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Rizi tores temem
fechar 3110 com prejufzo

EDUARDO MONTECINO

Pela terceira vez este ano, produtores rurais
se reuniram ontem na SC-413, em Guarami

rim, onde derramaram arroz sobre a pista
para interromper o trânsito e protestar con

tra o baixo preço pago pelo produto. Hoje,
a saca custa em média R$ 19, mas os custos

de produção chegam a R$ 25 por unidade.
Nos próximos dias, rizicultores de todo o

Estado devem elaborar um documen
to com as reivindicações da categoria,
que será entregue 'para representan
tes do Congresso Nacional. Eles pedem
a suspensão da importação de arroz do
Mercosul e a renegociação de dívidas ad

quiridas com a compra de insumos para
_

a produção agrícola. Página 7

,."

LEGO E MUITA IMAGINAÇAO EDUARDO MONTECINO

, ,

PREFEITURA DE
JARAGuA DO SUL

Feira do Livro
teve cerca de
50 míl visitas
NÚMERO REGISTRADO ATÉ
o meio-dia de ontem deixou
otimistas os organizadores.
Evento encerra neste

domingo. Páginas 16 e 17

Treinador do
Leão do Vale

,
se apresenta
COM DUAS PASSAGENS

pelo Iuventus, Alfredo
Silva, o Biro, chega' com

experiência em formação de

jovens jogadores. Página 25

Montado o

calendário
de reposição
greve dos professores ficam
sem recesso em julho ,e
terão aulas durante o mês
de dezembro. Página 27
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Lourival Karsten

Exportação de se

Ikarste�@netllno.com.br

As exportações catarinenses
somaram US$ 4,32 bilhões no

primeiro semestre de2011, um

crescimento de 21,7% em relação
ao mesmo periodo de201 O,
segundo dados divulgados pela
Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina). Apesar
da alta nos embarques, neste

mesmo periodo, as importações
expandiram-se 30,1 %, para US$
6,84 bilhões, com isso, o saldo da

balança comercialfechou com

déficitde US$2,52 bilhões.
Dejaneiro ajunho, dos dez

principais produtos da pauta
de exportação, oito registraram
crescimento. Os embarques de

carne defrango, principal produto
da pauta, somaram US$l,03
bilhão, alta de 30,1 % em relação
ao mesmo período no ano

anterior. Outros produtos também
tiveram elevação, como motores,

transformadores e geradores
elétricos (45,3%), carne suína

(40,1%) e blocos de motores (52,2%).

"
__,,/;: ARVOREDO, situado na Rua 506-Feliciano Bortolini, Bairro

Barra do Rio Cerro, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,

Ao longo dos últimos anos, a pauta de exportações brasileiras sofreu abaixo caracterizado, aprovado pela frefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Decreto n° 7.788/2011, expedido em 23.03.2011, assinando como responsável técnico

diversas baixas com muitas indústrias deixando de exportar por ser a arquiteta e Urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864-5, ART. n° 4046590-0. O
.

te i
,
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' . loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 96.893,47 m2, sendo constituído

eCOnOmICamen e lllVIaVe. o mesmo tempo, VIamos o crescimento de 29(vinte e nove) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanes-

LOTOFÁCIL 647 das importações, muitas vezes substituindo a produção nacional de centes. o prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da

SORTEIO N° 650 industrializados. Este cenário não mudou mas, com a redução no
ultima publicação do presente edital, e devbrá ser apresentada por escrito perante a on-

aI - 03 - 07 _ 08 _ la ciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n0414,

13 _ 14 _ 16 _ 17 _ 19 crescimento, as importações cresceram menos enquanto os preços sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

20 - 21 - 23 - 24 - 25 das commodities continuaram bem altas. O resultado foi a reversão JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011
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Carnes
M.eSIUo com o embargo russo de 85

frigoríficos as exportações de carnes suínas
in natura continuam crescendo e em junho
as vendas foram 21% maiores que �m maio
em termos de receita e 18,9% em volume. No

segmento de frangos a" vendas no primeiro
semestre cresceram 6,8% emvolume e

28,5% em dólares.Mesmo comavalorização
do real, dá para entender o motivo do
aumento das carnes no mercado interno.

LOTERIAS

Pagamento do frete
A Lei 12.249 de 11 de junho de 2010 levou dez meses

para ser regulamentada pela ANTT - Agência Nacional
de Transportes Terrestres - mas, entre outras regras
estabelece a proibição da utilização da "carta-frete" que
era largamente utilizada como forma de garantia de

pagamento para os transportadores autônomos. Uma
nova relação entre as partes deverá ser estabelecida
entre as previstas pela legislação.

Fusões e aquisições
Atualmente a liderança no ranking de fusões e

aquisições pertence à BTG Pactual do banqueiro André
Esteves. No primeiro semestre foram 15 transações que
totalizaram US$ 17,7 bilhões e, caso aconteça a fusão
entre o Pão de Açúcar e a operação local do Carrefour,
esta liderança deverá ser ainda maior. No mercado
brasileiro aconteceram 346 fusões e aquisições num

total de US$ 53,S bilhões com queda de 15,8% em

relação a igual período de 2010.

Brasil Foods
Em uma tentativa de fugir do veto da Cade à fusão entre

Sadia e Perdigão, a BRF já se dispõe a vender os mais
diversos ativos que vão de abatedouros a marcas. Existe
a possibilidade de a empresa abrir mão de.cadeias

completas de produção para obter a concordância do

órgão regulador e assim iniciar finalmente a integração
entre as operações, o que deverá resultar em grandes
ganhos de escala. Além das marcas Sadia e Perdigão, a

empresa conta ainda com a Rezende, Batavo, Confiança
e Wilson. Em diversos segmentos de produtos, a empresa
possui hoje de 70% a 90% de participação no mercado.

Balança comercial
QUINA

SORTEIO N° 2638
08 - 24 - 26 - 35 - 75

0.190%
1.122.52 JULHO.2011
-1.12% 8,JULHO.2011
0,5966 8.JULHO;20 11

CÂMBJ� COM'� VEN1)A. VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5630 1.5650 itO.5.1%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.6300
,'; �-Ó,67%1,4900

DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1.7300 {·O%

EUROlEMR$) 2,2277 2,2299 4--0,08%

Entrada de dólar
Pronunciamento de Alexandre Tombini no Senado deixa nas

entrelinhas a preocupação do governo com o futuro, pois o fluxo de
dólares para o Brasil reduziu muito pouco com as medidas adotadas
e um realinhamento da economia mundial assim que sair da crise

poderá tornar a situação ainda pior. A recente ampliação no saldo da

balança comercial mostra nem a natureza do risco.

Pão de qúcar/ rre·lour
Depois de um apoio incondicional, o governo brasíleíro já
dá sinais de que não pretende se envolver em um processo
de fusão cercado de tantos litígios. Se por um lado é uma

decisão racional, por outro mostra que o governo já conta

com o fracasso do plano. Caso esta fusão não aconteça,
brevemente o comando do Pão de Açúcar sairá das mãos de
Abílio Diníz para as mãos da francesa. Casino, que em um

movimento de defesa comprou US$ 1 bilhão em ações do
Pão de Açúcar e assim passou de 37% para 43,1 o/t} do capital
total. Diniz permanece com Zl crú.

