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�c::J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. Somos
eternos

insatisfeitos,
sempre

queremos
•

mais e

Boa alternativa
para se divertir

nestas férias
Hotéis apostam na localização

em meio à natureza e·

preparam atividades especiais
para atrair pais e filhos
durante o mês de julho.
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·:Passagem de ônibus
so reajuste de 80/0

Decreto que autoriza o aumento foi embarcada, que hoje custa R$ 2,80, irá cionários. O último reajuste da tarifa
assinado pela prefeita Cecília Konell. custar R$ 3. A Canarinho alega que o do transporte coletivo foi concedido
A partir do próximo domingo, 10, a preço maior é motivado pelo aumen- em fevereiro do ano passado, quan
passagem aritecipada (com cartão) to no valor dos insumos, como com- do o bilhete comprado com cartão

passará de R$ 2,50 para R$ 2,75. Já a bustível e pneus, e no salário dos fun- teve aumento de R$ 0,25. Página 7

IIiItrut Krutzsch cuida de seis crianças que não conseguiram vagas nas creches enquanto os pais trabalham

DESDE 1919

Multiartista
bate um papo
com leitores
ARNALDO ANTUNES FALOU

sobre música, literatura
e artes visuais durante o

segundo dia da Feira do
Livro, que prossegue até
o próximo dia la

'Mi"""
. IX

Entenda deve
ser derrubada
na terça-feira
JOSÉ zó E

(DEM) nega ter participado
de manobra para adiar
votação e diz que será
contra qualquer proposta
de aumento no número
de vereadores. Página 6

Cerca de 500
•

cnançasna
fila dos CEIs
SECRETÁRIO DE EDUCAÇ
Silvio Celeste admite a

dificuldade, mas garante a

abertura de 400 vagas até
o final do ario em virtude
dás obras de ampliação
e a construção de novas

creches na cidade. Página 9
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PONTO DE VISTA

PI
SS

Alguém já presenciou o nascimento
de um dinossauro? Por certo que

não, a não ser por meio de filmes, tipo
Jurassik Park 1, 2, 3. Ocorre que para
quem não assistiu a nenhuma das ver

sões deste clássico de Steven Spielberg,
não precisa ficar triste. É só acompa
nhar as últimas sessões da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, que po
derá sentir de perto o nascimento de
um monstrinho.

Sim, pois o episódio que se verifica
com a novela qué é a votação (na ver

dade falta dela), da emenda que altera
(aumenta) a composição do número de
vereadores aqui em Jaraguá do Sul é de
fazer inveja até mesmo àquele ícone da

ficção científica de Hollywood.
Na última quinta-feira, dia 30, igno

rando os mais simples primados do res

peito e do pudor que se espera dos po
líticos, o vereador Justino da Luz (PT),
teve a ousadia (para não dizer - audá
cia!) de, em flagrante equívoco volun

tário, pedir vistas à emenda assinada

por ele mesmo e mais seis vereadores,
apresentada no dia 9 de junho, e por
intermédio da qual, não foi possível re

alizar naquela data, a segunda votação
da proposta de aumento do número de

vereadores.
O que será que pretendeu o nobre ve

reador com esta articulação? Rever seu

posicionamento? Conferir se era dele
mesmo, uma das assinaturas apostas na

referida emenda? Aguardar para que a

Casa Legislativa Municipal estivesse ple
namente composta, para, então, proce
der à votação da proposta?

A justificativa apresentada pelo verea
dor Justino da Luz, relativo ao pedido de
vistas da sua própria emenda (?), alegan
do que outro vereador (José de Ávila) não
estava presente ao Plenário soou como

ignorância e desrespeito a toda a popula �

ção jaraguaense, que já demonstra plena
insatisfação com esta ardilosa orquestra
ção engendrada pelos seus partícipes.

Infelizmente, mais uma vez, a popu
lação assistiu a uma demonstração de

desserviço público proporcionado pela
atitude dos vereadores jaraguaenses, de
modo geral, que seja pela ação, ou mes

mo pela omissão, deixaram de cumprir
com sua nobre e respeitosa função. Fal
ta dignidade de postura e coragem para
enfrentar as questões, de forma livre e

isenta de interesses particulares e ou

partidários. Mais uma vez a sociedade

jaraguaense ficou em segundo plano. E

.,

,

REQUERIMENTO DE

'LIÇENÇA AMBIENTAL

WS Imóveis Ltda. EPP., torna público
que requereu a Fundação Estadual do
Meio Ambiente (FATMA) a Licença Am
bientai Prévia (LAP) do Loteamento de
nominado São Francisco II, localizado
na Estrada Bananal do Sul, município
de Guaramirim/SC.

ESTADO DE SANTA CATARINA'
I

•
.• •

MÜNICíplO DE: JARAGUÁ.DO suí, .;
'''_
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MINUTA DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/11
A Prefeita Muntcipal de Jaraguá do Sul (SC), no uso de suas atribuições e conforme o

inciso I, § 4°, art. 40 da Lei Federal 10.257/01 (Estatuto da Cidade); art. 8° da Resol�ção
CONCIDADES 25/05; inciso III, art. 7° da Resolução CONCIDADES 34/05; incisos II, art.

36, e V, art. 101, da Lei Complementar Municipal 65/07 (Plano Diretor); e art. 40 do Decreto

Municipal 6.142/07, torna público: 1) que fica convocada a comunidade jaraguaense em

geral, para a realização de audiência pública, a ser dirigida pelo Poder Executivo Munici

pal, cuja finalidade será informar, debater e colher subsídios sobre o PL - Projeto de Lei

Complementar objeto da mensagem 91/11, de 28/04/11, que versa sobre a atualização do

mapa do Anexo 3 da Lei Complementar 65/07 (Plano Diretor de Organização Físico-ter

ritorial), especificamente no que tange às novas pontes, 'viadutos e demais obras-de-arte

projetadas; 2) que a realização da audiência atende faculdade conferida ao Executivo, nos

termos do parágrafo único do art. 40 da Decreto Municipal 6. 142/07; 3) que o resultado e

demais dados da audiência serão encaminhados ao COMCIDADE - Conselho Municipal
da Cidade, para conhecimento e deliberação, tendo em vista o disposto no inciso XXIII,
art. 103 da Lei Complementar 65/07; 4) que a audiência se dará no dia 15 de julho de
2011 (quarta-feira), às 19h30, no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário,
situado na Rua Francisco Fischer, n? 60, bairro Centro; 5) que consultas sobre o objeto da
audiência poderão ser feitas pelos interessados a partir da data de publicação deste edital,
na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal, à Rua Walter Marquardt,
n.? 1.111, bairro Barra do Rio Molha, fone (47)2106-8130, e-mail planejamento@jaragua
dosul.sc.gov.br. Jaraguá do Sul (SC), 1 de julho de 2011.
CEcILIA T. KONELL

"P'rsfétfa-Mtll'liclPãF' '.�'.' _ .. W.·.- _

nem se alegue que a manobra (de pedir
vistas), é possibilitada pelo Regimen
to Interno da Câmara, posto que neste

caso, o procedimento formal não deve
ria se sobrepor ao conteúdo da matéria
envolvida.

O que a Câmara de Vereadores de

Iaraguã do Sul espera, chocando o ovo

que representa os anseios mais dignos
e plenos da população jaraguaense, que
reiteradamente já apresentou, de diver
sas formas e nos mais variados tons sua

pretensão e vontade em relação ao nú
mero de vereadores em Jaraguá do Sul?
Será que a Câmara' pensa que chocando
o ovo desta galinha vai nascer um dinos
sauro? Se sim, que chamem o Spielberg
para filmar!

Basta de preguiça, de artimanhas e de

articulações ardilosas, as quais somente

comprometem a já arranhada imagem
dos políticos de modo geral, posto que
como já manifestado anteriormente, não

se esqueçam os nobres vereadores, que
no ano que vem teremos mais uma festa

(ou festança!) eleitoral, e os mesmos po
derão não ser convidados a participarem.
Depois não venham chorar, pois só lhes
restará cuidar do dinossauro que eles

próprios criaram.

NOTA DE AGRADECIMENTO .

E CONVITE PARA CULTO EM MEMÓRIA DE

. .

... � '" � .. � .,_ .. -6 .- ...

HILBERT MAN.SKE
A família enlutada, ainda consternada pelo seu falecimento,
agradece a todos os pastores da Comunidade Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul, em especial ao Pastor William e

também ao Pastor Norival, da Comunidade Evangélica Luter
ana de Schroeder. Agradecem também pelas coroas e flores e

por todas as orações, carinho e apoio recebido dos parentes e

amigos e em especial ao Clube de Idosos Alma Voigt, Comu
nidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul e Comunidade
Católica de São João.

Aproveitamos para convidar para participar do culto em

memória a ser realizado dia 03 de julho às 9:00 horas, na
'

.Igreja Luterana Apóstolo Pedro, no centro de Jaraguá do Sul.
"Existem pessoas que são tão especiais, que tudo o que de

sejamos é que elas. estejam sempre' ao nosso lado, mas in
evitavelmente existem também os desígnios de. Deus e Sua
vontade é soberana".

DO LEITOR

E I E

/\ gradeço ao governo de Guara
r\.mirim e ao Senac pela parceria e

oportunidade' que deu a 44 pessoas
para se qualificarem para o trabalho
em operador de' computador. Gostei
do curso, dos professores, de tudo.

Em um curso particular não se

encontram as matérias que foram
ministradas ali. Foi um curso gratuito
que não perdeu a qualidade, graças à

parceria feita com o governo de Gua

ramirim, que pensa na qualidade de
vida dos cidadãos oferecendo tam

bém outras oportunidades de quali
ficação. No próximo ano várias pes
soas também poderão contar com

o Cedup (centro profissionalizante)
e isso trará para o município maior

qualificação, maior renda e uma vida
melhor para todos.

O curso de operador de computador
teve duração de três meses e foi minis
trado em.frente à Secretaria de Educa

ção, em uma unidade móvel do Senac,
que partiu para São Bento do Sul.

Em nome de todos agradeço mais
uma vez a oportunidade.-

Luís Carlos Oliveira, comerciante

DO LEITOR

E
S

Numa democracia elegemos
os representantes do povo,

que defenderão os interesses da
coletividade. Pelo menos deveria
ser. Faço votos que os eleitos para
nos representar assim o façam,
respeitando a vontade da maio
ria e não aprovando o aumento

do número de. vereadores em Ia
raguá do Sul. Do contrário pare
cerá que voltamos ao tempo dos
coronéis que decidem de acordo
com seus interesses particulares
e não daqueles que os elegeram.

Carlos Alberto Schroeder,
administrador de empresas

FALECIMENTOS
.

• Faleceu no dia 30/6 Gertri-
des Behling Zefeld com idade
de 74 anos, o sepultamento
foi realizado dia 1/7 às 16h
saindo o féretro da Igreja
Divino Espirito Santo, Duas
Mamas Schroeder, seguindo
após para o Cemitério Munici

pa I Cristo Rei.
... � I , •• • � '"
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Por que a felicidade dura tão pouco, é
tão fugaz? Não sei exatamente, mas

talvez porque estejamos sempre desejan
do mais e mais. Um grande desejo, isto é,
querer ter o que ainda não temos, produz
ansiedade e busca. Uma vez conquistada
essa prenda, queremos mais, já não so

mos mais felizes com ela.
Há quem, diga que aí está a trilha- do

progresso humano, sem desejos, sem me

tas a serem alcançadas, ainda estaríamos
na caverna da vida... pode ser, pode ser.

Mas vamos convir que o desejo é tam

bém a nossa fonte permanente de ínfe- ,

licidade. Só desejamos o que não temos.

o sujeito casa hoje com a Miss Brasil e

amanhã já está de olho na empregadinha
ali da esquina... ou será que alguém me

pode contestar? Claro que não. O que te

mos não nos satisfaz.
Sabes por que vim até aqui, leitora,

leitor? Porque dia destes, e só agora me

lembrei, li uma declaração ardente de
um pai que perdeu um filho de dois anos

num acidente ... vou preservar os nomes,
não importam os nomes.

Esse pai estava dizendo nos jornais
que de agora em diante vai viver um dia
de cada vez, que nunca mais vai esquecer
a dor e recomendava aos outros pais que

beijem seus filhos todos os dias ...

Essa história me faz lembrar o samba
de Ataulfo Alves que, em certo momento,
canta:

II

... eu era feliz e não sabia". É mui
to estúpido ser feliz e não saber. Mas essa

é a regra humana, esquecemos do que
temos e jogamos o olhar cúpido sobre o

que não temos. E nunca vamos ter tudo
o que queremos, daí que nunca seremos

felizes.
Felicidade? Saúde, família, trabalho,

amigos, o cãozinho ali na porta da cozi

nha' pouca coisa... pouca? Perca um des
ses valores para ver se você não vai cantar

Ataulfo Alves, eu era feliz e não sabia...

PROVÉRBIO
o jornal diz que o provérbio é

curdo: "Se quiseres viver em paz,
ouve, vê e cala': Provérbio estúpido.
Ouvir, ver e calar é estar "morto'; os

outros sobem sobre ti se viveres as

sim. Queres a paz? Arma-te ou ata

ca. Vão te respeitar.

VENDAS TEMPO
Você já seu deu conta de que 80% do que

você faz durante o dia não serve para nada?
Lixo puro. O negócio é melhorar os 20% res

tantes, os úteis da vida, aí é que estão a rique
za e a felicidade. O diacho é saber bem das
inutilidades diariamente feitas ao longo da
vida. Esta conversa está entre (JS 20% ...

O sujeito entrou num curso de ven

das para vender colchões. E aprendeu
que ninguém ganha dinheiro vendendo
colchões, ganha dinheiro se oferecer bons
sonhos e sexo agradáuel.: não compra
mos produtos, compramos prazeres que
os produtos nos dão.

É
DO LEITOR

S PE IR U

Na última quinta-feira, eu como

muitos outros munícipes de Ia
raguá do Sul nos deslocamos até a

Câmara de Vereadores desta cidade

presenciar a ínclitavotação que discu
te o Gá lamentável) aumento ou aper
manência do número de vereadores.

Aberta a sessão para a votação, o

senhor vereador Justino Pereira da
Luz (PT) pediu vista dos autos com

a argumentação da ausência do ve

reador José Ozório de Ávila (DEM).
Após o exasperado e injustificado
pedido de vistas do vereador, ao meu

ver, uma manobra ardilosa de cunho
meramente protelatório, "misteriosa
mente" o'vereador ausente, momen
tos após comparece a sessão.

Primeiro apontamento é direcio
nado ao vereador Justino: vereador,
nessa altura do campeonato, pedir
vistas dos autos para quê? Será que
surgiu algum fato novo? O senhor
não teve tempo para sanar eventu

al dúvida antes da tão esperada vo

tação? Uma vez que a discussão em

tela é debatida desde o começo do
corrente ano, e assim não teria tem

po razoável para verificar de forma
acurada o que se discute e nos pou-

FALE CONOSCO

par de seu pedido enfadonho.

Segundo apontamento é direcio
nado ao vereador IIZé da Farmácia":
caro vereador, público e notório era a

data e horário para a referida votação,
o senhor como vereador não estava

presente para a tão importante vota- .

ção por qual motivo? Ainda não tem

opinião formada?
Caro leitor, estamos diante de

um momento bastante especial
para a democracia dessa cidade, e

parece-me que a maior parte dos
vereadores não está nem aí, e brín-

'

cam em legislar.
Tem-se' que boa parte dos repre

sentantes estão desempenhando de
forma inequívoca como não deve
ser a atuação de um parlamentar
municipal, razão pela qual, o povo
não deve ter outra alternativa senão

pedir "vistas" da sua própria cons

ciência no que tange ao exercício da
cidadania frente ao voto, de maneira

que, sendo 11, 15 ou 19 vereadores,
boa parte dos atuais não voltem mais,
e isso só compete a nós cidadãos.

ítalo Demarchi dos Santos,
assessor jurídico

CHARGE

MAL.. E.S,.AR ,('oH

O AUMEl\J1'O.
,..
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'EDITORIAL

A partirdo dia 10, os

jaraguaenses terão que
desembolsar mais dinheiro

concessionária.

"Se fJ reaj'l.lste é de
fato necessário,
eatão '1IIfí! venlla
8'::O:IDp811'fblallo da

iiIIh � "IIb
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Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

o tiro saiu pela culatra
Tudo leva a crer que à pressão popular vai
vencer a batalha. Ea incoerência de alguns
vereadores vai ajudarpara que isso aconteça.
José deÁvila declarou ontemque vota contra

a emenda que prevê o aumento do número
de cadeiras legislativas, juntando-se a

AdernarPossamai, Amarildo Sarti eJaime

"

Duas redes de varejo
se casam e quem dá o

presente é e Brasil, ou

melhor, o contribuinte?

SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP), SOBRE O BNDES

FINANCIAR A FUSÃO ENTRE O PÃO
DE AÇÚCAR E O CARREFOUR

Ela não tem
temperamento para

ser colocada contra a

parede sem reagir.
DO COLUNISTA MERVAL PEREIRA,

SOBRE A DIFICULDADE DA PRESIDENTE
DILMA ROUSSEFF EM CONVIVER COM
AS CHANTAGENS TRADICIONAIS DA

POLíTICA EM BRASíLIA.

"

Sem plástico
o projeto de autoria do vereador

Diogo Iunckes (PR) que proíbe
o uso de sacolas plásticas em

Guaramirim foi aprovado em

segunda votação na noite de

quinta-feira e agora depende
de sanção do prefeito Nilson

Bylaardt, Os comerciantes terão
até 2014 para se adaptar, depois
disso só serão permitidas bolsas
confeccionadas com material
oxi - biodegradáveL

Volver
Dionei da Silva (PT) tem mantido
contato com a prefeita Cecília
Konell. Quer prestar serviço de

.

assessoria ao município em

Brasília, mas também ensaia uma

aproximação. Os dois fizeram
dobradinha nas eleições de 2004,
quando Dionei foi o candidato a

prefeito e Cecília a vice.

No bolso
Andar de ônibus em Iaraguá vai
ficar 8% mais caro a partir do dia
10 de julho. Enquanto isso, nada
de sair do papel o terminal central.

Negherbon. Com quatro votos contrários,
a proposta é engavetada. E ainda existe
a possibilidade de Lorival Demathê, que
votou contra as 19 vagas, mas tendia
a votar afavor das 15, recuar e definir
a manutenção pelas 11 cadeiras. Picou'

frustrado com o comportamento de uma

ala que não aceita a derrota da proposta
e envergonhado com o que aconteceu na

Câmara de Vereadores na noite de quinta
feira. Afonso Piazera também devefazer o

mesmo. Picariam isolados na outra ponta,
então,Justino da Luz, PranciscoAlves,Jean
Leutprecht, Natália Petry eAdemar Winter.
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DEU COMENTÁRIO
"

lho! política?", questiona ele. No final do

texto, Tas diz que uma boa maneira de
revolucionar. a relação entre políticos e

eleitores é o voto distrital. Quem quiser,
conferir, o link' é http://blogdotas. terra.

com.br/20ll/07101 /mais-politicos-oü
melhor-politicai. Seria uma boa os vere

adores darem uma olhada.
,

polêmica envolvendo o au

mento do número de verea

dores em Jaraguá alcançou
epercussão nacional. O hu

morista Marcelo Tas comentou o assun

.
to na internet e elogiou a manifestação
popular contrária à medida. "Você acha

que precisamos de mais políticos ou me-
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h4ZERoQi?
A 60LA É OELE!

Para pensar
Os ônibus só poderão circular com

velocidade máxima de 50 km/h nas vias
do Rio de Janeiro, inclusive nos corredores

preferenciais, segundo determinou uma

resolução publicada no'Diárío Oficial do

Município ontem. Veículos de transporte
escolar também deverão respeitar a nova regra,
que foi determinada depois que um estudo

apontou excesso de velocidade e elevado
número de acidentes envolvendo os ônibus.

"
....

STAÇOES
Saí chateado, frustrado e

indignado da Câmara de
Vereadores nesta última quinta
feira. Mais uma vez se deixou de
lado o interesse público em favor

do particular ou partidário
particular. Enquanto o vereador

Justino da Luz, com sua infeliz
ideia de pedir vistas de um

projeto emendado por ele mesmo

(ou será que tem mais gente por
trás?), estava com cara de "a
Câmara é nossa [del�s] e aqui
mandamos nós", os outros ou

pareciam perplexos ou estavam
com "cara de paisagem",

fingindo que não era com eles e

que não sabiam de nada. Aviso
aos navegantes: quem quiser
falar de democracia tem que

saber ser aplaudido e saber ser

vaiado. Cada um que assuma as

consequências de seus atos.

RAPHAEL ROCHA LOPES

De parabéns os senhores
vereadores Jaime Negherbon,

IlmariIdo Sarti e Ildemar Possamai
pela postura diante do que

aconteceu ontem (quinta-feira).
Apesar das manobras e da falta de

respeito para com os eleitores, os

vereadores acima citados continuam
mantendo e assim honrando suas

palavras, em sintonia e em

acordo com os reais interesses
da comunidade jaraguaense.

Parabéns mais uma vez!

WALTER SCHWARTZ

Quero parabenizá-los pelo
excelente editorial na coluna
Plenário intitulado "Uma noite

despudorada". O texto em questão é
duro, direto e Bel ao que pensa 90%

do povo jaraguaense. Pena que a

maioria dos nossos representantes
na Câmara ainda não acordou

para o anseio do povo. Curso de
braile para eles! Assim aprenderão

a ler• .llno que vem tem eleição e

eles ainda pensam que o povo é
burro - que continuem pensando - e

sentirão nas urnas que não é �s.
WILSON EGGERT

Acho que('o povo brasileiro deveria
er� largar a mão de marcha da

maconha e fazer uma marcha que
realmente nos favoreça. Quando é

que vão perceber que somos

feitos de palhaços?
NATHALlA CARVALHO

"
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DEBATE CONTINUA

Emenda à LOM deve ser

derrubada na terça-feira
Zé da Farmácia afirma

que será contra a

criação de mais vagas
no Legislativo

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

José Ozório de Ávila (DEM) confirmou
o quarto voto necessário para rejeitar

a emenda que propõe a criação de mais

quatro vagas na Câmara de Vereadores a

partir de 2013. Agora, com o apoio do de
mista, o presidente do Legislativo, Jaime
Negherbon (PMDB), Amarildo Sarti (PV)
e Adernar Possamai (PV) garantem a der
rubada da proposta que altera a LOM (Lei
Orgânica do Município), na sessão ordiná
ria da próxima terça-feira (5), às 19 horas.

Além do voto do demista, a emenda

poderá ser derrubada com o apoio do
vereador Afonso Piazera (PR), que foi a

favor da' composição de 19 vereadores
na próxima legislatura, e depois assinou
o texto substitutivo que propõe a criação
de mais quatro vagas na Câmara. "Estou

repensando a proposta para atender a

vontade da população. 19 vereadores é
muito, e parece que 15 também não é o

número ideal". Para virar lei, a emenda
deve receber oito votos, em dois turnos.

Mas, se for derrubada, entra em votação
automaticamente a proposta original
que prevê a composição da Câmara com

19 parlamentares.
Lorival Demathê (PMDB) também re

pensará o seu posicionamento, devido
ao novo' adiamento da votação. "Se for

pedido vistas à proposta outra vez, pos
so mudar meu voto". Hoje, ele defende a

composição do Legislativo com 15 par
lamentares. "Cada um deve arcar com as

consequências do seu voto", argumenta.

Vistas
I

Na sessão de quinta-feira, Justino
da Luz (PT) pediu vistas ao projeto por
causa da ausência de Ávila. Mas ele nega
que tenha sido tudo planejado. "Se eu

,tivesse certeza que o Zé estava na Casa,
não tinha pedido vistas ao projeto. Pedi

desculpas a ele no final da sessão. O pro
jeto já estava na ordem do dia e entendi

que era o momento para pedir vistas à
emenda", explicou o petista ontem.

"Não combinei nada com o PT, até

porque não temos afinidade. Ele (Jus
tino da Luz) usou o meu atraso de sete

minutos para fazer o que já estava com

binado. Se o Justino não pedisse vistas à

emenda, outro vereador do grupo dele

pediria", disse ZédaParmácía... I,
( � r, � i \ '1 • I I (f I J. • _( r � .. , I • "\ � • I

FOTOS MARCELE GOUCHE

Vereadores Afonso Piazera e Lorival·Demathê podem votar contra a emenda à Lei Orgânica

Governo propõe pagamento integral
da regência' de classe aos professores

EDUARDO MONTECINO

FLORIANÓPOLIS
Durante as negociações en

tre o governo do Estado e os

representantes do Sinte (Sin
dicato dos Trabalhadores em

Educação), na -tarde desta sexta

feira, em Florianópolis, o secre

tário-adjunto da Educação, Edu
ardo Deschamps, apresentou a

proposta de recompor a regência
de classe 25% e de 40% dos profes
sores, integralmente, em janeiro
de 2012. Também foi proposto que
o início do grupo de trabalho, para
reestruturar a carreira, seja feito já
na próxima semana.

Na última proposta do governo
à categoria� os percentuais da re

gência de classe passaram de 25%
e 40%, para 17% e 25%. A medida
foi tomada para que, ainda neste

ano, o governo do Estado possa
cumprir a lei que do piso nacional
a todos os professores da rede es

tadual. Com essa ação, .o impacto
�fessores� em�d� o na folha de pagamento do magis-

, � ,��'��lmaJO por\'��. �.: \ .tétio será .de R$, 22. milhões,. sem. .

contar os triênios. "Se fossem res

tabelecidos os índices de regência
neste ano, o impaéto na folha seria
de R$ 38 milhões, números que o

Estado hoje não tem condição de
arcar", afirmou Deschamps. Após
a conversa e a exposição, o Sinte

apresentou uma nova contrapro
posta de pagamento parcelado
desses benefíclos, iniciando ainda
em 2011. A proposta dos repre
sentantes será analisada e novas

simulações poderão ser feitas an

tes da resposta ao� professores, na

próxima semana.
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TRANSPORTE URBANO

Preço da passagem terá aumento
Reajuste médio
de 8% autorizado
pela administração
municipal passa a

valer no próximo
domingo, dia 10

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

.
A partir do dia lO, as passagens

Ilpara tarifa única antecipada
(cartão) irão passar de R$ 2,50
para R$ 2,75 e a embarcada, que
hoje é de R$ 2,80, passará a custar

R$ 3. O aumento médio de 8% foi
autorizado através de decreto assi
nado pela prefeita Cecília Konell.

A justificativa para o reajuste é
a planilha de custos apresentada
pelaViação Canarinho, concessio
nária do serviço em Jaraguá do Sul,
na qual constam despesas como

aumento no preço de combustí
veis, dos pneus e salário de funcio
nários do transporte coletivo, en

tre outras. O cálculo é complexo e

leva em consideração os quilôme
tros rodados e o número de pas
sageiros que utilizam o transporte
coletivo. De acordo com o dire
tor da Viação Canarinho, Rubens

Missfeldt, o custo de manutenção
dos veículos é alto, pois há grande
desgaste mecânico. Segundo ele, a

média de embarques em Jaraguá
do Sul é de 700 mil por mês.

O contrato com a Canarinho -

assinado em 1986 e renovado em

1996, com validade de 20 anos (até
2016), prevê que o preço passa
gens de ônibus sejam reajustados
anualmente. "Porém, o último au

mento foi decretado em 22 de fe
vereiro do ano passado. Levou um

MARCELE GOUCHE

ano e cinco meses para que este

reajuste fosse repassado ao usu

ário. Um novo' aumento, depois
deste, só deve acontecer em 2013",
destacou o secretário de Planeja
mento Urbano, Aristides Pansteín.

O secretário da Administração,
Ivo Konell, informou que a inflação
do período entre fevereiro de 2010
- quando houve o último reajuste
- e fevereiro deste ano foi de 8,75%.
"Não levamos em consideração os

outros cinco meses, entre feverei
ro e junho deste ano. A Canarinho

queria um auménto maior, mas te

mos que pensar também nos usuá

rios, por isso o aumento dos preços
ficou em 8%", justificou.

No início deste mês, um rea

juste médio de 10% foi aplicado
nas linhas intermunicipais feitas

'

pela empresa. As passagenspas-

saram de R$ 3,10 para R$ 3,40.
Procurado pela reportagem do

O Correio do Povo, o presidente da

Associação dos Usuários de Trans

porte Coletivo, Mário Pappen,
informou que ainda não tinha co

nhecimento sobre o reajuste..

mais ainda. Acho um absurdo por
que o salário da gente não acom

panha estes aumentos", reclamou.
A estudante Talita Santos, que

mora em Guaramirim, conta que o

custo de sua família com transporte
chega a R$ 200 por mês. "Meus pais
trabalham em Jaraguá e precisam
pegar ônibus todos os dias. Eu tam

bém ando de ônibus, mas não todo
dia. Somando a despesa dos três dá
uma grande diferença no bolso. É
um dinheiro que faz falta", disse.

Solange Ferreira' reside em

Schroeder e trabalha como aten

dente de padaria em Guarami
rim. Para ir e voltar do trabalho
ela precisa tomar quatro ônibus.
"São quase R$ 300 por mês. A

empresa paga uma boa .parte,
mas todo mês são descontados'
R$ 56 do meu salário', contou.

,

UI'imos
reajustes
• DIZEMBRO/2008

reajuste médio de 10% -

de R$ 2,25 para R$ 2,50
(passe)

• FEVERElRO/2010

reajuste médio de 11 %
- de R$ 2,50 para R$ 2,80
(embarque). No cartão,
a passagem permaneceu
com valor R$ 2,50. O
sistema informatizado
de vale-transporte
começou a ser usado em

setembro de 2009.

Usuários
reclamam

A auxiliar de limpeza Anésia
Iunkes, que reside no bairro Ribei
rão Grande do Norte, usa quatro
ônibus por dia para ir de casa até
o trabalho. "Pego um ônibus até
o terminal e de lá até a Vila Lalau.

Assim, com a integração no ter

minal' consigo usar só duas pas
sagens. Mas eu acho que o preço
já é alto e não precisava aumentar

MARCELE GOUCHE

Família vítíma de incêndio

precisa de donativos
A família do pequeno Davi Padi

lha Rosa, de três anos, que morreu

carbonizado quando a casa em que
residia, no bairro Três Rios do Nor

te, pegou fogo na manhã da última

terça-feira, conta com doações da
comunidade. O fogo destruiu com

pletamente a casa onde eles mora

vam e tudo que havia dentro.
Os pais do menino, que são na

turais de General Carneiro (PR), vão
continuar morando em Jaraguá do Sul
- a princípio junto com parentes - e já
tem recebido alguns donativos, como

( • ; t. .,.r .. f �."
'

) t

•

1 \, I

.

'móveis," álimetnos: ie \ cobertores liAs

doações estão chegando aos poucos e

são muito bem-vindas para eles tenta

rem recomeçar avida", diz a tia de Davi,
Andréia da Silva Rosa. De acordo com

ela, de imediato a necessidade maior
são de roupas e calçados (masculinos
n° 39/40 e femininos n° 37).

Os pais de Davi estão retornan

do hoje de General Carneiro, para
,onde foram após o sepultamento
do menino, e vão voltar para traba
lhar em um restaurante de Jaraguá
do Sul, onde são funcionários. Inte
ressados em fazer doações devem

r
\ � .-, 'I .... � c. .) � � I t"

Iigarparào telefone (47) 3371':'9'593:
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melhor produto.

A Lunelli cria suas malhas com base nas pesquisas mais atuais, fios

da mais alta qualidade e acabamentos tecnológicos para garantir o

,. l
-

silVi'à là.�- /

redac:ao@oco......iodopovo.c:om.br

Curiosidades
• Após oito anos de trabalho na Estação de

Iaraguã, em julho de 1927 foi transferido o chefe
de estação, Sr. Joaquim de Oliveira para a Estação
de Hansa. Assumiu o posto em Jaraguá o Sr.
Estefano Kimak.

QUI ETURA HISTÓRICA
ARQUIVO HISTÓRICO

Casa edificada por Anton Zahler, confonne

soUcitação de alvará de collStrução em

12 de setembro de 1933. Em 1951, vendeu

para Pedro Kopiaki. Situada na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, faz parte do

contexto histórico da cidade.

ANUNCIANDO...

liNCRivEL
i -

é a IJura verdnde, que as preços
: oao, .

. ! meu novo sortlln�nto em .

_

:1 taxendas terraeens -

secos e molhados,'.
! louças etc. etc. são verdadeiran1ente 11 além de vender
i grosos na sua reduccão. outros produtos,
i JJI/f"" J"e'· f!

7 COll("e,,"ce.l·· �
confonne podemos

� . Visitem a casa 'francisCQ ris.(h verificar nos
....................... " , :."............................ ..

anúncios de 1927+-�-_._-� " .. _." _ .. ,--"� ..-.;. " _ ," � _ � " "
.

-·
��,-.LU,;,-.riw_fw·_l!!PõIiIlilUilliflll#Millililll/'J_HINti'

CP 1927
l'I'ancisco

nscher mantinha

comér.cio de

• As estradas de Jaraguá e também sua ligação
com Joinville estavam praticamente intransitáveis
devido ao excesso de chuvas em agosto de 1927.
Muitas ruas haviam sido inundadas pelas cheias.

• Guilherme Walther estava fabricando um tipo
especial de cerveja em Jaraguá que denominou de

Jaraguá-Porter. Entregou algumas garrafas na sede
do Jornal Correio do Povo para degustação, sendo
muito apreciada por todos. Agosto de 1927.

-;

WWW.lunêlli.com.br

Escola

Municipal
Ricieri Marcatto
A escola iniciou suas
atividades em 1908, localizada
num terreno próximo à
Sociedade Alvorada, com o

nome de Escola Isolada Rio
Cerro I. Era mantida por uma

sociedade particular, formada

por membros da comunidade.
Em 1943, a escola passou
a funcionar onde está
localizada atualmente, em

Ribeirão Alma, no Rio Cerro

I, no município de Jaraguá do
Sul. Teve como professoras
a Sra. Antonia Cordeiro
de Oliveira e sua auxiliar
Wandalina Buzzarello e logo
após o Sr. João Bertoli, que
passou a residir na própria
escola. Os professores
recebiam seus vencimentos
da comunidade.
O terreno no qual foi
construída a escola foi
doado pelos senhores
Guilherme Raduenz e Carlos
Gielow. Ambos ajudaram
na construção da referida

instituição.
Posteriormente a

escola passou para a

responsabilidade do Estado,
denominando-se Escola
Reunida Ricieri Marcatto,
em homenagem ao sr. Ricieri

Marcatto, líder político que
colaborou para a emancipação
de Iaraguá do Sul.
Em 1993 a escola foi

municipalizada e foram
construídas novas instalações,
ao lado da antiga escola,
que começou a funcionar no

início do ano letivo de 1994.
Em 1997 passou
definitivamente para o

município, denominando-se
Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Ricieri Marcatto.
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ED'OCAÇÃO

Vagasnos
CEIs de volta
.ao debate
Cerca de 500 crianças aguardam na fila

para entrar em uma creche. Promotoria
diz que está acompanhando a situação
JARAGUÁ DO SUL

...............................................

DEBORA VOLPI

Amorte do pequeno Davi Pa
dilha da Rosa, de três anos,

vítima de um incêndio no bair
ro Três Rios do Norte, na última

terça-feira levantou um debate

antigo na cidade: o problema da
falta de vagas nas creches muni

cipais. O menino estava em casa

sob os cuidados da tia, de ape
nas 14 anos, e segundo a própria
mãe, Gisele da Silva, 18 anos, a fa
mília tentou matricular a criança
em Centros de Educação Infantil
próximos à residência onde mo

ravam, mas não conseguiu aces

so, por falta de vaga.
A Prefeitura alega que o nome,

de Davi não consta no banco de
dados do município que centra

liza as informações das crianças
que. aguardam matrícula. "Existe
um cadastro único. Então se a mãe

procura p.or uma vaga na creche
do bairro dela, ela faz este cadastro

I'

.

e quando surgir uma v�ga, mesmo

que seja em outro bairro, ela é co

municada. O caso deste menino
foi uma tragédia, uma fatalidade.
Mas o nome dele não consta nes

te cadastro", afirma o secretário de

Educação, Silvio Celeste.

Segundo ele, a Prefeitura tem

trabalhado na construção de cre

ches e ampliação das já existen

tes, na tentativa de solucionar o

problema. "Hoje o mais compli
cado é atender crianças de zero a

dois anos. Porque uma sala para
esta faixa etária pode ter no má

ximo, seis crianças. Então é mais
difícil atender", comenta Celeste.

Dados da Secretaria de Edu

cação revelam ainda que em ja
neiro de 2009 o número de crian

ças matriculadas nos CEls de

Jaraguá do Sul era de 3.044. Hoje, .

este índice subiu para 3.938. Nas

escolas, que também oferecem
ensino infantil, o número de

vagas aumentou de 1.469, em

2009, para 2.132, em 2011. Ou

seja, foram criadas cerca de 1,5
mil vagas no período. liA grande
questão é fazer a fila andar e ela
está' andando. Até o fim do ano

.' .

de 2011 a previsão é de abertura
de 400 novas vagas", garante.

