�
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www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte
+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem. R$450.000,OO.
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.

Apto com suíte + 1 quarto, moveis

sob medida na cozinha e banheiros,

excelente, localização. R$230.000,OO.

quartos, sendo 3 suítes, churrasqueira,
2 vagas de garagem, excelente

localização. R$350.000,00.

ReI. 1019-Amizade- Ed. Algarve- Apto c/2
quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacada cl
churrasqueira, garagem. R$127.000,OO Aceita

.

financiamento bancário.

ReI, 031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos.
2 banheiros, 4 vagas garagens:
churrasqueira, R$118.000,OO.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Ret. 022 - São Luís - Casa Nova com suíte
+ 2 Quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,

churrasqueira, excelente padrão de
acabamento. R$305.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

+ 2 quartos, 4 banheiros, moveis sob

medida na cozinha, churrasqueira, área de

festas, 2 vagas de garagem, R$450.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
c/ suíte + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, '2 vagas
de garagem. R$240.000,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

, ..
- M. • __

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

SUPERSEMANA DE OFERTAS
STRASBOURG. SÓ ATÉ O FIM DE SEMANA.

ESTE VEíCULO POSSUI
VERSÕES A PARTIR DE R$

46.212
À VISTA •

207 SWXRS
OFERTA ESPECIAL COM

PREÇO IMPERDíVEL!
ESTE VEíCULO POSSUI

VERsões A PARTIR DE R$

39.300
À VISTA

Faça revisões em seu veículo regularmente.� I PEUGEo-r
M ASSISTANCE

A SUPER SEMANA DE OFERTAS STRASBOURG -e uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 30 de Junho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot
207 HB XR l.4L Flex, 3portas, ar, direção, vidros e trovas elétricos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 , preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$-31.990,OO com

frete incluso e 02 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e trovas elétricas, pintura sólido, ano/modelo 10/11, preço público
sugerido para vendo à visto o partir de R$ 36.990,00 com frete incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS l.4L Flex, ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e trovas elétricos,
faróis de neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 01 unidades em estoque. Peugept
307 H B Presence 1.6L Flex - 10111 - Ar, direção, Vidros e trovas elétricos, Freios ABS e Air-bag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido paro vendo à vista o

partir de R$ 46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggar X-Line l.4L Flex - 11/11 - pintura sólida, frete incluso,preço público sugerido para vendo à vista o partir de R$
29.871,00 e com 01 unidade em estoque. Linha 408 com taxo 0% de juros a.m. ( 55% de entrada e saldo em até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânico, completo +

freios Abs e Airbag duplo, ano/modelo.: 1111l, frete incluso, pintura sólida, versões a partir de R$ 59.500,00 e 02 unidades em estoque. Não cumulativa

.
para outros promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-

7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue para 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento 00 Cliente do Banco

Peugeot 0800 7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

S,trasb,o·urg
www.strosbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguó do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rau, 414 PE.UGEOT
MOTION & EMOTION

Neste sábado; das 9h às 13h ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1
I

.

!
1
I

I I
!

!

I
l
I

"
TAXA DE

. 0,99%o.m.

ENTRADA DE RS

12.790+60x
��269

ENTRADA DE R$

7.990
+60xg� 499

• Novo Volante • Poro-choques na corda veículo
• Alarme sonoro de faróis ligados

• Porta-ma/os de 390 litros
• Temporizador do limpador do para-brisa • Para-choques na cor do veículo

COMPLETO

A PARTIR DE R$

34.990

COMPLETO

A PARTIR DE R$

52.990

COMPLETO

A PARTIR DE R$

44.990
• Paro-choques no cor do veículo • Arcondicionado • Alarme
• !,Iireç:{io hit'lJ;tl�/i.cp • Vidros r;ços dasPQrtas dianteiros

" .

"

·FreiosABS
• Tr�9 Elétrico • Faróis de Neblina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II

NISSA SE RA2 2 .

a.o PLD. • MARCHAS,

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS A�S COM EBD
• AIRBAG DUPLO

• VIDRorrRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ElÉTRICOS

I RADIO COM CO PlAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
.ALARME

• AR-CONDICIONADO
� AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• RÁDIO COM CO PLAVER E MP3
• AlJRME E IMOBIUZADOR DO MIITOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

,.

VEIC:ULOS
.

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

VECTRA EXP 2.0 MPFI FlEX
MEC 2008 R$39.800,00

POlO 1.6 MI S.OURO 1.6
MI TOT.FLEX 8V 5P 2006

R$31.800,00

KA 1.0 8V FlEX 3P 2010
R$24.800,00

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

iii.. ii.

CHEVROlET ASTRA 2.0 MPFI
ADVANTAGE 8V FlEXPOWER

4P MANUAL 2008 R$32.800,00
XSARA PICASSO EXC 2.0 16V

MEC 2002 R$24.800,00
GOL 1.0 TREND 09

R$29.800,00 COMPLETO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