Vale investe
AVale continua com um plano de investimento de US$ 24 bilhões
e boa parte deste valor se destina a aquisições de operações no

exterior. Como nem todas as negociações caminham na velocidade

pretendida, há dúvidas em relação à possibilidade de cumpri-lo
integralmente. AVale continua diversificando mas o ferro continua
sendo sua maior fonte de negócios.

EDITAL

Registro de imóveis da comarca de Jaraguá do

Sul/Se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA,
CNPJ sob n° 04.233.545/0001-07, estabelecida na Rua Felipe
Schmidt n° 157, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei

n° 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESI

DENCIAL ANTYLlAS, situado nas Ruas 472 - Exp. Ewaldo Schwarz e 1202 - André

Hioppe, Bairro Amizade, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracter

izado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decreto

n° 7.817/2011, expedido 08.04.2011, assinando como responsável técnico, a ar

quitetura e urbanista Rafaela Hass Bonatti, CREA n° 63864-5, ART'n° 3751360-1. O

loteamento é de caráter residencial, possui a área total de 56.267,79m2, sendo con

stituído de 43(quarenta e três) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema

viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias,
contados da data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada
por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16
- Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 01 DE JULHO DE 2011.

A OFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

.,�., ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis
da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presen
te edital, RAUL DRIESSEN, CI n° 84.080-SESP-SC, CPF N°

103.938.899-04, industrial e sua esposa IVONE DRIESSEN,
CI W154.889-SESP-SC, CPF W 015.999.889-17, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da comunhão Universal de

Bens, anterior à vigência da Lei 6.515/77 residentes e domicili
ados na Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 210, nesta

cidade, requerem com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, O
REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL

"
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redGcao@ocorreiodopovo.com.br

Luiz Carlos Prates
NÓS E OS OUTROS

Uma colega me desabafa a decepção
que ela sente com o modo de viver

das pessoas de hoje. De hoje? Talvez mais
de hoje que de outros tempos.

A colega me dizia que hoje as pesso
as só pensam nelas e que isso está pro
vocando depressões e, antes disso, gra
ves infelicidades. Discordei, parece que
é assim, mas não é bem assim. Explico.
Nunca como hoje as pessoas buscaram
tantos disfarces para enganar os outros,
especialmente sobre os poderes do bol
so. Hoje, as pessoas vendem a alma ao

diabo para ter, para consumir e, antes

de tudo, para que os "outros" pensem
que elas vão bem, estão bem. É isso o

que está matando as pessoas, é esse fin

gimento.
Pouco me importa se estou bem ou

não comigo mesmo, importa-me o que
pensam de mim no trabalho, no clube, no

condomínio, por aí. Esforço-me para en

ganar os outros. Quer dizer, penso mais
no que os outros pensam de mim do que
sobre mim mesmo, quero que pensem
que estou melhor do que estou ...

Esse tipo de comportamento centra

do no que os outros pensam, destrói-nos.
Devemos pensar em nós mesmos como

pessoas éticas, decentes, o resto é secun

dário. A nossa decência fará bem aos ou

tros' e pronto.

Os outros são, enfim,' o meu inferno,
vivo buscando "enganá-los" nas minhas
falsas aparências, que pensem bem de

mim, que me pensem rico, feliz, sábio,
ainda que eu viva, por dentro, na mais

plena das misérias. Vivemos nos impor
tando com os outros, o que pensam de
nós. Isso nos mata.

Muito melhor é cuidar da nossa qua-
'

lidade pessoal,' da nossa competência
profissional, de uma admirável retidão
de caráter e, com isso, matar os .outros de

inveja. Isso sim, isso é viver bem, cuido
de mim, do melhor de mim mesmo e as
sim silencio e provoco invejas nos outros.

Ah, que bom!

SOAROS INVERNO

Impressionante o "upgrade" da minha carrei

ra desde que cheguei ao SBT/SC. A agenda de pa
lestras nunca esteve tão cheia e agora recebo com

distinção especial convite para fazer palestra na

abertura de um congresso de jornalistas que será

realizado em setembro no Recife. São os 80 anos

da Associação de Imprensa de Pernambuco.

ELE
o inverno revela as pessoas de

bom gosto, as pessoas que investem
nas roupas adequadas. E isso nada
tem ver com poder aquisitivo, tem

tudo a ver com bom gosto. Só isso. O

que mais se vê é gente de "casaqui
nho'; são os pobres de cabeça...

O sujeito não devia ter mais de
30 anos, batia queixo debaixo de
uma marquise, tentando dormir
sobre papelões. Fui adiante pen
sando, há quem garanta que ele
escolheu esse "destino" ao torcer o

bico para o trabalho.

DO LEITOR

CÂMARA DE VEREADORES -

E O NOSSO FUTURO?
dos e funções gratificadas) ... esco

lhemos igualmente pelo voto aque
les que nos vão cobrar impostos e,

pior ainda, aqueles que irão definir
e estipular a quantidade e o valor
desses impostos. Vejam como é gra
ve a escolha desses "cobradores"

A convocação popular não ter

mina no encerramento da questão
sobre o aumento na sua representa
tividade' foi apenas adiado. Fique
mos em alerta! Jaraguá do Sul não

precisa de vereadores de "esquer
da", nem de "direíta' e muito menos

de um indefinido e pífio "centro"
- tricotomia esgotada (baboseira!).
Esta alienação tem que ser substi
tuída por uma representatividade
de "pessoas no seu meio". No seu lo

cal, na sua comunidade. Devemos
aumentar o padrão de qualidade
quando da votação, implicando em

benefício do contribuinte, sem pre
juízo do erário público.

Todos os atos do Executivo pas
sam pelo crivo da Câmara - há

coisas que estão dentro do âmbito
e da capacidade de apreensão da
mente humana; há outras que o in
telecto não pode de maneira algu
ma captar, as portas da percepção
estão fechadas. Existe uma imensa

diferença entre a orientação, levar
a um conhecimento da existência
de algo e uma investigação da ver

dadeira realidade da essência e da
substância deste algo. Sinceramen

te, acho que a maior cartada que a

Câmara demonstrou para poster
gar a definição quanto ao número
de sua composição, foi justamente
está: distrair-nos.

O leitor notou a situação? Os
contribuintes jaraguaenses foram
marionetes nas "mãos" da Câmara.