Entre os bairros que devem ser

contemplados ainda este ano com

construção, reforma ou amplia
ção de creches estão: Tifa Mar

tins, Rio da Luz, Iaraguá 99, Tifa
Monos, João Pessoa, Amizade e

.

Ribeirão Cavalo. A maior obra será
o novo CEI Carlos Andrei Emmen

doerfer, no Rio Molha. O local será

inaugurado no próximo dia 25,
durante as comemorações do ani
versário de Jaraguá, e atenderá
cerca de 200 crianças. Conforme
o secretário, desde 2009 a Prefei
tura já investiu R$ 20 milhões em

obras referentes aos CElso
Celeste reconhece que pelo me

nos 500 crianças devem a_guardar
na fila por uma vaga na creche hoje.
Mas para ele, o número é irreal por
que muitos pais fazem o cadastro
de bebes recém-nascidos e muitos
também aguardam por uma opor
tunidade no bairro onde vivem. ' J

MARCELE GOUCHE

Alternativas para
cuidar das crianças

Enquanto a oferta de vagas
não acompanha a demanda no

município, as mães se viram como

podem para conseguir conciliar o

trabalho com o cuidado com os

filhos. A casa de Hiltrut Krutzsch,
52 anos, no bairro Três Rios do

Norte, por exemplo" mais parece
uma creche improvisada. Entre às
7h e 15h, seis crianças, com idades
entre um e três anos, disputam a

atenção dela, e transformam a va

randa da residência em um espa-

ço para as brincadeiras. "Eu brinco
com eles, dou comida. Mas em
uma creche seria melhor, porque
lá eles têm professores e até mé

dicos, quando precisam. As mães

tentam vaga, mas quando surge
é em outro bairro. É complicado.
Conheço gente que fica em casa,
não. trabalha, para conseguir cui
dar dos filhos", revela a mulher,
que é vizinha e proprietária da
moradia que foi destruída pelo
fogo na terça-feira.

Ministério Público acompanha
a situação e orienta os pais'

Para tentar resolver este pro
blema, nó final do ano passado
o Ministério Público firmou um

TAC (Termo de Ajustamento de

Conduta) com a Prefeitura, deter
minando (I criação de 280 novas

vagas por ano, até o final de 2012.

"Depois deste período, nos
.

anos conseguintes, o TAC prevê a

criação de, no mínimo, 150 novas

vagas anuais, com aumento deste
número em caso de necessidade,
que pode ser maior em função
do crescimento do município",
explica o promotor Cleber Augus
to Hanisch, da 3a Promotoria de

Justiça. De acordo com Hanisch, o

descumprimento �q .teI:m� A�p'li
ca em multa para o governo muni-

cipal no valor de cem salários mí

nimos, mais o pagamento de um

salário mínimo ao dia, até que seja
.

cumprido o que foi estabelecido

pelo TAC. Nesse caso, os recursos

obtidos com as multas são repas

sados para o FIA (Fundo da Crian

ça e do Adolescente).
A cidade atende hoje 6.070

alunos de zero a cinco anos em 28

CElso "Caso os pais estejam com

dificuldade em matricular os fi
lhos nos centros, eles devem pro
curar o Conselho Tutelar' ou o Mi
nistério Público para denunciar",
alerta o promotor. O Ministério
Público funciona do prédio do Fó

IUIll".119 bairro,Vila l\JOVq, próximo
, I .... \ •

� .. \ : I 1 r "

, 1 ! � �
_ r' \1 r:. ' •

à Delegacia da Comarca, \ . '. ' "
'
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ERSÁO

Fériassem
ter de pegar
aestrada

'I

Hotéis do Vale esperam lotação máxima

para este mês e preparam atrações
diversificadas, com foco nas crianças
REGIÃO

DEBORA VOLPI

I

I
I

I

Férias é sinônimo de longas
viagens, horas na estrada, fi

las e congestionamentos? Nem·

sempre. Hoje, é possível encon

trar opções para divertir a famí
lia, sem precisar ir muito longe.
Isso porque a região do Vale do

Itapocu conta com hotéis bem.

estruturados, que apostam na

localização em meio à natureza
- e nas opções de lazer para atrair
cada vez mais turistas, sejam eles
de perto ou de cidades distantes.

É o caso do Vale das Pedras,
no bairro Ribeirão Grande do

Norte, em Iaraguá do Sul, que
preparara uma série de atrações
voltadas às crianças focando nas

férias de julho. De acordo com a

coordenadora comercial, Juliana
Dutra, a expectativa é de que o

movimento neste ano seja maior

que em 2010. "Julho para nós é
alta temporada. Só perde para
os meses de novembro, dezem
bro e janeiro, que também são
bem movimentados. No ano

passado, em julho, efetuamos
621 reservas. Este ano, a expec
tativa é aumentar este número
em 25%", revela.

Para atrair o público, o hotel

aposta em promoções e nas re

creações infantis. "Temos dois

pacotes: um em que a criança
fica aqui das 8h30 as 18h, parti
cipando de recreações. E outro,

Na mesma localidade está si
tuado o Ribeirão Grande Resort.
A responsável pelo departamen
to de eventos do hotel, Cristini

Menezes, revela que a estima
tiva durante todo o mês de ju
lho também é de casa cheia.

"Esperamos lotação máxima
em nossos 62 apartamentos. A

movimentação deve ser maior
entre os dias 10 e 24 de julho,
porque coincidem com às férias
das crianças", afirma.

Para divertir as famílias que
passarem pelo espaço, os re - - :��$#!r!Hjf/Hflffi�ji��hl�l/'í!B$illii!tmiffffUlqljil&f��J��1i'QPii�%II!'I.lil/;�mj��!'%�ffiKJilf�l&ri8�0Wfflil!/'II�1

creadores preparam rodas de

chimarrão, brincadeiras, es-
'

portes, passeios de charrete e

cavalgadas. A estrutura conta

ainda com piscinas aquecidas,
quadras de esportes, academia
e sala de jogos.

A maior parte dos visitantes, '

nos dois estabelecimentos, vem

de cidades como Joinville, Curi

tiba, Blumenau, Florianópolis e

São Paulo.

que são as diárias, para toda a

família. Nosso foco está em pro
mover momentos de integração
da família. Porque com um dia
a dia cada vez mais agitado, fica
difícil os pais curtirem os filhos. E

nas férias de julho, eles têm esta

oportunidade", destaca.

Natureza e

muita atividade

EDUARDO MONTECINO

Hotel Fazenda aposta em

tranquilidade e gastronomia
Um local para descanso, ativi

dades em meio à natureza e para
cometer Ó pecado da gula. Assim é
o Fazenda Hotel Santo Antônio, em

Massaranduba. O hotel aposta na

tranquilidade do ambiente e na gas
tronomia diferenciada para atrair
os visitantes. "Eles nos procuram
tanto para o descanso, como para
o lazer. Temos passeios a cavalo,
charrete, lagoas para pesca, op
ções em jogos e esportes", enfatiza
a recepcionista, LucianaVargas.

Outro destaque que costuma

"pegar os turistas pela boca" são
as refeições, preparadas no pró
prio hotel, em estilo colonial. As

diárias incluem quatro refeições.
"Tudo caseiro, feito aqui. As pes
soas gostam bastante", conta.

No mês de julho, o hotel es

pera receber até 140 pessoas por
. fim de semana. Grande parte dos
visitantes é de cidades vizinhas
como Iaraguá do Sul, Blumenau,
Indaial e Joinville.

f I

Vale das Pedras aposta em atividades que ' ,"'-

integrem pais e filhos durante as férias No Ribeirão Grande Resort. são oferecidas diversas a�'réCreàtivas
.... '11'11' 1'1"9 Ij, ... �'. ,. • ��. IIt, •• " ••• ...._ =---__---"tII·•• lI '''t'.''· 1t ..... f': .... "1 .•.

·

.,:.1' .,.... . •• � ...�"' .. � .......
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO 00 POVO

NACIONAL

Estudanteda Uniasselui de Indaial disputa
semifinal do concurso LyeraFutureDesigners
MASSARANDUBA

PEDRO LEAL

Vale do Itapocu
está tendo destaque
na área de cultura.
Além do guarami
riense Henrique Le
mes ir para a penúl

tima rodada do Programa Ídolos,
da Rede Record, e a jaraguaense
Anna Cristina Zanetti ter chega
do até a segunda etapa do Pro

grama Avon Voices, a região tem

também uma promessa' de des

taque no setor de moda. O es

tudante da Uniasselvi de Indaial
Jornada Andrade Ferreira, de 24

anos, morador de Massarandu

ba, está entre os 40 semifinalistas
na categoria Jeanswear do Lycra
Future Designers. A Jeanwear é a

categoria mais concorrida, com

43% dos candidatos do concurso.

Agora, Jomacio tem um de
safio maior pela frente - por na

prática o conceito que o levou
até a semifinal. "Eles estão agora
nos mandando a matéria-prima,
e está sendo complicado lidar
com o material. Eu tive de com

binar vários dos tecidos que nos

mandaram para conseguir o que
eu tinha em mente, e ainda não

sei qual a qualidade ou a textura

do jeans que vou ter de usar", ex

plicou, preocupado com a apa
rência da peça.

Para o concurso, a criação
será inspirada na dinastia africa
na das Candaces. i'As Candaces
foram uma linhagem de rainhas

que governaram um dos mais

prósperos impérios do continen
te africano antes da era Cristã,
que tomei como conceito para
a força da mulher", ressaltou.
Ele acrescenta que a coleção em

mente é. voltada para "as Canda
ces modernasna selva de pedra

das grandes metrópoles, que
conquista cada vez mais espaço
na

SQciedade"ol
.
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Além de Iomacio, outros dez
catarinenses passaram para as

semifinais do concurso, três na

.mesma categoria, mas o jovem
é o único representante do Vale
do Itapocu.

A revista da mulher inteligente!

EXPECTATIVA

Jomado precisa disputar a vaga com outros

40 candidatos. Ao lado, imagem cio croqui da peça

Em julho a revista
tenta desvendar os

mistérios que rondam
a felicidade.

AvonVoices, a '

jaraguaense Anna Cristina
<

Zanettí infelizmente não

passou para as semifinais
do concurso, Única
representante do Sul de"

"Brasil a chegar à segunda
fasê, Anna estava entre'

as 100 concorrentes,
tia segunda etapa do
céncurso, mas nãe teve'

;

votos,suticientes para'
se enquadrar entre as

25 semifinalistas, que
partem para Hollywood
no d,�a 14 de julho.

O concurso
O Lycra Future Designers co

meçou em 2009, para incentivar
novos talentos na moda nacio
nal. Nesta edição, o concurso

teve mais de mil participantes de
todo o país. Agora, são 120 can

didatos rumo a semifinal, na se

gunda semana de agosto, em São'

Paulo, e as peças serão avaliadas

por um júri de especialistas da
marca. De lá, serão escolhidos
18 finalistas, que devempreparar
um desfile com cinco looks para
o dia 25 de outubro. Os três ven

cedores vão acompanhar a Pre
miere Vision, feira que é referên
cia mundial no .lançmpento, "d.�
tendências, em Paris, n81França,

ATRAÇÕES OESTE FIM DE SEMANA
Marquito em

Guaramirim
Depois de trazer o apresentador do SBTYuw

Tamashiro, na semana passada, o Circo Pop Star
leva à Guaramirim neste sábado o comediante

Marquito, também do SBT, integrante do

programa do Ratinho, junto com o grupo
acrobático Leopardos, da trupe África Shaw.

• O QUÊ: Circo Pop Star - Apresentação Marquito
• ONDE: rua 28 de Agosto, Centro,
Guaramirim
• QUANDO: sábado, dia 2. Horário: 20h30
• INGRESSO: adultos R$ 20, crianças R$ la.

Os dez primeiros clientes que levarem junto a

edição do O Correio do :t?OVQ não pagam.
.'

Cultura.Solidária
no Curupira

Neste domingo, o Curupira Rock Club está
realizando a primeira edição do Curupira
Cultura Solidária, com as bandas Baratas
Albinas (de Ioinvílle), Um Quarto de Gim (de
Ioínville), Sussex (de Pomerode) eSpasmos
(de Caçador).
• O QUÊ: Curupira Cultura Solidária
• ONDE: Curupira Rock Club, Rua João Sottêr

Corrêa,523, Guaramíri
• QUANDO: domingo, dia 3. Horário: 14h
• INGRESSO: um quilo de alimento, ou um

agasalho em bom estado ..
e limpo.queserão

doados a uma entidade.carente da.região. ' I
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CRÔNICA

UMA
FEIRA DE
HISTÓRIAS!

Na quinta-feira passada, o descerramento de uma

fita deu início a mais um mar de histórias e emo

ções: a 5a Feira do Livro de Jaraguá do Sul. E a poesia
invadiu a feira: já teve papo sobre Carlos Drummond de
Andrade e Gregório de Matos na quinta-feira mesmo,
e ontem o Arnaldo Antunes mostrou que a poesia tem

forma, mas principalmente sonoridade. E sonoridade
é o que não falta nos mais de 1.300 metros quadrados
de lazer e histórias instalados no coração de Jaraguá do

Sul, a Praça Ângelo Piazera. Com a missão de formar

leitores, a Feira em 2011 mira um público específico, o

infanto e juvenil. E Angela Lago, Eliana Martins e Mar
ciaTiburi vêm para fazer a festa desta galera. A partir de
2011 a Feira trilha um novo caminho, e tem um grande
desafio, trabalhar com o público infanto e juvenil, para,
em médio e longo-prazo, transformar a cidade de Iara
_guá do Sul numa cidade de leitores.

E nenhuma feira no Estado faz um trabalho pare
cido com a de Jaraguá do Sul: de fomento mesmo, en

volvendo os alunos das escolas públicas municipais e

estaduais (só de alunos devem passar uns 30 mil duran
te os dez dias), que com muita antecedência trabalham
com as obras dos autores convidados. Assim foi com

Luís Fernando Veríssimo, Ana Maria Machado, Pedro

Bandeira, Ricardo Azevedo, Cristovão Tezza, Fanny
Abramovich, Marçal Aquino, Mauricio de Sousa, Mo

acyr Scliar, Humberto Gessinger, Laurentino Gomes e

muitos outros que já passaram pela feira.
São apenas cinco anos, a Feira ainda é uma criança e

vai trilhar um longo caminho, mas seus pequenos pas
sos já deixaram grandes marcas na cultura jaraguaense.
E tenho muito orgulho de participar desde o início desta
bela história: em 2005, uma comitiva de escritores jara
guaenses visitou a 2a Feira do Livro de Joinville e anun

ciou uma surpresa, preparavam um festival de literatura
f'

para a vizinha Jaraguá do Sul em 2006. E o evento teria
uma proposta diferente: pensando no livreiro, no escritor,
mas principalmente no leitor. Não apenas um comércio
de livros, mas uma celebração da literatura, nos moldes
dos pequenos festivais de literatura do interior da Fran

ça. Um meio termo entre uma festa literária e uma feira,
pois traria' boas livrarias com preços acessíveis, grandes
autores da literatura e uma programação que atendes
se todas as faixas etárias. Mas o tão aguardado evento só
aconteceu em 2007, e embora tivesse todas as caracterís
ticas de um festival de literatura acabou levando o nome

de Feira: nascia aí ala Feira do Livro de Jaraguá do Sul.
Com o sucesso da primeira edição, as parcerias cresceram

ano a ano, e como podem ver em www.feiradolivro.org,
hoje temos a Feira com a programação mais intensa do
Estado. Mas a grande estrela do evento é você, caro leitor, -

então apareça pela feira, pois como diz o ArnaldoAntunes
em sua música: ''A casa é sua/Por que não chega agora? /
Até. o teto tá de ponta-cabeça/Porque você demoraiA
casa é sua/Por que não chega logo?".

!
)
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa aninhada entre as plantas é a Xereta, uma

fofura e muito brincalhona, a alegria da sua família.
A leitora Daiane não trocaria ela por nada

"Vidas terríveis são a maior das
felicidades", desabafa Mifti em

seu diário. Aos dezesseis anos,
é a "garota-problema" na cena

underground de Berlim, onde
mora desde a morte da mãe. A
narrativa de suas experiências, de
uso de drogas diversas, faz o leitor

mergulhar em uma sequência
de acontecimentos paradoxais
e incomuns. Em sua busca por
uma parceria, ela encontra um

mascote exótico e surpreendente:
o axolotle - uma espécie de
salamandra mexicana que
permanece em estado larval,
sem se desenvolver.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Carol pede um tempo para pensar na proposta

de André. Vinícius revela-se cada vez mais intolerante.
Carol aceita morar com André. Cortez comenta com

Wagner sua desconfiança sobre o sumiço de Léo. Dou

glas acredita que se casará com Bibi. Wanda pede que
Raul a ajude a encontrar Léo. Beto vai à casa de Daisy
e se diverte com ela, Olívia e Gabino. Vitória sugere
que Pedro e Marina contratem um detetive para en

contrar Léo. Wagner avisa a Norma que Cortez quer
se vingar de Léo.

fala em casamento com Isaías e ele se esquiva. Gui
lherme inicia o processo de transferência da guarda
do filho para os avós maternos. Dora apoia Fernando a

fugir com Lavínia. Naomi visita Salomé.

• CORDEL ENCANTADO

Açucena tenta se libertar de Timóteo, mas ele a leva
do palácio. Jesuíno vê Timóteo levando Açucena à força
do palácio e segue os dois. Petrus finge não se lembrar

de quem lhe colocou a máscara de ferro. Jesuíno resgata
Açucena e os dois se declaram um para o outro. Augusto
invade a fazenda de Timóteo à procura de Açucena. Bel

beija Penélope. Rosa vai atrás de Cícero. Úrsula dá uma

taça com o soro da verdade a Petrus. Açucena entra no

palácio e revela que tugiu de Timóteo.

• MORDE E ASSOPRA
Wilson deixa uma foto de Élcio com Xavier para

tentar reconhecê-lo. Élcio se disfarça de Elaine para
sair do SPA e vê Wilson e Xavier. Hortência estranha a

amizade de Áureo e Celeste. Marcos aconselha Cris
tiano a aproveitar a vida antes de querer casar. Virgínia

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição

Após quatro anos de

ANIVERSARIANTES apresentações lotadas pelo país,
Rafinha Bastos lança o DVD de

2/7 Gilmar B. Alves ZomirOdelli Iracema W. Oldenburg seu primeiro show solo de stand-
Ademar Schulz Gustavo A. Nunes Isabel Gutz

up comedy: A Arte do Insulto.
Ademir Priebe Hélio M. Garcia 3/7 Isabel Helena Voelz .

Alexandre Zimermann Isabel D. Ceolin Aloísio Franzner Josiane Urbanski No espetáculo que o projetou,
Alison dos P. Ramos Jadiel Veigsding Alvina Ferreira Juliane M. Buzzi Rafinha destila humor e muita
Anderléia Vick Jair Otovicz Ana B. de Vargas Juliano da Silva polêmica. O ator judeu e gaúcho
Antônio J. lIibio Jaqueline Roriano Anna K. Wolf Leopoldo Bettoni não poupa as próprias raízes - e
Ari A. Vieira José C. Stahelin Argileu Júnior Letícia M. Silveira

nem as alheias. Em cima de um
Carlos H. Heinert Katía K. Kroeger Bruno G. Marschall Marli Stínghen
Cristianp volz -. Ligia B. da S. Souza Carlos H.Boder Natalí C. Piechontcoski palco, apenas um microfone, um

Demerval Ribeiro Maria L. Z. Bortolotí Deocar Zimemann Norma Deretti banco, muito sarcasmo e ironia.
Dionara R. Bruns - Maria R. Barriquelo Elvis G. Tomas Poliana da Silveira Rafinha diz O que pensa, em um
Ederson Maffezzolli Marlos Bertoldi ElvisTomaz Raúl V. W. dos Santos show sem frescura, sem censura
Elcio J. Gazzolo Regis W. Junior Enzo A. Gonçalves Santina Barbosa
Flavio da Luz Ruth E. W. Braier Gabriel Fossile Thiago Lindner e sem limite.

Gabriela Giovanella Valcionir Babjak HeinzMeier Vilson T. Fischer

Gerson L Lemke Vera R. de Oliveira lIesangela C. Sohn Waltraudt Fleming

. A melhor empresa com

as melhores marcas.
AR CONDICIONADO

,,·Fone�- 3275�2004·1 www.belfrioarcondicionado.oom.br
Projeto. \ Instalação. 'Manutenção
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Eles começaram
tocando pop e rock
na noite de Londrina!
PR, já estiveram nos

programas "Altas
Horas" e "Programa
do lõ", além de

emplacarem o sucesso

17feel so free"em

novelas da Globo e SBr. Lhux, Andy,Jay e Rick

formam o Spyzer e são eles que trazem toda a sua

irreverência musical para o palco da The Way,
no dia 9. Confira a entrevista exclusiva e

conheça um pouco mais sobre o quarteto.

Plural - Jay, Andy, Rick e Lhux, como

aconteceu o encontro com a música eletrô
nica? Conte-nos um pouco da história do

grupo e como surgiu essa parceria.
Spyzer - O início de tudo foi há pouco

mais de 10 anos, onde nós quatro nos jun
tamos para montar uma banda onde havia

mais três integrantes, sendo que um deles,
primo do Lhux, era DJ e fazia scratches e sol
tava algumas batidas no meio dos shows. O

convívio com este DJ foi que nos abriu a ca

beça para o mundo eletrônico, onde conhe
cíamos pouca coisa. Foi com esta vivência e

com outras pessoas do meio que começamos
a implementar house music em nosso reper
tório. Para isso tivemos que aprender a pro
duzir e-music com todas as suas nuances e

métricas, estudando assim a música a fundo.

A partir disso viramos conhecedores de e
.

music e apaixonados pela vertente também.

Depois de muita conversa e estudo, nossa

amizade se fortificando e resolvemos, no co

meço de 2005, iniciar nossos investimentos

neste novo projeto. Nosso primeiro show foi
no Natal de 2006.

Plural - Vocês têm formação musical?

Sempre pensaram em serem músicos ou fa

ziam outra coisa antes?

Spyzer - O único formado em uma fa
culdade de música é o Andy, todos nós es

tudamos música nossa vida toda e já somos

músicos há muito tempo, mas cada um tra

balhando em uma área diferente. Andy era

sócio e diretor musical de uma empresa que
confeccionava jogos pra computador, além

DIA2
1'PARÓQUIAx,.tnBRANll APÓSTOLO

/,

THIAGO - Bairro AmizaCle
VII Macarronada Beneficente

"Sabor e Solidariedade" a partir das 11 h3Q.
. Valor: RS H" vénda no G Boticário (�hQPping).I!
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de ter uma vasta experiência em MPB, pois
tocava em bares e clubes de Londrina e re

gião. Iay era vocalista e já participou de várias

bandas. Lhux sempre foi guitarrista e estuda

o instrumento desde criança. Rick já foi até

arranjador de uma banda marcial, onde aju
dava o maestro a reger.

Plural - Instrumentos de diferentes
culturas e épocas fazem parte do show de
vocês. De onde veio a ideia para essa jun
ção com a música eletrônica? Alguma ins

piração especial?
Spyzer - Nos inspiramos em tudo o que

é diferente, inovador, em tudo o que choca.

Se dizem: "- É impossível colocar isso na e

music." A gente responde. «, Então espera
um pouco que já vamos montar uma track."

'ahaha E por aí vai... acabou sobrando para o

Rick fazer estas loucuras (Pan - canos de PVC,
Didgeridoo - instrumento aborígene, Marim

ba de virdro e etc...). Mas todos nós somos

adeptos de "loucuras musicais".

Plural - Muitos instrumentos, muitos
efeitos áudios-visuais, quantas pessoas
estão por trás do Spyzer em cada apresen

tação?
Spyzer - Nos shows da banda estão en

volvidas geralmente 15 pessoas entre músi

cos e funcionários diretos e indiretos.

Plural - O trabalho de vocês já chegou
à televisão, pretendem fazer uma carreira

internacional? Quais são os planos para o

futuro?

Spyzer - Já fomos à Europa este ano e

tocamos em Londres por convite de uma

o Clube de Automóveis e Antigos de Jaraguá - Caajs
promove encontro mensal de carros, motos e

bicicletas, neste domingo, das 9 às 12 horas no parque.

cURUPIRA � GUar�mirim
..

I Cultura Solidária, uma domingueira de muito rock e

solidariedade. A entrada será um quilo de alimento não

pe�ecível pt! um agasalho (em bom est�dQ êlimpo), qye
•. ".',. I I oi .", .:I,'
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será doadda uma entidadecarenteda região. Shaw "cm ;

as bandas Baratas Albinas, Spasrnos, % de Gim e Sussex.

Abertura às 14 horas e início dos shows às 15 horas.

ura
.. beatriz.sasse@terra.eom.br I 4784330306

banda de e-music de lá. Foi um show ani

mal, para a maioria de Londrinos, é uma

galera diferente, que não está preocupada
se você vai tocar modinha ou alguma coisa

doente, eles querem simplesmente "curtir
o seu trabalho". Os planos para o futuro?
Estamos assinando com uma gravadora
fortíssima nos Estados Unidos (não pode
mos dar mais detalhes ainda) mas será algo
que alavancará nossa carreira, e muito, e

estamos preparando uma nova tour inter

nacional, desta vez, com mais shows. Pa

ralelamente a tudo isso, estamos também

preparando um show novo,' totalmente

inovador, algo nunca feito por brasileiros,
esperamos mostrá-lo ainda este ano. Vai
ser animal!

Plural- Que tipo de som vocêstêm ouvi

do, o que vocês curtem e recomendam?

Spyzer - Cada integrante tem seu gos
to pessoal, mas podemos dizer que ouvi
mos de tudo um pouco (se juntarmos o

gosto de todos). Passamos por jazz, mú-

.

sica clássica, rock antigo, pop atual, e

music, entre outross.

Plural- Deixe um recado para galera da-

qui da região.
-

Spyzer - Queremos dizer que "amamos

Jaraguá do Sul" e que esta cidade tem uma

das melhores vibes que já tivemos em sho
ws. Acredito que será inesquecível para
quem for na TheWay dia 9. Queremos'man

dar um beijo a todos e dizer que contamos

nos dedos os dias para chegar aí. E quem
conhece Spyzer sabe que para gente Iara-
guá é ehehe Acompanhem no show!

Cancelado
Marines Ronchi e Charles G. Raddatz
avisam que a pedalada do circuito Manso

-Campo Alegre - Rio Vermelho - Saraiva
- Rio Natal- Corupá - Ribeirão Grande -

Santa Luzia deste sábado, foi cancelado
devido às más condições climáticas dos
últimos dias e transferindo para o dia 30

de julho. Quem quiser participar pode
informar-se pelo marinesronchi@gmail.
com ou charles.g.raddatz@gmail.com.

TRANSFERIDO
O shoui da Banda Society que aconteceria

ao lado da Fundação Cultural/JS, às 10

horas deste sábadofoi transferido para
a praça de alimentação do Shopping
Breithaupt, também hoje, mas às 11 horas.
O evento marca a abertura oficial da

programação de aniversário de Iaraguâ
que ocorre no dia 25 de julho.

Maquiagem
A Lelic promove lançamento Revlon
em Jaraguá. É nesse dia 4, às 18h30, no

Hotel Mercure. Presença da maquiadora
Carla Camacho de São Paulo e sorteio de
brindes especiais. O evento é gratuito.

, Informações pelo fone 3055-2103 .
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Bom demais!
1\ Jão é mole correr atrás da máquina? Der-

1 \' rubar barreiras? Matar um leão por dia?

Ultrapassarfronteiras? Claro! Nada éfácil! Mas

sempre existe um jeitinho - não fugir da raia e,
muito menos, entregar a rapadura! Estou quase
queimando um óleo 50, com um pouquinho de
39. Sou pisciano, nascido em fevereiro. Tempo
suficiente para aprender os meus truques para
sobreviver, nesse corre-corre insano, crise de an

siedade, de angústia e, às vezes, hipertensão - e

fúria! Mas não vou me enfiar numa camisa de

força 32, se o meu número é 36!A vida real para
mim é a melhor das ficções... E ser uma pessoa
sensível tem lá as suas vantagens e desvanta

gens. A maioria enxerga isso no segundo plano.
De forma torta. Não estou mais para pisar em

ovos... Quero continuar brigando com a vida

por um bom tempo. Brigar no sentido de apar
tar. Ajustar o lugar das coisas e me renovar sem

pre. Que venham os 60, os 80 e quem sabe os 100.

Para mim, está bom demais! .

Hélio Micheluzzi
O grande aniversariante de hoje é com certeza o

. industrial Edemar Hélio Micheluzzi, o Hélio da
Karlache, uma pessoa especial, que sempre está
ao meu lado. Obrigado meu amigo irmão, por
tudo, pela grande amizade. Pode contar comigo
sempre, seu fã número um. Parabéns e milhões
de felicidades. Que Deus abençõe você e toda a

sua linda família. É o que deseja também toda a

sua equipe de trabalho da Karlache Malhas.

s C ras
Não é novidàde para ninguém que o

outono- inverno por aqui é tudo a mesma

coisa, para se adaptar à necessidade de

caixa, assim que a semana virar, muitas

lojas de Jaraguá do Sul começam a dar
início às promoções em plena temporada
de frio. Uma vez que os pedidos para o

verão começaram loguinho, loguinho, e as

faturas estão vencendo. E o torra-tudo que
sobrou dos cabides é a única salvação.

Moa Gonçalves MAURICIO HERMANN

BELEZA Stephanie Kraag e Caroline
Cotin nos corredores da London

t4 t M. Ó V E. IS.

t I�CQPI Q

FÓRUM Os empresários Vicente Donini, presidente ct., Conselho

de Administração da Marisol; Luciano Rang, diretor-presidente da

rede de lojas Havan; e Antônio Koerich, presidente das lojas Iloerich

durante o go Fónun das Personalidades de Vendas ADVB/SC 2011 que
aconteceu na tarde de quinta-feira, em Brusque. Os empresários
que venceram o prêmio Personalidades de Vendas ADVB/SC 2011 nos

anos de 1999, 2011 e 2007, respectivamente discutiram, ao lado de

outros seis grandes empresários as "Perspectivas e tendências do
mercado catarinense" em 'II1II encontro para mais de 400 p6soas

FLORADA
Floricultura

3275-
Jardins e interiores

Arrallios I Buquês I Acessórios I Árvores frutffaras

moagoncalves@netuno.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 9641 Centro 1 Jaraguá do Sul I E-mail: tlorada@f19rada.com.br l www.floradaçom.b,

opptngdamoda.com.l)rwWW.porta\&

-BerliTl
ambientes

www.bertirnambientes.com.br

Sem a

música, a

vida.seria
um erro.

Flriedrich
Nietzsclle• O casal amigo Plácido e'

Carmen Rausis foi curtir o

fim de semana nas águas
termais de Goiás. Carmem,
católica praticante, vai

aproveitar o passeio e

conferir o Santuário
do Divino Pai Eterno de
Trindade. Prometeu orar

por mim.
LOVE Aline Mascari e Maicon

Franzner, festejam amanhã

um ano de muito love
Abre aspas
li

TuttyVasques tem razão! Se Ozzy
Osbourne está lançando um livro de
conselhos médicos, nada impede que,
amanhã, o doutor Dráuzio Varella grave
um disco de heavy metal".

• No próximo dia 17 de

julho, Ana Lúcia Pedri cola

grau 'no curso de Nutrição,
pela FURB.

• O empresário Reinoldo

Esser, das relojoarias
Simara e Paládio, colocou
20% desconto em toda a

linha de óculos de grau. Vai

perder?

Os mais ligados em cultura beberam
direto na fonte. Considerado como

um dos melhores cantores do cenário

artístico nacional, Arnaldo Antunes,
ex-Titãs, aterrissou ontem no palco da

5a Feira do Livro, em Iaraguá do Sul, no

Museu Emílio Silva.Veio à cidade como

escritor. Falou com a imprensa sobre

música, literatura e artes visuais.

L it r s li'i

• Evelin e Fernando, da
Akazo, estão a mil com os

preparativos do casamento,
dia 26 de novembro..

Hoje a coluna registra com carinho a

dupla Rodrigo e Nilson, do salão de
cabeleireiros Monza. Eles também são

amigos que acompanham a coluna
todos os dias. Aliás, eles também são os

mais novos assinantes da Revista Nossa

Weekend. Valeu, mesmo!

• Quem quiser curtir
o shoui nacional com

o cantor Ricky Vallen,
dia nove de julho, na

Recreativa Duas Rodas,
pode reservar mesas pelo
(47) 8817-0965.

Titã

.. Com essa, fui!

Dica de sábado
Curtir o Espaço do Oca. O
ambiente mais alternativo
da região.

Openhouse
Alexandre e a esposa Simone
Rubini Rausis, na ausência do

empresário Plácido e Carmem

Rausis, donos da mansão, no

sábado, vão invadir a cozinha e

receber uma galera descolada

para saborear uma deliciosa

galinha ensopada.

Faz sentido
Rogério Ceni engoliu um

frango na derrota por 5 a O

parà o Corinthians só para
o São Paulo não tomar de 4!

Faz sentido!

Casal destaque
Outro casal nota dez é
formado pelos amigos Cris
Rausis e Jossiane Silva. Sempre
feliz e de bem com a vida!
Felicidades aos dois!

VIAGEM O jovem casal de namorados Diogo
Grahl e Mara Sclmeider marcou viagem de passeio
para comemorar os dois anos de namoro

Buxixo
Uma viúva bem conhecida e caixa alta, do tipo discreta, da urbe

sorriso, pra surpresa de muitos, deve anunciar seu noivado com um

rapaz bem mais jovem. Sem especificar a data do casamento, mas

prevendo-o para este ano, ainda. É o que se comenta nos salões de

beleza mais descolados de Iaraguá. Como diria o amigo Marinho

Rubini: "Urubu demora, mas canta".

n r m J.....�.....

No Restaurante Mime. Mais de 60 variedades de comida.
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MARCELE GOUCHE

ESPECI.IIL

SG FEIBJI
DO LIVBO

VISITA ILUSTRE

Cantorem

bate-papo
descontraído

Nos livros dá
para aprender

muita coisa
nova que não

se aprende em

lugar algum.
Nadir Berlanda

VISitante

\ .

\

A Feira do Livro·
deu um salto de

qualidade e não
só de tamanho

nesses cinco anos.

Arnaldo Antunes conversou com os

leitores ontem à noite, na Feira do Livro
Carlos Henrique

Schroeder
Coordenador geral

tunes não se precaveu. "É uma

tolice, são outros códigos e vias
de recepção", concluiu. No en

tanto, antes de causar furor no

público; ele completou: "não
concordo que música é só en

tretenimento, mas também não
é a mesma coisa".

Indagado a respeito dos anos

que passou ao lado dos Titãs, o

compositor recordou somente

dos bons momentos. Conforme
Antunes, a banda teve impor
tância de escola. Isso porque, o

grupo escrevia canções sob faces

descomprometidas. "Fazíamos
música para jogar fora, não tí
nhamos um preciosismo", resu

miu' lembrando também que a

intimidade construída com os

companheiros daquele tempo só
voltou a ocorrer quando encon

trou os 'tríbalístas' Marisa Monte
e Carlinhos Brown. Entretanto,
deixou claro que não há interesse

algum em ressuscitar o trio e en

carar a estrada.

Apesar de - frustrar parte da

plateia com a notícia, ele com

pensou cada um dos admirado
res. Ao fim da conversa, Antunes
colocou as mãos para fazer dedi

catórias, novamente, sem pressa
ou reservas.

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

em pressa e sem

qualquer reserva.

Foi assim que o

cantor, compositor,
desenhista e poeta,
Arnaldo Antunes,

tomou conta da Feira do Livro,
ontem. Diante de um auditório

completamente lotado, ele con

versou com o público duran
te mais de uma hora sobre um

pouco de tudo.

Começou respondendo às

perguntas do coordenador do
evento, Carlos Henrique Schro
eder, depois, calmamente, falou
com a plateia e, para alegria dos
fãs, en�errou o bate-papo musi
cando a própria voz. Nesse inter
valo de tempo, o ex-Titãs falou
sobre a afinidade que tem com as

diferentes linguagens utilizadas
no fazer artístico, iniciado ainda
na adolescência. Segundo ele, os

poemas viram canções e vice

versa, instaurando, assim, uma

espécie de contrabando entre as

formas e os sentidos.
Já quanto à démodé discus

são em torno das letras musi
cais serem ou não poemas, An-

"Não consigo me ver dizendo nunca

para nada, gosto de experimentar
novos desafios de linguagem"

HISTÓRIA
Literatura com

solidariedade

MÚSICA
Rock'n roll
em pauta
A literatura vai fazer par
com a música, novamente,
na segunda-feira. Depois de
receber o multiartista Arnaldo
Antunes, a Feira também
abrirá espaço ao rock, mas,
dessa vez, o mediador desse
encontro é Gelson Bini. À
frente do Guia de Leitura, ele
assume o horário das 19h
e, diariamente, relaciona
os livros a outras formas
de arte e temas literários
dos mais variados. A lista

abrange assuntos como terror

e mistério, provocações,
contos clássicos e literatura

contemporânea. Para

participar, basta procurar
uma cadeira vazia no

auditório do evento.

ATIVIDADES

Sábado cheio
de atrações
A Feira do Livro não para nem

no fim de semana. Para quem
ainda está na dúvida se visita
ou não os estandes, basta
um breve passar de olhos

pela programação. Hoje, das
9h30 às 16h, o auditório é das

crianças. São diversas sessões
de contação de histórias

gratuitas e abertas ao público.
Depois, a vez é dosadultos

aproveitarem o evento. Às 16h,
acontece a primeira edição
do 'Panorama Jaraguá'. Nele,
autores do município têm a

oportunidade de conversar

com o público sobre literatura.

Hoje, na mesa redonda estarão
Sonia Pillon, NilzaVilhena,
Ana Janete Pedri e o chargista
do OCp, Fernando Bastos.

Quem ainda não leu o livro

"Campeões para sempre", do
colunista do OCp, José Augusto
Caglioni, tem um motivo a mais

para comprá-lo. Durante a Feira
do Livro, o título está disponível
no estande do jornal, que é

patrocinador do evento. Além
da facilidade em adquiri-lo,
quem o fizer ainda estará

ajudando a Apae (Associação
de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Jaraguá do
Sul. É que do valor arrecadado
com a comercialização de
cada exemplar, metade será
revertido em doação para
a entidade. A publicação,
lançada no ano passado, trata

da história do esporte na

região e custa R$ 20.

, �-�"';'...........-,..,.... ......,..-�---._--,-�-� ......._--,......� .......�.,_---�.,_-----,--,,,_,._�.,,_,-,._.-- ......-. __.--._
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DESTAQUE
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ASSINATURA
EM DOBRO

Como patrocinador, o jomal O Correio do Povo possui um eStande na Feira
do Livro. No local, funciona mna mini-redação e também um ponto de

vendas de assinaturas.lUém dissoJ o espaço serve para receber visitas,
como a dessas crianças, que até Iancbaram sentadas à beira do OG do OCP.

II
Os livros não mudam

o mundo. Os livros
mudam as pessoas,

mas são as pessoas que
mudam o mundo.

Mario Quintana

� Kelly Erdmann kelly@ocorreiodopovo.com.br
�I EDITORA DE CULTURA

I Festa da criançada
I

o zum zum zum das crianças
� tomou conta da Feira loeo
� o·

� cedo, ontem. Foi só a porta se

�
.

abrir para os pequenos leitores

W invadirem o local. Tudo virou
� festa sem o menor esforço. O
�
� que chama atenção ao vê-los

� circulando pelos corredores é a

ll� liberdade com a qual deixam

� os olhos percorrerem os livros
m.

e revistas. Não há receias.�
� Os pequenos viuenciam a

� experiência sem vergonha ou

�
��
lfj

�
�
�
li

Aviso
Enquanto a Feira do Livro
estiver acontecendo, a parte
principal da Praça Ângelo
Piazera será ocupada pelos
estandes. Por isso, ontem

e na próxima sexta-feira,
as tradicionais barracas
de produtos coloniais e

agncolas instaladas no local

permanecem, porém, nos

fundos da estrutura. Apesar
das reclamações acaloradas
dos feirantes, vale lembrar

que o evento possui todos
os alvarás e liberações
necessárias para passar dez
dias no espaço.

reserva.

À cena é bacana, pois serve de

exemplo. Neste quesito, os jovens
têm muito a ensinar aos adultos.
Os livros não servem apenas ao

embelezamento e ocupação das
estantes de casa. Eles existem

para ser apreciados, folheados,
repassados de mão em mão, para
virar companhia em qualquer

-

hora do dia. E é isso o que os

visitantes mirins do evento têm

feito. Parabéns a eles!

KELLYERDMANN

Cadê?
Que fique bem claro, a

crítica a seguir não tem

relação alguma com

possíveis posições políticas.
Ok? Isto esclarecido, eu

gostaria de saber por quais
ares voa a internet do projeto
municipal Jaraguá Digital.
No da Praça Ângelo Piazera
é que não, pois nem sequer
sinal dela há no local nesses

últimos dias. Desde o início
da Feira do livro, começou
também uma verdadeira

caçada pela wireless nos

estandes dispostos na

maratona literária.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul mantém a Bibloteca
!Municipal e apoia a feira do LivroI' para que cada
vez mais jaraluaenses adquiram o hábito de ler..

JRRRCiUfI DD SUL

/35 SECRETARIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE
JARAGUÃ DO SUL
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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OS PINGUINS DO PAPAI
Tom Popper (Jim Carrey) é um especialista em comprar imóveis antigos,

. para que sejam demolidos de forma que sua empresa possa construir
modernos edifícios. Ele almeja se tornar sócio da empresa, mas para atingir
o objetivo precisa cumprir uma última missão: convencer a senhora Van

Gundy (Angela Lansbury), dona de um tradicional restaurante localizado
no centro de Nova Vork, a vender o imóvel. Algo que não será nada fácil,
já que ela apenas aceita vender o local para alguém que tenha princípios.
Paralelamente, Popper recebe a notícia de que seu pai, um aventureiro que
rodou o mundo cujo contato quase sempre foi através do rádio, faleceu na

Antártida. No testamento ele deixa para o filho um pinguim, entregue em

uma caixa refrigerada. Sem saber o que fazer, Popper resolve ficar com ele

após perceber a afeição que seus filhos nutrem pelo animal.

1111\ CA •• IY

OS PiNGUiNS
•• PAPAI

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg

(15h40, 18h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Se Beber Não Case! Parte 2 (15h, 17h, 19h e 21 h)

• Cine Breithaupt 3
• Carros 2 - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg(14h50, 18h20 e

21h30)

• Cine Garten 2
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h40, 15h30 e 17h20)
• üualquer Gato Vira Lata - Nac (19h15 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Carros 2 - üub (13h10, 15h20, 17h30 e 19h40)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Leg

(21 h40)

• Cine Garten 4 '.

• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h30, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 17h, 19h, 21 h)

• Cine Garten 6
• Carros 2 - Dub (13h, 18h45 e 20h)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (15h10)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h1 O)

• Cine Mueller 1
• TransformerS - O ladO Oculto da Lua - Dub (15h, 18h15 e 21 h30)

• Cine Mueller 2
• Carros 2 (13h45 e 18h30)
• Se beber, não case! Parte 2 - Dub (17h1 O, 19h30 e 22h10)

• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h45)
• Kung fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)'

I I BlUMENAU ' Il. , '.'l

• Cine Neumarkt 1 J • J I, ,

-

• Carros 2 - Dub (13h, 18h40)
fI

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (15h1 O)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h1 O)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h15, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas -dub

(21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (15h, 18h20 e

21h30)

• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30 e 15h20)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (17h10, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 5
• Os Pingüins do Papai (14h20, 17h20, 19h40 e 21 h40)

... Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 16h45, 19h e 21 h20)

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

• Cine Norte Shopping 2
• Carros 2 - Dub (12h45, 15h05, 17h25 e 19h45)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (22h05)

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h55, 14h15, 16h35 � 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 (12h1 O 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 - (16h, 18h20 e 20h45)
• Esposa de mentirinha - Leg (13h40)

Antonelli vai

viajar sem lilhas
GiovannaAntonelli vai se separar pela
primeira vez das filhas gêmeas Sofia e

Antonía, de oito meses. De acordo com o

colunista Bruno Astuto do jornal lia Dia",
atriz irá para Cartagena, na Colômbia, para
gravar cenas para a próxima novela das
sete da Rede Globo, de Miguel Falabeila.
Por causa do ritmo intenso de filmagem, as

meninas não poderão viajar.

Rita Lee retirou
seios por medo
Em entrevista exibida no "Programa
Amaury Ir.", exibido na madrugada
desta sexta-feira, 1°, Rita Lee revelou que
retirou os seios com medo de ter câncer. A
cantora contou, ainda, que sua saúde não

anda muito bem e que, se antes a vida se

resumia a sexo, drogas e rock ln' roil, hoje é

sexo, ioga e rock ln' roil.

Leandro Hassum
vai perder peso
Segundo à coluna "Retratos da Vida", do

jornal
liExtra", depois de Fausto Silva e

Fabiana Karla, agora é a vez de Leandro
Hassum sonhar com uma nova silhueta. O
comediante de lias caras de Pau" fará uma

cirurgia para perder boa parte de seus

quase 130 quilos. Leandro deve ir para a

mesa de operação no segundo semestre,

depois das férias de julho.

Panicats perdem
contrato por briga
A briga entre as panicats Iuju Salimeni e
Nicole Bahls está longe de terminar e as

assistentes de palco já começam a sentir
no bolso as consequências. De acordo
com o jomalO Dia", a Dafra Motors, que
já tinha assinado um contrato com a dupla
para uma campanha publicitária, cancelou
a ação de marketing. Com isso, as duas já
perderam a bolada de R$ 50 mil cada.

ÁRIES
o dia de hoje será marcado por um astral leve e

descompromissado. Porém, problemas familiares
não estão descartados.

• Cine Norte Shopping 7
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h e 15h)

, '. Transformers: O Lado Oculto da Lua -

" , , . I:.eg (i 8h30 e .21rh4.5) l. "

TOURO
O foco de suas atenções estará voltado para a família. Evite
discutir com pessoa autoritária ou muito exigente. Boa noite

pra ficar em casa.

GÊMEOS
A comunicação será seu grande trunfo neste sábado. Você
estará mais convincente e saberá usar este artifício a seu

favor. O setor afetivo inspira cuidados.

CÃNCER
.

Convém dar crédito às suas ideias: tudo indica que elas
serão bastante vantajosas. No campo afetivo, o seu

magnetismo pessoal vai atrair como um ímã.

LEÃO
Você estará menos exigente consigo mesmo, podendo fazer

apenas o que lhe dá prazer. A noite, há grandes chances de
tornar-se o centro das atenções.

VIRGEM
Seu espírito estará mais para o silêncio. A noite, um

sentimento de perda poderá tomar conta. Não insista em

, i· , � j \:. uma\felàçâ(l�ue ê�4i0U. I I I I I , I

Salomé alastada
devido à saúde
A atriz Iandíra Martini, de 67 anos, está
afastada desde a semana passada da

, novela "Morde e Assopra" por problemas
de saúde. À coluna "Zappíng" do jornal
"Agora", a atriz - que interpreta a Salomé
na novela das seteda Rede Globo - disse
estar bem, mas não revelou o .que a

mantém fora do ar.

Millôr passa mal
e vai para na UTI
Millôr Fernandes foi internado na quarta
feira, 29, em uma clínica do Rio de Janeiro.
Segundo a coluna 1I0lá", publicada no jornal
'Agora", o escritor estava em casa quando
passou mal. Míllôr está internado na UTI

(Unidade de Tratamento Intensivo) e não

pode receber visitas. Em fevereiro, o escritor
sofreu um AVC isquêmico e já tinha ficado

algum tempo internado.

LIBRA
Sua vida social ganhará um novo embalo. Você terá
habilidade de sobra para captar o desejo dos outros. Sua vida
amorosa poderá ser marcada por conflitos.

ESCORPIÃO
Este é o momento de expor o que pensa, fazer contatos

convenientes, trocar informações e dar uma acelerada na

sua vida ,profissional. A vida amorosa vai estar amarrada.

SAGITÁRIO
Mercúrio indica que terá maior percepção das coisas que
acontecem em sua vida. Alguém que está longe dos olhos e

perto do coração vai despertar saudade.

CAPRICÓRNIO
HOje, você perceberá como é importante é pensar bem
antes de falar. No campo afetivo, o astral revela uma grande
insatisfação com a relação atual.

AQUÁRIO
Este é o momento de trabalhar em equipe e agitar a sua vida
social. Aproveite bons momentos. Já na área afetiva, há sinal
de um grande descontentamento.

PEIXES
Mercúrio pede mais organização e avaliação crítica, mas

também envia ideias férteis para que você possa incrementar
, .' ••. SUq8 IJllaçõe�. Q'setor's!1ntimental &"_da reprimidO.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Jogo de cartas em que ganha o parceiro que primei

ro reúne um naipe completo / O ilusionista norte
americano Copperfield

2. Famoso brinquedo de peças que se encaixam / Uni
dade fundamental que transmite os caracteres he
reditários

3. Homens nascidos em Gênova ou Milão
4. Fogueira onde se queimavam cadáveres / Veículo de

aluguel para transporte de passageiros
5. Conforme o hábito
6. Designação carinhosa dada à mãe dos primos / As

iniciais do ator Nercessian
7. Ato de se lavar, pentear, maquilar, vestir, etc.
8. A segunda consoante do alfabeto / Gosto
9. O rio que atravessa a cidade de Porto Alegre
10. Enfado / Sigla inglesa do Acordo Geral sobre Ta

rifas de Comércio, que visa propiciar a redução de
obstáculos ao comércio entre as nações

11. Vergonha, decência
12. Perspicácia / O nome do famoso músico indiano

Shankar
13. O professor e ensaísta Paulo (1907-1992) / Poema

em louvor de alguém.

VERTICAIS
1. (Ingl.) Curta-metragem em filme ou vídeo que ilus

tra uma música / (Gráf.) Cobrir a área de impressão
com tinta de modo uniforme, sem meios-tons

2. Inflamação da membrana interna do globo ocular /
Fluido viscoso comum nas mucosas e nos tecidos
de revestimento de animais

3. Famoso filme de Charles Chaplin / O músico Eduar

do, de "E lá se Vão meus Anéis", em parceria com

Paulo César Pinheiro, grande sucesso com Os Ori

ginais do Samba
4. Cerâmica / Nossas vogais ... ao contrárío
5. Tigela própria para sopa
6. Pedra preciosa, variedade de quartzo / Erguer, cons-

truindo
7. Que é ávido por dinheiro / A plantação do fumicultor
8. Aço que não é passível de oxidação / Calmante
9. (Ingl.) A concepção da forma física e da funcionali

dade de uma máquina, utensílio, mobiliário, publi
cação, etc. / Erva de grandes folhas sagitadas, com

pecíolo e tubérculos comestíveis.
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roDOS OS MESES NAS BANCAS

PREVISÃO DO TEMPO

,came o,"a

do
A chuva perde sua força na tarde de

hoje, mas com a passagem de uma

massa de ar frio e úmido pelo Estado
no domingo, a precipitação retorna

por toda Santa Catarina. No começo
da semana volta o frio seco e intenso,
com mínimas em torno dos 3°C, e

chances de geada por todoo Estado.

Maischuva
o tempo segue instável,
com mais nuvens e chuva
no início e final do dia, nas

regiões do Oeste e Meio
Oeste. Nas demais regiões,
predomínio de nuvens

com condições de chuva

isolada, alternando com

períodos de melhoria.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 21°C

DOMINGO

MíN: 11°C

MÁX: 17°C

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Nublado

SEGUNDA

MíN: 2°C

MÁX: 15°C

Junto com um último dia de chuva
média para forte, o domingo deve ser

marcado por fortes rajadas de vento,
de até 70 km/h, por todo o território

cata_rinense. Por isso, a sensação de
frio deve ser mais intensa do que o

indicado pelo termômetro, e a força
dos ventos exige atenção.

TERÇA
MíN: 2°C

MÁX: 14°C

SUDOKU

9

7 1 6 9
,

3 8 1

1 7 3

6 5 4 8 I
�� ,._.., r�

7 21 9
t->--.-. -- o--�

'31" 7

2 5 9
--�

9 3 8

7 3 8 2

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.

DIVIRTA-SE

A prolessora e o Joãozinho
A professora, irritada C0ID a bagunçai diz aos alunos: i

-Qiiem não quer ficar burro, que sé sente! I, ..
Após alguns minutos só o Ioãzinho fica em pé e professora pergunta:

.

�Você quer ser burro Ioãzinho?
Eis que o moleque responde:
-Não professora, é que eu não quero deixar a senhora de pé sozinha...

., e,usQuo

o dia começa com chuva
fraca em Uribici, com

tempo nublado durante
a tarde. Temperaturas

baixas durante todo o dia,
com mínima de 7°C na

madrugada e máxima de
12°C durante a tarde.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

CHEIA 15/7

MINGUANTE 23/7
.

. .. .. . - ..
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INVESTIGAÇÃO

Corpo de costureira
,.",

passa por exumaçao
,

Orqãos foram
retirados ontem

e encaminhados'
ao IGp, na Capital.
Exame irá esclarecer
causa da morte de

jovem de 27 anos

CORUPÁ

O tempo nublado e uma chuva
fina marcaram a exumação

do corpo da costureira Cláudia
Francielen de Andrade Borba,
27 anos, realizada na tarde desta
sexta - feira, no Cemitério Muni

cipal de Çorupá. Cláudia morreu

dia 13 de maio, dias antes de ser

agredida e jogada em uma vala
de esgoto, perto do Posto Mar

colla, no bairro Água Verde, em

Jaraguá do Sul.
A exumação durou pouco

mais de uma hora e foi realizada

pela equipe do IGP (Instituto Ge
ral de Perícias) de Iaraguá do Sul,
com o auxílio de Joinville. Toda a

operação foi acompanhada pelo
titular da Delegacia da Mulher,

,

Marco Aurélio Marcucci, que pe
diu o procedimento.

No exame preliminar, uma

das dúvidas de Marcucci já foi
descartada: não havia fratura
nos ossos da vítima. O delegado
quer saber também se houve in

fecção resultante do consumo da

água contaminada, uma vez que
Cláudia ficou por algum tempo
jogada em uma vala de esgoto. A

resposta que esclarecerá a causa

da morte virá após exames re

alizados em órgãos que foram
retirados durante a exumação.
Segundo o médico legista Mau
ro César Grudtner, o coração, o

pulmão, o fígado, o estômago e o

rim foram encaminhados para o

Instituto de Análises Forenses do

IGp, da Capital'. O laudo deve sair
em cerca de 30 dias.

O resultado servirá para con

firmar ou não a causa da morte

apontada pelo IML no atestado
de óbito de Cláudia. O docu
mento indica que a morte teria
sido causada por uma parada
cardiorrespiratória e febre des
conhecida. Outra suspeita é que
ela tenha contraído leptospírose
quando entrou em contato com

a água suja do esgoto,

MARCELE GOUCHE

Entenda o caso
Cláudia Francielen morava

em Corupá e no dia 30 de abril
saiu c�m as amigas para ir ao LÍ
der Club, em Iaraguá do Sul. Se

gundo informações da Delegacia
da Mulher, ela se perdeu das com

panheiras e pegou carona com

um colega até próximo ao Posto

Marcolla, perto do Chopp & Club.
Nesse momento, quatro rapazes
que passavam a pé, começaram a

assediá-la. Ela foi empurrada de
um barranco e caiu dentro de uma

vala de esgoto.

'fiINAL FELIZ

Ligação salva a vida
de um recém-nascido
GUARAMIRIM

Uma ligação feita ao Corpo de
Bombeiros de Guaramirim salvou
a vida de um bebê de um pouco
mais de uma semana. O herói foi
o bombeiro Henderson Ricardo

Bublitz, 26 anos. O fato ocorreu

na noite de quinta-feira, no

bairro Amizade.
O bombeiro trabalha como

telefonista do número de

emergência 193. Na noite de

terça-feira, foi surpreendida com

uma ligação angustiante. Luciano
Pianesa pedia desesperadamente
ajuda para salvar a vida da

pequena BrendaVitória, de

apenas oito dias. Ela havia se

afogado com leite materno. "Me

ajuda, por favor. Ela não respira",
dizia o pai.
Henderson conseguiu contrólar
o pai e de imediato encaminhou
uma viatura ao bairro Amizade,
próximo ao Toni Cabelereiro.
Nesse meio tempo, passou as

orientações necessárias em casos

de afogamento. "O senhor fica
calmo. Coloca a bebê de barriga
para baixo, dá uma esticada nos

bracinhos, e bate nas costas com

a mão". Luciano fez exatamente o

que o bombeiro pediu. Do outro
.

lado da linha, veio a resposta que
fez Henderson respirar aliviado.
"Ela está respirando! Graças a

Deus", gritava o pai. Quando
a viatura chegou à residência,
a menina foi examinada pelos
bombeiros e estava bem. O susto

já havia passado. Para ficar ainda
mais tranquilo, o pai resolveu
levar a bebê por conta própria
ao Hospital Jaraguá. Henderson
ainda se emociona ao contar a

história. Em 10 anos de profissão,
esta é a primeira vez que passa
orientações desta natureza por
telefone. E a operação foi um

sucesso. "Fiquei emocionado, por
conseguimos ajuda o pai a fazer a

neném respirar".

SISTEMA CARCERÁRIO
Muro pronto. hora de
aumentar o trabalho
JARAGUÁ DO SUL

No presídio regional de Jaraguá do

Sul, 80% da população carcerária

participa de alguma atividade
laboral. O índice poderia ser

ainda maior se houvesse mais
empresas parceiras. Hoje, são
sete conveniadas em Jaraguá.
Meta que o diretor do presídio,
Henrique Drechesler, pretende
aumentar com a conclusão das
obras no entorno da unidade,
que automaticamente ampliará
a estrutura do local que oferecerá
trabalho aos detentos do regime
semiaberto.
O muro está pronto há cerca de
60 dias. Falta agora a construção

�

de três guaritas que abrigarão a'

Polícia Militar. Q diretor espera o

aditivo da Secretaria de Segurança
Pública para a construção. A

edificação, orçada em R$ .500 mil,
iniciou em abril do ano passado.
A estrutura tem sete metros

de altura por 200 metros de

comprimento e dev-e permitir que
seja erguido .nc localum bloco

.- ·�_,.",,.·jI�JI''''�.IA.�I':»'Io' �.

t6tn�ra·Wgas�pllifá.�réSô� é'éSp'élÇO' I

de trabalho. Cleverson espera agora
ampliar o convênio com empresas.
"Estamos à procura. Queremos'
atingir a meta de 100% dos presos
no trabalho", enfatiza.
Atualmente, os presidiários que
participam da iniciativa passam
boa parte do tempo trabalhando
em fabricação de casa pré
fabricadas, na confecção de
acessórios de instrumental musical,
auxiliando em embalagens para
produtos plásticos, entre outros

trabalhos.
Toda a atividade é remunerada. O
dinheiro é guardado no setor de

pecúlio do presídio e utilizado pelo
preso em alguma necessidade. Boa

parte encaminha o salário para a

família. A pena também é reduzida.
Pedro (nome fictício) é um

dos apenados que faz parte do

programa. Ele recebe R$350, que
encaminha integralmente para a

mãe. Preso por tráfico de drogas,
Pedro está detido desde 2005.
Tudo que aprendeu no presídio
quer levar como profissão quando
for solto.
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Para regularizar a situação do veículo, o usuário tem:

• Até 10 minutos'? para emitir no parquímetro o tíquetecorn o tempo que você pretende ficar estacionado (até
o limite de 2 horas) e colocá-lo no veículo;

• Ou até 2 horas'? para efetuar o pagamento da Tarifa de Pós-Utilização, no valor de R$ 5,00, podendo
permanecer estacionado por até 2 horas contados a partir do horário da emissão do ACT

(*) O prazo é contado a partir do horário da emissão do ACT. Caso o pagamento da tarifa não seja efetuado pelo usuário, a imagem
do veículo e localização (via GPS) serão automaticamente enviadas à Autoridade Municipal de Trânsito, sujeitando-o às

penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

JARAGUÁ ,,"GfTÃ," Prefeitura de
JARAGUÁ 00 SUL
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E mais fácil estacionar assim

• Ao estacionar em uma vaga da Zona' Azul Digital (ZAD), dirija-se imediatamente

parquímetro mais próximo, retire o tíquete e coloque-o no pai el o ei ulo, a "I�IIU�

• O uso do tíquete de ZAD é obriqatório, mesmo que o motoris o pas ag i os

permaneçam no veículo.

• Onente-se sempre pelas placas de elnaílzação.

É o tempo máximo de permanência na mesma vaga.

O tíquete tem validade durante o horário em que vigora a ZAD. Um tíquete emitido às 7h,
começará a valer a partir das 8h. Se o tempo do tíquete for superior à vigência da ZAD ao final
do dia, o saldo restante continuará valendo a partir das 8h do dia seguinte.

pode ser utilizado em qualquer vaga, até o período máximo de 2 horas.

São vagas para curta permanência: o estacionamento épermitido por até 15 minutos, com o

pisca alerta do veículo acionado (isento de emissão de tíquete no parquímetro).

Além de moedas, o usuário também pode utilizar o cartão recarregável
da ZAD para emitir seu tíquete. Adquira seu cartão em lojas do comércio
autorizadas ou na Central de Atendimento ao Usuário da ZAD. O cartão

recarregável pode ter seus créditos repostos a qualquer momento nos

parquímetros, com nossos orientadores ou na Central.

Concessionária Sistema

0800.105560
sac@eStapar.com.'"

Hora Par
......�---..... Estapar

www.estapar.com.br
• .;

•• 4.' .. I
�

• '.. ...
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FOTOS MARCELE GOUCHE
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,Estacionalnentos� são uma aItenIativa .,.a qUem não quiser Optar 'peJO sistema totativo. Expectativa é de aumento na·p�

ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Cobrança·começa
na segunda-feira
Com vagas custando a partir de R$ 1,

•
-...

• fI. •

comerciantes e motonstas precisam se

adaptar à nova rotinà na área central

JAMGUÁ, DO SUL

BRUNA BORGHETI

A próxima
.

segunda-feira, 4 de

Iljulho, marca a mudança no dia
a dia de quem estaciona no Cen
tro pelo menos algumas vezes por
semana. Enquanto alguns moto':

ristas comemoram a possibilidade
de encontrar vagas mais facilmente
com o início do estacionamento ro

tativo, outros ainda não concordam
com a ideia e começam a pensar em

alternativas. A divergência de opi
niões se estende também aos co

merciantes - que devem ser benefi
ciados com os lugares vagos, mas

devem ficar um pouco mais longe

dos próprios carros.

É o que deve acontecer com

o farmacêutico Rangel Lazzaret

ti, que trabalha em uma farmácia
na rua Reinoldo Rau. Rangel cos

tumava deixar o carro em uma

transversal da Reinoldo - agora,
pretende chegar mais cedo para
garantir a vaga, mesmo que seja
alguns metros mais longe. "Vou
tentar chegar pelo menos meia
hora antes, já que as transversais
vão ficar lotadas com os carros de

quem quer fugir do rotativo. Não
sei se vou conseguir estacionar
muito perto, e me preocupo com

a segurança também", explica o

farmacêutico. Ele considera inse-

guro o fato de não ter visão do car

ro quando estiver estacionado em

um local distante, já que cuida da
farmácia sozinho. "E se acontecer

alguma coisa com o carro, não vou

nem saber", completa.
O comerciante Claudecir Nava

não compartilha a mesma opi
nião. Ele deixa o carro quase em

frente à loja todos os dias, e pre
tende manter o hábito. liA minha

vaga está garantida.. Não tem

problema pagar, se a vaga estiver

garantida, e não há problemas se'
'

tiver que mudar o carro de lugar
também. O estacionamento será
melhor para os clientes e, conse-

, quentemente, para nós também",
afirma. As 905 vagas da zona azul
e as 53 reservadas aos idosos cus

tam entre R$ 1 (meia hora) e R$
2,50 (duas horas),' com o acrésci-

,

mo de R$ 0,50 a cada meia hora.

Rangel Lazzaretti,
fanIIacêutico

, Claudet;ir:quer�.o,.�.. no,
.. �:

mesmo� ....esmo com liaUte de teih�,

,/.� �!'j E. irl/' '
,I
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Tire suas dúvidas sobre osístema
ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Agentes de fiscalização passaram

por recíclaçem na última semana. Ao

todo, são 46 monitores pelas ruas

JARAGUÁ DO SUL brança. "Foi um curso semelhante

ao realizado na primeira semana,

passando por todos os conteú
dos e também com dinâmicas de

grupo, em uma espécie de en

cerramento desta primeira fase",
explica a Karina Arendt, uma das

responsáveis pela administração
da Hora Park em Jaraguá do Sul. A

única diferença, segundo Karina, é

que a reciclagem. foi mais curta do

que o primeiro curso.

Além dos 46 agentes de fiscali

zação que se revezam entre os 21

setores, três monitores prestarão
suporte aos agentes - por exem

plo, orientando e levando mais

cartões recarregáveis aos agentes
quando necessário, já que estes

não podem deixar os postos.

Emissor de

TíqUíete

AQUI

BRUNA BORGHETI

Quem
está incomodado com a

cobrança pelas vagas no Cen

tro, que começa na segunda-feira
com o início do estacionamento

rotativo, ainda tem um final de se

mana para colocar as pendências
em dia. A partir das 8h da segun
da - feira, no entanto, o bolso preci
sa estar preparado.

Os agentes de fiscalização,
que encerraram hoje o período de

orientações e começam a fiscali
zar o cumprimento das normas,

receberam uma reciclagem que
durou de 27 de junho até ontem,
com a intenção de sanar as últi
mas dúvidas antes do início da co-

Se o tempo acabar, o que acontece? 'I I ,I 'I 'I I"

,

"
I'AI ,COMEnaR '':;''', "'1/\

,/11 II/I j�1 1,111114,

Pagando o valor de R$ 2,50, há uma tolerância de mais duas

seja em moedas ou com cartões horas para a regularização, no

recarregáveis - que estão à venda valor de R$ 5 reais.

com os agentes de fiscalização ou A responsabilidade dos agen
em alguns pontos do comércio tes termina neste ponto. Quando
(veja o quadro) -, o motorista tem a regularização não acontece, os

um limite de duas horas para per- fiscalizadores entram em contato

manecer na mesma vaga. Depois com a administração, na Central

disso, é preciso mudar de local. da Hora Park em Jaraguá, e os fun-

Após as duas horas, há uma cionários comunicam a irregula
tolerância de dez minutos para ridade à polícia, que pode emitir

regularizar a situação, paga0-um auto de infração. A multa pode
do a tarifa mínima de R$ 1. Se a chegar a R$ 53,20, já que a infração
chance passar, os agentes colo- . é caracterizada como leve. Em úl

cam um aviso de regularização timo caso, segundo a Polícia Mili

no painel do carro - nesse caso, tar, o veículo pode ser removido. _.

A partir de segunda.
feira, principais

ruas do Centro terão

vagas pagas. Ruas

adjaCentes devem'
&car sem áI"eas

livres, clevido à

gI'8IIf;Ie�

ORIENTAÇÃO
Cartão recarregável: onde
comprar e quanto custá?

VaGAS' E$PEeJIlIS
o que idosos e portadores de
deliciências devem lazer?estabelecimentos também

já estão disponibilizando o

cartão. Por enquanto, estão

credenciados o restaurante

Mamma Mia, Lavanderia

Bonavita, lanchonete Xis

Hum, Purific (Reinaldo
Rau), posto telefônico em

frente à Caixa Econômica
Federal e na Clinicel.

Os cartões podem ser

adquiridos pelo valor de

R$ 10 - com R$ 8 de crédito
inclusos - com os agentes
de fiscalização ou na Hora

Park, que fica na rua João
Marcatto, número 75, sala 2,
no Centro. O telefone para
contato é (47) 3372-1471
ou 0800-105560. Alguns

Pessoas com 60 anos ou mais e

portadoras de deficiências devem
ir até o setor de Trânsito, que fica
na Prefeitura, para tirar credenciais

próprias. Osdeficientes, quando
em posse dos cartões, não pagam
pelo estacionamento. O mesmo

não acontece com os idosos - esses

pagam os mesmos valores dos .

outros motoristas, mas precisam
da credencial para justificar o

estacionamento em áreas próprias
para idosos e evitar multas por
estacionar em local indevido.

Pagamento
em moedas
1 - Insira no receptor de

moedas (letra a) o valor

correspondente ao tempo
desejado. Não é preciso
colocar a moeda do valor

exato, ou seja, para colocar
um real, é possível depositar
quatro moedas de R$ 0,25.
O parquímetro aceita todas
as moedas, exceto as de

R$ 0,01, e não dá trocos - a

devolução só ocorre em caso

de cancelamento, e no valor
total inserido.

2 - Para confirmar, aperte o

botão verde.

3 - Retire o comprovante
de estacionamento no

expedidor de tíquetes (letra
b) e coloque-a-no painel do

veículo, de forma visível.

Pagamento
com cartão
1 - Introduza o cartão da Zona

Azul Digital na Leitora de
Cartão (letra d). No visor,
aparece o saldo de horas

disponíveis.
2 - O botão azul seleciona o

tempo. O primeiro toque é

para duas horas, o segundo
é para lh30, o terceiro para
uma hora e o quarto para 30

minutos.

3 - Para confirmar, aperte o

botão verde e retire o cartão.

4 - Retire o comprovante
de estacionamento no

expedidor de tíquetes (letra
b) e coloque-o no painel do

veículo, de forma visível.

Tarilas
• 30 minutos R$ 1

• 1 hora R$ 1,50
·lh30 R$ 2

• 2 horas R$ 2,50

Horário
• De segunda a sexta-feira,

das 8h às 17h
• Aos sábados, das 8h às 13h.

Lembrete'
O mesmo tíquete pode ser

utilizado para estacionar
em qualquer vaga da Zona

Azul, até o vencimento do
horário nele impresso. O

tíquete também é necessário
mesmo que os passageiros
permaneçam no veículo,
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Produção industrial avança 1.3% em maio

AProduÇão industrial brasileira
teve expansão de 1,3% em

maio, com ajuste sazonal, depois
de queda de 1,2% em abril.
Na comparação com maio de
2010, houve expansão de 2, 7%,
apontou pesquisa do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). O organismo destacou

que, "com o avanço de 1,3%
observado no total da indústria

entre abril e maio, o patamar de

produção do setor alcançou o

ponto mais elevado desde o início
da série histórica': No acumulado
deste ano, o indicador avançou
1,8%. Em 12 meses, a produção
industrial cresceu 4,5%, seguindo
ampliação de 5,4% verificada
nos 12 meses antecedentes e

dando continuidade à trajetória
descendente iniciada em outubro

do ano passado, como destacou o

organismo. De abril para maio, 19

dos 27 ramos avaliados tiveram

ampliação, como alimentos

(3,9%), produtos de metal

(12,8%), veículos automotores

(3,5%) e refino de petróleo e

produção de álcool (4,2%). Na

outra ponta, a principal pressão
negativa ficou com a indústria

farmacêutica (-12,1%).

DIVULGAÇÃO

Energia solar
o Google investiu US$ 280 milhões na

instalação de painéis solares através de uma

aliança com-a companhia de energia solar

SolarCity em projetos para o uso residencial
de energia solar, que deverá beneficiar entre

sete e nove mil proprietários de novas casas.

Após anunciar a nova aliança, as ações do Google
registravam alta de 1,41 % no mercado de Wall

Street, enquanto as principais empresas do setor

de energia solar que cotam na Bolsa recebiam
o anúncio com altas significativas - GR Solar

(6,73%), Trina Solar (6,05%) e LDK Solar (4,32%).

Itapoá
Finalmente com os entraves de Alfândega e autorização
a Agência Nacional de Transporte Aquaviário e outras

habilitações resolvidos, o porto de Itapoá pode receber o

primeiro navio. Ainda persistem, no entanto.as dificuldades
com o acesso por falta de conclusão da rodovia.

Mais cursos

Estão abertas as inscrições para nada menos

que 19 cursos ofertados pela unidade local do
Senai. Os cursos acontecem durante as férias
do mês de julho e são mais uma oportunidade
para acelerar os estudos.

LOTERIAS

f",lerr..:rsCt�1

Ba ,"·I'_C;.lbifln"':i{!e

.' QUINA
SORTEIO N° 2632
16 - 52 - 56 - 59 - 65

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCISC, 00626!Ml
Profssionaíismo

LOTOFÁCIL 647
SORTEIO N°

02 - 04 - 06 - 08 - 09
la - 11 - 13 - 15 - 16
18 - 19 - 20 - 21 - 22

Credibilidade Confiança
gumz@gumz.c.om.brwww.gumz.com.br

UMA PARCERIA QUE 14 CERTO. Desde 1978(47)3371·4741

CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS

Dispõe das seguintes vaga�
. Distribuição de Terceiros;

Assistente de Vendas com conhecimento área têxtil;
Escrituárío Fiscal;

Auxiliar Administrativo com conhecimento em

Corei Draw;
Supervisor Administr��ivo com Aleinão fluente;

Assessor Comerdal Interno (Pode ser estagiário);

Operador Multifunc;i.onal de
Tratamento Térmico;

Gestor de Qualidade com

Alemão ou Inglês fluente;
Gerente de Produção - Têxtil;
Gerente de Loja - Empresa de

Grande Porte.