Hoje em dia, a Câmara de Verea

dores virou sinônimo de interesse

próprio. Lembre-se que é ela quem
aprova o aumento de IPTU, a tari
fa de ônibus... aprova leis, reforma
administrativa (cargos comissiona-

fausto Luiz DoDÜngues,
teólogo e engenheiro civil

FALE CONOSCO

CHARGE

C) P�Ec;,O
�SACA
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Patricia Moraes

, .

enarlo

Lotérica
O presidente da Câmara, Jaime Negherbon,
enviou solicitação à Caixa Econômica
Federal para que seja implantada uma

casa lotérica no bairro São Luis ou na Tifa
Martins. São mais de 12 mil moradores
somando as duas localidades.2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

. Dormindo com inimigo
Os candidatos a cargos
majoritários precisam aprender
a escolher melhor os seus vices.
Ou os uices precisam aprender
a escolher melhor com quem
vão' se aliar. Em Iaraguá do Sul,
lrineu Pasold não dá expediente
na Prefeitura há mais de um

ano, com exceção dos 30 dias que
atuou como prefeito em exercício.
Em Guaramirim, AltairJosé
Aguiar (PPS) está há três meses

longe do Paço.Antes disso, Moacir

Bertoldi, quando era vice de

lrineu, também se voltou contra

o chefe do Executivo. E agora
Claudemir Matias Francisco

DEMDãoquer
Ivo Konell disse ontem que o

DEM nãovai indicarninguém
para assumir a gerência de

Comunicação da SDR.Além
de' não contar com jornalista
formado e disponível entre

seus quadros, Ivo diz que
não vê sentido, depois de
toda briga com Lio Tímni,
em indicar alguém para
trabalhar diretamente com

ele.., "Seria incoerência,
ai, d d' d'· dem ,:c '. esper leiO e

dinheiro", afirma.

Recesso
A Câmara de Vereadores entra

em recesso a partir do dia 15
de julho até o dia 1 o de agosto.
Antes de disso, na próxima
semana, são duas sessões sem

previsão de votações polêmicas.
Até o ano passado, o recesso

parlamentar em Jaraguá era de
90 dias, férias de um mês em

julho e dois meses no verão.
Mas os vereadores diminuíram o

descanso anual para 45 dias, 15

agora e 30 depois do Natal.

(PSB), que assumiu a Prefeitura
de Barra Velha, não demonstrou
solidariedade nenhuma com

Samir Mattar (PMDB) depois do
seu afastamento por suspeita de
desvio de recursos encaminhados

pelo governo federal para
reconstrução da cidade. Logo
após se sentar na cadeira de chefe
do Executivo, deu coletiva de

imprensa e anunciou diversas

mudanças, a começar pelo
horário da Prefeitura, que vai

funcionar o dia inteiro. Falou
com ar de salvador da pátria, um

pouco de oportunismo para o

momento.

Projovem
Os municípios de Iaraguã
do Sul, Guaramirim e Barra
Velha foram selecionados

pelo Ministério do Trabalho e

Emprego para fazer parte do

Projovem. No Estado, serão
oferecidas 8.850 vagas para
jovens carentes de 18 a 29

anos, que vão receber R$ 600
divididos em seis parcelas,
para participar de cursos

profissionalizantes. Serão
investidos R$ 16,5 milhões

para atender 21 cidades
catarinenses nesta etapa.

Convenção do PSD
o PSD realiza convenção hoje em

Florianópolis, com a presença do

prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
O ato simboliza a criação oficial da

sigla, que ainda depende de registro
junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
Com a agenda de aniversário de

Jaraguá, nenhuma liderança do

município e nem dá região deve se

deslocar até a Capital do Estado.

Todavia, por trás da decisão,
há insatisfação do grupo com o

governador Raimundo Colombo.

··Esp�_iou
A repercussão da rejeição da proposta que aumentava o número
de vereadores continua se espraiando. Ontem, o presidente da

Câmara, Jaime Negherbon, deu uma entrevista de 15 minutos para
uma emissora de rádio de Concórdia. E na segunda-feira, Jaime e o

presidente da Acijs, Durval Marcatto, estão convidados para participar
de um programa de televisão' em Rio do Sul, onde o aumento de la

para Iõparlamentares foi aprovado no ano passado, mas há-uma

manifestação da sociedade para que o Legislativo recue.

Contra-ataque
O clima entre a bancada de oposição e o governo
promete esquentar. Empurrados pelo debate que
a comunidade abriu sobre a aplicação de recursos

públicos, os vereadores não vão deixar passar fácil
os projetos do Executivo que fornecem repasses a

entidades. Na quinta-feira um deles, que destinava R$
50 mil para a Sociedade Recreativa e Desportiva 25 de

Julho, foi retirado de pauta a pedido do vereador Jean
Leutprecht (PC do B), que justificou que não havia

necessidade de um projeto desta natureza tramitar em

regime de urgência. E mais retaliações estão por vir.

Insistência
O alerta acendeu. Há uma conversa

nos corredores da Câmara que dois

partidos podem entrar na Justiça
alegando inconstitucionalidade da

votação que definiu pela manutenção
do número de vereadores. Mas,
dificilmente vão conseguir respaldo, já
que o texto aprovado pelo Congresso
não fala em um número mínimo de

parlamentares, fixando apenas um

teto. Tem tudo para ser um tiro no pé.
EDUARDO MONTECINO

Destelhou
Um repasse do governo federal, de R$ 700 mil, à Prefeitura de Guaramirim em 2009

também é alvo de investigação. O Tribunalde Contas da União deve se pronunciar
ainda este mês sobre o caso. João Evaldo Iunckes estava à frente da Prefeitura na

época que o município registrou um vendaval.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Na Max Schulbert, maior parte dos alunos escolheu a preservação ambiental como tema, com robõs qUe separam lixo reciclável

ESTÍMULO

Alunos conhecem
mundo da robótica
Atividade extraclasse cápacita alunos

para realizar a montagem de robôs e

ainda promove a consciência ambiental

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Quem conhece o brinquedo
Lego sabe quantas possibilida

des ele oferece para quem tem ima

ginação. Nenhuma combinação de

peças, no entanto, pode superar a

surpresa de ver pequenas estrutu

ras' feitas essencialmente do brin

quedo, capazes de se locomover e

desenvolver ações como transpor
tar pequenos pedaços de lixo orgâ
nico e reciclável ou se transformar
em um pequeno carro movido à

energia solar. E o mais interessante:
ver que esses pequenos robôs fo
ram montados e programados por

crianças do 6° ao 9° ano.

Essa experiência, que atualmen
te é uma das mais complexas entre

as atividades das escolas municipais
de laraguá do Sul, estásendo ofereci
da a 250 crianças em 13 instituições
de ensino do município. A intenção
é despertar a criatividade com uma

prática que não costumar estar no

cronograma das salas de aula. "São
seis professores participando do

projeto. Nós orientamos, mas eles
é que fazem a escolha, montam e

programam. Os alunos ficam fas
cinados", comemora o professor
de ciências Luiz Antônio Piovezan,
que orientou a feira montada pelos
16 alunos do projeto na Escola Max

Schubert na manhã de quarta-feira.
Daiane Luiza Schwarz, de 13

anos, expôs com mais quatro cole

gas o projeto Olho Vivo. Em uma

maquete, um pequeno robô en

sinava como separar o lixo reei �

clável, colocando cada resíduo
em seu devido lugar. Os alunos

precisavam apenas dar a dire

ção - o resto, o robô fazia por
conta própria. "Começamos a

montar em fevereiro, e fizemos,
nesse projeto, mais de 25 progra
mações diferentes", conta a estu

dante. O projeto Robótica Edu
cacional teve início em março de
2010 com a capacitação dos pro
fessores da rede municipal.

A próxima feira de robótica
acontece na próxima terça-feira,
12, na Escola Rodolpho Dombusch,
no bairro Vila Lalau. O horário é das
9h15 às llh30 e das 13h às 16h.