Secretária;
Vendedora interna;

Encarregado de Estamparia:
Auxiliar de Corte;

Talhador;
Motorista;

Comprador;

, t

•

Envie seu currículo via e-mail
Rua J050 Marcatto, 260 - sala 303 I J<lrtl9u� do Sul

Fone: (47) 327546011 E-mail: dntia@orghl!:.. ..corn.br

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011
TR 0,130% I.JULHO.20 II

CUB 1.122,52 JULHO.2011
BOVESPA 1.59% I,JULHO.20 II

POUPANÇA 0,6120 I.JULHO.20 II

CÂMBIO COMPRA VENDA' VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5560 1.5580 .-0,26%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.4800 1,6200 .-1,33%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1.7300 �tO%
EURO (EMR$) 2,2619 2,2643 .0,09%

AEAJS
Na prõxíma segunda-feira, 4 comemora 28 anos

de existência a Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul que, além de ser o

ponto de encontro da categoria, já patrocinou
diversas iniciativas em que colaborou COUl

projefos para o desenvolvimento da cidade.

Famac
Ela nasceu em 4 de julho de 1953 e estava instalada no

centro de Iaraguá do Sul, às margens do rio Itapocu. O

espaço era-pouco e inadequado e hoje a empresa está
localizada na vizinha Schroeder, mas continuando seu

crescimento após 58 anos de existência.

lero
Unia das mais conceituadas empresas do setor de
informática da região completa 11 anos de existência no

próximo dia 4.

Setor exportador
A Fiesc (Federação das Indústrias) lançou a publicação
"Diagnóstico do setor exportador de Santa Catarina".
Contribuição da entidade para conhecer melhor este setor

que atualmente não passa por um bom momento.

Infraestrutura logística
As federações das indústrias de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul (Píesc, Fíep e Fiergs) I

eôm o apoio da. Gonf�'p.��a;,ç,ão .. Nadoqal·da �d.1l.stria,
se unem para dar início ao que será o maíorestudo
até hoje realizado sobre modais logísticos na região
Sul, interligados aos países vizinhos (Argentina,
.Uruguaí, Paraguai e Chile). Ontem aconteceu o

lançamento catarinense.do projeto Sul Competitivo,
visa a traçar um,

.

diografia sobre' �

o e
.

,t, 1
."..

No pr6xhno dia 4 (�(nnernor.a 28 ílnos de
es:ístência .... A··' ssociacão de Engenheíro ��. JC:�

,'"&;.;Pl 11. .... , .(,1, ",.16) , .Q;:Jl.. .JIl J(JI..",,1C,lf.. ,, ,"'; l"Jl./II· '\iI. ,I.J.�.&.. RI,,, �11 "'..,1
" .

Arquitetos de Iaraguã do Sul que..além de ser o

ponto de encontro da categoria, já patrocinou
diversas iniciativas em que colaborou COIU

projetos para o desenvolvimento da cídade,

-Ó, In._�.ú�tr�i�:. t,!��il. .

. '.

Apesar dos problemas causados pelas importações e

principalmente pela valorização do algodão, as compras
de máquinas pelas empresas do setor tiveram um

crescimento de 46,57% no primeiro quadrimestre em

relação a igual período do ano anterior. A informação
é da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de

Confecção). O setor continua confiando na produção
de três ou mais coleções por ano, o que dificulta a

entrada dos produtos importados..
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o analista de sistemas
Pedro Fuenzalida, que

. i trabalha na Michelin, se
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-eonsidera uma exceção
dentrod <tn�lí()ado

...

-

.....
"

- -

-

-
---

*

-_

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Brilho nos olhos s
Superior: Gestão da Tecnologia da Informação

Inscrições para o vestibular: 20 tA _27/06
.

Prova: 02/07 Infdo das aulas: 18/07Recentemente conheci um rapaz
muito especial. Adriano trabalha

numa dessas multinacionais gigantes,
consideradas as melhores empresas para
se trabalhar. O jovem, que cursa pós
graduação numa instituição de ensino
bastante renomada, assistiu a uma de
minhas palestras e após a apresentação
meabordou para um batepapo. Acho
curioso como alguns jovens têm brilho
nos olhos ao falar das empresas que
trabalham. É interessante ver como eles
são engajados e como se dedicam às

organizações e às suas próprias carreiras.
São pessoas talentosas com um futuro
muito promissor pela frente.
Mas, de onde vem tanta admiração dos

funcionários por essas empresas tão
maravilhosas? Vem da preocupação que
tais empresas têm pelo bem estar

e desenvolvimento
desses funcionários.
Na verdade, eu

conheço bem
os programas
da empresa em

que Adriano
trabalha, pois,
coincidentemente,
são meus clientes. Mas,
justamente pelo sigilo, e também

por um pouco de curiosidade,
quis ouvir dele o que ele tinha
a dizer sobre aquela empresa. É
claro que não explanarei aqui as

palavras de Adriano, ipsis literis,
afinal não gravei nossa conversa.

Mas, tentarei colocar para vocês
o que minha memória me permitir.
'J1 empresa que trabalho é a empresa

dos sonhos de qualquer profissional,
tenho certeza. Sinto-me honrado em

trabalhar lá e acredito que poderei
galgar muitos degraus ali dentro.
Meu dia-a-dia é leve, trabalho
extremamente interessado pelos
resultados e 'quanto mais eles se

superam no que diz respeito aos
.

benefícios que nos proporcionam, mais
eu sinto vontade de dar 110% de mim

para a empresa.
De manhã uma van passa a uma

quadra da minha casa e me pega. Chego
na empresa cerca de meia hora antes do

expediente para o café da manhã. E não
estou falando de pão com mortadela,
não... refiro-me a um café da manhã
de qualidade, com frutas, pães e frios.
Minha estação de trabalho é confortável.
Tenho uma mesa de tamanho
considerável, cadeira ergonômica e

, todo o equipamento de última geração
necessário para o desenoolvimento de

minhas tarefas. Não é um local muito

silencioso, mas nada que incomode e

atrapalhe. A iluminação é boa para o

tipo de trabalho que desempenhamos
naquele setor e volta e meia até ouvimos
uma musiquinha ambiente.
Na hora do almoço, normalmente

nos fartamos com pratos bem feitos
e apetitosos. Podemos esticar nosso

horário de almoço numa praça interna
da empresa ou mesmo sair para resolver
assuntos pendentes. À tarde ainda
temos um lanche reforçado e antes de

pegar a van de volta para casa, temos à

disposição o jantar. Eu confesso que não

usufruo disso, pois sempre estou muito
bem alimentado. Mas acho o máximo

que a empresa se preocupe tanto com

seus funcionários.

... Oratória
Período: 11 a 15/07/11

... Excel Avançado
Período: 04/07 a 10j08/11

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

... Técnico em Enfermagem
Inicio: 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

Início: 15/08/11
... Especialização Técnica em UTI

Inicio: 16/08/11
Sem contar, é claro,
dos inúmeros

programas de
desenvolvimento.

Hoje, por exemplo,
estou aqui assistindo
sua palestra porque a

companhia subsidia
meus estudos. No meu

caso eles arcam com

100%, poisfoi uma

solicitação deles que
eu fizesse esse curso,
mas isso varia de
caso para caso. Tenho
uma remuneração
compatível com o

que desempenho e

com o que espero da

empresa, além de bonificações ao longo
do ano, atreladas ao nosso desempenho e,

obviamente, o PLR (participação nos lucros
e resultados), que anualmente nos dá a

oportunidade defazer um bom pé de meia.
Eu ocupo o cargo de analista, mas me
sinto muito mais que isso lá dentro.
Sinto-me valorizado, benquisto e

recompensado. Sou jovem, ainda não

, completei meus 30 anos, mas' percebo
, que para minha idade já tenho uma vida
relativamente estável, se comparado a

outras pessoas que conheço':
O que mais me deixa admirado é saber que

,

tudo issofoi dito por um funcionário e não

pelos diretores, ou pela equipe deRH, que _

sempre acha que o quefazem está de bom
tamanho. Isso, sem dúvida, éfruto de um

trabalho muito bemfeito e de uma empresa
que realmente merece estar no patamar de
reconhecimento em que ela está.

,

Governo abrirá 1,5 mi
de vagas para técnicos

o governo federal 'promete abrir 1,5
milhão de vagas em cursos técnicos e

profissionalizantes nos próximos quatro
anos, até 2015. A informação foi divul

gada pelo Mec (Ministério da Educação)
na quarta-feira; 29, após participação do
ministro Fernando Haddad em reunião
na Comissão de Educação da Câmara.

Segundo o último censo da educação
do Brasil, cerca de 1,1 milhão de pessoas
estudavam na educação profissional em

2010. O número deve chegar a 2,5 mi- o

lhões nos próximos quatro anos, segun
do a previsão da pasta.

O ministro antecipou a meta de
dobrar o número de matrículas no se

tor em cincoanos, de 2020 para 2015.
o. objetivo está previsto no PNE (Plano

o Nacional de Educação), que foi enviado
ao Congresso Naeional..

o A aceleração da meta tem' como razão
o Pronatec, um novo programa do gover
no federal que amplia a oferta de bolsas '

em cursos técnicos e profissionalizantes,
anunciado pela presidente Dilma Rousseff.

"ProUni do ensino técnico"
Chamado de "ProUni do ensino técni

co", o Pronatec também está sendo avalia
, do na Câmara Federal, assim como o PNE.

Ele prevê garantia de financiamento
em escolas particulares e a expansão de

vagas em escolas públicas de educação
profissional.

O Pronatec poderá ser adotado já no

segundo semestre deste ano, afirma o

ministro.
- Em razão disso, será possível avan

çarmos mais nessa meta do Plano Na
cional de Educação, já que em 2020 o

número de matrículas poderá ser mais

que duplicado.
O Bolsa Família será integrado ao Prona

tec, conforme anúncio da presidente Dilma
Roussef no lançamento do programa.

Hoje, o ministro anunciou que tam
o bém vai dobrar o orçamento do projeto,

, de R$ 1 bilhão em 2011 para R$ 2 bi
lhões. O- Pronatec vai dar bolsas para os

estudantes de ensino técnico - elas de
vem suprir os custos referentes ao cur

so, além dos valores necessários para
transporte e alimentação.

O ministro disse também que o Pro
natec "transforma uma iniciativa do Ee
xecutivo em diretriz de Estado". Para Ha

ddad, o programa consolida uma política
iniciada no governo Lula, de expansão da
rede federal de ensino profissíonaltzante;

* Mande sua história para:
coluna@debernt.com.br

, ," ",'" ," ". e sigatunitenbentscheo:
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Tudo para ogrande dia
ser ainda mais especial
Produtos e serviços inovadores para
casamentos conquistam clientes

Se tem mais gente casando

segundo a última Pesquisa
Nacional por Amostra de Do
micílios (Pnad) do IBGE, com a

maior taxa de casamentos legais
dos últimos dez anos - também
há novos produtos e serviços
capazes de surpreender noivos
e convidados. Consultoria de

etiqueta, cabelo e maquiagem
express no dia da cerimônia e

cobertura jornalística do even

to são apenas algumas ideias de

�quem acredita que uma das cele

brações mais antigas do mundo

pode fugir do lugar comum.

Dados recentes da Associa

ção dos Profissionais, Serviços
para Casamento e Eventos So
ciais (Abrafesta) mostram que
a indústria dos casamentos mo

vimenta, atualmente, cerca de

R$ 12 bilhões por ano no Brasil.
Somente em São Paulo há mais

"de mil empresas que, juntas,
cresceram 400%" nos últimos
CInco anos.

Empresa tem

festas agendadas
- As pessoas estão come

morando mais e investindo em

festas grandiosas, produzidas.
Para dar conta dessa demanda,
as ofertas de produtos e servi

ços têm crescido, o que movi
menta o mercado - explica a

presidente Vera Simão.
Referência em roupas para

madrinhas e mães de noivos

há seis anos, a consultora de
moda Amalia Piffero também é
conhecida por oferecer um ser

VIÇO pouco comum para quem
está casando: consultoria de

etiqueta. A ideia de dizer o que
pega bem ou mal na festa co

meçou a partir de uma deman
da das próprias clientes.

- A consultoria é muito es

pecífica, já que cada evento re

quer um atendimento exclusivo.
Mas há regras que jamais devem

ser desrespeitadas, como uma

madrinha ou uma convidada ir
vestida de branco. Essa é a maior

gafe que alguém pode cometer

em um casamento - alerta ela.
É por saber que o mercado de

eventos não sobrevive sem boas
ideias que o jornalista Fernando
Celino e Alexandre Pedroso, for
mado em marketing, criaram uma

revista de luxo dedicada ao gran
de dia do casal. A Personalidades
inclui reportagem sobre a história
dos noivos, cobertura completa
da cerimônia e da festa, making
of do evento e depoimentos dos
noivos e dos convidados.

- Um mês antes do casamen

to realizamos o que chamamos
de Reunião de Personalização
do Evento (RPE), que é quando
a equipe de reportagem se reúne
com os noivos para entrevistá
los. Procuramos descobrir tudo

que for importante sobre o rela
cionamento para contar a histó
ria do casal- explica Celino, que
trabalha como editor.

Além de solicitar que amigos
e familiares enviem mensagens
para os noivos, a dupla escaneia
fotos da época do namoro, carti-

lemando CeIino (à dÜ'.) e Alexandre Pedroso: cobertura jomalíslica dos eventos
,

CONTRATA
II"S

11�,rl "'P'II'u1t!l"rt�,IIJli

AJUDANTE DE ENTREGA
Para trabalhar na região de

Jaraguá do Sul e Massaranduba

Interessados entrar em contato
ou enviar curricu'o para

rh@segalas.com.br
Informações fone:

(047) 3036-1400 com Suênia

Consultoria de etiqueta para evitar

gafes no dia da cerimônia

nhas, presentes e outras recorda

ções para decorar as páginas. E é
claro que, no dia do casamento,
eles também apuram tudo que
acontece nos bastidores.

"

- É uma forma bonita, cria
tiva e diferente de eternizar o

momento. A ideia é dar a chance
de os noivos contarem a sua his

" tória para os amigos e familiares
.

- explica Celino que, mesmo

com festas agendadas até 2013,
não deixa de pensar em novos

serviços. - Em breve pretende
mos contar a história do casal
em desenho animado. Mas ainda
estamos vendo qual é a melhor
forma de produzir.

Outra novidade que chegou
ao mercado a partir da demanda

f I, 9,0� .cli�ntes é o serviço de cabelo

e maquiagem· express, no dia da

cerimônia, oferecido pelo Éclat,
em Ipanema. Funciona assim:
dois maquiadores que também

�enteiam ficam à disposição da
noiva não só na igreja, mas tam

bém durante a festa. Há quem
ache desnecessário, mas há tam

bém quem tope pagar um preço
alto pela comodidade. O salão

cobra, aproximadamente, de R$
800 a mil reais por profissional.

- Geralmente a noiva chora
na cerimônia e muitas querem
mudar o penteado da igreja
para a festa, então é bom ter al

guém para consertar a maquia -

gem e o visual- justifica o hair

stylist Lucas Ramos, que até o

fim do ano já tem dez casórios

, prQgrq�PtQ.Q�.",., I' ."�. ,.'. ': .,."".'
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Luiz Marins
.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

·�Gente excelente não tem

emprego. Têm responsabilidade!··
Jim Collins, um dos mais importantes pensa

dores da administração moderna, é o autor da

frase acima. De fato, pessoas excelentes excedem
a sua súmula de atribuição. Não fazem somente

o que é exigido. Elas assumem responsabilidades.
É importante lembrar que uma pessoa respon
sável é aquela que "responde" pelas coisas. Não
dá desculpas. Não se exime de fazer o que tem

que ser feito para que um objetivo seja atingi
do. E como é responsável, faz tudo dentro dos
limites da ética.
Pessoas responsáveis têm perseverança. Não de
sistem. Elas ultrapassam seus limites. Não cho
ram. Passam do plano do choro ao plano da ação
e modificam a realidade.
Por isso, temos hoje a exigência de trabalhar com

gente excelente em nossas empresas. Com um

mercado de muitos concorrentes, qualidade se

melhante e preços similares, vencerão as empre
sas que tiverem funcionários excelentes, capazes
de surpreender e encantar clientes, com produtos

, VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ANALISTA CONTÁBIL SR.
Vivência em obrigações acessórias (DCTE Oacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federais.

ANALISTA FISCAL
Vivência em PIS e COFINS,

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

Massaranduba.
ANALISTA FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando
superior ou completo.
CRONOANALlSTA

CORRETOR DE IMÓVEIS
Desejável possuir o CRECI.

ESCRITURÁRIO FISCAL
Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências
Contábeis.

FATURISTA
Desejável vivência com emissão de notas fiscais ou

eletrônica,

TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo, áreas afins.
VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

e serviços que façam os clientes optarem por ela.
Gente excelente anda o quilômetro extra. Faz
mais do que a maioria: faz a diferença. São pes
soas que se comprometem com o sucesso de cada
cliente, de cada fornecedor, de cada colega de
trabalho. Esse comprometimento responsável é a

marca das pessoas que foram contaminadas pelo
vírus da excelência.
E o mais importante é que pessoas excelentes,
comprometidas, responsáveis são mais felizes,
porque têm o reconhecimento das outras pesso
as; porque têm a consciência tranquila de ter ido
além do simples cumprimento da função, porque
têm o espírito de servir. Como são mais felizes,
trabalham com mais alegria e como 'trabalham
com mais alegria são promovidas com maior ra

pidez - e eis aí uma das razões pelas quais pes
soas excelentes e responsáveis têm sempre mais
sucesso na vida pessoal e profissional.
E você? Tem um emprego ou responsabilidade?
Pense nisso. Sucesso!

'.0511__
ANALISTA DE CUSTOS

AJUSTADOR MECÂNICO
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 EngenhariaTêxtil ou áreas
afins.

COORDENADOR DE COSTURA
Vivência na função.
ELETRICISTA AUTOMOTlVO
Para Massaranduba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÂO
Vivência na área. Desejável NR-lO.

ENCARREGADO DE CORTE/ESTAMPARIA
Vivência na área.

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibilldade para viagens. Possuir registro.
ENCARREGADO DE REVISÂO
Vivência na função, liderança de equipes,
FACILITADOR
Vivência na área metalrnecánka, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
GERENTE DE PRODUÇÃO
Vivência em coordenação de pessoas e chão de
fábrica.

INSTALADOR TÉCNICO

. .. . . .

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 Górisch 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 II - 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 DÉ 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 Tríbess; 150 - Bairro São Luis - Jaraguá do Sul)
EVENTO GRATUITO

Católica de
Santa Catarina
Centro UniverSilá,.,

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

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

alinhamento,

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função.
MESTRE DE OBRAS

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

tratamento térmico.

PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, Html, Javascript, SQL,
Orientação Objecto.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência em programação.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência na função.
SOLDADOR /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 EDIFICAÇÕES
Formação na área.

TÉNICO EM ELETRÔNICA
Cursando técnico ou completo. Desejável vivência
na função

OPERADOR DE CALDEIRA
Vivência na função e tratamento de ETA e ETE.

OPERADOR DE GUILHOTINA

OPERADOR DE CORTE LECTRA

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO

PINTOR INDUSTRIAL/PISTOLA
PRENSISTA

SERRALHEIRO

TALHADEIRA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÂO OU

ELETROELETRÔNICO
TÉCNICO ELETROMECÀNICO
TÉCNICO MECÂNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas.
TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função.

BIiIIIS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO MECÂNICA, ELETROMECÂNICA,
ELETROTÉCNICA

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
chérli.manske@grupometa.com
ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR OU

ADMINISTRAÇÃO
Desejável inglês intermediário e vivência com

planilhas Excel
Interessados encaminhar cv para
suzana.possamai@grupometa.(om

_s
AJUDANTE CARGA/DESCARGA

ALMOXARIFE/CONFERENTE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

ESTOFADOR

ESTOQUISTA
ENCANADOR

JARDINEIRO
MOTOBOY
Possuir moto própria.
MOTORISTA
CNH D. Possui curso Mope.
MARCENEIRO
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Meio
empresarial

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

··Envolver para comprometer··
Vm princípio há obrigatorie
Ldade de instituir o Conselho
de Administração para as com

panhias de Capital Aberto.

Entretanto, para o próprio de
senvolvimento da empresa e vi
sando a busca de sucesso e a sua

perpetuidade, muitas empresas
estão adotando a constituição
inicialmente de um conselho con

sultivo, e se funcionar adequada
mente, formalizar a instalação do
conselho de administração.

O objetivo da governança cor

porativa é aumentar a eficiência
econômica da empresa, envol
vendo um conjunto de relações
entre a diretoria da empresa, seu

conselho, seus acionistas e outras .

partes interessadas. Visa, enfim,
estimular o conselho e a diretoria
a perseguir objetivos que sejam
de interesse da empresa e de seus

acionistas e facilitar a fiscaliza
ção, incentivando a empresa a

utilizar os· recursos de maneira
mais eficiente.

O conselho de administração é
um órgão de deliberação colegiada
e as suas competências e atribui

ções são definidas por legislação
e pelo estatuto social da empresa,
cabendo-lhe principalmente deci
sões estratégicas de assuntos pro
postos pela Diretoria da empresa.

A questão é por que não criar
nas empresas um processo deci
sório que envolva e estimule os

diferentes níveis hierárquicos da

empresa a decidirem e/ou apre
sentarem proposições de forma
colegiada?

O caso do Grupo Weg com

sede em ]araguá do Sul - SC é um

exemplo desse modelo de proces
so decisório de envolvimento co

legiado nas decisões. A empresa
denomina o modelo de adminis

tração participativa, cujo mode
lo poderia ser adotado em qual
quer empresa.

Desde a sua fundação (1961)
os três sócios-fundadores, toma

vam as decisões em conjunto
sempre respeitando os princípios
de transparência, prestação de
contas aos acionistas e atendi
mento a normas legais e das polí
ticas internas. Posteriormente as

decisões eram tomadas em reu

-niões de diretoria até 1976. Face

à lei das sociedades anônimas,
foi criado em 1976, o conselho de

administração. Mas já a partir de

1971, iniciou-se a instituição de
comissões de trabalho, formado
de três a sete membros, que tem

f
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as atribuições definidas pela di

retoria, e que analisam diferentes
assuntos e apresentam, através
de atas, propostas à diretoria

para decisão. Enquanto os gru
pos de trabalho têm objetivos
específicos, as comissões perma
nentes são formadas por pesso
as de diferentes departamentos
ou setores, sob coordenação de
um membro 'escolhido entre os

membros da própria comissão e

podem convocar qualquer pessoa
para prestar os esclarecimentos
necessários a uma boa conclusão.
Cada comissão tem um diretor

responsável que, embora não par
ticipe das reuniões, deve motivar
os membros a avaliarem os assun

tos que lhes são encaminhados e

passa a ser uma espécie de relator

quando a ata da comissão é apre
sentada na reunião da Diretoria.

O Grupo Weg apresenta os se

. guintes níveis hierárquicos: con

selho de administração, direto

ria, departamentos e seções.
E de outro lado encontramos

um modelo altamente participa
tivo, com o objetivo de envolver e

comprometer as pessoas, através de
decisões e/ou análises de assuntos a

nível estratégico, tático e operacio
nal, sempre de forma colegiada, de
nominado comissões. Dessa forma
se apresenta como hierarquia para o

processo decisório, o que segue:
• Conselho de administração

(reuniões mensais);
• Diretoria (reuniões sema

nais ou quando necessário);
• Comissões e/ou grupos de

trabalho (no mínimo uma reu-

nião mensal);
• C. C. Q. (Círculos de Controle

de Qualidade). Os grupos se reuni
rão basicamente uma vez por mês.

Nesse artigo daremos mais

atenção as comissões pela rele
vância que representam no pro
cesso decisório da empresa.

Citamos abaixo algumas de

nominações de comissões, a saber:
• Comissão de assuntos con

. tábeis e de custos;
• Comissão de finanças;
• Comissão de sistema e infor

mática;
• Comissão de desenvolvi-

mento de pessoal;
• Comissão de layout;
• Comissão de marketing;
• Comissão de cargos e salários;
• e muitas outras comissões

de forma a poder envolver prati
camente todos os gerentes de de

partamento e chefes de seção em

alguma comissão .

Entre as vantagens desse pro
cesso decisório podemos citar:

• Desenvolvimento de recur

sos humanos e de lideranças.
• Rapidez nas decisões, pois

envolve diversos departamentos.
• Rapidez na implantação das

decisões.
• Comunicação eficaz das de

cisões para todos os níveis através
de atas. Essa comunicação cria
vínculos e estimula a mudança
de comportamento.

• Favorece a mudança de sis

temas, procedimentos e processos;
e inspira a melhoria contínua.

• Ajuda a definir estratégias e

políticas em todos os níveis.

• Fortalece funções e ativida
des interdepartamentais.

• Cria e desenvolve o trabalho
em equipe.

Em função da mudança do

comportamento das pessoas e da

forte cultura da empresa nesse

processo decisório, as desvanta

gens desse modelo de gestão pare
cem diminutas.

Como se requer o desenvolvi
mento de propostas em equipe,
desaparece um pouco o individu

alismo, mas o diretor responsável
tem como avaliar a participação
efetiva de cada membro.

Deixamos de comentar os

CCQs (Círculo de Controle de

Qualidade) que envolve aspectos
operacionais da pirâmide, em as

suntos como: qualidade, eficiên
cia, ambiente de trabalho, etc, por
ser um modelo já adotado por
muitas empresas.

Concluindo, embora as comis
sões e os CCQs não tenham poder
de decisão, as mesmas são vitais
no processo decisório da empresa
sob o aspecto de desenvolvimento
de gestão e liderança de pessoas, e

do comprometimento das pessoas
no alinhamento ao foco da empre
sa. Acreditamos que esse modelo
decisório envolve e compromete as

pessoas, e cria uma empresa de co

nhecimento, pois criam-se oportu
nidades para discutir ideias. Além
disso, propicia uma comunicação
eficiente de cima para baixo, de
baixo para cima e horizontalmen
te, permitindo que' cada colabo
rador participe, apresente e dis
cuta suas ideias.

r-' . )

Envie currículo para: rhjaragua@telviUe.c'om�br
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·ndaumtabu
Completando 20 anos; lei facilita o

acesso de pessoas coa: deficiêrlcia 110

mercado, mas não reduz preconceito
/\ menos de um mês do aniversário de cia e não para o potencial, o que restrin

I\20 anos da criação da Lei de Cotas ge as chances de crescimento - explica
(lei n 8.213) para pessoas com deficiên- Danilo Castro, diretor da Page PCD.

cia, a empregabilidade entre o grupo está Prova disso é que, apesar do alto nível

longe de ser um assunto tratado com na-de escolaridade, 36% dos entrevistados
turalidade pelas organizações. Não são ainda não foram promovidos. A maioria

poucas as companhias que ainda pre- (58%) atua como auxiliar administrativo,
ferem pagar multa do que ter profissio- contra só 14% que ocupam cargos de su

nais com algum problema físico em seus pervisão ou gerência.
quadros. E as que optam por respeitar a - As empresas ainda não consegui
cota alegam que cumpri-la não é tarefa ram enxergar esses profissionais como

fácil. O maior problema é a falta de mão pessoas capazes de galgar posições na

de obra qualificada, reclamam gerentes companhia. A maioria das organizações
de recursos humanos. se preocupa apenas em cumprir a cota,

Do outro lado da discussão, especia- sem focar na qualificação dessa mão de

listas alegam que a maioria das com- obra ou em iniciativas que poderiam me

panhias ainda não está preparada para lhorar seu desempenho - diz Castro.

adaptar pessoas com deficiência à sua De acordo com Marcus Scarpa, pre
cultura. Para piorar, muitas se limitam a sidente do Instituto Muito Especial, du

abrir vagas apenas em níveis operacio- rante o processo de contratação, as em

nais, onde a rotatividade é maior. O re- presas devem seguir um plano de ação
sultado, segundo pesquisa da Page PCD, para facilitar a adaptação do funcioná

divisão da consultaria Michael Page, é rio. Tornar o local de trabalho acessível e

que 82% dos funcionários com deficiên- lançar uma campanha de sensibilização
cia estão insatisfeitos em suas atuais po- que alcance todas as equipes são medi

sições. Realizado com 243 pessoas com das essenciais:
. mais de 10 anos de experiência, o levan- - Ainda que todas as empresas bra-

tamento revela, ainda, que metade dos síléiras cumprissem a cota, nem 4%

entrevistados planeja mudar de emprego das pessoas com deficiência em idade

nos próximos dois anos. produtiva seriam beneficiadas. Mas a lei
- As empresas não sabem, mas exis- é um mal necessário, já que a situação

te qualificação nesse mercado. Cerca de f' era muito pior antes. É uma pena que 20

51 % dos participantes têm ensino supe- anos não tenham sido suficientes para
rior e 19%, pós-graduação. O problema é quebrar o paradigma de que deficiência

que os gestores só olham para a deficiên- é sinônimo de incapacidade.

Judith Carvalho, da Unimed: planos de estudar marketing

FOTOS DIVULGAÇÃO

Carlos Paloma (à esq.) e um colega
do Sheraton: surdez não atra�

Empregabilidade foi 40% maior este ano

Apesar dos problemas, o balanço de
20 anos da norma - que entrou em vigor
no dia 24 de julho de 1991 - é positivo.
Segundo o Ministério do Trabalho e Em

prego (MTE), 7.508 pessoas com algum
tipo de deficiência foram inseridas no

mercado nos três primeiros meses deste

ano, o que representa um crescimento de

40,7% em relação ao primeiro trimestre de

2010, quando 5.338 trabalhadores foram
incluídos. A lei estabelece um percentual
de profissionais com deficiência de acor

do com o total de funcionários da empre
sa e multa para o descumprimento.

Funcionário de informática da Mi-

chelin, o analista de sistemas Pedro

Fuenzalida, de 33 anos - cadeirante des
de que levou um tiro num assalto - não

só trabalha em sua área como também
vislumbra oportunidades de crescimento
dentro da empresa. Mas sabe que é uma

exceção diante de um mercado que cos

tuma nivelar por baixo:
- Quando entrei, há seis anos, a preo

cupação com o assunto não era tão grande.
Devo ter sido um dos primeiros cadeiran

tes da empresa. Hoje a companhia não só
está enquadrada como também está aten

ta à questão da diversidade - diz Fuenzali

da, que tem duas pós no currículo.

• Projetista para móveis planejados
fBP Estagiário no curso de Design interiores
• Consultor para Vendas externas

ENVIAR CV PARA cat.sul.jar@terra.com.br
Ou comparecer à Rua Bernardo Dornbusch. 1684

Bairro: Baependi - Jaragua do sul-se
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Empresas não
e
Resistência dos empregadores e falta de fiscalização
são entraves ao aumento do número de contratações

Apesar de as estatísticas mos

trarem que o número de

contratações vem aumentando
do ano passado para cá, a média
nacional de cumprimento da lei
é de apenas 21,4%. Ou seja: de
cada dez vagas que o país deveria

destinar a pessoas com deficiên

cia' apenas duas são efetivamen
te preenchidas.

Os dados da Relação Anual

de Informações Sociais (Rais), do
Ministério do Trabalho e Empre
go (MTE), funcionam como um

estímulo a mais para o Instituto

Brasileiro dos Direitos das Pessoas

com Deficiência (IBDD) intensifi
car sua programação de cursos de

capacitação e processos de enca

minhamento profissional. A insti

tuição conta com 40 mil currículos

cadastrados, sendo um quarto de

candidatos com nível superior.
Mas nem o volume de pessoas
bem preparadas à disposição no

mercado tem estimulado as em

presas a cumprir a cota.
- O mercado já teve bas

tante tempo para se ajustar.
E é claro que a lei nos fez sair

do zero para alguma coisa. Mas

ainda temos um longo caminho

a percorrer. A resistência das

organlzãções 'aihda
.

e' graridé' e

a fiscalização ineficiente - diz
Teresa Costa d'Amaral, superin
tendente do IBDD.

Companhias
perdem talentos

Certo de que a qualificação é
o caminho mais curto para au

mentar o número de contrata

ções entre esse grupo, o Instituto

Muito Especial acaba de fechar
uma parceria com a secretaria

municipal de Assistência Social
do Rio para a realização de uma

bateria de cursos profissionali
zantes gratuitos em diferentes
áreas. Ao todo são 400 vagas em

programas que terão duração de
dois a três meses.

- Também vamos promo
ver workshops para mostrar às .

empresas que é possível em

pregar candidatos qualificados
para exercer suas funções - diz
Marcus Scarpa, presidente do
instituto.

Teresa alerta, ainda, para
uma prática comum do mer

cado em relação à contratação
de pessoas com deficiência:
muitas empresas admitem para

, • • , � r t ,ti, � ,. _ • � ,

cumprir a cota e, pouco tempo

depois; demitem.
.

- Como as organizações não

precisam provar que as pessoas
continuam empregadas, algu
mas optam por fechar contratos

temporários de um ano.

Neusa Nascimento, diretora
da Simetria RH - que desen
volve programas de contratação
desse público - alerta para a

existência de outro cenário: com

o aquecimento do mercado, o

profissional que se sente discri
minado (seja por questões sala
riais ou relacionadas à carreira)
não hesita mais em buscar ou

tras oportunidades.
- Por não investirem num

mapeamento funcional de sua

estrutura, muitas empresas não

enxergam possibilidades de con

tratação além das funções ope
racionais. O resultado é que elas
acabam perdendo talentos para'
o mercado-. diz.

No caso da Unimed-Rio, o

problema está longe de ser ro

tatividade: o difícil é cumprir
a cota. Com 1,8 mil funcioná

rios,' seu quadro deveria ter 90
pessoas com deficiência, mas

só 30 estão contratadas. Segun
do Cláudia Maltese, gerente da
áreá 'de Gestão de Pessoas, a sa-

Curso especial, que acaba de

fechai' parceria com a prefeitura para ampliar
sua grade de programas de qualificação

ída para acelerar o processo de
admissão é investir em um pro
grama especial de recrutamen

to. Criado em 2009, o projeto
"Traínees especiais" abrirá, em

breve, mais 15 vagas:
- Selecionamos candidatos

com ensino médio para traba
lhar em diversas áreas, tendo
como suporte um programa de

formação técnica e comporta
mental com mais de 370 horas.
Há treinamentos sobre empre
endedorismo, mercado de traba

lho, sustentabilidade e informá
tica-. Também nos preocupamos
com a. sensibilização de outros

funcionários para facilitar a

adaptação desse grupo.
Assistente administrativa da

área de Gestão de Pessoas, Judi
th Carvalho, de 46 anos, entrou

na empresa 'através do progra
ma. Vítima de um acidente de
moto em 99, quando teve que
colocar uma perna mecânica, a

profissional.passou 18 anos fora
do mercado. Hoje planeja estu

dar marketing, aprender inglês e

prestar concurso público:
- Antes da lei era difícil ver

uma pessoa com deficiência
trabalhando. É por ela ter sido
criada que hoje podemos provar
do que somos capazes. Mas in
felizmente a sociedade ainda é
muito preconceituosa. É preciso
uma conscientização maior em

relação às necessidades dos de-

ficientes físicos, principalmente
dos auditivos e visuais.

Hotel conta com programas
de adaptação para surdos

É o que o hotel Sheraton Bar

ra tem feito através de um pro
grama de adaptação de gestores
e equipes para que aprendam a

lidar com empregados surdos.
- Realizamos palestras pe

riódicas com funcionários do
hotel para que convivam bem
com as diferenças. Mas, de for
ma geral, as empresas ainda
estão despreparadas para lidar
física e psicologicamente com a

questão. É por isso que também
realizamos um trabalho contí
nuo de capacitação através de
cursos de línguas e estágios in

ternos, para que o funcionário
vivencie experiências em ou

tras áreas - explica a analista
de RH Carolina Balarini.

Empregado há apenas três
meses do hotel, onde trabalha
como comissário, Carlos Palama,

de 24 anos, vem se destacando

pelo bom desempenho. Ele tem
_

uma deficiência auditiva bílate
ral profunda, adquirida quando
recém-nascido. Faz parte do seu

trabalho cuidar da manutenção,
da lavagem das louças e da repo
sição de materiais no refeitório.

- Nunca fiquei muito tempo
sem trabalhar, mas sempre en

contrei dificuldades para arran

jar emprego -lame'I'lUC
" .... ".
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DIVULGAÇÃO

Curso forma cinegrafistas para cinema

telejomalismo, a partir de agosto
a TV Catarinense e depois para a

Rede Globo. Mais do que saber

ligar a câmera e gravar, um bom

cinegrafista precisa ter'noções de
todo o processo para facilitar o

trabalho do editor.
Para transmitir esse conhe

cimento, o programa do curso

._ que será intensivo, com au

las às segundas, quartas e sex

tas _ inclui noções de captura
de imagem, enquadramento,
movimento de câmera, ilumina

ção' captação de áudio e edição.
Como boa parte do programa
será composta por atividades

práticas, a primeira turma terá,
no máximo, 20 alunos, que se

rão divididos em cinco grupos de

quatro. A mensalidade é R$ 800.
_ A ideia é dividir as tarefas:

enquanto um grupo estará na rua,

gravando, o outro estará na sala de

edição. Mas também vou ensinar
sobre o significado da imagem e

a ideia de ver o mundo através de
um quadro. A partir disso, o aluno
estará preparado para desenvolver

.

Para olharpor trás das câmeras

Cinegrafista há 40 anos, Mário
Ferreira já cobriu duas guer

ras, três posses de papas e cinco

Copas do Mundo. Tanta bagagem
será compartilhada, a partir de

agosto, num curso de formação
para profissionais interessados em

trabalhar atrás das câmeras, seja
no cinema ou na televisão. Com

carga de 240 horas, o programa _

dividido em nove módulos - está
marcado. para começar no dia 12,
no Studioline, em Botafogo.

A ideia é formar uma nova ge
ração de cinegrafistas para aten

der a uma demanda crescente

de mercado. Segundo Ferreira, a

maioria das empresas que traba

lham, com telejornalismo ou ci
nema ainda precisa treinar pes
soas internamente:

_ Boa parte dos profissionais
que atuam na área é autodidata e

precisa de embasamento técnico,
mas faltam cursos de formação _

diz Ferreira, que afirma isso por
experiência própria. _ Aprendi a

filmar na rua, fazendo pautas para

seu processo criativo _ explica
Ferreira, que é dono da produtora
Artmaker Comunicação.

Também faz parte do plane
jamento do curso a realização de

palestras e workshops com apre
sentadores, repórteres e editores

renomados da rv, como Pedro Bial,
Lilia Teles, Márcio Gomes e Sandra
Passarinho, além de engenheiros
eletrônicos e especialistas emTVdi

gital e de alta definição (HDTV):
_ Quero que os alunos saiam

preparados a ponto de poder indi-

cá-los para trabalhar em qualquer
emissora _ diz o profissional, que
já trabalhou para emissoras es

trangeiras, como BBC e NBC.

Informações pelo telefone
3502-0616 ou no site www.cine
videocursos.com.br.

Tudo bem. Tudo Back.

Back RH seleciona para seus clientes as seguintes vagas:
Estamos com 200 vagas em aberto.

ATENDENTt'lAUXILlAft DE ESCRITÓRIO • O�sefà\l'el. ensino
médio complet'(). para �tuaf no bairro Jaraguá ESquerdo,
ASSISTENTE DE VENDAS INTERNO - Disponibilidade para
atuar no baIrro Centenarfo.
ANALISTA CONTÁBIL SENtOR - Desejável ensino superior
em CiêncIas COlltAbeis,
AUXlUAft 'IMANCIIRO - DesejávOl curso superior em anda-
mento,

"

ANALlSTA DE IMPORTAÇÃO - Oesujàve! curso superIOr em
Comércio exterior.
AUXtltAft 0& ESCRlTORIO - Dlsponlbtlidade para atuar no
brurro Amltade.
CONTADOR - Olspornbitldl1de para atuar em Massamnduba.
ESTÀGlO IM COMi:aCtO EXTERIOR ... Pata atuar em Guam·
miriM.
REtEPCIONtSTl ... DeseJave' ensino médlQ completo.

UXtUAR DE ESCRITA. FISCAL ... Oeseiávei curso superior
em amlrunenta.

COORDENADOR COMERC'AL,- DisponiblUnade de horário.
PROMOTQRDf VENDAS - Desejável ensínomédio completo,

I

PROGRAMADORJ)E MALHAS -Para atuarno bairro Vila Lafau.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência
na função.
AUXlLtAR. DE PRODUÇ.AO - Para os bairros Ilha da Figueifll,
Clemiewit1. CentendriOJ Rau, Schroeôer, Massaranduba,
Centro.

.

SERVENTE DE LIMPEZA - Para os bairros Cenlro; Rau,
Clertllewlc�. •

ffttNSISTA -Para aluarno bairro Cternfewícz.
EXPEDIDOR-Para lltuarl'lO bairro Clermewicz.
ElETRICISTA-Oeseiãvet vlvénci . nafunçfiO.
MARCENeiRO - Otsejivet vivência na funçãO. Para atuar no
bairro Center.ârio,
OPERADOR DE lOGiSTICA (EXPEDIÇÃO) - Paro atuar no
bairro Centenário.

Confira a 1i$lagem Clompleta Ife ,ai" e se cadastre:

www.bckrh.c m. r
r (47) 3376-9700

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836
Centro I Jaraguá do Sul I se

SERVENTE (PARA ATUAR COM CAUfAS) - Para atuar no
bairro Centenário.
OPERADOR DE CAlDEIRA - Para atuar no bairr() Celltenilrio.
SE"RAUfBflO - Oesejãvel vivência na função, Para amar no
bairro Centenário.
ENCANADOR - Desejável vivência na função.
PINTOa INOUSTRfAl-Oisponibifidade de horário.
SOLDADOR -Disponibilidade de horáliO.
TECElÃO-Para o bairro Vila latuo..
P"OGMMADOR. DE SOFTWARE - Deseiável curso superior
�área.
MECÀHICO MONTADOR-Para o bairro Vllalalau.
COSTUREIRA-Para atuaremCorupá.
lEITuRtSTA- Paraatuarem Massaranduba.
ALMOXARIFE (PARA CONSTRuçÃO ClVll) - Disponibilidade
dehorâOO.
ÇARPltnEmO-Para atuarcornconstrução civlf.
EtfCAIXAOOR - Para atuar com moldes na àrea texlit
Desejàvmcontteclme.nto comjnformâtica.
CRONOANAUSTA-Desejável vivência na funçãO.
OPERADOR DECAIU - Desejave1 viVência na fimçàll
FRESADOR � O sejáve! vivência nafuação.
TORNRRO CNe -Desejàvel conhecimento na função.
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Vila Lenzi Jaraguá 99 Amizade
"

L408, L35S' L360 L379 Amizade

R$ 190.000,0'0 ,RS 250.000,00 R$ '267.000,00 !, RS 270.000,00

L3881 [416··· ....·.L393 ····t378'Barra do Rio Cerro Amizade

, viia lenzi .

.. ,R$>370.0QO,OO

Barra do Rio Cerro

Centro

R$ 380J)DQ,OO

Três Rios do Sul

Nova Brasília

. RS 465:000,00
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Centro Lâ95' Centro

Vila Lenzi

Guaramirim João Pessoa
, L39;4
<.,':

/

Baependi

.

,

Centro/Corupá
.

Nova Brasllla

, Ohála de estlr
02 sala !ltl jantar
02cMnh:!5
02 t.()!l3
02banilcito
02la'lõl1deria
02 saCQtli!
Dl despensa
01 plScin�,

, Sa)il de lusta
P<lr\âo eleMnico
ItltetfonB

'

04 ''alIas de garajjem
f<enlB I'oSID Atiorada

Centro

Vila Nova

Chico de Paula
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'--------www.itaivan.com.br .

(47) �055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

itaivan
IMOBILIÁRIA

- Casa de altopadrão, totalmentepeva-

,'lo ...._

" ,

{.
,.

, ..:
. ,.

- R$570.000,OQ , ,'
" -

- Apartamento

totalmente novo,

- 100% reformado

- Localizado no 10°

Andar

- Sol da manhã

- 02 vagas garagem

- Valor sob consulta
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itaivan
IMOBILIÁRIA

• Apartamentos com suíte + 02 dorm

• Área Privativa a partir de 101,25m2
• Próximo ao centro

• Entrega Julho/2013
• Opção de 2° vaga de garagem.
• Valor a partir de R$196.000,OO.

Apartamento
diferenciado:

Suíte máster + 02 .

dorm

varandões

02 vagas garagem
Área Privativa de

232m2

Cobertura Duplex:
Suíte máster + suíte +

02 dorm

02 vagas de garagem
Deck com piscina

.
Área Privativa de

224m2

Valores sobre consulta.
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-, �

....

Rua Guilherme ,Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina co.m Rua .Marina Frutuoso)·

'�)�rfJ;!t"J C'entro - Jaraguá do Sul - SC
',t_ "ii( :'!Jt,�

,Itl �".��:)J.. .". ,
t

.'

JILIGOE: 3372.,1616
..

'�<
Plantão: 47 9'107�'1,988:'
atendimento@megaempreendimentos.com

IMÓVEL COMERCIAL
CENTRO

, CÓD. 198 - Excelente localização r:IaAveQida
, ,

EpitaptO.Pessoa, esquina com Rua·l?adre-l>,·
.

Franklin, área nobre no Centro da cidade:
.

Imóvel plano, pronto para construção, .

contendo área de 684m2• CONSULTE-NOS!.

CÓD. 177 • Apartamento contendo 1
suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
sacada, bwc social, 'cozinha, área de.
serviço e 1 vaga de garagem. Edjfício
oferece playground, área de festas,
piscina e academia. R$198.000,00 '

CÓD. 153 -, Apartamento contendo
"

1 suíte, 1 quarto, sala de estar/jantar,
sacada c/ cburrasqueíra, cozinha,
lavanderia, bwc socíal e 1 vaga de

garagem. Prédio c/ elevador e ótima
localização. De R$170.000,00

por R$160.000,00 -

Pronto para morar!

CÓD. 195 - CENTRO - Apartamento
.

novo, muito bem localizado próx. ao

Angeloni. Contém 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

churrasquéira, cozinha mobiliada, bwc

social, área de servico e 1 vaga
de garagem. Área privanva ,qe 84m2,

.

R$195.000,Oo.
.

TERRENOCOMERCIAU
RESIDENCIAL •

OPORTUNIDADE
[móvel com área de 1.007m2,
de esquina, prox. a Marisol.
Terreno 'plano, pronto para
construir, ótima localização,
ideal para prédio ou galpão.

R$ 370.000,00
.

CHÁCARA EM CONDOMfNIO
CÓD. 157 - Condomínio Nascente das

Águas, chácara com área de 20.73q,70m2•
Escriturada, água corrente, ótima área plana
LINDA VISTA E APENAS 10 KM DO CENTRO

DA CIDADE. R$ 78.000,00

RESID.JU�
CRISllIINA·AMIZADE

CÓD. 096 - Edifício com ótima

localização, 7 pavimentos, elevador,
espaço gourmet, fitness, brinquedpteca,
playground e ótimo acabamento. Aptos

contendo 1 suíte +,1 quarto, ampla sacada .

com churrasqueira, preparação Splitt e

água quente. Área Privativa de 84m2••
R$ "65.000,00. Aptos contendo 1 suíte + 2
quartos, ampla sacada com churrasqueira,

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

I
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

atendimento@megaempr.eendimentos._com
,. .

GUARAMIRIM - Localizado

estrategicamente,na SR 280, aolado da
Faculdade Fameg. Terreno"éom área de
4.009m2 e galpão comárea 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

descarga. Consulte-nos!

SOBRADO-;. ALTO PADRÃO
cóe, 181 - Localizado no Lotearn Bella Vista,

bairro Amizàde, conta com linda vista e terreno com
.

505m2: Póssui 1 suíte máster, 2 suítes, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, mezanino, escritório, área de

'

servico, làvabq, sacada, área de festas e 2 vagas de

,garagem Área construida de 260m2• Ficam
móveis pl'anej<fdos, aquecimento solar e

acabamento em gesso. R$ 560.000,00

CASA • ALTO PADRÃO
CÓD.205 - Imóvel com .acabamento diferenciado, para quem gosta de

excluslvldade ficonforto. Arnelo terreno com 675m2, localizada em região
nobre do' Jabag-úá-EsqtJer(jo;possui 310m2 de área construída:Contendo

1 suíte mástér:3 dormltóríosi-estar com lareira, slaa de leitura, ampla
cozinha, sala de jantar, sala de home theater, jardim decorado, linda área

de festas integrada corri piscina e garagem para 3 carros. Consulte-nos!

.: Amplo apto com área priVativa.d� 114m2,
. contendo 1 suíte;.2 quartos, sala de;estar/

,,�.. ' Jahtar:,?ozi����i�i�grã�à, sªcad�.'Ct
:.! ;;,qhurrasqLl�lra�'t;iWfl social, lavanderia

:,,� .... '�
"

e 2 vagáSif�:g·aragem. Sol da
-

,Manhã R$ 290�000,OO
.

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

mobiliado, sala estar/ jantar e cozinha

integradas, lavanderia, sacada com

churrasqueira. e 2 vagas. de garagem.
Área Privativa de 95m2, R$ 225;000,00

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRROVILA NOVA
R$140 mil- Flnanciável

IMÓVELCOMERcw.-CENrRAL
CÓO'145 - Localizado na Rua Antonio Carlos
Ferreira, possui ótima frente e disposicão para

escritório ou .clinicas. Contém terreno com

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

•
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• FINANCIAMENTO ÔIRETO COM A CONSTRUTORA,
EM ATÉ 80 MESES:'

• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.'

Apartamentos com área,-total de 217,17 m 2

�-{,: �
..

"!:-r:? i

't_!- ;,.,

:·'<pàmplona
www.pamptonaempreendimentos.com.br

-Apartamentos tipo 1,2,4 e 5: Suíte + 2 Quartos;
·Apartamentostipo6: Suíte + 1 Quarto;
-Apartamentos tipo 3: 2 Quartos;
·Cozinha; 'Áreadeserviço; 'Uving;

. • Banheiro social; • Sacado com churrasqueira;
,·Garagem.

• Hall de entrado mobiliado; • Revestimento de piso cerâmico;
• 2 elevadores; • Garagem privativo; • Academia climatizado e equipada;
• Salão de festas com espaço gourmet mobiliado;
'Preparação poro ar-condicionado tipo split no suíte; 'Socado com churrasqueira;
'Medidores de água e gás individuais;
'Reutilização da água do chuva em áreas comuns.

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

VENDAS

pamplona
47 3372�1616 www.pamplonaempreendimentos.com.br• � Il�:nd:: {O-:':l c lei r:"�S91!";, ::l!e�I:]:n-:J'.iilã� �� IIro!.:Blt: iV!l::rb� IlI:�e n"!31�!j:]l j)):..:AiW'l t!ie!:ii1IXt:i:tr d) ��I(l�Ir.jj

U'i IiK.�Sl.�S'il:r:�) :�:�!lf''''. :m!f.�::l:)' �I! �(Oh3:":,,)lim r�p:t;')f:bj!:! �re:, I)ijWI]�6:" ';:�Il!l:C:" t:k1 �3!�,�!W�r:l r:(!ll� :r:�("ijlCI� r!t: wnt:f:R!.

() i:r�';r.'tJ �'ft1 ff:1itrJl:t ((;li!en:t. :!:c;tcoo f>;> 1I)I,'�;:ilé I..:w.:r�w, :x.�r:d� ;ra,� :n;.x.;r:-!C�i:e> ÓlJ �f'ti1t'�t; O�FJ:;:::')!;:�\; 'k� �e-,� ifi't;AI,
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Rua' Barão do Rio Branco, 557.

, Jaragu&t do Sul • se

www.imoveispla-neta.com.br

, imoveis�l�veisplaneta.com�br

'LANrAO',47J 917�64

PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

SobraCJQ:Alvenaria Com Edícula, Sutt�+2
Dorm Area 181 M2,Lavabo, Piscina,Area

De Festas; Churrasqueira, Escritório,
Mais 1 Quarto, De Empregada Na Edícula,

'Gara em 1 Cárro'" R$,,220 MiI- Cad 700

- ED GEHRING - Apto c/ sutte + 2 qtos,
sala em 2 ambientes jantar e estar, capai '

cozinha, lavabo, área de serviço, sacada'
C/ churrasqueira e 02 vagas de garagem. '

C/ a uecimento á áS.COD 684

- Apto 3
Suítes, 2

,

Vagas De
Garagem,

Piscina, Sala
De Cinema,

Salão De
Festas - Cad

, 322

Excepcional Casa Com 350M2 De Área
Construída E Terreno Com 5.930M2, .

Garagem Para 8 Vagas De Garagem, Piscina,
uadra De Esportes, Quiosqtié, Toda Murada,

Com Muita Privacidade-Cod 335

- Ótima Topografia, 325 M2, Loteamento Terreno Attõ, 'Vista Maravilhosa,' -éifácara'Com Toda A Infra�strutura Como Asfatto,
R d O E t A E L Fi

.

Iv I Em Boa Localização, Aprox. 7Km Do
e e e sgo o, gua uz, marca e

Centro De Jaraguá Do Sul; Asfalto A 400M. --

- R$54 MiI- Cad 353 -

Do Imóvel'R 8.000 00 - Cad 359

Casa Residencial Com Ótima Localização,
"< 'PróximaAp Antigo AngeIOOi,Com- ..

'

'Aqúecimentó Solar; piscina, 4 Dormitórios
Sendo 2 Suttes. Otimo Acabamento,

Mobilia Sob Medida, .Monitoramento De
- Segurança. R$780 Mil �Cod 5Z4. _

Ótima Casa Residencial No Bairro Vila
Nova. Possui 4 Donnitórios Sendo

'

'1, Sutte, Mais ES,critório; Bwc Sócia,!; .

Lav�0,'2 SalaS�Ampl�s EJptegract�sj ,
,

Cozinha E Churrasqueira. PISO liifenor
'

Possui Pequena Edícula, Piscina E Area
filara Festas. Otima Vista Para A Cidade

- Cad 599

Sobrado Comercial - PiSO Superior:
Apto Suíte+-2 üorrn; Piso Inferior:'
z.saas Comerciais. Anexo Casa '

Comercial:Otimo Para Investidor -

,

,- Cad 501

� Res. Jardim Europa - Atrás Rodovi ria
Novos, 02 Dormitarias, Sacada C/

Churrasqueira, 58,0 M2 Privativo. Area
"

Social Com Frtness, Piscina, Salaó De
Festas, Bicicletário, R$105 Mil � Cod,509

Excelente Casa Moradia.185,90 M2
Construída - Suite + 01 Donnitorio.
Moveis Sob Medida, Linda Vista Da

Cidade. R$350 MiI- Cad 512

Res. Esplendore - Apto Suite+2 Donn,
Bancada Na Cozinha Em Granito, Piso

,

L-arninado, Cerâmica, Gesso Rebaixado
r,

- Fundos Caraguá Veículos - Pode Ser
Financiado - Cod 613 "

lmovelCorn Condiçoes Especiais De venda.
.OQIa Em Andamento, Conforto, Pratícldade;

Prlvacldade E Desing Arrojado, Excelente
Acábamento. Aceita Financiamento

Bancário. Cad 661
Casa Alvenaria Com Edicula Para 03

Carros, Garagem, Playground, Portão
, Eletronico, Toda Murada, Cozinha Sob

Medida. Firenze li - Cad 644

- Res .Algarve - Apto C/2Dorm, ,

Mobiliado, Sacada C/ Churrasqueira.
Pode Ser Financiado. R$130 Mil -

Cad 653

Rat No Ed San Sebastian, Com Cozinha,
Sala Banheiro Sócial, Sála E Sutte Master

Com Banheira, Totalmente Mobiliado -

R$139 MiI- Cad 656

,�
.

'., ·:ÇASAS
, '. CENTRO'· CASA PARA LOC'AÇÃO COMER

CIAL, 155m� construídos, terreno 355m2, 2 '

salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, ga
ragem, edícula. Aluguel R$ 3.750,00 + txs.

• VILA LENZI - SObrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo! jardim, garagem, condo
minio fechado, churrasqueira. - R$750,00
+ taxas.

• CENTRO - Casa com 140m2 construídos,
terreno 372,40m2. R$1.800,00 + txs.

• CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala,
lavabo, cozinha, área de serviços. Piso su

perior: 1 suite com sacada + 2 quartos;
banheiro social. Area externa com churra,s
queira e garagem. Aluguel R$1.050,00 +

• BARRA - sala comercial nova, 101 m2 com

mezanino, 2 WC, instalação pronta para split.
R$1.100,00
• VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com

'. GA1.PÕES
• CENTRO - Galpão com 341 m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,00. '

, ,

• CENTRO - ED. MAKTUB, prédio novo,
,

apartamento ;. C,om excelente acabamento"
, sala, 2 quartos, 2 sacaélas, sendo 1 com

churrasqueira, cozinha, área de serviço, ga
ragem.-Aluguel R$730,OO.
• CENTRO - Residencial Dubai. apartamen
to sala 2 ambientes, sacada com churràs
'queira, 1 suite + 2 dormitórios, cozinha,
área serviços, garagem, fino acenamento
R$1.150,00+txs.
• CENTRO - Ed. San Gabriel. apartamento

sala; sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviços. Aluguel R$590,00 + txs.

• CZERNIEWICZ - apto sala, zquartos, sa

cada com churrasqueira, cozinha/área serv.,
garagem. Aluguel R$550,00.

• BARRA - apartamento 1 quarto, sala, coz

inha, área d.e serviços, garagem. R$500,00.
Condomínio R$60,OO com gás.

• SALAS COMERCIAIS

txs. Estará disponível no final de julho/2011.
• CENTRO � Casa com 146;23:m2, com 3
quartos, banheiro, sala e cozinha, garagem
e área externa nos fundos, peças amplas.

,

R$1.200,00 + tx�. '

• BARRA - Casá com sala, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha, área de serviços, garagem.
Aluguel R$650,eo + txs.

banheiro. Aluguel R$430,00 + txs.

• CENTRO - .Sala andar, inteiro, 813m2 priva-
'

..

tivos + 1.0 vagas de garagem, sacada ab
erta. Pode' dividir em salas de 100m2.

� TERRfNOS
"

• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área doe 1.044,5m2, próximo ao Superm.
Brasão. Aluguel R$1.200,00

'

-

• APARTAMENTOS

• VILA LENZI - Residencial Floresta, apar
tamento com sala 2 quartos, banherro, co

zinha, área de serviços, garagem. Aluguel
R$580,00 + txs.

-� � ._--Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

(reei 2354:'3J . Acesse.nosso site:

www.vivendaimoveis.com
/','

São Luís - Prox. Caie

Porcelanato I Medidoreslndividuais

,; BAEPENDI-REF1342-RES.MONDRIAN

I apto' c/107m2, sendo 01 Suíte, 02 dorm.,
ampla 'sacada c/ churrasqueira e 02 vagas

��;;r�;:';;
f

I
�
�
]
�

I
I .

�
Confira mais detalhes conosco I. � CHAMPAGNAT· REF 1332 - RES. MONT

� VERMONT • apto c/ 95,oom2, sendo 01
.

-

J� Suíte, 02 dorm., sacada c/ churrasqueira e

R$ 210.000,00 í 02 vaga de garagem. R$ 270.000,00
. �_XC«oX�:'»:�.0»»:�.:.;.w.«'��X-=«<-:';�0l«*»»,,«(*»:««(.�.:«,,*x«.»:*�f.......w .��:X:�$�X· '. ���X:»..

Apartamento novo
Pronto para morar

- ...

98 m2 área privativà:-.

Suíte + 02 Dorm., 03 Vagas garagem.

Preparação split I Ampla sacada Gourmet
VILA NOVA· REF 1336 - RES. GRAN LlFE

! apto novo c/109m2, sendo 01 Suíte, 02
� dorm., sala de estar/jantar, ampla sacada

c/ churrasqueira e vaga de garagem.
R$ 255.000,00

�EPENDI • ��F .��-� �ES. MONET -I
89m2, c/ Suíte, 02 dorm, ampla sacada Ic/ churrasqueira, bwc., área de serviço e

garagem. R$ 230.000,00

BAEPE"NDI - REF U69 - RES. NIEMEYER
- 68,oom2, c/ 01 Suíte. 01 dorm, CO�.,
sacada c/ churrasqueira, bwc., área de

serviço e garagem. R$ 140.000,00

BARRA DO RIO MOLHA - REF 1340-

RES.,SANTA RITA - Apto c/75m2 - Suíte,
01 Dorm., sala 02 ambientes, sacada c/'

churrasqueira. R$ 136.000,00

VILA RAU • REF.2974 Casa 106m2,
área total de 420m2, Suíte, 02 dorm.,

sala estar/jantar, garagem.
R$ 195.000,00

!

� AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2; VILA RAU - REF 2662 - casa gemo alv. �

I terreno de 450m2, c/ 02 dorm. ! 77.39m2, c/02 dorm., sala de estar, sala de II
sala estar/iantar, coz., bwc., � jantar, coz., bwc, área de serviço, garagem.

lavanderia e garagem. i R$l40;OOO,OO
" R$187.000,00 .1 '

BARRA DO RIO CERRO. REF 2890 I BARRA DO RI? ,CERRO •.REF 291? I; TR�S RIOS DO NORTE - REF 2907 - casa

2 ' .'
•

2' " Casa gemo 71m r area total de 175m,. 2
Casa gemo 75m ,area:t:�tal de 164m. 1 I, 02 dorm., sala estar/jantar, bwc (c/ gemlnad� alv. 71,75m , c/ 02 �orm., sala

02 dorrn., sala estar/Jantar, garagem .:' I boxl.área de festas c/ churrasqueira e ',: de estar/Jantar" coz., lavandería., bwc. e

R$ 14().OOO,00 ii
.

R$ 140 000 00 ',i garagem. R$130.000,00
li garagem. ., �

I TERRENOS
R$ 80.000,00 - REF 3359 - Amizade - Ter
reno 422,50m2•
R$ 85.000,00 - São Luis -lote com 361m2•

,

.

c/ baldrame (fundamento) p/ casa de 100m2

R$ 90.000,00 - REF 3364 -Ilha da Figueira -

Terreno 345,OOm2•
R$ 100.000,00 - REF 3356 - Jaraguá Es·

querdo - terreno 552,65m2•
R$110.000,oo - REF 3353 - Amizade - ter
reno 538,oom2•

IALUGU.EL �EF 653-Jaraguá Esquerdo-04Suítes, pis- REF 503-Centro- Ed. Pedra Rubi -Olsuíte RE"F 624- Vila Nova- 02 dorm. RS 550.00 pormo 02 vagas de garagem. RS1.ooo,00
ema e garagem p/ 02 car. RS 2.300,00 02 dorm., 02 vagas de garagem. RS 1000,00 r

.'
.

'

, I
REF 657 - Centro - 01 Suíte 03 dorm. 02 REF 563 Centro Ed. liIi -'01 dorm.RS 430,00 �������JI��8.�- Real Parque - 01 suíte, REF 667 - Rau - 02 Dorm. RS 595,00

bwc., garagem p/ 03 carros. RS 3.000,00 '. ,.,

' REF 672 N. Brasília - Suíte, 02 Dorm. RS 900,00
REF 587-Centro-Ed.Alesslo Bern-amJ)lo REF 642 - apto 01 dorm sala estar/coz

REF 036 _ B R' C _ S 't 02 D
REF 667 Jgua Esquerdo 03 Dorm, RS 460,00 apto c/ 01 suíte, 02 dorm., coz.(mob.), 02 bwc. RS 430,00

., -r

SALA COMERCIAL'
• •

• 10 erro UI eS orm.,· vagas de garagem. RS 2.100,00' •

PISCina, 02 vagas de garagem. R 1.800,00 REF 669 Jgua Esquerdo 03 Dorm, RS 880,00 '. REF 646 - Nova Brasília - Ed. Moradas da REF 482 Czerniewicz _ casa -120m2 RS1500,OO
REF 114 Cz

. .

02 d RS 570 00
REF 595 - Centro - 03dorm. RS 900,00 Serra - Dl SUite 02 dorm RS 80000, .

.

- ermewrcz - orm. , APARTAMENTOS: .

r .., '.. 2

. .' REF 621-Centro- Ed.lmperial- Cobertura REF647 B d' S 't 02 d RS900 00
REF 574-lIha da Flguelra-e/70m . RS8oo,00

REF 582 - Figueira - alv., 02 dorm., RS 650,00 REF 493 - Vila Nova - Ed Capri 11- 01 suite Duplex _ 02 suítes 02 dorm closet oiscina
aepen I UI e, orm.,

, .

02 d 02 d
.

RS 1 000;:''';(' d & st O� d" RS I, �OOO 0;( REF 655 - Nova Brasília - c/ 170m2RS 2.000,00

REF 636 _ Rio Molha _ 02 dorm., RS 600,00
orm., vagas e garagem.. ,uu area e le as e .:i vagas e gar. .:i. , u REF 661- Centro - 02 dorm., R$ 550,00

REF 534 V'I· N 02 d R$ 680 00 REF 622 B d R' C 02 d S . , REF 637 - Centro - c/40m2 RS 480,00

REF 652 _ Tifa Martins-02 dorm. RS 600,00
- I a ova - orm., -

. o ,lO erro - orm.k 450,.00 REF 665 - Centro - MUnique - SUite, 02

�:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Schroeder '[100o:.Càsá:": 'I à'Nóíiã':'CõrTí quâitõS; ii
'

ii; êôZlilííii
'.

e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc, garagem pra
até 03 carros, R$700,00
L 1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's, 02
salas, cozinha, área de serviço, dependência de emprega
da, com jardim. Tem duas entradas sociais na frente muro
baixo -.11$ 3.500,00 .

L 1018 - Casa - Nova-Brasilia - Com surte, 03 quartos,
sala, cozinha, 05 bwc

.

s, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alarme -

R$ 4.500,00 .

L1 026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 suíte, 2 quar
tos, 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 cartas. R$1.250,OQ
L 1028 - Casa - Centro - Com 03 quartos, 2 bwc, sala,
copa, cozinha, área de serviço, garagem. R$2.200,00 -

L 1030 - Casa - Vila Nova - Com 03 quartos, sala, cozi.. -

.,nha..2-bwc;-área de serviço, garagem - R$1.000,00 .

L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.Cond.
Aprox. � 00,00 R$480,00
L 2006 - Apartamento - Vieiras - Com 01 qu�rto, co�nha,
bwc.R$ 200,00. '.

.

-

z-;
,

L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03-quàrtos, 02
bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.
Cond. Aprox. 100,00 R$7OQ,OQ
L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 02
quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com churrasqueira.
Cond. Aprox. R$1 00,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox. R$130,00'
R$850,00 •

L 2031 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de seryiço, sacada com churrasqueira,
garagem.R$ 680,00 + COnd. Aprox. R$ 90,00 .

L2045 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem:SEMI
MOBILIADO R$570,00 Cond. Aprox. 100,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 quartos, ,:
sala, cozinha, área de ser.viço, garâgem.R$610,00 Nãõ ;_;,.
tem condomínio.
L2052 - Apartamento -Ilha da Rgueira - Com 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, sacada, bwc, 01 vaga garagem.
Cozinha e quarto mobiliados e 02 splints instalados.
R$690,OQ Cond. aprox. R$150,OQ
L2053 - Apartamento - Barra do Rio Molha - Com 02
quartos, sala, BWC, Cozinha, lavanderia, sacada com

chOrtasqueira e 01 vaga de garagem R$580,00 Cond,
� �Aprox. R$ 80,00

'l2064 - Apartamento .; Baependi - Com 01 surte, 02 quar
tos, sala, cozinha, asa eje serviço, sacada, bwc, garagem.
R$850,00. Cond. Aprox. R$80,OO
L 2065 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto.
bwc social, sala, cozinha, area de serviço, sacada com

ChurraSqueira. R$ 950,00 + cond. Aprox. R$120,00 .�
(com intemet)

.

-_

.'

_

L 2066 - ApaftaAiento - Centro - Com 03 quartos; 02 bwc,
sala, coinha, área de serviço, garagem - R$ 660,00 +-! ._

Cond.Aprox.R$150,00.
L 2067 - Apartamento - Vila Lalau - 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozinh�, bwc, garagem - R$ 570,00. Não tem taxa
de condomínio.
L 2068 - Apartamento - Centro - 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem - R$ 600,00 + Cond.
Aprox. R$ 90,00. .

L 2069 - Apartamento - Centro - 02 quartos, sala, cozinha,
bwc,área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem
- R$620,00 + Cond.Aprox R$ 80,00.
L3001 - Sala Comercial - Centro - Sala comercial com

aproximªdamente 40 m2 com bwc. ,R$500,00 . _e

L3007 - Sala C-omercial- Centro - Areà 813w tem 09
.

vagas de garagem.
'

..
'

L3011 - Sala Comercial - Centro - Com 41 m2 com bwc.
R$500,00
.L3016 e- Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32w com Bwc .

. R$670,OO
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32w com Bwc.
R$800,OO

..

L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com 210m2,
estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2. R$460,OO
L302,2 - Sala Comercial - Centro - Com 100w, 02 bwc.
R$3.200,00

.

-.

,

L3023 - Sala Comercial - Centro - Com 100fn2, 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 W,
apartir de R$250,00

.

L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula" Com 54w 1-
bwc, estacionamento. R$1.400,00
L3030 - Sála Comercial - Centro - Com 38 m2 R$440,OQ
L3031 - Casa Comercial - Centro -Com 11 salas, 3 bwc's,
área de festa com churrasqueira, estacionamento privativo.
230w R$2.900,00· .

L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares área
total construída 370m2, estacíonamento 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, estacionamento amplo e privativo 1°
piso com dois banheiros e uma area para cozinha, 2D piso
com um banheiro. Medindo 370w. 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 I

L4004 - Galpão - Nova Brasnia - Com 300m2, amplo
estacionamento. R$2.200,00
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e privativo
90m2. R$3.800,00
L 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com aproximadamente
1.600rnJ. R$6.660,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (3500m2
área construída)Medindo 4.500 m3 área total.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 suite + 2 quartos
Venha e visite.

Conheça 9· empreend i menta. !

LOCACÃO
.

.

.,.
.

Resldenclal
Saint Tropez

LOFT .

No CENTRO de

Jaragua do Sul
R$600',OO

'Residencial Dom Pedro
Apartamento

1 suite + 2 qtos
suite com sácada e

sacada com churrasqueira
R$750,OO

�
. .�

,
. ''''':, '.. .�.

I" _1
'>

f ;<� ;'�"�: ���'f';';��':'
1 suite com closet +prepsração
para hidra) 2 quartos.pso .superior

.. todo em laminado, piso inferior todo
\II ': em porcelanato, fino acabamento.

Valor a consultar

Á(eajll1terna aprox.: 240m2
i'!" ", ,'(., .' ,�. ,
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,

(
1

Seu imóvel está aqui.
HABITAT

I'

(

li .,

CRECI1583·J

I

• Aptos de 2 ou 3

dormitórios, com suíte
. Opção de segunda vaga
de garagem
- Sacada com

churrasqueira
- Pré-instalação em split e

teto em rebaíxo de gesso
'ir,

• Acabamento emmassa

corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Salão de festas e play
ground
" Medidores individuais de
água, luz e gás
- Portão e porteiro
eletrônicos

I
I

- Apto de 03
quartos sendo
01 suite - Ar

split e piso
porcelanato
retificado
- Entrega
Dezembro 2011
- Vila Lalau.

H120D Apto com 02 quartos e demais

dependencias. Próximo a Prefeitura.
ACABAMENTO DIFERENCIADO.

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos. Bairro
Estrada Nova. R$450,00
H672 Casa de Alvenaria - 01 surte+ 01 quarto
toda mobiliada Valor: R$800,00
H731 Casa com 6 quartos - Centro
R$1.200,OO.

APTOS:
H416 Quitinet - 01 Quarto, Sala. Cozinha,

·

Lavanderia, Bairro Nova Brasilia, Valor
R$490,00 Rua João Planicheck Apt 05
H584 Apartamento San Thiago - 02 quartos
Valor: R$490,00 + 11 ° cond.
H585 Apartamento Vargas - 02 quartos Valor
R$550,00 + 110 cond.
H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio Cerro
R$550,OO + cond.
H567 Apto com 02quartos + dependencia
empregada. Centro. R$700,00 + Cond .:

H582'Apartamento Residencial - 02 Quartos,
sala, cozinha, area de serviços Bairro: Ilha da
Figueira Valor:R$600,00
H583 Apartamento San Miguel - 02 quartos
Valor: R$600,00+ 70 cond.
H586 Apartamento Caetano Chiodini 03
quartos, sala, cozinha, 02 Wc 02 sacadas Valor

R$750,00 + Cond, Bairro: Centro.
H656 Apto com 03 quartos - Nova Brasílfa
R$550,00

.

ALUGUEL COMERCIAL:
H710 Sala comercial com 60m2 - Nova srasüa..

R$500,PO
·

H717 Sala comercial com 32m2 + bwc. -

Centro. R$670,00 + IPTU
H723 Sala com. com 70m2. Centro. R$490,00
+ Cond. + IPTU.
H724 Sala comercial com 76m2. Santa Luzia.
R$399,00

.

,

H726 Galpão com 520m2. Vila Nova
R$4.500"OO
H730 Sála com 100m2. Centro R$1.500,00.
H740 Casa Comercial - 02 quartos 01 Suite
Bairro Centro R$5.000,00 -

H741 Galpao com 1.125 m2 Poder ser dividido
em 02 Valor R$10.000,00 R$: 10,00m2
H742 Casa Comercial'06 salas, patio para
estacionamento .. Bairro: Centro R$ 2.250,00

Ótima Localização!
Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau

Entre Marisol e Weg
I

.

{

,{

(

r
r
�

{
�'
"t'
(
l

:r

� ,

t

l
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(.

�

(,
r

ir>

H127 Casa de Alvenaria Com
01 suite, 01 quarto e demais

depedencias. Bairro Vila Rau.

H204 Residencial VIVER BEM com

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

parcelas mensais de R$500,aO Até a

liberação da documentação.

H130 Casa com 192 m� de área construída..
terreno com 375m2, com 01 suite mais'02
quartos, e demais dependências; escritório,

garagem, churrasqueira. Casa totalmente

legalizada.'Sairro Centro. Valor 380.000.00.