Luiz Antõnio
Piovezan, orientador

No projeto de �e,de 13 anos,'�
ensina como separar o lixo reciclável

-
,

APRENDIZADO

Prolessores fizeram curso
A capacítaçãó dos professores durou oito meses. "Eles foram preparados para
ensinar os alunos a reconhecer as peças, selecionar projetos em uma revista do
kit e programar o protótipo através de'um software chamado Robolab", explica a

.�, ·,����d�f.lélg<?r� de m0:g!pmas ��.P'J;,Q.�J;º§,Q,'1tSJ1Ç.hfJaria da Educação, Célia Engelmann.« , �.
'''.'' I.,,, ,rf•.. , L",... ,�, ','

,

' ::,oluhl'1'12'HJ

RUlL
'Kil utilizado é de 2009
o kitLego Mindstorms, material utilizado pelos alunos, foi adquirido nos

últimos dias do governo do 'ex-prefeito Moacir Bertoldi com recursos do
Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica). Os 419 kits
custaram R$' 653 .141. " ..,. " 1 j J) •• ,'I..n n ,J

• J '- (' J
�

l ",I.;, � v

i �\I est)! l.Rr'm r::.�� 1 ') ;'-:or}! t.B"g q� ..\,;':";' Y[i �); thrr3 rI �bf!1(rrJ.)� tf:!
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CRISE

Produtores bloqueiam
rodovia usando arroz
Pela terceira vez no ano,
rizicultores protestaram
na SC-413 contra 'o baixo

preço pago pela saca

GUARAMIRIM

PEDROLEAL

nela terceira vez no ano, os rizicultores do litoral
r norte catarinense se mobilizaram para protes
tar contra o baixo preço pago pela saca do arroz.

Durante a manhã de ontem, cerca de 100 produ
tores bloquearam o trevo da Rodovia doArroz (SC-

"

413), em Guaramirim, derramando sobre a pista
cerca de 20 sacos com 60 quilos de arroz cada. Em
virtude da manifestação, uma fila de quase 1,5
quilômetro se formou nos dois lados da rodovia.

O presidente da Arinca (Associação dos Ri
zicultores do Litoral Norte de Santa Catarina),
Orlando Giovanella, explica que o excesso do

produto no mercado interno neste ano puxou
ainda mais para baixo o preço do grão, que já
sofre quedas constantes há cinco anos.

Para se ter uma ideia da desvalorização, em

2009 o preço pago era de R$ 30. Atualmente o valor

chega a R$ 19. "Só que as despesas de alguns agri
cultores chegam à R$ 25 por unidade", afirmou.

Segundo Giovanella, o governo federal precisa
garantir o valor mínimo de R$ 25,80 a saca para
que os produtores consigam sair do prejuízo. Ele
lembra também que os agricultores reivindicam a

suspensão da importação do arroz do Mercosul e

a redução da tributação sobre a produção e insu
mos agrícolas, como maquinário e óleo diesel.

Desespero

� 'r-

Integrante da Arinca, Everaldo Sprung não

,

tem esperanças para quitar as dívidas adquiridas
'

,

este ano. Ele explicou que os produtores preferi
ramvender o arroz colhido este ano por um preço
menor do que esperar do governo a garantia de
mTI preço mínimo para a saca e COITer o risco de
não comercializar o produto. "Decidimos vender a

colheita para não aumentar o valor que devemos".
De acordo com ele, se o governo não criar políti
cas de incentivo no setor agrícola, os pequenos
produtores irão desaparecer. "Muita gente não

quer que os filhos sigam no campo, pois não vale
o esforço", lamentou. Este é o caso deAdirAntonio
Venturi. A família vive da rizicultura há três gera-

.

ções, mas por causa das dificuldades, Adir não de

seja que a tradição siga adiante. "Estou fazendo o

possível para que meu filho não fique na lavoura.
,

A dificuldade é grande demais", comentou.

Na próxima semana, aArinca se reúne com as

demais associações de rizicultores do Estado para
preparar um documento contendo as reivindica

ções dos produtores, que será encaminhado aos

deputados federais e senadores da bancada cata

rinense no Congresso Nacional. Santa Catarina é

responsável por cerca de 10% da produção de ar

roz dopaís e oVale do ltapocu possui cerca de 1,8
mil famílias vivendo da produção do grão.
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����gociação com prazode
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JFeira irá comercializar

itens da agricultura

Informe Câmara de Vereadores
, de Guaramirim

Quem passar pela Ro

doferroviária, no Centro de
Guaramirim, neste sábado,
não pode deixar de aprovei ..

tar a oportunidade de com

prar produtos da agricultu
ra local a preços acessíveis.
É que hoje acontece no mu

'nicípio a primeira Feira do

Agricultor, um espaço 'para
expor e comercializar itens

cultivados pelos produtores
rurais da localidade.

De' acordo com o secre
tário municipal de, Ag�i,cul
tura e Pecuária, João VaI-

demiro Dalprá, a intenção
é repetir o evento todos os

sábados, entre 7h30 e 14h,
no mesmo local. "Quem
participa são os agricultores
ligados à cooperativa. Esta é
uma maneira de fazer a ex

posição e a venda dos produ
tos deles, um incentivo prin
cipalmente aos pequenos'
produtores", afirma.

Segundo ele, durante a

feira serão vendidos legu
mes' embutidos, queijos,
frutas, verduras, entre ou-

o

tros produtos.
, .

• Pedido de conse�o das cqlçudCls na R ' df� T��
• Pedido de m-::tadame é �ola nas 1�(1íi(;JÓdes de P�an

Joime de Ávila, ,1 ,i

• Pedido de troca do toldo 1'It1 Pronto S�g�r��o Hospital
pelo vereador Diogo Jvocke$, ,

"
"

,+ > i
• Pedido de tratolllento,e (ohdições que favo�çam o empréiin

vereador Gilberto Juncke:;., .'
.

', ... ,.

'.
.
/

'

< i
• Pedido ii prefeitura para (OOStl�uçfio de Capela Mortuária no Bairro

pelo vereador Osni Fortunoto.
• Pedido de sinalização no RodoviaSC-413, Bairro �io Bronco,j

Vila Carolina, pelo vereador Jalrtle de ÁvHo:
,

• Pedido de isenção do ITR e IPTU paro f�fnílias atingidas pela'
Ccubi Pinheiro, Andréa Verbinem e Jaime de Ávila. ,,�'

"

Entre no portal www.cmg.sc.gov.bl..
acompanhe a atuação dos vereadores

e mande sua opinião. Sua participação
'. é muito importante péra ;'iJs:

Câmara de Vereadores,

.Guaramirim
Cidadania em primeiro logar

.I-
'1'
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A- Lunelli criou exclusivas malha.s com - SEDA' em sua composição,
. �

garantindo toque ultra macio, aspecto contemporâneo e sofisticado.

Silvia Kila redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

Corupá, de ontem·
Esta semana o município de Corupá fes

tejou no dia 7 de julho mais um aniver
sário de colonização, pois considera-se a

data da chegada dos primeiros imigrantes
na localidade, no caso, os imigrantes Otto
Hilbrecht e seu filho Wílhelm.