H205 Duplex frente com moveis e

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

Valor 420.000,00 Pode serftnanciado.

Apartamento com 95 m2 privati�h.
'

01.iSuite, ·02 'Quartos com duas sacadas.
'.

Bairro Nova Brasllía. 'Valor 190.0ÓO,OO

-

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2 no Czerniewicz com 01

quarto mais suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$220.000,OO
H124 vende-se casa no bairro vila Lenzi,terreno
com 420m2, área construída 70m2,.valor
R$128.000,00

· H129 vende-se casa próximo ao loteamento

.Antily,a.� Terreno com 2.258m2 valor
.. R$250.000,OO

· H131.VeMe-se casa Alvenaria Barra do rio
cerro com'580m2 de área tot;il,casa com
140m2; mais 02 casa com 50m2 cada uma

aceitasse casa na praia e apartamento valor do
_imóvel R$260.000,OO
H132 Vende-se casana Barra do rio
cerro.terreno com 1 ,016,51m2,área construída

" valor :R$450.000,OO.

Casa de Alvenaria no Amizade 20.000m1
de' terreno. Valor R$1.200.000,OO

, ,

Apartamento com 02
quartos, rebaixo em

gesso,.moveis sob
'medida, cem,

70m2,area interna,
'-

pronto para
financiamento. Valor: �. ':'"

' ..
'

R$130,OOO:OO .; ..

. Bairro: ÁguàVérde.;'
. , ...

.

.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FI DE SEMANA, 2 E 3 DE JULHO DE 2011 I IMÓVEIS I 15

vidc..!

Rua: t.eQPoldQ Jansenn. 465 • CeNtro· Jaraguá do Sul

www.villeneuveresidence.com.br

• 04 suítes;
• 04 vagas de garagem;
-. 08 últimas unidades;
• 02 apartamentos

prontos para morar;
• 6.000m2 de bosque

privativo.

.'
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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 FIGl)EIRA - 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:8425-6491 ou

3374-2075.

• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno
2.000 m2, com galpão de 220 m2 com

forro térmico e ar cond. Com casa mista
de 3 quartos e demais dependências, com

piscina e quiosque. Tr:3374D927.

• N EREU 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 hidro,
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: 8448-8644.

• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2
com terreno de esquina medindo aprox.
600 m2, estrutura para dois pisos, ótimo
para área comercial. Tr: 3370-3441 ou

9992-1260 com Claudio.

·VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233 m2 e

terreno de 1.819 m2, mais área de festa
. com piscina, garagem para 4 carros, área

verde, com 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros,
á 3 minutos do centro, R$ 370.000,00. Tr:
3275-4811479615-9970 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)

• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria
com 180 m2, e terreno medindo 1697

CASAS

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 em Jaraguá do Sul e região. R$
180.000,00. Tr: 3273-56731 9183-4220.

• VENDE-SE Casa. na Rua Rio de Janeiro,
n087 a 300 metros do Angeloni novo, área

central, 2 suítes, 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, dependência de empregada
e garagem. R$ 400.000,00 Aceita-se

apartamento em Meia Praia, Itapema SC
como parte do negócio. Tr: 47 9929-1715
e 47 336&6715.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado,
próximo da praia, com 2 lotes de 250 m2

cada, desmembrados, de esquina, com

uma casa em cima, por imóvel em Jaragua
do Sul, preferencialmente apartamento. Tr:
99750380

...

LOCAÇA0
• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$ 480,00.
Tr: 3276-3368 com João.

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

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

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-
9996.

SALAS COMERCIAIS
• LOJA vende-se, ótima oportunidade, loja

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

negeeiação. 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 material 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

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 Grota
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.

TERRENO
• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II
- R$ 68.000,00 - Somente à vista. Tr:

(47) 8825-7730.

Procurando

• 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 �7 m2, localizado
no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$ 65.000,00 Tr:
84787790 ou 99644959.

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

9118-1799.

VENDE-SE EXCELENTE APTO - ED. ELDORADO - CENTRO
I

.

APTO com área privativa de 115,12m2 e área total de 185,12m2.
Cômodos: Sala em 2 ambientes, sacada, suíte + 2 quartos, bwc
social, cozinha, área de serviço, aquecimento de aguá central a

gás, duas vagas de garagens individuais, condomínio de baixo e

custo, cozinha e banheiros novos. Piso em porcelanato na área
social. Piso em laminado de madeira nos quartos e suíte.
Suíte semi-mobiliada com guarda-roupas sob-medida,

teto com rebaixo de gesso. Com salão de festas.
Apenas 2 apartamentos por andar. Tr: 9102-1722

• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor
a combinar. Tr: 9124-7715

GRAMADO / NATAL LUZ

DE 11/11 a 15/11
Viagem onibus DO,. 3 noites htl

com 4 cafés manha,
4 almoeos, ingr Maria fumaça,

2 ingressos show natal
NATIVITATEN , DESFILE Natal,

passeios c/ guia.
R$ 855,00 p/pessoa parcela

dos a partir julho
3371 3993 - 9Q738281

por um

veículo?

As melhore
opções

vefculos da regi'
você enc

•

aquln
O CORREIO'
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Apartamento com área
�

.

privativa de 117·,86m. Area

total: 144,16m2
Sendo: 2 quartos + 1

suíte, cozinha mobiliada,
lavanderia, sala de TV, sala

-

de esta r, sacada, cobertura

com churrasqueira. Pode

ser financiado! Valor:

203.000,00.
Contato: 9662 0985 /

3370 6042.
Sendo 1 suíte + 2

dorm itórios, bwc,
cozinha, sala estar

e jantar, área de

serviço e sacada,
ha II de entrada,

.

portão eletrôn ico,
� interfone e salão�

de festas. Valor:

I R$155.000,OO.

I Contato: 9662
0985/ 3370 6042.

" ,

. Area privativa: 77,00 mts. Area total: 95,50 mts

.1f.'."tt.' •• (.� J... " ",,,,., .. );, ..... t.�, ,
•

t· 'f. rJ t
�I.... ,.. ""'. ··,'f,�

I r' "" �.I �.�','f' ... 'I!t� !!.!!. __ !�!,��:!!�!, ..
_ t!!!:� t!!'!l� e e e e >
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CRECI 2468-J

ENGETEC

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cl 1 suíte master + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

Ref: 1116 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ suíte c/ 2 sacadas,
2 quartos c/ sacada, bwc. Térreo: c/2

quartos, 2 salas, escritório, copa/cozinha,
lavanderia, 2 bwc, despensa e garagem.

Terreno c/ 1.890m2. Rio Hern, Schroeder.
R$400.000,OO.

REF1170 - Schroeder - 2
salas comercias

+ 3 apartamentos de
R$665.000,OO

CASAS

REF306 - Schroeder - Casa de
.

alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia e

garagm. R$138.000,00

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

R$750.000,00

REF333 - Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, qto de empregada, sala /cozirna conjugadas,

área de festa, varal no terraço, garagem, toda
murada. Consulte-nos.

RESIDENCIAL DUMKER - 02 apartamentos por andar, Sala de
estar; Home theater, Sala de jantar, Lavabo,Ampla varanda com

churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada, Ampla área de serviço
mobiliada, Dependência completa de empregada, Sala intima
ou home office com ampla sacada, 01 suite máster mobiliada

com closet e sacada, 02 dorm�órios mobiliados, BWC Social, 02
vagas de garagem individuais, Area total 286,OOm2, Area privativa

172,77m2. Consute-nos

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto com
1 suíte com sacada + 2 qtos, sala de
jantar/estar, bwc, cozinha, lavanderia,

sacada com chur. R$180.000,00

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

R$175.000,OO aceita carro.

REF328 - Residencial
Solares - Vila Nova_ - Apto
com 1 suíte + 1 qto, sala
cozinha, lavanderia, bwc,

sacada com charrasquelra,
1 vaga de garagem.

(entrega junho de 2012).
R$ 170.000,00

REF305 - Vila Rau - Casa de
alvenaria com 3 qtos, sala, cozinha,

bwc, lavanderia. R$155.000,00

REF289 - CAMPO ALEGRE - Finalidade Hotelaria - terreno com 6.815 m2 (2 áreas contíguas),
contendo 2 edificações - casa principal 200m2 c/ 8 peças + 1.195m2 em alvenaria, tijolos á vista
em arcos, contendo 18 aparetamentose demais dependencias. R$1.435.000,OO

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

REF285 - Vila Lalau - Aptos de 02 qtos
ou 1 suíte + 2 qtos e demais dep. A

partir de R$104.900,00

-====;
• i

'=
I

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

tv, ampla sacada cl churrasq., cozinha e lavande
toda sob medida, com 2 vagas de garagem.

MILANO RESIDENW
- Sala de estar / hon

theater; sala de janté
01 suíte máster + (

Suítes; Ampla varan

com churrasqueira
Cozinha (opção

integração com o

jantar); Home officI

(opcional); Lavabo

social; Lavanderia;
Lavabo de serviço]

Sacada técnica par
climatização; 03 vag
de garagem; Depósi

individual. Consulte-r

)]�Et
�

BERLIM

REF284 - CENTRO -

Schroeder - Aptos c/ 2
qtos, sala de estar/jantar,
área de serv., COZ., bwc,

sacada c/ chur. A partir de
R$110.000,00

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. c/ 1 suíte + 3 quartos, bwc,
cozinha, sala, copa, área de serviço,

garagem para 4 carros. R$290.000,00

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1-
qto. A partir'de R$11 0.000,00
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IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 16/07/2011

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit. + sacada c/ chur. + demais

dependencias. R$164.000,00

3923 - ÚLTIMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E
3 DORMITÓRIOS COM

SUITE! ACEITAMOS
VEícULO COMO

ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 3653-
Barra do rio

molha - 4 tipo
de apto: (2

dorm ou suite
+ 1 dorm),
medidores
individuais,
ampla area

de festa,
preparaçoes

para ar
condicionado

split,2
sacadas
uma com

churrasqueira.
á partir de

R$115.897,00

f�:I.I�I:;:'ir.u';'V,}�" "'III!nlll,�" ':
REF: 39215 - JOAO PESSOA - 02 dorm

ou suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$2.000,00.+

PARCELAS POR MES.

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

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

REF: 121 - Vila Lenzi - Suite + 1 dorm, 1
BWC, cozinha, sala estar/jantar, sacada com

churrasqueira, 1 vilga de garagem, salao de
festas e demais. A aritr de R$124.000,00

REF: 120 - RAU - 2 dormitarias, bwc social,
cozinha/a. serviço, sala jantar/estar. R$128.000,00.

Aceita financiamento

"'_ �.

REF: 4152 - Vila Rau - 2 dorm, 1 BWC,
cozinha e sala de estar conjugada area de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
.

. garagem. R$ á consultar

REF: 4631-Tifa Martins, 1 suite + 1 dorm., 1 BWC, 1 vaga

garagem, sacada com churrasqueira e sacada na área de
servi o a ts 01 e 02 R 121.000 00 .

REF: 4551 - VILA NOVA - suite + 2 dormitórios com

sacada e churrasqueira. prontos para morar!!
R$220.000,00

REF: 3877 - Tres Rios do Sul - 3 dorm, 1
BWC, cozinha, vaga de garagem e demais'

de endências. R$166.000 00

. imoveisem ia raguc .com.br
, ,
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Contato fones: 9662 0985 I
ou 3370 6042.
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RES. FELICITA

100% Novo!! Chaves
.

entregues dia
, .

28.03. A 150mts

posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais

dependência, 2 sacadas

1 com churrasqueira,
\.

1 garagem, Hall de

entrada, elevador,
portão eletrônico.

Totalizando 110.06m2.
.

.
.

R$185.000,OO· Estudo

propostas.

Suíte + 1 dorm e demais

dependências, 2 sacada com

churrasqueira, 1 garagem, Hall

dé entrada, elevador, portão
.

.
.

.

eletrônico. Totalizando 99,62 m2. De
.

R$165.000,OO por R$150.000,OO.

. Estudo propostas. .
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3371-5544 VENDAS
Horário de atendimento:

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

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

.� Residencial Riviera
2 APARTAMENTOS

POR ANDAR!
LANÇAMENTO

ReI. 2418 Resid. Riviera, Bairro Vila Nova:
• 1 suíte com closet ;
.• 2 dormitórios;
• bwc social;
• sala de estar/jantar;
• cozinha;
• área de serviço;
• ampla saeadaueurmet;
• 2 vagas de garagem com opção de vaga extra.

* Forro em gesso no interior dos apartamentos, preparação
,

para ar-split e hidrômetro individual,Preparação para
aquecimento a gás.

. York, no Centro, cl 01

suíte mais 02 dormitórios,
sala de jantar/estar, bwc

social, cozinha, área de

serviço, sacada com

churrasqueira, 01 vaga de

garagem. R$189.000,00

ReI. 1616 Casa no Jaraguá Esquerdo, el Piso
Térreo: suíte e/cíeset, 2 dormitórios, bwe,

dispensa, garagem p/2 carros, campo de futebol
com iluminação. Piso Intermediário: hall de

entrada, eseritorio, jardim de inverno com fonte.
Piso Superior: cozinha el churrasqueira, sala
de TV, sala de jantar; lavabo, área de festas el
churrasqueira, área de serviço. R$489.000,00

Ref.1633 Casa do Jaraguá Esquerdo el Casa e/02
quartos, sendo um deles el elose mobiliado, bwe .

social mobiliado, escritório mobiliado, sala de estar/
jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área de festas,

gáragem fechada para 02 carros. R$290.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3055 0073 - www.epassos.com.br
MÇ'Jrina Frutuoso", 180· - sala �E> ..

"

Centro - JaraguÓ do Sul - se
..

"
�

.::���\.. :-;',: _',', .....

,
.
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t4
�L

IMOBILIARIA

morada
rasil PLANTA0

. BETV 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

(47) 3372-0555

" REF-'41.$ CEtiTRO- SOBRADO : REF 562 :.. SÃO LUIS - CASA ALV.', '

, 't· DE ALVENARIA COM 03 DORM;, ';i'" C/,1-SUITE +2 D,ORM., GA!lAGEM'3:;
R$900.0(M).OO

.
'i ''I,,,� CARROS� R$275.000,OO

'

"

,j,

"REF 524 - JARAGU ESQUERDO-
J SOBRADO ALV C/ 1 suITE c/ CLOSET

2 DOR�. �$430.000,00
"

Apartamentos
Ref 023 - Vila Nova - Ed Jaqueline - Apto Cf 2
Dorm. R$650,00 ,

Ref 023 - Vila Nova Ed Jaqueline - Apto CI 3
Dorm. R$750,00
Ref 137 - Vila Nova Resld. Zimbros - Apto Cll
Suíte + 2 Dorm. 1.100,00
Ref 135 - Amizade - 4 Ilhas - Apto Cf 1 Suíte + 2
Dorm. R$1.100,00 ,

Casa
Ref 177 - �lIa Rau - Casa Alv - 2 Dorm., Cozinha
Mobiliada, Area Festa, Garagem. R$900,00_
Ref-179- Jaraguá Esquerdo- Casa Geminada Com
01 Suite + 02 Dorm. R$l.l 00,00

Ref 172 - Centro:- RuaAngelo Schiochete - Sala
Comercial,188M2. R$2.800,00
Ref 150 - Ilha Figueira - Sala Comercial Cf
180M2. R$3.500,00
Ref 156 - Centro - Rua Reinoldo Rau � Sala
Comercial Cf 100M2. R$3.800,00
Ref 155 - Centro - Rua Anita Garibaldi - Casa
Comercial CI 04 Dorm. R$1.200,00

Casa Comerciai C/2 Dorm. Sala, Coi. 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

.

, Casa Comercial No Centro R$2.000,00
. Casa Comercial No Centro R$1.500,00

Galpão

R�n43 - Gu�àmiri� :-'Galâp di:ime��ial f,j
.

Mezanino Cf 3�OM2. R$3�20Q,00 Ao Ladó Cf
330M2 Sem Mezanino R$3.000,00
Ref"180- Vieiras- Galpão Com 820,12 M2.
R$5AOO,00.

Ref 127 - Ba�pendi - Rua Bernardo Dornbusch -

t

Terreno-

Ref ,145 - Jaraguá Esquerdo - terreno De Esquina
Cf 800 M2. R$850,OO .

Sala Comercial
-

Ref-181- Centro� Sala Comrcial Com 100M2.
1.500,00

t
•• ;Ir \,

r

I

,
.. '� ,1. o,' •

" 1'-'"

.'
... �.' '.

'. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



26 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 21! 3 DE-"UNHO-DI:2011

47 3373-3404
.

,

47 3373-0066
WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

\
'

r •

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* ,Casas Prontas
.

* Lotes a venda .em

diversos pontos da cidade. '

* Loteamentos Próprios
Anúncios com validade de 5 dias ap6s a veiculação.

OFERTAS

Terr.énos
• Ref 4375 Amizade7Guaramirim

Terreno 360,OOm2 R$75.000,OO
• Flef 325 Amiiade/ Guaramirim

Lote com área - de 445,04m2
R$70.000,OO

• Ref 258 Ponta Comprida/
Guaramirim terrene de arrozeira
20.000m2 R$160.000;OO

• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim
Terreno com 189.780,OOm2
contendo,· arroizeira, - terras

< PtÔ!luJiv.a$�r..reno-- escriturado,
R$ãoo.ooo;OO : :::

• ReI" 230, Amizii:de/? Guaramirim
Terreno -cDm área ;:de 4888,ÓOm2
R$65.000:00

r

• ",

• Ref '214' :; Avá, / Guaramirim, �

Terreno na, Rua, principal; 'Loc'al
privilegiado e ótimo para comercio

. ou residência R$120.000,OO
• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote

_
345m2 R$58.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,t" "

3370-1122
9117·1122

Rua Gullherm. Da.,., 1f1�,Safa 05;i CeMr.
lIqulaa_. Rua Ma,. Ftutuoto
CIP 89211480 � JatqUé do s.se

/ Irw.l,analmov.'•.coftl,br
iva ns@lvanaimoveis.com,brI' :.

"

",,: I

'APARTAME

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, O,lBWC e um lavabo-

102,911112 de área interna.

I

LJáÜ-t"tOMmj'ü"l; t�h'-'l!{t';tlwtH*wlw@m;;t1}�t'f'Ji'ri't:;'it%k;10;j;J'M1m;nttt�(Bjrb:k;l\t1;ij�m\;t\!!\1;l'k'01]\1!�;im;JilR@mW\f'U%%I;)i;mK\f,W:I}�\,afJrQ:�jii;iliilm�:,i;JjliZíJ.�;i·@nWj@mmtilMmll�l '

�.l.M.It�M
Eng". Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa lazarotto

I

�"I�f�gJ.��......� . ..,.._., .. �.. _ ...,-

Colina Imobiliária e

Empreendimentos ttda,
CRECI: 2452-'J

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,0�m2 de área-

.ínterna, "" ...,'

."Ampf�'sâcada com GRILL ' I

à catvãtr <
.,

.....", .

'. ,I,nst.alação de gáse água, -

.»
" .' .' -<;' ",1'1 .'",

quente, na cozínhã'e.
, '

banheiros; .,':
• InfraestrutLra:para ,

instalação ,de
arcon.dicionado (sistema
split), TV, telefone,. internet
·e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

• Hall de entrada CQm
. "

elevador;

f
• Vaga para 01 vefculo com

, opção de vaga extra; < ;,
; .. Salão d�::t'estas com'

espaço góurmet e terraço:
• Fitness;
• Brinquedoteca e

.parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar,

,

,

<M;u.�jj�'l.&MMii:'IM iii' �iIoI�;:W�.iI<
���;:'}I!I...._fJ!!�t}{fr..�

Solon Carlos Schrauth
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-(
r

.. .',...

.1.,.. ii
n:
N
--

Q
...
II:
e

,

IIVIOVEIS

.' Ref.463.1-
Apartamento no

Centro com I
Suíte + I quarto,

sala de estar,
sala de jantar,
cozinha, bwc,

área de serviço,
sacada com '

churrasqueira
e garagem.

R$230.000,OO.
.

\

Ref. 506. I - Apartamento no Baependi
_

com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinhá,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,OO.

Ref. 537.1 -

Apartamento'
.." ... na Yll.a� lalaU

. com I suíte
-

.

.
+ I quarto,

sala, cozinha,
lavanderia.
bwc, I vaga
de garagem.

R$160.000,OO.

, ....

-

. Ref. 527. I
Excelente Casa

• J.;; �

- - �� em-Alto Padrão', .:
.

." -,-

no Residencial
.

...

.

Champagnatno
Amizade.Valor

sob' consulta...

(

c
c 544.1 ..

Apartamento
no Baependi .

com I SlIíte t.-
.

2 quartos, sala :�

"
de ,star; sa�la de

.

,-

jantar, cozinha,
'. 'Iavanderia, bwe,

sacada com ;. _

churrasqueira ..S39.1 • Apartamento em Três Rios do Norte
e garagem.

(
c:ôm '2' quart-ç>s, sala e cozinha conjugadas; bwc,

.

R$280.000,00.,,· âr�a de serviço, sacada com churrasqueira e

garagem. R$II 0.000,00. .

;. 29 J� I." _- .:

-,

Excelente .�

.. .'-';' Casa.$,
"'i ", •

,
.

.......
"

.

Comercial no

Centro.Valor
.

s"Q.b, :ç9n�;u'lta.
." \ .

� 2 -, ' .:

� I'
1

,_

Ref.289.1 ..

Apartamento
no Centro

com I Surte
+ I quarto,

- sala, cozinha,
"

:

"bwc,area .

de'servlço ::
.

e ràgemlR$2'3'S.OOO,OO 400.1 • Casa no Baependl'com O I Surte +

3 quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia e

garagem. R$360.000,OO.

4,60.;1 "�. Casa� "'O ,"

.
" Atrilzáde :'c()�o1"O I _.

" Suíte cOm·-clos'et·',+ ,2' ,

. quartes, sala, cozinha, 2 - "

bwc, área de servlçe e ..

garagem para 2'carros.
,

R$425.000,OO.'·
-,-,
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, Bairro João Pessoa .

• Lotes com apróx 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

::_
<; R�gistro de Imóveis.

" , ,.

.: J' ''V' - "'�""'''�7'� I. .v. .: ,_.... � -.

' í i,' 1

�. MI mae 54.965. ')} -Ó, ' ..". .,'

,JJ I
I

I
'

•.
'o

• � ' ••�

4-0·:
� .....

,_t.; -x -'/I;: -� "

:t�",A.. partlrd� R$ 85.000� O�, ,

..,1;"
.r ,

,

Bairro Três Rios do Sul- lotes com aprox.. ,

350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra. c:onstruir, financiável pela Caixa. .:

";

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de RS 80.000,00

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

A partir de RS, 55.000,00,"

.�. Bairro Barra do Rio Cerro
··.. , ....

�'·:Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

.

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

Lot. Amizade, lote esquina com área de' 4�6;1Pfl12,
rua com asfalto - Reg. ·lmóveis,(��:t�q���6�·. ,',

A partir de RS 120.000,otf·
'

schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783. ,:/

"lo ,'_'

,'�

357,52m', Loteamento

Ótima Iocahz.
. Amizade. �a'rag�á do Sul/SC.

OPORTUNiDADE R$'92.000,OO.

CI)
·,i C
'�'.�NI.
-, C
·�;:;U

1ioiiIIiiI1IIiI1]jiio&.
Casa 2 quartos, 1 stlÍtir, 1 bw; cozinha,
sala, áft!? .ie'(v�,· garrageni e .varão.da.
Terreno 1 ;'164m2• Ar:lo Bom, Corup'á/SC.

,"",">!'o.' ,,:,,!, •
"O

.Cj3sa 120m2, terreno com 23m'de frente, � Casa 101m', 1 suite-�,� qUartos, demais
na Rua Dom Pedro II. Centro, dependo e garagem, Terretlo 625m', R

CorupáíSC .. R$ 180.000.00..
. �

Ano Bom, ,Corupá/SC.. R$ j40.000,OO.
..

.. '.; "-\ -, :";
.'

",O:
O
Z
W
�
�

,
.

WmmI
... �o na Roberto Seídel, 36m

frente, área 914m2, Corupá/SC.
Terreno cf ,8 m, oteamento Terreno 35.209,55m2, Nereu Ramos.

Pradí 1- Jguá do Sul I SC. JguádoSul-SC. R$275.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apto 2 quartos, cozir:rj1;3, sala 'estar e jantar, bwc,
lavanderia, sacada :qi"churrasqueka, garagem.

Cozinha e banheiro mobíHados.
Próximo à Club Zero, Portaria-II da Weg'

Casa 3 Quartos· Barra Velha
Casa 3 quartos, sala, cozinha. bwc ,lavanderia,

garagem, Aprox.,BOm2• Aceita imóvel em Jaraguá
• Terreno 418,51m2• Nereu Ramos

Loteamento Demathe, terreno de esquina ..

R$ 78.000,00: Aceita proposta .

• Terreno 333,50m2 • Amizade
Linda vista da cidade, alto livre de alagament

e desmoronámento. R$ 79.000,00. Escriturad

• Terreno 750m2• Baependi
Lindo terreno, alto, com lindé;1 vista da cidade,

-Escriturado, financiável. R$ 1BO.000,OO

'nO

Em BARRA VELHA,
próximo ao mar e a lagoa!

Apto 02' quartos · 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.

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

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

I -

.

'. !

,
-';.',',.

,�,
_

. .}'

o Edificio
,

'

:.t
,�

• 9 pavimentos;
, 5 a-partamentos por andar;
-.' 2' elevadores' "

.

, -s:

. , -

-'

� 2 salões de festas: . ,'� ..
'

'. sala fithess.rsala de jogos:
• ; box-prala individuar;

,

., -:

• tratamento de-esgoto _

• reaproveitamento de águas .

.
- pluviais para uso do condomínio;
• portão e porteiro eletrônlco:
.• Iuzes da circulação Com sensor de

.... ,,'. I

presença.
. .

"', .,

, .

"
'.,,-... ,�.

orad#a.
rasil

www.morodtlbrasll.com

47 3372.0555 .

Av. Moi. Deodoro do FOIISeaJ, 1384 • Centro' • Jortlflu6 do Sul/SC

'vENDAS: A
L

IMOBILIÁRIA

.'."
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Edson Müller '(47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47\�055-0007
CRECI/SC No 8530

Rua �nna Fructuoso, 620 - Centro
• Jaraguá do Sul- SC Cep: 89.251-500

www.mullercorretor.com.br
.

"�'.

ód. 1094 Ilha da Figueira, com

2 quarto, �ala, cozinha, bwc,
lavanderia; garagem. Terreno

com 370m2•

R$ 200 mil

CM. 201�· Schoreder . EM
.: . 'Cad. 201.7 - Centro· Apartamento 3

Gneipei �ApartãmentõTquartos:· ."..9��o2._salai copa, cozinha, alvenaria com 2 quarto, sala,
salai copa cozinha lavanderia lavandena. 'bwC.'ChufFa8quetr<L._ .

.

h b I dert, r

d" V I' 'cozm a,' wC,..Javarulena,
bwc.chunasquera-sacada gilragem "saca a garagem· a o{. ." -

_._ "
__

"_ .

'i R$ 130 000 00
. .

. R$ 165.000 00 garagem, (eser. terr:no)
• , 'Valor R$160'mll

.10 ·Centnrw-Rua:· Rrocópio
Gomes, Casa de esquina- com 4

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

m2,' Valor do imóvel R$ 850 mil
.

.

aRr;YE EM ARAQUA;RI,LOTEAMENTO INOVSTRb\L,
CO�,�Q.TES:A PARTig'IlE'6 MIL M�;;yALOR .' R$,. iOlJ/M2
,Cásas ,r 8a!r-rG

.

rte,rr�o' ÇotlltiUÇãQ·,
.••"'",..

�tf I
" .

� 0,

,,,� '" 'r.., _,

Víla Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1 �49t-
Nova Brasília - 2

cozinha bwc lavanderia suítesthidr] 3 qtos, 2,bwc, copa,
, ,. ,

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

garage�. Terreno c?m 374m
.. garagem 4 carros.preço sob

,R$ 88 m,11 A
• consulta,

PROJETOS E CONSTRUÇOES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com glande

experiência no mercado de consíruções.Debe todas as preocupações' e os

. desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
.

enquanto ísso você desfruta os sabores da'vida até a entrega das chaves,' .

FINANCIAMOS PELO SISTEMA

(§f!jlmin.b.ª.. ÇASMni!lM_�'º.Al �
·Projetos Estruturais e Arquitetônicos ...."

OIUAGIUSTtNA
t 'ri iii 'ii tr. .\1< t P,' !14

-

...
,

CEtliT�O
,,�)3-ft.2'�t t,iBilOOOi BtÊoo.), _ tt."Ilkiha, h!i.<!', la'.<am:lel'rJi

e gi:lffiget'll ,

P..:., tabn HarT'j iili41&i • ft�3, SJ!ntfK�. Á!Ug'ufll� R$' s,i'i.tliJ .

:n:0::···5··· de boms ne,g··O,�C·····I'O··�'S····,:

:: ,.' ..

.'

.

" '
.

','
: ..

':
p' .

:: . _'

o"",-�_',8ft.:l ô.Y.mlt., ia�,roi.i!lti8, b\\'C,. isvantlefi2i'e �r�t
� R- CaOO!:i H.adkl(Ajt" ',-14· � PaUte ��. ,�ilguet R$ 7�itij

,. • -lo:!
'"

FONE: (47) 33'71·
. � . ,

'. '. al't Jn;:t.t'l1úl, (;$E11:crç iJ1 5iJite), 'SiEl�, '::úzlnha; iElVtt'cleilfl, b&�héll'\t1.
. ocociai, �� �ig,trr*a:qooJrae dtiflS '��JlIE

. !t !ihifAi:(áb �(. �árnoo, 1f1é'. �e�li. ��!lk $ UmUo
�

•

� J.

IL.HA DA FIGtU:IRÃ
.

" �al'l.;.3 Ó'.iirtÜL .(��.tatileJ, f1i:llt!, (vp'l}h�,t#.m., !a�l3nd�.
<cltJimSf�&:f{, �al;Ma:e g.nfJigf!fft

.

.

':<'
.

P.:. Je&ê PavanE\k! - éOL Fítamar�. N:a{wet Ri 100M
• • "� • .�, I J:t>;;>:. .�' -; � '�: f:;:, .

. ..•.. ) l�art.iL.oo''frtl1.,: &m<mz.. ra�\8Jd'iGWe. �a,a1i5 &> �ag!Mh.
Rti'$ Oumingils 4a tW-3a' Sd. SclaVlw*, Aluguel: R� 6OO.(lU

;.,�u�:: i�r�;;!�;:�&ewJ�unli'�ae)� s�;��'t�zt;'I�,' .

arae dI!' seJ'ij�ô.J)w.'{;< !:'}llca(M C001 eiN.irraS.!1<Jt:irfi I$< 9arli�flJ.,
'

[tMi!·Ytl1er!Í! I�n�t:a. ?.»;ai Parque f;l;MhtC6t€ .. A.1)iJlí�k A$;'!l$;�.
,

, "/

. 'viLA LALA1J "
,

. "�rt j Ôl);'ffiltS;;aki>i!*ifil�m"'4IB� �"aefV�, b.��:, ;i1tJldB;fi
.gieageffL R,uá, Pgclt!Yivft;1r4!.\ r r-

_'.

... /

�
I �
� 'i
(It . 1

. I
."; j
". l

,',
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�RICARDO

I ""2"" .... - Dasa de ...nana COO! j I
• suite + 2 quartos.t vaga de garagem e demais •
• dependências. Opção 1 R$280.000,OO com :
:

· �?��g�9�??�.�.??�:9.9.q�9.�.s.�r�.. t�?��.......
.

CÔD 365 Casa Alvenaria.1 Suíte, 2 !
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de !

! Festas, 1 Vaga de. Garagem, demais !
:

..... ��p.�n����i��:.����r.��,2��.:������' .... J

cod 338 Casa Alvenaria mobiliada,
. Bairro Amizade, 3 suítes + banheiro

social, e demais dependências, 2 vagas
garagem. R$575.000,OO

Cod 354 RS350.000.00 Terreno
com imóvel Bairro Vila Lalau

..........................................................

C.ÓD 366 Casa de Alvenaria,1
Dormitório, 1 Suíte�·1 Bwc, Sala TV,1 '

: ,

V�ga, �e ,Garagem, demais
, ..

,.
. º"-p�,�t!ê.�yta.�J�$?1.�.�ºººJºª,.... ..,

'
.

. '-. .\.

CÓO 353 > Casa de Alvenaria,Três
Rios do Norte,2 Dorniitórios,1

Ba�heiro, 1 Churrasqueira,1 vag_a de
Garagem, demais dependências.

y.�'.�'. .. ���,������'.��.. . .

"

-

LOC:AÇAO
• Apto Francisco de Paula; com 2

quartos. t.bwc, churrasqueira. ivaga
garagem e demais depedêncías
R$575,OO
• Apto Bairro Vila Nova, 2 quartos,
cozinha, sala, 1 Vaga de Garagem. Sàlão
de Festas e demais dependências valor

RS570,OO + Condomínio

• Casa de Alvenaria. início Bairro Rio

Molha, 2 Quartos,Cozínha/Sala

Conjugadas,l Banheiro, 1 Vaga de

Garagem. Valor R$600,OO.

Apto, no Bairro Vila talau, COrTI 2

Quartos. 1 Banheiro, Cozinha, lavanderia,
.

1 vaga de Garagem e, demais

dependências. Valor RS630,00 (livre de

Cond.Água e luz).
• Apto, bairro Francisco De Paula, 2

Dorm�6rios, 1 Banheiro,sala/cozinha
Coniugadas. Sacada C/churrasqueira,l
Vaga De Garagem,demais üependênclas.

.valor 520,OO+condominio.

.
•

1

Ref 120 terreno industrial
Guaramirim 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$110.000,OO

Ref 120 tereno em guaramiri no

bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000,OO

Ref 106 Chácarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,OO

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$6S.000,00
Ref 11S Casa no bairro João Pessoa
com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 112 Terreno industrial BR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 116 checará em Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de eucaltpto com 4 �nos
água corrente RS75,000,OO

Ref 119 casa de alvenaria com 3

quartos e demais dependência no

bairro rio da luz próximo a Ceva I
valor R$58.000,OO

VILA RAU - RESIDENCIAL ATLANTIS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios. sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, 'banheiro social, sacada com Churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00.

VILA NOVA·
Residencial Grand
Ufe • Prédio com

elevador - Apto nO
503· Sala
estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + 2
quartos, banheiro
social, sacada com

Churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,

.

porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

NOVA
BRASíLIA·
"RESIDENCIAL
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de
garagem.

� R$J�O�Op9"QOt
• (r,

�... 1. J \_�, ,."

AMIZADE'·
LInEAMENTO
MUNIQUE -

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"

, ,

Apartamentos com
.

02 dormitórios. 1

bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de

garagem.
R$130.000,00.

w .sehellerccrree rdei nveis.eem.br

Apartamento· Residencial Apollo - bairro Amizade •

R$ 130.000,00 - Loteamento Munique 2 dormitórios, 1
banheiro, ambiente 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 mz, terreno com 337.09m2, noLoteamento Beira Rio.
Suíte. 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, churrasqueira, muro e cerca de alumínio.

JARAGUA
ESQUERDO· Casa
com suHe mais 03
dormitórios, bwc

�--._••__ .. :,'::;; social, sala de iantar
e estar, cozinha

fechada, lavandena,
Churrasqueira,

lavabo e garagem
nos fundos.

Metragem da casa:

193,00012
Metragem do

terreno: 409.50m2 -

R$450,OOO,OO.

TERRENOS

� ..
-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Planfão: Mareio 8826.5263 - Geovane 8827.23'6

R. Feliciano.Bortolioi, 1081 � Qarra.do Rio Cerro
,

lo'cação�· contato@imÓbiliar·iareal.net
.

�=======

www. lmobillarlareal,net

IMB44·

Apartamento novo
na Barra, com

àrea de 72,99 m2,
sacada com

churrasqueira, 2
dormitórios.

R$130,OOO,OO

IMB102 - Apartamento
na planta- Rio Molha. A

partir de 68m2, com 2
dOrmjtórios, sacada com

churrasqueira� a. partir
8$115.000,00

IMB34 - Casa no

Amizade - RUA
EMILlA HORNBURG -

110- Contendo 1 .

suíte+ 2 quartos,
Closet,Sala Jantar,
lavabo ,Biblioteca,

,
Piso em porcelanato .

em todps' os IwIB78.- Casa na' B�rra Rua Marisa, Regina Langa ....:

-ambientes. Área de
. 1'14, com'3 quartes, sala, cozinha, BWC e demais'

. '232 ml-construída, �

depend .. -lerréno corrr450 m� e área construída de 140
R$-650,OOO,OÓ Sim2• R .195.000,00

·IM838 casa no BaimI�gg. Rua Arduíno PeIini , Contendo � suite
+ 2 quartos, saJa.:COZinha BWC, lavaildena, garagem, Churrâsqueira. Área

de 95 rnz, R$128.000,oo PRONTA PARÁ FINANCIAR
.

·IMB6j - Apartamento na

Planta .-
'

Ba.rra do Rio Cerro -

C'Onl área 'util de '70;45 m2-{
ENTREGA DEZEÍVlBRO/2012.
R$115.000,00 É aptos com

87,54- 1 suite + 2 quartos, e

demais dependencias Apartir
.

de R$ 125.000,00'

IMB80 - Terreno
Czerniewicz RUA .

ROBERTO ZIEMANN
- 488, Contendo

1209,00 m2 - com

24 m frete e 22,50
fundos.

R$630.000,00

REF 0143·
.

Terreno no

Bairro Agua
Verde- Rua

Bertoldo
EnkeJerreno

15x28. área total
de 420 m2,

R$110,OOO,OO

REF IMB17· Terreno no Bairro Nova Brasilia· Rua José Emmendoerfer
n01571.Contendo 17,50)( 40· área total de 700m2, e* casa com 60 m<

em média. R$380.000,OO

I)

002· Nereu Ramos, terreno com 40a,oOm2 , R$90.000,OO·
003 '. Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 � R$800.000,OO

'

010 • Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,OO de entrada + Financiamento CEF) : R$56.000,00
019 ..: Schroeder, terreno de 6.576,68m2 : R$280.000,00
037 • santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 ' R$470.000,OO
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m2 : , R$1.200.000,OO
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$56.000,OO
083· Vila Lenzi terreno com 406,50m2 , , R$160.000,OO
089· Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 � R$128.600,00
093 • Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,OO
099 . Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 • BR 280, Nereu Ramos· terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,00
109 . Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
130· Amizade· terreno com 61.500,00m2 : R$500.000,00
234 • Amizade terreno com 350,00m2. (Residencial Munique) R$98.000,00
237· Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) : : R$98.000,00
238· Amizade terreno com 362,50m2• (Residencial Munique) R$98.000,00

CORRno
,

DE IMOVEIS

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

009· Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 900,00m2 R$583.000,00
020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma de madeira com 60,00m2.Terreno cf 413,35m2 R$135.000,00

.
028· Ouro Verde· casade alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl �29,00m2 aceita sítio , R$220.000,00

L...-_---"-_____,;.....:....__...__ ....--.....-_..-- ---'.. 035· Ribeirão Cavalo· casa de a1v. de aproJ;<. 68,OOm2. Terreno de 443,50m2 :; , R$126.000,00
r;::::;:;:;:;;;;:;:;;;;;:;:;:;;;:;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;,-;;;;;;;;;;;;::==::::::;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;:;;;;;;;,r.;;;;;;;;;;;::::;;;:;;;;;:;;;;;=;;;::::;;;:;;;;::::;;;:;;;;;:;;;;;=;;;:;r;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;:;;;'1

,.

071 - Barra.do Sul, casa de.a1venarta com 94,5m2 e terrenO com 300,OOm2, .• : : ., R$75.000,00
078 � Ribeirão Cavalo, terreno com área de Z.935,60m2 com casa mista : R$90.000,00.
090- Barra do Sul, casa.com 32,OOm2 e terreno com 360,00f112 R$32.000,00.
120· Estrada Nova· casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 • Nereu Bamos- casa de a1v, 'cl 1 02,OOm2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
175· Nereu Ramos· casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
188 . santo Antonio· sobrado com área de � 70,00m2 e terreno com 2.033,45m2 : R$150.000,00
242· Santo Antonio· casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 : R$100.0ÓO,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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( Residencial Jardim
dos Bromélias

localirodo no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
a cabo com caixos individuais

subterrâneos. Trotamento de esgoto e

todo infra-estruturo paro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Coso com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc,
área de serviço, garagem

.

coberto e murado:

Imóvellocalizodo no

loteamento Prodi I
Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinh,u 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; Salá
de estar/jantar; Ban�
helro social; Cozin
ha; Area de' serviço;
Sacada com chur�
ras uelra; Duas va-

228 Centro: Apar
tamento amplo com

01 suíte, 02 dor-'
.

mãórios, sala, coz-'

inha, bwc social, la
vanderia e garagem.
Excelente 'salão de
festas. Em frente piz-

.

� . , ..... ,
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Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.Terreno com área"
de 19.357,00m2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Ruà 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,localizádo
na Rua 28 de Agosto
1.52"3 em Guaramirim

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

Para mais informações contate-nos!

Rei 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa oe Alvenana

c/153m2'- 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +

Edícula com área de
serviço, dispensa, bwc

social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2.

Valor: CONSULTE-NOS!

• Rei 086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno tom 945m2 -

R$77.000,00
'

. • REF 087 -'Barra do Rio
Cerro - Terreno cf 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
Alvenana c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

• Rei 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 334m2

R$73.000,00 .

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardümoveísreumaü.corn

1 I

:Q/
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RESIDENCIAL ADELAIDE
Residencial Adelaide no bairro

Amizade. Apartamentos com.
área total de 124,00m2 e área

privativa de 82,00m2, com 1

suíte + 1 quarto, banheiro,

sala para dois ambientes,

cozinha, lavanderia, sacada

com churrasqueira, 1 vaga de

garagem, 2 apartamentos por

andar, Acabamento em massa

corrida, gesso, piso cerâmico,

vidros temperados. Ótima

localização residencial em rua

sem saída asfaltada.

Preço à partir: R$145.000,00
ou Entrada + Saldo Parcelado

direto com a imobiliária em

até 60 vezes!

Correção pelo CUBo Após a chave, CUB + 1% ao mês.

Casas NOVAS geminadas com 79,00m2, 2 quartos
e demais dependências, 1 vaga de garagem.

R$129.000,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até
60 meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

Cad 252 Sobrado Geminado Bairro loteamento

Champagne com Ótima Localização com 03
dormITórios sendo 01 SUITe + dependências, com

Area Util de 125,00 m2 no Valor de R$275.000,00

/

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!

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.

.

. LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662
I/IJImnUIIIIIHIIJ/ilJIIllmmmlllfJf!l!lH#l!iJI/IIIIIIII!lIIU/llJtlflllI//J/llUJIIRI/lIII/WI/IIIW/IIll IIIJI/HW"UU/l/llltlmlJlllllUl!/mllJJiI�llJll1dJmllliltmnliuJilIlntWlmfll/lJfflJflYmll/lIlUU/U/lIl/1l!1mmmm!UrmmmlllIiIm!J/IlIIiIU//IJJIIII/J/Ilim/J/m/JiIl/lllUlmfJJPlI/Jill/fIflI/1IJJInlt/W/lIJIJIiI!RU/JIIYI/IJ/IflWlmlNlmul/l/il11U 1I/II1II1IIIIJ1Umlill1ml//UII/I1II1/IIIlJIUIII/l1II

Ih I"

I Cod 13002 Galpãocom 558,00m2 + 02

t",""lIImr.,��"ç.,�".,:t.!!�."!!!.�,!J!"!'!�."!II�,E!�l�,!I�,��,,"'"�I'''''

I
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
- I

Cod 11000 Aparlamento 01 suíte + 02 I Cod 12002 Sala co:ercial com 72,00 Cod 12010 Sala Comercial com 52,00 ,I/dormitórios Semi-mobiliado Valor R$1 000,00' � $"'/UIIIIIItm/OO,"II"''''I'''''''''''_'""''''''"''""''''''"'''''"'''''"'''.'''''OO/_Wl''''',",IW'O'''''IIIII/'''''''_''",'''''1fl,"''''''''.1I,,,,,,,,,,,,,,U/,,",,,,,,,l_1I'",1I/IUJJ/,,,,,tm/,",,.�!..1!�'�1m,Y.��2!_�,,,,���!'��_":IIDI/II'IH1_.,...JIim�"''''''.'''''''''''II/JI��/II1IJJ,:!:mlBll��II,",�,�E�.'��II��,�wu�!��'��"��II",'/IIt/O""U/llIl6J

Cod 10004 Casa 02 dormitórios Valor R$500,00.

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO"- Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6.203-
Balneário
camboriú
residencial
bellas artes.
A partir de

. R$600.000,00

6.218- Ilha da figueira- casa com 2

dormitórios, sala, cozinha, área de serviço,
banheiro, churrasqueira e garagem.

R$200.000,00

6.231- VILA LALAU- casa de alvenaria
c/ 3 quartos, 02 bwc, sala, copa, COZ,

lave gar. terreno com 367,50m2
(17,50 X 21,00). R$280.000,00

,
6.236- Estrada Nova- Casa Com

Area De 90,00M2. 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$280:000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

7327 II

Plantão 9658-6786
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Suíte + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

.

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

126,90 In,2 de área privativa

Area de serviço .

Sacada com churrasqueira '4 apartamentos por andar

Janelas Maxim-ArArea social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e, sala

'

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessíbi'ídade pata idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
,

Rua Presidente Juscelino

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

GARANTA JA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

01 QUARTO:
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
-·Ed. Emilie, Centro, R$500,OO
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00 .

- Apto Dona Antonia (Nova Brasília - próx. Lojão
dáVila) R$470,OO cf condomínio incluso,

- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,OO
- Ed. Primula, Vila Nova R5 530,00

02 QUARTOS:
- Ed. Centenário, Centenário R$ 550,00
- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

R$700,OO
- Ed. Hass, semi mobiliado, Centro R$750,OO
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$620,00
- Ed. Astral, llha da Figueira R$630,OO
- Ed. Raphia, Centro R$800,OO
� Ed. Jardim Das Mercedes, Vila Nova R$570;00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova, R$670,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Ulium, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Ruth Braun, Centro cozinha mobiliada c/

fogão + Split R$11 00,00

- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada

R$2500,OO
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,OO
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

03 QUARTOS:
- Apto Czerniewicz R$ 600,00
- Ed. Suellen, Czemiewicz R$ 700,00
- Ed. Monise, Vila Nova, 2 garagens R$850,OO

- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzí, 2 garagens

R$1000,OO
- Ed. Silvio Pradi, Jaraguá Esquerdo R$750,OO
- Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$700,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,OO
- Ed. Monise, Vila Nova R$900,OO
- �pto Czerniewicz, R$650,OO
- Ed. Vitória Régia) ViI� Lalau R$630,OO
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte cl 02 garagens A partir de

R$1.100,OO
- Ed. Jaco Emmerdoerfer, Centro R$1 000,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,OO

CASAS:
- Sobrado c/3 suítes, 160m2 Ilha da Figueira R$'

1200,00
- Casa Vila Lalau, 3 qtos c/160m2 R$ 1500,00
-Dasa, Vila Nova, 3 quartos R$ 1100,00
- Casa alv Santo AQtonio R$300,OO
- Casa alvenaria c/265m2, 4 quartos, São Luis

H$1300,OO
- Casa Alvenaria cf 702, 2 quartos, Ilha da

Figueira R$650,OO
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,OO
- Casa madeira, Vila Nova, 2 qtos 50m2

R$600,00
- Casa madeira, Vila Nova, 3 qtos

100m2R$800,00

- Ed. Gardenía, Centro c/ 67m2 �$1100,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,OO
- Sala cml, Centro cf 24m2 R$600,OO

'

- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,OO
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,OO
- 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 cf 372m2 R$6.000,00
- Sala cml S-chroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova - 25m2 R$430,00
- Sala comI. Centro, c/120m2 R$! 300,00
- Sala cml, Centro c/ aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,OO

TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil

metros R$1.000,OO
- Terreno Amizade, c/800m2 R$600,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ll ReI.1035-Centro-Edff. SaintTropez
II Cobertura com suíte + 2 quartos, 4 banheiros,

I I com ambientes amplos e intertigados (cozinha,
I : sala de estar I copa), terraço cf deck com

I I banheira Spa, ampla área de festas, Box PI
I I depósito na garagem, 3 vagas garagem .

... . ,_ __. _. , .. ,., .. _ . .. _.J L." .... ,ç,ºnsulte-nos.

Ref. 1039 - Centro· Edifício P.arthenon

Centhury - Flat cl suite, banheiro e

garagem. R$106.000,00.

I
I

Ref. 1061 - Baependi - Resid. Reinaldo :
Bartel - Apto semi-mobiliado cl suíte + 2 I

Ref1 028 - Centro - Ed. Erica - Apto

quartos, 2 han/leiros, 1 garagem. : de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

R$148.000,00. Aceita financiamento i lavanderia e garagem. R$110.000,00.

________batÍcÍ!!�:_._. ... _. __

: L__ �cei����������o bancá�� ,

Ref, 007 - Amizade - Casa cf suite masíer + 2

quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozínha
mobiliada, depósito, despensa, escritório, lavanderia, 2

vagas garagem. R$450.000,00.

ReI. 015 - Rau - Casa cí 3 quartos, 2 banheiros,
churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,OO. Aceita financiamento bancário.

Rei 020 - Estrada Nova - Casa com 2 quartos,
banheiro, sala, cozinha, lavanderia e garagem.

R$115,OOO,OO.

Apartamentos com valores a

part!r de R$209.19�,OO, A�eita
, financiamento bancário.

Edifício Angelo Menel,
localizado na Vila
lalau.

Apartamentos NOVOS
com suite + 2

quartos, acabamento
diferenciado,

excelente loealização,
sacada com

churrasqueira, área
de serviço com

sacada, opções com 1
ou 2 vagas de

garagem.

O Edifício possui hall
de entrada e salão de
festas mobiliados e

decorados, 2
elevadores, captação
de água da chuva,
internet coletiva, entre
outros beneficios.

RESIDENCIAL

NOVO
HORIZONTE

Apartamento
NOVO

1006 • Vila lenzi - aptos c/suíte + 2

quartos, sala estar e jantar, 'sacada

c/churrasqueira e demais oep. 1 ou 2

aragens. Prédio c/piscina, sala de ginástica e

espaço gourmet. A partir de RS 218.000,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2 quartos e

demais dep. - R$ 139.000,00,

Ref. 012 - Tifa Martins· casa ,c/ 4 quartos, 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas.
R$120.000,00,

ReI 1045 - Czerniewcz - Saint Sebastian
- Flat mobiliado cf suite, Hidromassagem,

2 banheiros, Garagem. R$140,OOQ,OO.

Ret. 011 - Baependi - Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2

vagas garagem. R$490.000.,00.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia • Apto de 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.000,00. Aceita financiamento
bancário.

ReI. 034 - Schroeder - Casa cf suite master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212nP.
R$530.000,00.

• Ref.2018 - João Pessoa - Terreno com

324,81 m2 em rua asfaltada.
R$76.000,OO.

• ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno
com 465m2 em rua asfaltada.
R$98.000,OO.

ReI. 1041 - Nova Brasília - Ed.
Moradas da Serra - Apto c/ suíte + 2

quartos, 2 banheiros, sacada el
churrasqueira, garagem. R$192.000,00.

Aceita financiamento bancário.

1005 - Vila Lalau - Edif. Lilium - Apto
c/.2 quartos, banheiro, garagem.

R$115.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

• Ref. 2003 - Barra do Rio Molha -

Terreno com 348,24m2. R$98.000,OO.
• Ref.2022 - Vila lenzi - Terreno com

300m2 em rua pavimentada.
R$'f35.000,OQ. Aceita financiamento
bancário.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

• Ref,2019 - João Pessoa - Terreno com

488,25m2 em rua asfaltada com22m de
frente. R$98.000,OO.

• Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com

330m2 em rua pavimentada.
R$i35.000,OO. Aceita finaflciamento
bancário.

- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com

388m2 de esquina, ótimo ponto
comerciaI.R$80,OOO,OO.

-- .. - .. -.-""-----.. -.- .. -,,,,-. -" .. - ... ""'''' - ... _.-.-.--.-. -.--. - ..-.-"---,,-._--,,.,,-...... -.-,,- ..-.--- .. -,,-.-.. - - ..
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Vendas e Locação no Shopping Breithaupt .

I
·Comodidade de um horário diferenciado Fone: 47 3371.8818 i

I

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h 47 9658.6785 I
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Cód.: 3126 ..

3194 - Bom
investimento.

R$450.000,OO
Com

926,OOm2 -

r

Centro. Otimo

para préqio.

Cód.: 2108-
Casa no bairro
Ilha da Figueira
com 3 dorm.,

demais
dependências.
R$150.000,OO
aceita casa em

Tubarão!

GIRASSOL �

IMOVEIS (47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

• Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependenelas,
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

I ,

ALUGUEL

CM. 1757 - Cenlro - Casa de alvenaria com 152,OOrn2 de
área construída, sendo 04 qtos, sala de jan1ar e estar, safa

de TV, COZo mobiliada, lavano., 02 bwc: s, despensa,
g3rag. para 02 carros. Próximo da Casa Geraldo.

R$31 0.000,00 aceita financiamento bancário.

sala, cozinha, área de serviço, OI
banheiro social com 02 sacadas
uma delas com churrasqueira f)

01 vagá de garagem.R$ 600,00.
,

Gom. Fixo R$ 95,00
..

Ref. 2:013 -, Apto, " CENTRO �

ED. MUNIQUE, Gom 01 sul\e,02
q!os, 0'1 escritório, sala com cozo

conjugadas, sacada com
churras:•. bwc súoial, bwc. de
serv, lavand. e 02 vagas de
garav,. R$1.500 ,00
ReI. 2:614 .- Apto. - CENTRO .-

.

ED. ANA CRISTINA - com suíte,
02 qtos, sala com sacaqa e

. cnurrás.; bw() so�lali coi,..
. Aa�)enas bal1()adade granito.

divide sala.dll CVl.) i lavam!.!l.
garalll. R$! .QOO, ílQ
Rel.201&·- Apl·Cl.·- Jma dá

, Fígueira � Rés. qom Giol'?Jle •

02 qtO$, sala, coZ.,. área de .Sllrv.
'1 üCm otlUrras., fia de �a,a

$q80,90,
ef:211j11 �Q
cLMarl)çlJalCM. 2367 - Vila Baependi _ Apto de frente, qto. andar,

sol nascente, com 74,50m2mivativos sendo, 01 suíte,
02 dorm .• sala de jantar e TV, COZ., lavand., sacada,
bwc social, 0'1 vaga. Acabamento de primeira linha,

entrega. em junho, prédio com elevador, salão de festa e
l1all mobiliados e decorados. R$193.600,06 - estuda

propostas

Cód. 1755-
Centro - apto

no Edifícro
Klein. com
9130m2

privativos,
sendo 01 suíte

02 dorrnlt,
demais .

depend .. 01
vaga de garag.

Ultimo andar,
sol nascente,

ficam os
móveis sob

medida.
R$270.000,OO

- estuda
propostas

Cód.3503-
Praia da

Enseada - Apto
com 150,00f11� ,

privativos, send ,

01 9ufte, 02 :
�

dorm., demais
oepend. e 02

vagas de yarag.
apto todo
mobiliado.

Distante 150,00
metros do mar.

R$380.000,OO
.

aceita apto em
.

Jguá ou Curitiba

Cód. 2802 - Amizade Sobrado com 300.,OOm" de área
construida, sendo 01 suite

..
02 dormit., e demais depend.,

terreno com 600 OOm2• Excelente área de festas com
piscina. R$530.000.60 estuda propostas, aceita Unan.

.

bancário

CM. 2851 - Centenário Terreno COM. e para prédio,
possui 2.047,00m2., sendo 22,00m de frente para a rua

Waldemar Grubba. R$1.000.000,OO - estuda propostas

Cód. 1855 - Vila
Nova - Apto.
com 03 qtos.sala
emooís ambientes,
bwc, COZ.,
lavand., sacada
sem churras.,
garag .. Móveis sob
medida na cOZ.,
lavand. e bwc.
estuda propostas
R$168.000,OO co

02 vagas

Cód.1756·
Cenlro- Ed.lsabela
- Apto com

83,00m2 privativos,
.

sendo 01 suite, 02
dorm., bwc social
e de- serv., demais
oepen .• 02 vagas
de garag .. ficam
móveis sob medida
na COZ., suite e qto.
R$210.000,OO .

estuda propostas,
aceita apto até

R$1�5.000,OO

GÓd. 2403 - Chico de Paula Excelente apto
com 86,OOm2 privativos, sendo 01 suite, O
dormit., coz mobiliada, sala em dois
ambientes, ampla sacada com churrasq.,

.

IÍwc social, duas vagas de garagem.
R$lQ9.000,OO - aceita Mane. bancárío

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135·8601
.

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
, .

vilson@parcimoveis.com.brR.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207
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I
I Cód:162 - CASA 02 GEMINADA� Bairro Três Rios ,Cód: 113 - CASA DE MADEIRA, Bairro Chico de
I

I do Sul, com 76m2, 2 dormitarias, 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.
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I
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I
I
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i
I Cód: 178 .. CASA ALVENARIA, Bairro Amizade, Cód:108 - CASA ALVENARIA, Bairro Centenario, Cód:118,,, CASA ALVENARIA, Bairro Ilha da

! com 121m2, 3 dermlterlo, 2 vagas de garagem, com 200m2, Terreno com 400m2, 3 dormitórios Figueira, 120m2, Terreno com 525m2, 2

i piso superior 51 m2 o(Area Comercial), Terreno sendo 1 suíte e 2 vaga de garagem. dormitórios sendo 1 suíte e 1 vaga de garagem.
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BarraSul
A imobiliária da Barra

Ret."'" 3�O ."lIba da Fil)li$ir�" Sollrado de atvlIfiarfa, �fêa eODstrulda
j50tn�, c911stituído de cQlinhti, 03 c!o(rnitórllls, sala de éstal; 2 bw's,

dispensa. faV3llderia. salão de 1esta com Churrasqueira, garagem c/2
.... ,v�gasI1�mHlo com 300UlQ"Val�r: �$�66�QOO,O(}
'; Ji.l • t-�,l "l.l,�'l.if',.Jj�Ii},..lt,*"I,,,,.ilJ M' ,�'f'_'"III�.II\I:""�"''i
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Apto com suíte + 1 quarto, moveis

sob medida na cozinha e banheiros,
excelente localização. R$230.000,OO.

ReI. 039 � Jaraguá Esquerdo - Casa c/
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, cozinha com

moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas
garagem. R$260.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

madeira em terreno de 702m2 com

15m de frente. R$139.000,OO.

Ret. 031 - João Pessoa - Casa cl 2 quartos.
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

ReI. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa
c/ suíte + 2 quartos, demais dep., 2

garagens, terreno c/646m2.
R$2i9.000,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$4?O.OOO,OO.
Aceita financiamento bancário.

�ef. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa
cf suite + 2 quartos, banheiro, sala de

estar/jantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,00.

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto cl 2

quartos, banheiro, cozinha mobiliada, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$127.000,00 Aceita

financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a. Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 337'1.8818
47· 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ENTRADA DE R$

7.990
+60x �� 499

ENTRADA DE R$

12.790+60x
g�269

• Novo Volante • Para-choques na cor do veiculo
• Alarme sonoro de faróis ligados

• Porta-molas 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 RS

52.990

COMPLETO

A PARTIR DE R$

44.990
• Ar condícionado digital • AirBag Frontais • Freios ABS
• Cd player com Bluetooth , Trio Elétrico • Faróis de Neblina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2 I VEíCULOS I FIM DE SEMANA, 2 E 3 DE JULHO DE 2011

o CERTO E O ERRADO AO APLICAR
�

A PELICULA AUTOMOTIVA
FILME É PROCURADO PARA AUMENTAR.A SEGURANÇA E A PRIVACIDADE, MAS HÁ QUEM EXTRAPOLE NA DOSE

A pel,ícula automotiva ficou mais famosa
com o nome de "filme". Surgiu no início dos
anos 80 e foi ganhando público, mas muita

gente abusou. Com vidros cada vez mais

escuros, a privacidade pode aumentar,
mas a visibilidade noturna fica seriamente

prejudicada. O Contran teve de interferir
e estipulou a resolução 254, de 2007,
que passou a delimitar a porcentagem de
luminosidade mínima para cada vidro do
carro.

O principal fator que leva à colocação do filme é a segurança, seguida
da privacidade. Há no mercado películas com especificações diferentes
que ajudam a proteger a pele do sol, manter a temperatura do ambiente,
reduzir ruídos ou até criar uma barreira antivandalismo.· Algumas
películas chegam a reforçar o vidro em 18 vezes, e protegem o motorista
e os passageiros de estilhaços' em caso de impacto, além de barrar 99%
os rales UV.

APLICAÇÃO
.

f'

A aplicação deve ser feita em oficinas credenciadas. Mais do que a mão-de-obra, a

qualidade do filme deve ser boa para evitar o surgimento de bolhas ou o descascamento.
"As bolhas podem ser fomtadas a partir da má colocação ou má qualidade do produto.
Um filme' tem de durar no mínimo cinco anos", afilllla Enrique Mozen, instalador da
H3 Gustoms. Os fabricantes chegam a oferecer até 5 anOs de garantia em alguns tipos
de película. A instalação.começa com a limpeza do vidro, antes da colocação do
filme com éliuda de água ou sabão. Após a aplicação é preciso esperar "curar",
como diz Jonatas, consultor da Insulfilm. "É preciso deixar o carro parado por
três dias, depois ficar cinco dias sem usar o desembaçador. Filmes como o de
antNandalismo demoram cerca de 20 dias para secar totalmente".

Pela lei, vidros frontais devem manter
no mínimo 75% da éntrada de luz, vidros
laterais dianteiros, 70%, vidros laterais
traseiros, 28%, e vidros dianteiros, 28%.
Todos devem ter chancela indicativa no

vidro. Quem apelar para o 'estilo e decidir
escurecer mais que o permitido, pode levar
cinco pontos. na carteira e pagar multa, que
varia para cada estado do país. E tem de
remover a película.

Aplicação de peUcula
com 500/. de transparência

Aplicação de película
cem 700/0 de transparência

Aplicação de pelicula
com 500/0 e 70P/o de transparênc ia

CUIDADOS
DepOis que o filme foi colocado e "curado", os cuidados com a

limpeza e a lavagem são iguais aos de um vidro comum - podem
ser lavado� com água e sabão. "Se o vidro ainda não estiver
seco, deve ser limpo com um pano bem de leve, para não tirar o

filme do lugar", ensina o instalador da ,H3 Customs.

CAMALEÃO
Os filmes podem ser comprados em diversas tonalidades.
Estão disponíveis no mercado tons de azul, verde e preto,
entre outros. Além das cores, existe o filme fotocromático,
que escurece de acordo com a necessidade e a incidência de
luz. "A película consegue escurecer 70% quando há muita
luz, sem exceder os .limites da lei", diz Jonatas.

.

\

O preço do serviço custa em média R$l00 para carros populares de duas portas e R$12O para carros populares com quatro
portas. "Se n carro for mais alto, o preço varia de R$'l40a R$.l60. O valor depende de quantos vidros o carro tane a dificuldade
da aplicação e modelagem", afirma Enrique.

Claridade. "" .. "' UsoTipo
G.5 Escuro ; Vld ros laterais, e proibido no páre-brsa
G2o, I ntermed lário ; Vidros, laterais com mais, claridade

Claro Mais, pedido para os' pára-brisas,
Mais claro : A função é permitir melhor visibilidade

; e quebrar alguns raios, de sol
G5,O
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. MarechalDeodoro da Fonseca, 1014
I'

VEIC:ULOS

�. .

CHEVROLET ASTRA 2.0 MPFI
ADVANTAGE 8V FLEXPOWER

4P MANUAL 2008 R$.32.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00
VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX

MEC 2008 R$39.800,00
KA 1.0 8V FLEX 3P 2010

R$24.800,00
GOL 1.0 TREND 09

R$29.800,00 COMPLETO
XSARA PICASSO EXC 2.0 16V

MEC 2002 R·$24.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C4 PALLAS 2009 GLX
AUTOMATlCO

COURIER 2008

Rua Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

3372·'1070 I 3370·4714 I 9125·200,

SANDERO
AUTHENTIQUE

HI-FLEX 1.0 16V 5P 09

PALIO CELEBRATION 1.0
FIRE FLEX 07

C4 PALLAS 2010 2.0
FLEX

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI 4P 99 GNV

CLlO SED.RN EXP 1.0
HI-POW.03

IDEA ADVENT. �OCKER
1.8 MPI FLEX 5P 10

STRADA TREKKING 1.4
MPI FIRE FLEX 8V CE 2010

SAVEIRO CL 1.6 MI C
1.6 1997

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

206 SW PRESENCE
1.4 FLEX 8V 5P

PALIO EDX 1.0 MPI4P
1996

206 FELlNE 1.4
FLEX 8V 5P
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A partir de

R$ 25.990,00
à vista, sem troca.

••

A partir de

R$ 29.490,00

Palio Fire 1.0
Brakelight
Drive by Wire (acelerador eletrônico)
Econômetro
Faróis biparábola
Grade frontal cromada
Painéis de porta integrais em tecido
Para-choque na cor do veículo
Revestimento porta-malas
Vidros climatizados verdes
Volante EAS "

..
" '.

NovoUno2P
Vivace 1.0 FLEX
Drive by Wire (acelerador eletrônico)
Econômetro
Hodômetro digital (total e parcial)
Novo motor Fire 1.0 Evo 8V Ftex

Siena Fire 1.0 FLEX
Vidro traseiro térmico

Para-choque na cor do veículo -

Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura

Espelhos de cortesia nos para-sóis do motorista e passageiro
-

Aat Code 2a Geração
Drive by Wire (acelerador eletrônico)
Hodômetro digital (total e parcial)
Novo motor Fire 1.0 Flex

à vista, sem troca.

Sem entrada em 60x com
as primeiras 24 parcelas d

R$496,1
"

'. 'o

• • •
•

. '.

••
.

••••
'.

" ..

.' '.
. '. ta
J

• •

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

•

•

•
...

III ...

·
.

·
.

Ruá Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
Fone: t47) 3274-0100 - www.javel.com.br

.._ Baeoendl �Banco Fiai�ulmoli "ltum

1 � Novo Uno VNace 1.0 2P. pintura sólida. 201112012. 6 vista. sem t:roéa. a partir de RS 25.990,00.
1 � Sie-M Fire t.O F�)( 4Ft pintura sólida. 20101201 1, à vista. sem troca. a partir de RS 29.490.00.
3 � f)alio Fire 1.0 2P básico, pintura sólida. 201012011. à vista. sem troca, 1.1 partir de RS 24,990,00 ou sem entrada e saldo financiado em 60 meses. Valor das primeiras 24 parcelas de R$ 496,18. mais
36 palCelas d& RS 993.21, Valor total do lIeICulo com financiamento: RS 47.666,04. Plano especialBaoco Fiat na modalidade leasing. Taxas de 1,94% a.m .. 25,93% a.a, e CET 29,36% de a.l.I.

Ofertas válidas atê 3110712011. Disponibilidade em estoque: 1 unidade por modelo anunciado nesta campanha .

.
..
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COMPRA·SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8817-0595.

• CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. Tr: 88�4-
1696 com Carina.

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr:

3273-0884 ou 8869-5008.

PROCURA·SE
• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água

atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.

Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR

Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder TR:

8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de diarista, para
trabalhar mensal de segunda e sexta.

Tr: 3273-0779 com Marlene.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias.Tr: 9112- 3947.

• REVENDEDORES de produtos .de

limpeza. Tr: 3374- 0927 com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro com 3

quartos grandes e dependências de

empregada. Tr: 9917-3771.

• QUARTO OU ALGUÉM para dividir

aluguel próx. Centro. Tr: 9922-2047.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de

idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE- Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:

47-3055-2244 ou 47-9144-4040

VENDE·SE
• TAMPÃO Vende-s pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800
óleo R$165,00. Tr: 47-99755383 com

Silvia.

• AR CONDICIONADO vende-se, cônsul

10.000btus, ar quente e frio, ótimo
estado. Tr: 3370-8171 / 9914-3313

.• GELADEIRA DUPLEX Vende-se tamanho

grande, cor marrom da cônsul

R$250,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• PRATELEIRAS vende-se, e 2 caixas

(FRICAL), 1 guarda volume e móveis

para instalação completa para loja ou

mercado. Tr:8464-1961 com Gilmar.

• REMADOR vende-se, aparelho
de ginástica, com alça e assento
anatômicos, regulador de esforço,
pedal emborrachado. R$ 200,00. Tr:

9102-1722.

• MOTOR DE PISCINA vende-se, semi novo

33 HP. R$150,00. Tr: 3371-3672.

• VENDE-SE Ultrasson compact 3 MH2'

(estética)' R$-7'80:60 .Ir: �826-256.5 _

• ,. .. f r .:_. _", �
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VENDE-SE

• VENDE-SE corrente russa Stétic line,
R$1.500,00 Tr: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

• VENDE-SE Cadeira massageadora
c/aqueclmento, com 8 funções de

massagem. R$1.390,00.Tr: 8826-2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV P4

60 Hl - KCEL Quantidade: 100 Motores

Valor Unitário: R$390,00. Tr:3370-
4214.

• MOEDOR vende-se, domestico R$
150,00 Tr: 3370-4924 ou 9934-43000.

• CAMA vende-se, de casal (móveis de

fabrica), com colchão e criados mudos.

R$600,00. Tr: 3370-4924 ou 9934-

4300.

• COMPUTADOR vende-se, com nobreak.

R$500,00. Tr: 33704924 ou,9934-

4300.

• MÁQUINA vende-se, 1 Reta eletrônica
usada Gemsy, 1 cobertura loje nova

com 3 meses de garantia, loverloque
Jack nova com 3 meses de garantia.
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

9179-2255

• TORNO TUBOLAR vende-se, para

fabricação de cabo de vassoura marca

(RAIMAN). Tr: 3276-0340.

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo,

processador AMD, tela "15,6", 3 GIGA
de memória, 320 HD. R$ 1000,00.Tr:
3276-0340.

• TAMBORES vende-se, 200 litros de

plástico com tampa grande, valor á
combinar. Tr: 3276-0340.

• CADEIRAS vende-se, estilo colonial

almofadadas R$ 100,00 cada. Tr:

3371-6021.

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler
rts 235/75/15 R$ 390,00 cada par
de tOYÜftOP de linha 235/70/16 R$
450,00 Tr: 9233-8008 ou 9600-1138

com Fabio.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS

Vende-se (NÃO é a máquina) para

qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• PAR DE 6X9 Vende-se Pioneer 350
Watts PMPO. R$ 100,00. Tr: 9973-9503

ou 3370-1016 com Cristiano

• KIT GNV Vende-se injeção e carburado

com cilindro de 15 m2• Tr: 9233-8008

com Fábio

• MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Vende

se ou troca marca Italian Coffee de 2

grupos, semi nova. TR: 3372-2823 ou

9632-3925

• RECK Vende-se Reçk original do Prisma,
R$ 300,00. Tr: 3273-7964 ou 9994-

6637.

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite) 2

mts x 2,90 R$ 100,00 e 1 tapete cor

claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-

7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com altura
de 3 mts e placa de 90cm x 2,00 com

foto célula e sistema de luz R$ 200,00
Tr: 9168-7441 ou 047 3372-0341

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 1500)
Vende-se maquina em ótimo estado

funcionando perfeitamente com

digital Além dos acessórios originais
acompanhara mais alguns como

castanhas especiais e ferramentas

R$ 30.000.00 aceito propostas como

carro e outros. Tr: 9993-7632 ou 3276-
1234 (3370-9308) corri Ad,ilsdn.

. '.
; f « ( � .. f. \ f f

, • • t "" • ._. t \
1 .... � ... l \ t • lo I

_ � � \ .....
-:

... j 1.. ..# ... ,. l. ., .. I· •

VENDE-SE
• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)

maquina em ótimo estado funcionando

perfeitamente com digital 3 eixos,
cabeçote reforçado e caixa de

engrenagem no avanço. Além dos

acessórios originais acompanhara mais

alguns, como morsa e ferramentas, R$
25.000.00 aceito propostas como carro

e outros. Tr: (9993-7632) (3276-1234)
ou (3370-9308) com Adilson.

• TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$ 150,00 Tr: 3275-

1530.

• REOK Vende-se para automóvel original
da Parati, R$ 100,00. Tr: 9216-4236 ou

3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$ 650,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$ 35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00 e

R$120,00, verniz em éanela. Tr: 3371-

4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr

160 x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-4377

ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000
litros, R$ 1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se

próprio para tocar em lanchonete, 4

caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-431'7 ou 9128-

1885.

• ULTRASSOM IBRAMED 3MHl Vende-se

para área de estética com apenas 6
meses de uso, R$ 700,00. Tr: (�7)
9919-2412 com Vivian.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06

meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$ 550,00, Tr: 9919-2412

com Vivian.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú,

ano 95, aceita carro menor valor até

R$20,000.00.R$38.000,00 Tr: 9163-

8894.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008,2.5 Turbo Diesel, com baú A por

R$ 50.000,00 sem troca. Estuda-se
propostas. Tr: 47 9187-7·222·com
César.

• CAMINHÃO MERCEDES BENl LS 2638

6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr:
3370-7144.

CHEVROLET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava e

alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:
9141-6810.

• VECTRA Vende-se ano 99, completo, pneus
novos. R$18.000,00.Tr:3273-0992.