Karl Fabri, diretor da Sociedade Coloni
zadora Hamburguesa, posteriormente de
nominada Hanseãtica, adquiriu do gover-'
no de Santa Catarina em maio de 1895 em

torno de 635 mil hectares de terras e passou
a vender os lotes aos imigrantes europeus.
Além dos Hilbrecht, temos entre as primei
ras famílias imigrantes: Ehrhard, Rõsch,
Groth, Mischka, Rosenberg, Herrmann,
Dahms, Müller, Rücker,haupt, Wulf, horni
eh, Zimermann, Duwe, Schwartz,

Em .1907 a região pertencia ao municí

pio de Joinville e em 7 de julho o superin
tendente Alfredo de Oliveira criava através

da Resolução n° 124 os cargos de intenden
te distrital e fiscal de Hansa, mas somen

te em 22 de agosto de 1908 pela Lei nO 7 é
criado o Distrito de Hansa Humboldt. O

primeiro intendente foi o Sr. Ernst Rücker,
Seu desenvolvimento também esteve

vinculado à abertura do tráfego da ferrovia

que ligava São Francisco do Sul a Mafra e

Rio Negrinho. Mas não alcançou a grande
progresso, pois muitos de seus habitantes
foram trabalhar na rede ferroviária, deixan
do para seus descendentes o objetivo de

ampliar a economia local, conforme relata
do por Gerhardt Herrmann no livro "Hansa
Humboldt ontem, Corupá hoje".

..Com a instalação do município de Iara
guá em 1934, Hansa passou a ser Distrito

deste, sendo que em 1944 teve seu nome

alterado para Corupá. Em junho de 1958
foi emancipado.

ARQUIVO HISTÓRICO
.

• Nomeado Alfredo Fiedler para
encarregado do Posto Fiscal de Jaraguá.
Substituía o Sr. Osório Soares que havia

J , , J , ; 'pe-dido exoneraçãn'Correio de Povo de 30
de julho de 1927.

• 'J �Corupá - década'de 48
Avenida Getúlio Varga

Lunelli
www.funelli.com.br

'f·

-t,

Construtores ele Jaraguá, ,

Semana passada publicamos uma foto da casa de Anton Zahler, situada na ""

Rua Bpítãcío Pessoa, considerada Patrimônio Histórico de nossa cidade;
O leitor Loreno'Hagedom nos auxilia com algumas informaçõespreciosas
sobre esta éasa:'Anton Zahler exercia as fruições de guarda-livros"; contador
e sócio de uma empresa de transportes. Contratou o serviço dos senhores'
Gustavo Augusto Ferdínando Hagedorn e seu cunhado Max Hoepfner para ..
a construção da casa. Toda a criação do bem imóvel ficou ao encargo deles.
Não existiam ainda os engenheiros civis e arquitetos, e eles eram então
substituídos pelos construtores.

Foto da casa de Anton Zahler sendo
COIISInúda. Gustavo Hagedom .

(segando da esqUerda para direita)
e à direita, de guarda.pó branco, o

proprietário Auton Zabler. Acervo

particular de Lore� Hagedom

Notas antigas
• o Cinema Central acaba de firmar contrato

com a Empresa Cinematográfica UFA de
Berlim para "focalização" de seus filmes em

Jaraguá No dia 17 de julho de 1927 estava'

programado o filme "Varíete" e para o

domingo seguinte o filme "Pedro, o corsário".
Correio do Povo de 16 de julho de 1927.

Médicos e la�ma�i;liea�':,"
Que o distrito deeJaraguá necessitava de mais, méaicos.
'a populaçãô daquela époçasabia ê seb,tfatoda vez que'
adoecia a1gurii,entê.qtrer!:�(IMuitos llléaicos,!?as$3vam péla .'

_ localidade, alguns yisit'!Vàin semanalmente oujneíisalmente-
-atendendo nasfarmãcias'locaís,

.

.

Em 1927 aqui estava instalado o.Dr' Fritz Weiss, com a (l evida
autorização do Estado e da Superintendência de Joínville.
Mas isto não contento II um dos farmacêuticos mais novos,
pois começou a perder muitos clientesque se dirigiam a elé,
que prescrevia.remédios como se médico fosse.

'

O jornal Correio do Povo denunciou, houve processo.
Muitas pessoas naquele ano escreviam para o jornal
dizendo dos prpblernasde saúde sanados pelo médico
Dr. Weiss e que era importante para o Distrito sua
permanência, 1I1c1\l8�ve construiu clínica médica: Algum
tempo' depois passou a trabalhar para a-Rede Fetroviária
local. Logo após não aguentando.mais as falsas denúncias, .

foi residir em São Paulo, onde clínícoú em diversos
, ,

I J i hospitais até-faleaer-era ....1962., j � . .I I I ".). J , '" J.�j''''l.1. ,,' "J,J�

• A polícia estava realizando diversos

procedimentos para impedirque ladrões
assaltassem os trens que circulavam na

Linha São Francisco. Vários fatos haviam
ocorrido e em julho de 1927 foram
realizadas algumas prisões. Correio do
Povo de 30 de julho de 1927.
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Sacolas plásticas no
:llvn 11:1 ,polA,n,l:icll,';, ê.·i;",�>" .; .. ,,:;

Projeto de lei que sugere proíbiçãodo'"
I i '.

(fegrãdà�é�:(que'laiÍibém�seHa umá ;. (';"

.

I dívíd
.. -

G
. . alternativa, alega Junckes.

ma�ena IV! e opnuoes em uararrunm

MEIO AMBIENTE

GUARAMlmM

DEBORA VOLPI

Oprefeito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt, deve vetar o projeto
de lei aprovado pela Câmara de Ve
readores que propõe a proibição do
uso de sacolas de plástico no muni

cípio. Ele alega que o Estado deve

legislar sobre questões relacionadas .

ao meio ambiente. O projeto de au

toria dos vereadores Diogo Iunckes
(PR) e Caubi Pinheiro (PDT) agora
precisa de seis votos p�a que o veto

do prefeito seja derrubado. "Vamos
conversar com os vereadores e lu
tar para que este veto seja rejeitado.
Porque acredito que é um projeto

importante para o meio ambiente, e

para o município", defende Iunckes,
Enquanto a lei não sai do pa

pel' o assunto divide opiniões e é
alvo de polêmicas. Os defensores
da mudança dizem que.a intenção

.

é conscientizar a população e aos

poucos substituir as tradicionais
sacolinhas pelas retornáveis ou

por modelos oxibiodegradáveis,
que se decompõem com mais fa
cilidade. "Ieríamos dois anos para
trabalhar com foco na conscien

tização das pessoas. Não quere
mos impor, proibir. Queremos ir
mudando o comportamento das

pessoas para que usem as sacolas
retornáveis, ou o modelo oxíbío-

Na prática

Clientes
•

opmam
sobre o tema

� Os consumidores, acos-
:;:_ t{�
;;.

"'. t tümados aacumular sacolas
.",.. "'il'�dl.R1jj{U-4 au 1SUpta luta \...i1UU,

afirmam que seria compli
cada lidar com a proibição.
"Acho importante pensar no

meio ambiente. Mas para
mim, é difícil não usar as

sacolas. Já estamos muito
acostumados com elas", diz
Katiline da Rosa, 15 anos.

A operadora de Máquinas,
Mariane Bellegante, 28

anos, também se diz con

fusa com a mudança. IINão
'"

consigo deixar de usar, até

porque utilizo em casa, para
colocar o lixo. Acho que
cada um temque terconsci
ência, se nãoider parà�aban-.N .. j..... iJ:_".
donar as sacolàé, quem sabe
diminuir a quantidade que
se usa. Porque se parar para
pensar, quase toda embala

gem que compramos é. de

plástico", argumenta.

No maior supermercado da ci

dade, as ações para estimular o uso

das sacolas retornáveis já come

çaram, antes mesmo da lei ser dis
cutida na Câmara. "Estamos ofere
cendo a sacola retornável de TNT

por R$ 2,99. Para nós é lucrativo,
porque nossos gastos com sacolas
de plástico, no mês, chegam a R$
5 mil. É um custo muito alto para
a empresa", revela o chefe de loja,
Eduardo Martins Mendonça. Se

gundo ele, a adesão por parte dos
consumidores ainda é pequena. IIÉ
um processo lento. Percebo que os

idosos são os que mais usam a re

tornável, que na minha opinião, é a

sacola ideal", comenta.

Em um supennercado de Guaramirim são oferecidas sacolas retornáveis, mas sacolas de í)1ástico ainda são as mais usadas pelos çlieDtes

qumuco especial para se que- Segundo ele, as pessoas têm impacto ambiental para produ
brar em minúsculos pedaços, visto as sacolinhas como vi- zir um quilo de alimento, com

que continuam sendo plástico, lãs, quando deveriam utilizar combustíveis e lubrificantes das
contaminando para sempre o com consciência todo tipo de máquinas agrícolas e transporte,
meio ambiente. Pois estes pe- plástico. "Veja quanto plástico fertilizantes, agrotóxicos, é mui
dacinhos não poderão mais ser é usado para embalar os mó- to maior do que o causado pelo
removidos tão facilmente de 10- veis, roupas, eletrodomésticos descarte de milhares de sacolas

S�i�2��J2rpP!iePR�:�Ju�YHE�;... .Iú_; v;_�;.,B�odutos de s_l!p��m��c5ld._Q:. O
_ .p.�ticas", conclui.

_. i qCII}!1iIJl L"lfl li ,illíii:J �':.ãI ' L'i�·''''.rt
..

Ambíentalísta 'diz que "lei é absurda"
O ambientalista da Ong Rã-as alternativas existentes são

bugio e doutor em Física, Ger- mais caras", afirma.
mano Woehl Junior, possui for- Segundo ele, as chamadas
tes críticas à mudança. IIÉ uma sacolas oxibiodegradáveis não
lei absurda. Vai prejudicar ain - são ecológicas. "Podem ser mais
da mais o meio ambiente e lesar poluentes do que as sacolas plás
o consumidor de Guaramirim ticas comuns. Trata-se de um

que vai pagar a conta, porque, .materíal..plástico com u� aditivo
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33.990

COMPlE.TO
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52.990
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• Ar condicionado dígital • AirBag Frontais
• Cd player com Bluetóoth • trio ElêtricQ ,
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o CORREIO DO POVO

Preparação intensa no teatro
Ensaios para montagem de "O Inspetor Geral"contam

com exercícios de biomecânica e expressão vocal
JAMGuA DO SUL A produção começou em ou

,

tubro do ano passado, mas os

.ensaios começaram apenas em

março. Desde então, os atores

estão passando, por um preparo
intensivo, nos princípios da "bio
mecânica teatral", um sistema

.rle educação física para atores.

Umdos preparadores doelenco,
Marcelo Bulgarelli explica que o

,

método serve para desenvolver a

capacidade física do artista, para
auxiliar no processo de criação.
"Agora estamos preparando os
atores e pensando em como pas
sar esse preparo para a cena", co

mentou. Natural de Porto Alegre,
Marcelo veio a Iaraguá varias ve

zes para auxiliar nos ensaios.

DA REDAÇÃO

Grupo de' Experi
mentação Cênica
(GPoEXl da Scar

.

»Ó' �'"
esta preparan-

,

do um espetáculo
muito especial para

o mês de aniversário: a primei
ra montagem jaraguaense da

peça "Rígobello - O Inspetor Ge
ral", baseada no texto do russo

Nicolai Gogol. Estrita em 1836,
a peça lida com um jovem aven

tureiro confundido com um

oficial do governo federal pela
administração corrupta de uma

cidade do interior..

"

Alémda biomecânica teatral,
a peça utiliza também técnicas
de projeção de imagem para
montar os cenários, e o prepa
ro dos atores incluiu oficinas de

expressão vocal, tai chi chuan,
pilates e acrobacia, entre outras

atividades desenvolvidas com

professores convidados de Porto

Alegre e São Paulo.
A montagem da Scar passa a

trama do interior russo no sécu
lo XIX, para uma pequena cida
de catarinense na década de 30.
IIUma cidadezinha que pode, ou

não ser Iaraguá do Sul", conta a

produtora, Ana Paula Machado.
Além do texto original, a adap
tação se inspira em um persona-

gem "curioso" da história cata

rinense - Alberto Rigobello, um

golpista que passou pela região
do Vale do Itapocu na década de

"

30, enquanto era procurado pela
'

polícia em Joinville e no Paraná,
e que agora serve de protagonista
para a peça.

.

Para o ator Maykon Iunkes,
mesmo tendo quase 200 anos, a

trama continua atual, "O tipo de

corrupção que se vê no país hoje
em dia é muito parecida com a

que se tinha na Rússia quando
Gogol escreveu "O Inspetor Ge

ral"", explica, notando que as

relações de poder e influência
continuam entrelaçadas com a

corrupção e o suborno,
A montagem de "O Inspetor

Geral" estreia no dia 29 de julho,
no Grande Teatro da Scar, e fica
em cartaz até o dia 2 de setembro.

A melhor empresa com

as melhore marcas.

Projeto. Instalação. Manutenção
...
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. (Fig,) Sem igual/Tribunal de Contas do Municí-

p� ,

2. Emitir a voz, falando ou cantando / Sufixo: pe-' "
.:
�

,
�: 'o; i:';: I

VERTICAIS
1. O músico Silva (1905-1978), de "Antonico" / Fa

mosa música e álbum de Gilverto Gil
2. Lua, em inglês / (Fig,) Falta de reação, de inicia

tiva
3. Um automóvel da Volkswagen / Subterrãneo de

uma igreja, frequentemente transformado em se

pultura
4. Meia". arcada / Burlador, trapaceiro
5. Que teve a agressividade aumentada / As iniciais

da cantora Pittman
6. Que não é nova / Uma famosa operadora de car-.

tão de crédito
.

7. O símbolo químico do tecnécio / O mais famoso
foi Lampião

8. Ruído prolongado e desagradável/O ator norte
americano Kilmer, de "Batman Eternamente"

9. Assar carne em grelha de vara / Correia com que
se prendem e por onde se conduzem as bestas,

",'
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PREVISÃO DO TEMPO

DIVIRTA-SE

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.