CHEVROLET
• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT 8V

FLEX POWER 2007 - PRETA KM 58.000,
Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas de

liga 15", Único DONO - Manuais. Valor R$
30.990,00. Tr: Diógenes - 8855-3800

• S10 Vende-se ano 97, a gás, direção
hidráulica, aro "21", protetor de caçamba,
bancos em couro, documentos pago. Tr:

8479-4383.

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000, Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar, Vidros,
ABS, Couro. Aceita carro de menor valor.
Tr: 9912-8492 ou 9975-5995.

• MONTANA CONQUEST 1.4 Vende-se ano

2008, preta, completa (ar, direção, trava,
vidros, prot, caçamba, couro) IPVA 2011

pago. R$27.000,00. Tr: 99124880 C0m

Marcel.

• VECTRA CD Vende-se ano completo, 2004,
prata, GNV, valor á combinar. Tr: 8463-
4300 ou 8838-5890 com Junior.

• KADETT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-5139
ou 3373-5710.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00, com

ar condicionado, branco, emplacamento
de 2011 pago. R4 14.000,00.Tr: 3371-
5239 ou 9609-3727.

• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desernbaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava e

alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

,

9141-6810.

• VECTRA Vende-se ano 99, completo, pneus
novos. R$18.0oo,00.Tr:3273-0992.

• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT 8V
FLEX POWER 2007 - PRETA KM 58.000,
Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas de

liga 15", Único DONO - Manuais. Valor R$
30.990,00. Tr:· Diógenes - 8855-3800

·S10 Vende-se ano 97, a gás, direção
hidráulica, aro "21", protetor de caçamba,
bancos em couro, documentos pago. Tr:

8479-4383.

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000, Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar, Vidros'
ABS, Couro. Aceita carro de menor valor.
Tr: 9912-8492 ou 9975-5995.

• MONTANA CONQUEST 1.4 Vende-se ano

2008, preta, completa (ar, direção, trava,
vidros, prot, caçamba, couro) IPVA 2011

pago. R$27.000,00. tr: 99124880 com

Marcel.

• VECTRA CD Vende-se ano completo, 2004,
prata, GNV, valor á combinar. Tr: 8463-
4300 ou 8838-5890 com Junior,

• KADETT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-5139
ou 337��71�.. l',' , '. I ' , "

" (
"

Show Bar
3273-2347 I 8853-9716

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

CHEVROLET
• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00, com

ar condicionado, branco, emplacamento
de 2011 pago. R4 14.000,00.Tr: 3371-
5239 ou 9609-3727.

FIAT
• UNO Vende-se ano 94, 4 portas, limpadon

desembaçador traseiro. Tr: 3376-0043 OL

84264990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE ANO

96, 2 PORTAS, COR PRATA, R$7.000,00.
Tr:3370-1161.

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor

prata, duas portas, R$ 7.500,00. Tr:

3370-1161.

• PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,00 Tr:

9918-9996

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor prata,
com vidros, travas, alarme, limpador e

desembaçador, 4 pneus novos. Torro por
R$ 16.900,00, somente á vista .Tr:327�

3538 ou 9931-9410 com Célia.

• STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se ano

2005, cabine estendida. R$26.000,00. TI

3273-0633 ou 9106-2263 com Wesley.

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende-se ano

2008, 4 portas, completo, R$25.000,00.
Tr: 9978-9452.

• PALIO Vende-se ano 2003/2004, 4 portas
vidro elétrico, limpador e desembaçador,
R$7.000,00 mais 22 x 574,00. Tr: 3275-
0482 ou 919349+00.

• PALIO ELX - FLEX -1.3 - 8 VÁLVULAS, 4P,
2005, completo, carro em ótimo estado

de conservação, baixa kilometragem, 5

pneus novos (siep nunca rodou), interior

impecável. R$ 22.500,ooTr: 96714534

com Airton

• PALIO CELEBRATION Vende-se ano

2007/2008, completo, R$ entrada

1.500,00 e assumir parcelas 41 x

R$785,00 licenciado p/ 2011, é
necessário fazer transferência. Tr:

9943-9272(parte da manhã).

• PALIO WEEKEND ELX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais

financiamento. Tr: 91014807.

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano 2006,

flex, cor champanhe, completa. R$
29.500,00. Tr: 9952-7337.

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca por
carro de menor valor. Ano 2008 4 portas,
cor preto, direção, vidro, trava e alarme. li

3373-0190.

• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
reformada, Tr: 3370-5034.

• FORD KA Vende-se Ano 2009, vermelho,
aro "14", R$22.900,00. Tr: 9647-2342.

• FORD FOCUS GL 1.6, Vende-se ano 05/0€
preto, único dono, completo, com aprox.

-llrt,jj.' '.� t:) D' " • I I ! •

81.090 k",\ 'rf.2?n,9. "O, ,. ',' I .�.' ; ,
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FORD

• VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GNV
bom estado, pneus novos e bateria nova,

cor azul claro metálico, Tr: 3373-6119 ou

8833-9925 com José Carlos.

• ESCORT ZETEC Vende-se ano 97, azul,
gasolina, direção hidráulica R$ 5.000,00.
Tr: 9168-7441.

MOTOCICLETAS
• KASSI NSKI 150CC ZERO KM Vende-

se ano/modelo 2011, com IPVA e

emplacamento quitados (moto sorteio
.

Shopping Breithaupt). R$ 5.500,00 Tr: 47

9981-9588

• SAARA 350 Vende-se ano 97, impecável,
valor á combinar. Tr: 3370-1141 ou 9113-

7522.

• HONDA CG125 Vende-se ano 2006,
estado nova R$ 3.000,00. Tr: 8817-0595.

• CG 125 FAN Vende-se ano 20G8, Preta,
R$ 3.500,00. Tr: (47) 3371-8153/9186-
7223.

• HONDA CBX TWISTER Vende-se ano 2002,
Vermelha, R$ 5.500,00. Tr: (47) 3371-

8153/9186-7223.

• FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$4.500,00 + 22 parcelas de R$298,00.
Tr: 3273-6708 com Antônio.

• BROS 150 ES Vende-se ano 2008, preta,
18.000 km. Único dono. Partida Elétrica.

IPVA 2011 pago, R$6.200,00.-Tr: 9196

4595 com Ivan.

• HONDA CBR 1000F Vende-se Ano 1995,
Preta, R$ 18.000,00aceita troca Tr: (47)
3371-8153/9186-7223.

• MOTO HONDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado

de conservação, toda original, dois

pneus novos, manual e chave reserva,

impecável, R$13.500,00. Tr:: 9611-7895

com Fabrício.

• MOTO Vende-se para trilha AGRAlE 27.5,

em ótimo estado. Tr: 9214-0486.

• SCOOTER SANDOWNMARCA: AKILA

AKROS 90 Vende-seAno 2000,: R$
1.500,00 Á vista (negociável) Tr: 9189-
1136 com Grasielle.

OUTROS
• PROCURO Carro para assumir

financiamento. Tr: 9112-3947.

• COMPRA-SE Carro, Moto e Utilitários

financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista. Tr.

9101-5776.

• TUCSON 2007 Gl 2.0, Prata, Completa /
Couro/ Automática, garantia de fábrica
até fim de 2012, veículo sem detalhes,
R$ 58.000,OOestuda troca: Tr. (47) 3371-

8153/9186-7223

• FlORI NO FURGÃO - Vende-se motor 1.5,
cor branca, ano 89 valor á combinar Tr:

99974003 Dário.

• TRATOR NEW ROLAND - Vende-se ano 95,
2.500 horas trabalhadas, todo reformado,
revisado, 4 pneus novos. Aceito trator de

menor valor no negócio, Tr:8452-0178

com Marco.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú Argi
por R$ 50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César

• HllUX SRV Vende-se ano 2008, prata,
60.000 km originais. Tr: 3370-7144.

• HONDA CIVIC Vende-se ano 2003, 2 o

dono, com manual e chave reserva.Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca .

. , I , , �. .

,. - I '" r ... ·1
, " � h I }".

OUTROS
• TOYOTA BANDEIRANTE Vende-se ano

1980, verde, com Capota de Aço
alongada. Motor 608, direção, mecânica,
bancos de Couro, emplacado, tração,4X4.
R$ 26.000,00 (negociável) Tr: 9607-1692

·PEUGEOT
• PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack

Flex 2009, preto, ar-condicionando,
direção, ABS, Air bag duplo, Teto solar,
CD player c/ MP3 e controle de som

no volante, computador de bordo,
retrovisor vidros e travas elétricos,
chave canivete, alarme original de

fabrica, farol de milha, regulagern
elétrica dos faróis, limp. Desb traseiro,
Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano

2009, cor preto, completo, rodas de

liga leve, ÚNICO DONO, 26.000km,
revisões feitas na concessionária. R$
32.500. Tr: 9975-0078.

RENAULT
• CUO SEDAN EXP.l.6 Vende-se 16 v FlEX

2005/2006 Compl. Cinza grafite, 2°
dono com nota fiscal valor á combinar. Tr:
3370-0116

• SCENIC Vende-se ano 2004, completo,
único dono. TR: 9667-0008.

• CUO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção

.

hidráulica. Tr: 8448 9006

• CUO HATCH Vende-se ano 2004, cor

prata, 2 portas, completo. R$ 15.500,00.
Tr: 3276-0826 com Darlei

VOLKSWAGEN
• GOL 1.6 CU Vende-se cor vermelho, com

rodas esportivas. R$ 9.500,00.Tr. 9112-

3947.

• GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor branco, motor

novo na garantia. R$7.900,00.Tr.3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

• SAVEIRO FLEX Vende-se ano 2004, completa
sem ar cond. Com capota marítima e

protetor de caçamba, roda de liga leve, aro

15, rebaixada legalizada. R$25.ooo,00.Tr.
8431'-Ü316 ou 8852-0400 com Rudi.

• SAVEIRO Vendo ou Troco ano 95, cor prata,
motor AP 1.6, VE, TR, AL, RLL, lM, excelente

estado. Valor a combinar. Tr. 9172-9175 ou

9175-9174.

• SAVEIRO Vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada (pneus novos), aros

esportivos com tolda. R$ 20.000,00. Tr.
3375-2136.

·GOl Mil Vende-se 2007, preto, 4 portas,
34.000 Km.Tr. 3370-7144

• GOLVende-se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$ 7.500,00. Tr. 3275-

3538 ou 9931-9410.

• GOL 1.0 CHT Vende-se 96, gasolina, 4 pneus

novos, aro "13", esportivo, em ótimo estado,
valor á combinar. Tr. 9962-5795.

• GOL MI1.6 Vende-se ano 97, R$ 11.500,00.
Tr. 33764043 com Márcio.

• GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4 portas,
básico, preto, R$24.ooo,00. Tr. 3276-0826

ou 9973-5960 com Darlei.

• SANTANA EVIDENCE Vende-se ano 97, cor

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr. 3370-6944 ou 9602-9522

ANUNCIE AQUI!

2106.1919

,."

AUDI FAZ LEILAO DE

DOIS R8 CROMADOS
AUDI FAZ LEILÃO DE DOIS RI CROfAADOS E ARRECADA R$ 1,5

MILHÃO PARA INSTITUIÇÃO CONTRA AIDS DE ELTON JOHN

A Audi produziu dois R8 V10 Spyder
cromados para, através de leilões,
arrecadar dinheiro para éijudar a Elton
John AIDS Foundation (EJAF), instituição
criada pelo cantor em 1992 que éijuda
portadores de HIV.

Os bólidos foram leiloados por 620 mil libras
esterlinas cada um, cerca de R$ 1,�8 milhão.
O evento ac�nteceu na própria casa do cantor,
durante o White Tali & Tiara 8a11, cerimônia que
acontece desde 1999 e que já -arrecadou mais de
40 milhões de libras para os projetos da EJAF. '

CANETA TIRA-RISCOS
não precisar recorrer a oficinas especializadas só

para corrigir alguns arranhões é que existem os

produtos tira-riscos. A maior novidade nessa área
são as novas canetas com esse fim.

Há no mercado pelo menos três modelos à venda,
que foram convocados para mostrar seus poderes
de apagar arranhões: a Smart Pen, a Fix-it-Pro e a

Caneta Tira-Riscos Miromi. Para o teste, chamamos
o especialista Eduardo Fernandes, chefe de oficina do
Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança
Viária). Ele avaliou os três produtos usando como

cobaia o capô de um Citroen C3 vermelho, com riscos
de diversos comprimentos e profundidades.

As canetas Smart Pen e Fix-it-Pro, segundo seus

revendedores, funcionam em qualquer tipo de pintura,
enquanto a Miromi necessita que o consumidor
informe antes da compra a cor do veículo a ser

reparado. "Infelizmente, trata-se de canetas que
usam um verniz automotivo para disfarçar o dano.
Elas não recuperam de fato a pintura ou apagam o

risco, Dos produtos testados, a melhor performance
foi observada com ii caneta da Miromi, que se mostrou

apenas razoável", diz Fernandes.

Pode ser culpa da garagem apertada, de um grande
chaveiro preso na chave do carro ou do anel que
raspou na lataria. Não importa de onde ele veio,
qualquer risco numa carroceria que parece novinha
em folha irrita até o motorista mais relaxado. Para
! � �.�: 'f� � t � t; �t' t 'í i. � 1;' ... " � , 1 , �, " ... II"":, �, � � � i': 't \ t � \.1 �. � -! \

, . .

,°I -, 11 , I'"

�ll\\�k\',1 'll��1I1�:11I�.'

'�'�'�\��,l�\,,' \ J""��t\I'�

l. I ,\} t. ,. ')1' )tl .....

, "."

, '.. J.. \ L' I ... ) ...
\ �..... _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.}

II

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ABS COM EDU
• AIRBAG DUPLO

• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ELÉTRICOS

• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
-ALARME

NISSAN TIIDA 2012
1.8 S FLEX 6, MARCHAS

• AR-GONDlClONADO
• AIRBAS DUPLO
.. DIREÇÃO ELÉTRICA
II RÂDlO COM CD PLAVER E MP3
lO ALARME E IMOBIUZADOR DO MOTOR

.
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE

,

• BANCO TRASBRO BIPARTIDO

NISSAN TIIDA SeDAN :to1!
1.& REX. eMARdilM, " ·

a partir de

R$ 43.990,00
à visla(4/

• AR-CONDICIONADO
•DIREÇÃO ELÉTRIcA
·KEVLESS
• VIDRO/TRÁVA NAS 4 PORTAS

E ESPElHOS ELÉTRICOS
• RÁOIO COM CD PLAVER E MP3
• ALARME E tMOBILlZADOR DO MDTOR/

SHIFT_the way you move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br
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ENOVO 2012

CLIO 1.0 4P FlEX 2011

COMPLET
• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• TRAVAS E VIDROS DIANTEIROS ELtrRICOS

JARAGUÁ DO SUL
Av. Preto Waldemar Grubba, 1292 - Baependi
(47) 3274-0000 FÁBRICA �

NOBRASIL
www.Lib€rte.com.br

Para mais informações, consulte a concessionária Renault liberté. 1) Sandero '1.0 16V Hi-Flex 4P i '1/12, básico, pintura sólida à vista a paltir de R$ 28.700,00. Estoque I unidades. A imagem do Sandero anunciada refere-se
ao modelo Sandero Privillege '1.13 8V Hi-Flex 4P '11/12, completo, pintura sólida a vista R$ 41.100,00. Estoque "I unidades. 2) Symbol Expressiol1 1.6 8V Hi-Ftex 4P "10/11, pintura sólida à vista R$ 36.990,00. Estoque 1
unidade, Prazo de entrega 4!5 dias. 3) LoganAuthentique 1,0 16V Hi-Flex4P 111'1'1, básico, pintura sólida à vista R$ 26,490,,00, Estoque "I unidades, 4) Clio 1,0 '16V Hi-Flex,2P '1'11'11, básico, pintura sóíida à vista R$ 23.990,00,
Estoque 1 unidades. Compra via e-commerce. 5) Clio "LO "16V Hi-Flex 4P 1'1/'11, completo, pintura sólida à vista R$ 30,(340,00. Estoque 1 unidades. Compra via e-oomrnerce. Prornoção válida até 04/07/20'11 ou enquanto
c.!unilfl/::!rn os �3St.;)qUE'�S, /,\ F!:(ifllll2lt.llt reserva-se o direito de altei'8i1" as E:)sped:fic::::�(ijes de SE)US veiculas. ImaçJ�3ns meram,ent€) ilustrativas, Al��uns itens n10�tn'!ldos: �?:lo'U mencionados são opcionais elou acessórios e/ou refsrem-se
a versões espedficas, Se beber; não dirija Enquanto dirígír, nglo tate ao celular,. Preserve a vída. .Cintos de segurança em conjunto com alI" b��gs podem salvar vidas,

FAÇA REVISÕES EIVI SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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RECARGA EHR

RS 30.000,00 R$ 7.800,00 116 X R$ 319,00
RS 50.000,00 R$ 8.200,00 117 X R$ 530�OO
,a$ 8Q.QOO�QO a$:.lp.OQO,QP , 11,8 X .8'$ 859.00
R$100.000,00 RS 22.000,00'

, ; li,

116 X RS1.063,OO
RS 238.000,00 RS 69.000,00 127 X �$ 2.530100
R$ 500.000,00 R$180.000,00 148 X R$ 4.350,00

..........�..n.aM.....

2010 - Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
.

Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos faróis.

2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

Corsa Hatch Super 1.0

1 �500JJO

1997 - Branco - 4 Portas - Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar

quente, Travas Elétricas.

/I!!/III'

3370-7500
Rua Wàlter Marquardt, 2670'

C3 GLX 1.4 200S
COMPLETO
29.490,00

Taxas compartilhadas com o mercado

GMNECTRA ELEGANCE 2.0
2006 COMPLETO/AR/DIGITAL

RS3S.90D,OU

FIAf/lDEA l;LX 1.4 2007
eOMPLeTA

R$31.4�OjOp

Carros com procedência

FORD1COURIER 1.6 L 2006
METALlCANV R$1S.990fOO

$CENIC AUTEl'\ITIC 1.6 200�
caMPlJ:1A R$25.990,OO·

Transparência no negociação

PEUGEOT 206 1.0
SENSATION 2004 'COMPLETO

R$18.990.00

Fiesta Hatch 1.0

. ,

New Civic Lxi
SE AT 1.8

'·)gm&800 00
, '

,

Palio Weekend ,Elx 1.4

I 5" dO') /II"� I"� ln.•lJ/iI

•

mlh '%, � 1.J1I,� �L' 1/11.,' i
o

�
'6
.ll
g

2010 - Vermelho - Flex - Ar-condicíonado, Direção Hidráulica, ii
�

Vidros, Travas e Espelhos Eléticos, Limpador e Desembaçador III
�

Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóis de Neblina, ª

Computador de Bordo.
' �

2010 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desernbaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Cd Player, faróis de Neblina, Sensor de Estacionamento,
Bancos em Couro, Freis Abs, Air Bag Duplo, Câmbio Automático +

Borboleta, Piloto Automático.

2008 - Prata - Ar-oondicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve. Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs. Air Bag Duplo I Faróis de Neblina.

.

Zatira Elite 2.0 AT

•.800,00
2008 � Branco - Flex - Limpador e DesembaçadorTraseiro.
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FIAT BRAVO
T-JET

Novidade na Fiat! É o Bravo
. T-Jet, que chega ao mercado com um

preço sugerido inicial de R$ 68.950,00.
O valor inclui itens 'de série como ar

condicionado automático, direção elétrica
Dual Drive, sensor de estacionamento
traseiro, sistema Blue & Me de viva"'voz
e interatividade, volante multifuncional
com revestimento em couro, rodas de liga
aro 17, Hill Holder, além de duplo airbag e

freios ABS.

O conjunto mecanlco associa
o mesmo motor 1.4 16V turbo de 152cv
e 21,lkgfm de torque do ünea e Punto
T-Jet, só que com a tecla Overbooster,
que aumenta a pressão do turbo e eleva
o torque para 23kgfm. Segundo a Fiat, o

hatch vai aos 100km/h em 8,7 segundos
e ehsga aos 206km/h. O modelo também
se destaca pelo câmbio manual de seis
marchas.

Fonte: www.vrum.com.br

Automóveis 3370. 986Compra - Vende - Troca - Financia .

New BeeUe Completo 2009

Peugeot 2061.4 2008 Com teto

Saveiro 1.6 2004 Básica

&lio 2004 com Ar f! Trava

R$ 22.500,00

R$ 19.300,00

Fil'sta Sedan 2003 Completo R$19.500,00

Pl'ugeot 2061.62003 Completo R$19.800,OO
A31.8 2002 Aspirado R$ 29.800,00

Celta 2002 cl Direção R$16.500,00
Cherokel' 2000 4x4 Aut. R$ 53.000,00

Parati 1.01999 Completo R$13.800,OO

Scenic 1999 Completo GNV R$ 15.500,00

Palio Wl'ekend 1998 R$ 14.800,00

R$10.500,00
Vectra GLS GNV 1997 R$ 17.500,00

Gol1.61997 R$12.500,00.
Corsa1.0 1997 R$ 12.800,00

S10 1997 GNV R$ 18.800,00

Santana 1996 R$ 13.500,00

R$ 6.500,00

R$ 6.800,00.

autojm@ibest.com .' Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 - Jaraguá do Sul
I t." ' •• 11>· , ,,�. � ,lO, 1 ,"�II,
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FORNECE PORTICOS PARA A

CONSTRUÇAO DO SUBMARINO BRASILEIRO!

A CSM ac:aba de fornecer pórticos, desenvolvidos
especialmente, poro a construção dos instalações da
NUClE� estaleiro responsável pelo produção dos
submarinos franco-brasileiros.

A. particip,ação de uma empresa iaraguoense em tõo
relevante projeto reflete: bem o espirito empreendedor e o

tecnologia alcançados em nossa cidade.,

São os trabalhadores empenhados, a visão de futuro", o

seriedade na condução dos ne'gócios e o profundo
sent'imento de compromisso com os reolizaçõ,es, que fazem
do nossa regiao e de suas empreses refe:rências em

produtos" serviços e prosperidade ..

A empresa acredito no crescimentol sustentóvel dos,
negócios pautado em princip,ios, e valores éfic:os", visão,
claro, gestão transparente, melhoria constante da
qualidade e compromisso com o cliente., Sôo esses, 05,

sólidos fundamento,s que no,rfeiam suas açóe:s.,

A CSM agradece à todos os seus colaboradores po!f mais
essa importante c:onquista e com gmnde: sotisfoç,õo a

compartilha com toda a sociedade deJaraguá dOI Sul..
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o "bí' só virá com

com duas vitórias
Na final do Estadual, o Olym.pya vai
enfrentar o tricampeão Kindermann

Equipe de Jaraguá vai para o jogo de olho em vaga na Copa dom Brasil

Futsal de Iaraguá cumpre tabela no Estadual
A ADJ entra em quadra hoje A despedida da ADI no cam-

para a penúltima rodada da pri- peonato está marcada para o

rneíra fase do Campeonato Es- próximo sábado, em casa, na

tadual da Divisão Especial de Arena Iaragua, contra Ituporan
Futsal. O adversário será a Cha- ga. Mesmo eliminada na compe

pecoense e o jogo acontece às 18h tição, a equipe de Jaraguá do Sul
em Chapecó, no Ginásio Plínio Ar- conta com ovice-artilheiro. Vitor

lindo de Nês. Os jaraguaenses ape- Cani marcou nove gols em dez
nas cumprem tabela, pois estão na jogos. O primeiro colocado na

quinta colocação e não têm mais artilharia é Café, de Rio Sul, que

chances de classificação. . fez dez gols e,� l�)o,&?s: . ','

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Disputando com as tricampe
ãs estaduais do Kindermann

o título do Campeonato Cata
rinense de Futebol Feminino, o

"time de meninas" do Olympya,
que já conquistou o Estadual
em 2007, tem um desafio grande
neste final de semana: superar a

superioridade técnica da adver
sária e conquistar o bicampeo
nato estadual. O jogo acontece

em Caçador, às 15h, no Estádio
Carlos Alberto Costa Neves.

Após a derrota por 3 a O na

primeira partida da decisão, que
aconteceu no último domingo,
as comandadas do técnico Luiz
"Polenta" precisam vencer no

tempo normal e na prorrogação

para levantar o troféu, enquan
to o Kindermann garante o te

tracampeonato com apenas um

empate. O vencedor do Estadual
será o representante da Federa

ção Catarinense na Copa Brasil
de Futebol Feminino de 2012.

Segundo Polenta, o objetivo da

equipe jaraguaense era conquistar
o vice-campeonato, já que chegar
na final foi uma "grande vitória"

para o Olympya. "O Kindermann
é um adversário muito forte, por
isso, será uma façanha se conse

guirmos vencer", comentou. O
técnico afirmou que além de jo
gar fora de casa, contra as tricam

peãs do Estado, ainda há outras

dificuldades para a final: "Com o

mau tempo, não vamos conseguir
alugar um campo para treinar an

tes da decisão. Além disso, vamos

viajar até Caçador no domingo às
5h da manhã e isso acaba desgas
tando as jogadoras", acrescentou.

Mais uma dificuldade assola o

"time de meninas": os desfalques,
que deixam a escalação indefini
da. As duas lateraisAndiara e Suelen
foram suspensas depois do terceiro
cartão amarelo e não entram em

campo. A capitã e vice-artilheira do
Estadual está contundida Marise
e a_goleira Grazi também não joga
na decisão. Contando com um I

esquema tático mais defensivo, o

Olympya vai entrar em campo com

quatro zagueiras, três volantes, duas
no meio-campo e uma atacante.

Mesmo com todas as adver
sidades que cercam o Olympya
e dão o favoritismo à equipe de

Caçador, o técnico "Polenta" se

diz satisfeito com o desempenho
da equipe. "Mesmo que seja qua
se impossível vencer, enquanto
ainda estamos na competição,
acreditaremos na vitória."

EDUARDO MONTECINO

A expectativa para a segunda
fase é a participação das equipes
de Joinville, Caçador, Tubarão e

Florianópolis, que estão disputan
do a Liga Nacional. De acordo'com

o treinador da ADJ, Renato Vieira,
o objetivo é "bater de frente com

os grandes" e disputar o título da

competição, conquistada oito ve

zes por Iaràguá do Sul, sendo cinco
de forma consecutiva.
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Está adiada,a final
A grande final do Campeonato Varzeano de Iaraguá do Sul,
entre Kiferro e Corinthians, que estava programada para
hoje, foi transferida para o próximo sábado, dia 9 de julho,
no campo da Arsepum (Associação Recreativa dos Servidores
Públicos Municipais). Antes da decisão, acontece a disputa
do terceiro-lugar, O motivo da transferência é o estado do

gramado, que está encharcado e poderia comprometer a

integridade física dos atletas.

MARCELE GOUCHE

Rafael garante que seleção de Santa

Catarina está focada na competição

Tudo pronto para o início
do Campeonato brasileiro

Começa neste fim de sema

na, em Iaraguá do Sul, o Cam

peonato Brasileiro de Basquete
sub-15 masculino. A solenidade
de abertura acontece domingo,
às 19h, no local dos jogos, o Gi
násio da Duas Rodas. Logo de

pois, às 20h, a equipe de Santa

Catarina, treinada pelo jaragua
ense Rafael Muller, estreia na

competição contra a seleção do

Espírito Santo. No entanto, os

jogos começam antes, às 13h,
com a partida entre Rio Grande
do Sul e Rondônia.

A preparação da equipe de
Santa Catarina acontece diaria
mente desde, o dia 22 de junho,

'em dois períodos. "Nossa chave
é muito complicada, mas temos

chances de fazer boa campanha",
disse o treinador. De acordo com

ele, o jogo decisivo, na briga pela
segunda vaga na tabela deve ser

contra Minas Gerais, já que a pri
meira deve ficar com São Paulo,
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seleção favorita para levar o título.
IIOS atletas estão bem focados, se

preparando, mas não aguentam
mais treinar, querem logo jogar",
afirmou Rafael. Ontem, todos

ganharam folga e voltam a trei
nar hoje pela manhã. Depois da

seleção feita pelo treinador, dois

jogadores de Jaraguá do Sul estão

garantidos na equipe, o armador
Humberto Pacheco e o pivô Dyo
nathan Santos, os dois de 15 anos.
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DIVULGAÇÃO IMOWA SPORTS

FUTEBOL

Mano está
confiante

para estreia
Seleção Brasileira está preparada para

primeiro jogo na Copa América da

Argentina, domingo, contra Venezuela

CAMPANA

AGÊNCIA ESTADO·

A Copa América, na qual o Brasil
I\estreia neste domingo contra a

Venezuela, em La Plata, na Argen
tina, será a primeira competição
oficial de Mano Menezes como

técnico da seleção. Ele reconhece

a pressão e a responsabilidade do
momento que vive no comando

brasileiro, mas também garantiu
estar tranquilo com o trabalho e a

preparação que foram feitos.
"Está tranquilo. A gente está fa

zendo aquilo que precisa ser feito

para que a seleção esteja bem pre

paráda para enfrentar aVenezuela.
Encaminhamos bem os treina

mentos e ainda temos mais duas
sessões para finalizar os últimos

ajustes", afirmou Mano.

O treinador também fez ques
tão de valorizar o adversário.
"Temos poucas galinhas mortas

remanescentes no futebol e a Ve

nezuela certamente não está mais

entre elas. Certamente vai criar
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dificuldades para a seleção brasi-

leira", disse Mano, sem abdicar do
favoritismo. "Mas é natural que o

Brasil, jogando bem, controle as

ações e se imponha como equipe."
Ao comentar sobre a escalá

ção brasileira, Mano mostrou

sua confiança no esquema táti
co com três jogadores de frente

(Neymar, Robinho e Pato) e um

meia de ligação (Ganso). Mas

ressaltou que manteve esse mes-

. mo time durante todos os treinos
realizados na preparação para a

CopaAmérica para que os jogado
res

. conseguissem entrosamento

antes da estreia.
"Tivemos poucas oportunida

des de usar essa formação durante
esse quase um ano (na seleção). Só
usamos uma vez diante dos Esta

dos Unidos (amistoso em agosto
do ano passado, vencido por 2 a

O). Ainda nos falta alguma coisa

para que possamos ser tão equi
librados quanto outras equipes.
Tenho repetido a mesma forma

ção em todos os treinos para que
a gente possaganhar e,ssa condi

ção", contou Mano, ..
.

BRASILEIRÃO

Competição
volta quarta
Com a estreia da Seleção
Brasileira na Copa América,
o Brasileirão terá folga neste

fim de semana e só volta
na quarta-feira. Depois
da última rodada, a tabela
teve uma virada, com o

Corinthians assumindo
a liderança e o São Paulo
entrando em crise, depois de
duas derrotas consecutivas.

Logo atrás estão Palmeiras,
Botafogo e Figueirense, que
disputam as quatro vagas
para a Libertadores da
América. Na parte de baixo,
o Ávaí somou mais um

ponto e deixou a lanterna da

competição para o Atlético

Paranaense, q�� somop, . ,t t I

apenas um ponto.

Medida Provisória do Senado

quase pronta para ser votada

O presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP), deve
indicar hoje Q senador Inácio
Arruda (PCdoB-CE) para relatar
a medida provisória 527, que
trata de regras específicas para
licitações de obras e serviços
relacionados à Copa do Mun

do de 2014 e às Olimpíadas de
2016. A escolha levou em conta

o fato de Arruda ser do mesmo

partido do ministro do Esporte,
Orlando Silva.

A MP será votada na próxima
quarta - feira, informou o líder
do governo na Casa, senador
Romero Iucã (PMDB-RR). Ele
entende que o tema "está bem
encaminhado" e que deve ser

mantido o mesmo texto aprova
do na última quarta-feira pelos
deputados. "Todos os pontos
que eram mais nebulosos fo
ram esclarecidos na Câmara e

não vejo mais nenhum celeuma

para se levantar de modo a im

pedir a votação", justifica.
Entre os pontos polêmicos

. modificados pelos deputados,
ele aponta a questão da trans

parência e do acompanhamento
dos órgãos de controle, o "privi
légio" da Fifa e do COI (Comitê
Olímpico Internacional) na exe

cução das obras e a divulgação
dos preços das obras logo após a

licitação. ''Acho que esses pontos
estão esclarecidos, não vejo nada

para impedir a votação", diz.
Sobre o desconforto de par

lamentares da oposição de posi
cionarem-se contrários a proce
dimentos de licitação impostos
pela MP - apesar de favorecerem
seus Estados -, Iucá defende que
todos, os senadores "colaborem"
na aprovação da medida. "Eu

espero o bom senso e ,a colabo
ração da oposição", afirma o par
lamentar.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO
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5 5 1 2 2 6 6 O 33

5 6 1 2 3 9 14 -5 28

2 7 o 2 5 6 20 -1410

1 7 o 1 6 2 13 -115

3 Palmeiras

�.Bqtf:lfogo
5 Figueirense
6Flamengo
7 Fluminense

8 Internacional
9Vasco

10 Cruzeiro

11Grêmio

12 Bahia

13 Atlético-MG

14 Coritiba

15 Atlético-GO ,

16Ceará

". '17 Santos

". 18 América-MG

"'19Avaí
". 20 Atlético-PR

78RODADA
VascoO x 3Cruzeiro
Grêmio 2 x 2 Avaí
América-MG 2 x 3 Flamengo
Figueirense 2 x 1 Santos
Bahia O x 1 Corinthians
São Paulo O x 2 Botafogo

78 RODADA - 30/06
Palmeiras 2 x O Atlético-GO
Coritiba 3 x 1 Ceará
Fluminense 3 x 1 Atlético-PR
Atlético-MG O x 4 Internacional

88 RODADA - 06/07
19h30 Internacional x Atlético-PR
19h30 Cruzeiro x Grêmio
19h30 Avaíx Bahia

, 21h50 Corinthians x Vasco
21h50 Flamengo x São Paulo
21h50 Ceará x Atlético-MG

8" RODADA - 07/07
19h30 Botafogo x Atlético-GO
19h30 Coritiba x Figueirense
21hOO América-MG x Palmeira

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

� Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P J V E ID GP GC lSGiA.

.Â. 1° Portuguesa 17 8 5 2 11 25 10 I 15!71
, I

.Â. 2° Ponte Preta 17 8 5 2 i1 18 7 111i71

.Â. 3° Americana 17 8 5 2 i1 10 6 :4 171

.Â. 4° Paraná Clube 14 8 4 2 12 10 515 158
5° Vitória 14 8 4 2 12 9 712 158
6°ABC 13 8 3 4 11 11 9 :2 154
r Sport 13 8 3 4 i1 7 5 !2 154
8° Criciúma 13 8 3 4 1 6 5,1 :54
9° Vila Nova-GO 11 8 3 2 3 8 6 12 l46
10° Boa 11 8 3 2 3 6 6 lO !46
11° Náutico 10 8 2 4 '2 6 8 -2 '42
12° Goiás 9 8 3 O 5 8 13

'

-5 38

13° Guarani 9 8 2 3 3 9 910 38
,

14° São Caetano 9 8 2 3 3 10 13 i-3 38

15° Salgueiro 8 8 2 2 4 8 9; -1 33

16° ASA 8 8 2 2 4 6 14' -8 33

". 1r Grêmio Barueri 7 8 2 1 5 5 101-5 29

". 18° Icasa 6 8 1 3 4 7 12 -5 25

". 19° Bragantíno 6 8 1 3 4 7 14 -7 25

". 20° Duque de Caxias 3 8 Ó 3 '5' 7 15 -8 13

8"RODADA

Portuguesa 5 x 2 São Caetano

Duque de Caxias O x O Náutico
Americana 1 x O Grêmio Barueri

Sport 2 x O ABC
Guarani O x 1 Vila Nova-GO
Criciúma 1 x O Bragantino
VitórialxO Paraná Clube
Salgueiro 2 x 3 Ponte Preta

Goiás 2 x O Boa
lcasa 1 x 1 ASA

ga RODADA - 02/07
16h20 São Caetano x Sport
16h20 Náutico x Guarani
16h20 ASA x Portuguesa
16h20 Paraná Clube x Duque de
Caxias ,

16h20 Grêmio Barueri x Vitória
21hOO ABC x Criciúma

"t'Rebaixàdos para'Série-ê"
., •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Promoções válidas até 02/07/2011 para veículos com pintura sólida. Frete inéluso. Novo Go/1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cod. 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de R$28.290,00. Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas,
ano modo 11/12, cód. 5U11C4 completo (opcionais: PK5 + PF4 + WAB), com preço promocional á vista a Partir de R$34.290,00. Gol Geração 41.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 11112, cód. 5W1JL4, com preço promocional à vista a partir
de R$24.290,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4portas, ano modo 11/12, cód. 5U21C4, com preço promocional á vista a partir de R$30.690,00. Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11112. cóc, SU21 C4 completo (opcionais: PK5 + WAB), com

preço promocional á vista a partir de R$36.290,OO. IOF e cadastro Inclusos nos cálculos das preslações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do
CEl Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário
para a sua utilização o cumprimento do planõ de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou

de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 7012834. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconvs.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito1i<II1l.�t!J!I$
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.&i.'f:l/fi$Nf;"lI'I Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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