Sol

,
, .

.domíngo terá a presença de sol O começo da próxima semana será
entre algumas nuvens. Na madrugada de tempo estável com predomínio
a nebulosidade'aumenta em algumas de sol entre poucas nuvens devido
áreas do Estado com possibilidade a uma nova massa de ar frio no

MARAVILHAde chuva também na manhã de
,"'�

sul do país, Temperaturas baixas. o dia será de sol entre

domingo, melhorando no decorrer dci:� No decorrer dos dias, o período nuvens em Maravilha,
no Extremo-Oeste

"��" dia. Temperatura baixa com fonn,�ção continua seco, mas o frio deve ser do Estado. A manhã .

,
"

d d
'

al d E d
'.

.

1
-

d começa fria, com ,
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O dia será de tempo
estável com sol entre

nuvens em Santa
Catarina. Temperatura
baixa com formação de

geada nas áreas altas
do Estado, se elevando
durante o dia.

JAlJAGUÁ DO SUL E REGIÃO ... '

HOJE
MíN� toe
MÁ)(: 19°C

DOMINGO '-,.
MíN: 11°C.

MÁX: 22°C_

SEGUNDA
MíN: 17°C

MÁX: 23°C

CHAPECÕ
... .. '

8° 19°

TERÇA
MíN: 17°C

MÁX: 26°C

• NOVA· vi. z:

• CRESCE,lIITE ,,�n: ,

.; \,

CNEul , 15/1', 1
L, � r", .,I �.'� oi

'Mi(tGP4lI'J'E,."?31'7, 'r.5'i1

-c-:

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

""Nublado Trovoada ",-

_ �
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beatriz.sass�@terra.eom.br I 4784330306
RONALDO CORRMIDNULGAÇÃO

Liquida
Aloja Lua di

Pano, que fica
ali no bairro
Amizade, está
com descontos
de 40% a

60%. Boa

oportunidade
para as

mulheres
renovarem o

guarda - roupa
de outonal
inverno ainda
dentro-da

. estação.

I J ilt}'Ji!Neste sáb��o ocorre a e.leição da Rainha do Estudantes, 2011, �o
.

i. L
. Clube Atletlco Baependi, as belas que concorrem ao título sao:

TarsiIa Mariano da Silva Beltrame (Colégio Marista São Luis), Rafaela Raola E1eutério
(Instituto Educacional Jangada), Érica Sandy Masson Nienow (EEB. RoIancI H.

Dombusch), Alexandra Oenning (EEB Prof». José Duarte Magalhães), Bruna Kalatai
de Morais (II Alberto Bauer), RafaeIIa Karina de Andrade (Colégio Bom Jesus Divina

Providência), Franciele JgUana Kath, (IIPrfO Heleodoro Borges), 'ft1ayná Maass VoUes

(EEM Darci Franke WeIk), Maria Caroline Souza Pereira (Colégio Evangélico Jaraguá),
ADe CaroIine Galo (EH Prof» LiIia Ayroso OechsIer), GabrieIIa Moretti Gadotti, (Senai),
Jeine SâmeIIa de Castro (EEB Prof» Giardine Luis Lenzi), Diovana Manuela Ockner

(Centro de Treinamento Weg), Danniele dos Santos (EEM Abdon Batista) e Aline GIz
Chiodini (Centro Universitário • Católica/SC)

'i! \) [I] ,I Suelen Marcondes Schuh e Wagner Pereira
de Souza felizes com o um ano de namoro, dia 4 '

DIA 9
' P_R_O'_G_RJUVIE__-S_E_! DIA 10

sALÃo DO JUVEHTUS
Galinha com Polenta entre amigos, a partir

das llh30. Som da banda Os Velhos.
Valor por pessoa: RS 15. Toda renda será
destinada ao tratamento médico do Jgo

no Hospital Sírio Libanês/SP.

IGREJA LUTERANA -

Ilha da Figueira
Carreteiro Moda & Design a partir das 11

horas. Ingressos a RS 16. Promoção dos
acadêmicos da 5a fase da Católica/Se.

SEMINÁRIO SAGRADO

CORAÇÃO DE JESUS - Corupá
A 8a edição do Bananalama tem na

programação além de shows esportivos
e musicais, dia 9: show de Chitãozinho e

Xororó e dia 10: Laluna & Vinícius.lngressos
a venda em Corupá na Lola Modas,

Fama Motos e Posto Isac. Mais informações
no site wwwbananalarna.eorn.br ou pelos

telefones 9962-3187,3375-3252.

ESPAÇO DO OCA
Showdas bandas Don Caponecom seu blues
inconfundível e ainda o som da banda Sopa

de Ferrugem. Ingressos a RS 10.

RECREATIV1J;,DUAS RODAS
Jota Produções tr�z Jiãr.p Jaraguá show
nacional com Ricky\"illen, tour"Sei lá';

músíes'da r)'(�vela}ii'ti-ti da Rede Globo, a ,

partirci�24*,�'Jlm ões:8817-0965.

CURUPIRA - Guaramirim
"Baú do Rock Monsters of Metal V" com . '

as bandas Em Ruínas (SP), trazendo o

lançamento do 10 álbum "From the Speed
Metal Graves'; e as catarinenses Flash

Grinder, Battalion, Fuzilador e Damnetion.
Início às 22 horas. Ingressos somente no

local a RS 10. O dinheiro arrecadado no

evento será revertido para a reforma da
estrutura física do Curupira.

SACRAMEHTUM PUB
"Arraiá do Sacramentum!" a partir das 20

horas com quentão, pinhão, algodão doce
e pipoca, além, é claro, de muita cerveja!

Quemvai animara noiteéo músico Fernando

Borgmann, acompanhado de convidados.

THEWAY
Fuel Eventos promove show do quarteto

.

de música eletrônica Spyzer com a tour

"Hey Yo.u"2011. No warm up DJ Bibber

Andreatta.lngressos antecipados
na Upper Man (shopping).

LICOBM
Rock com a banda Busted, covers de

Rage Against, Foo Fighters, Audioslave, ,

John Mayer e muito mais.

SCM
O Instituto Federal de Santa Catarina -

Campus Jaraguá promove exposição dos
trabalhos dos alunos do curso de Produção
e Design de Moda. Na programação, mostra

de looks conceituais, desfiles, além de

apresentações de dança e música. Será a

partir das 19 horas e a entrada é gratuita.

SCM
The Platters, o maior grupo vocal americano

dos anos 60 em única apresentação,
às 21 horas, no Grande Teatro.lngressos:

Setor 1 - RS 80 inteira e RS 40 meia;
Setor 2 - RS 60 inteira e RS 30 meia;

e balcão - RS 50 inteira � RS 25 meia.

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
Baile de Férias com escolha da Rainha dos

Estudantes de 2011.lnício às 23 horas
com animação da Banda Trânsito Livre, de

Apucarana, Paraná. Ingressos antecipados:
sócio RS 15; não sócio RS 20, na hora serão
cobrados o valor de: sócio RS 20; não sócio

RS 30. Mais informações: 3371-0222.

MOVING UP . Sehtoeder

LICOBAR
DJ Diogo Lima faz o som na casa.

LONDONPUB
Fernando Lima & banda. Ingressos somente

na hora a RS 5 feminino e RS 15 masculino..

UNTAM LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e domingos e

double chopp terça a quinta, das 19 às 21 h.

ARMAztM PUB -

Massaranduba
Pagode Vip a partir das 18 horas com show
do grupo Força Maior (Balneário). Ingressos

somente na hora a RS 5 elas e RS 10 eles,

DIA 13
CENTRO CULTURA DA SCM

Aula Abert, às 20 horas, oportunidade para
conhecer as atividades oferecidas pela

entidade, onde cada curso um fará uma "aula
demonstrativa': Valor do ingresso (ajuda de
custo) é de RS 6 adulto e RS 3 para crianças.

Bazar
Neste sábado, na rua Jorge
Czerniewicz, 497 (fundos), das
14 às 17 horas, ocorre bazar
beneficente promovido pela
Associação de Amparo ao

Carente "Casa do Caminho".
São echarpes e artesanatos para
cozinha como panos de pratos
e parchwork diversos, vendidos

para arrecadar dinheiro que
será usado na aquisição de
enxovais 'para bebês e mães de
baixa renda. Mais informações:
no telefone9922-8076 (Lídia) .

AGENDE-SE
Baladas e shows para anotar ejá
garantir o ingresso: • Dia 15, no

London Pub, shoui com a banda
Dazaranha e dia 23 a cantora

Juliana Barbosa se apresenta na

festa Friends. • Dia 15, noEspaço
do Oca, VladV. • Dia 22, na Scar,
Almir Sater. • Dia 23, na The Way,
o duo eletrônico Vácuo Live.

Especial Sessions com os DJs Tay (sexy ,;. .
... i;.ê���toseôijrRÂsô'tç6E$·' ," \L

•

> ,: }�Ot-jI)()N .3055"oOQS.SIER HAUS.3275i4866;
funk) e mais dançarinas, Jhonz Muller (house SÀtRAMEN'I'OM·PUB.331o.,,727.ARRlSA�33�1�1160/ i

/progressive house), Marcelo Luis (electro j'�I)At;ENACHOP�EtoZINHA�3tl,S5·3058 .. ;l.
LONDON PUB �AÇOOO�f�37(}916(r'ZU�SCHLAVCH� ,3376'482:2.

comercial), Adrian P. (hip hop), Rafa Nicolodi . i.'UC()BARi30?40855�KANTANlOUNqE.33.?11$84,. >'

Balada Anos 80 com som da época em uma (house /electro) e Rafael Ravanelli (tech / ENOTEQ\DE(;AN'tER�337Q:02�º.MºVlNGU�.885�3a9. comemora aniversário dia 9
SEVEN CHOPERlA. 9951 '4497: MR. BEEF· 3275�2230.·

seleção especial qepJs.lngre!i�Qs,?�m�nte " house). Surpresas durante a noite e d�es�e .'" ••....• ' .,CA�ÇARÍA�Gí:lADOC� �3371�89�2.:: ,

. <
.

e se,..s pais Ivo e Simone lhe
na t1Qrãá'RS1S.fe.ihininoe RS.Jl1�;i'��9���.1!�.... tequila free para elas att��4�-� ?'J)') �1)�1DVI�OS.8433'Q083:eATUAMUS1C.��p8�JflJ>��Q.Pá�;'�..itas felicidades

� .,,"'�"v:. Irt�k,! � C;;�al't-.lill � • Ji.
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.-Berltn
ambientes

wwwberlirnarnbientes.corn br

;��t .

'. Moa Gon9alves
MAURICIO HERMANN

Pizzas e Massas
(47) 3370 a 3242 -WSP�RíJ"(:fI ()l7

Troféus e Medalhas
3275-4044

Rajam Ila�líes!
o: fotógrafo Mauricio Hermann hoje vive

mais nos corredores dos eventos da moda
que na própria casa, com tantos convites das me

lhores festas. E o moço não pára. Dia 24 de julho,
tem a Stammtisch, dia 31, a Noite de Gala, no Ba

ependi. Os flashes vão rechear as páginas da re

vista Nossa, na edição de agosto.

Vai perder?
O inverno de 2011, pelo que vemos, vai demorar

para acabar, menos nos cabides das lojas. A bola
da vez é a sofisticada DonnaAnna Boutique, das

amigas Juliana e Tatiane, que começou a torrar tudo
dos cabides, com descontos de 50%! Vai perder?

Show nacional
Hoje à noite, na Recreativa Duas Rodas, vai
rolar o show tão esperado do cantor Ricky
Vallen, considerado pela crítica brasileira como

um dos melhores intérpretes da música popular
brasileira. Vale a pena conferir.

Ah. como eu tô bandida!
Pois é gente, programinha agora para sábado à
noite só pré-night, ou depois do Zorra Total, na

TV Globo. O povo caiu de amores por Valéria - a

bandida do metrô e sua amiguinha de cena, a

Janete. Imperdível, Cacá Pavanello é um deles.
Não perde uma série.

IOVEIS. Ilaplta
TIM.TIM Silvia Reis brinda na

inauguração da loja Lafayet

Gringo
Uno, dos, três ... catorce! Para
os fãs de carteirinha do cantor

Julio Iglesías, ele vai voltar a se

apresentar pelo Brasil antes do
ano virar. O gringo vai cantar

sucessos antigos e' músicas novas

do próximo disco. A turnê sem data
definida seguirá por várias capitais
brasileiras. A gente só não sabe
dizer ainda se Floripa vai estar no

roteiro. Aguarde. CHÁ Luciane Panstein com as amigas, durante o chá de Iíngerie, na Arweg

moagollcalves@lletullo.com.br

Faz sentido
IICom tantas tampas de bueiro
indo pelos ares no Rio, o

carioca já começa a sentir
saudades do tempo das balas

perdidas da cidade".

Recaída do ano
Recaída com beijos cinematográficos, durante a noite

inteira, aconteceu entre um ex-casal jaraguaense. Ele bem
conhecido na área empresarial, e ela da saúde. Foi durante
os festejos do 8° Bananalama, Dizem os mais chegados
que os dois são apaixonados.

'TE CON'li�
10 empresário Renato.

"

.. .j����erger, daBell:A[te;
também emprestou a

marca da sua empresa para
a 11 aFeijoada do Moa, que
acontece dia 20 de agosto.
Mariana Lopes, Laurinho

·
Pontes, Maristela Porangaba

...

� Sola Raphaela sempre
juntos nas melhores baladas! c

• Um conhecido
empresário da cidade está

desaparecido das áreas
sociais. Seria muito dizer
que deu recaída e voltou

· para os braços da amada?
8êrià! Então, deixa quieto!

DIA DO SIM Regis Portanova e

Sinara Ramos estão ultimando
os detalhes do casamento

•Depois de várias
intestigações, Paulo

· r;Jhiodini, Alcides Pavanello
eMiro Maba descobriram

....... (iôndê. Cacá Pauanello.
·

,:o cabelo. J)iz�t!J que;;'
......... /,

;as madeixasga1!�a7n
, .gl(n(Jô tom no famoso
talão de beleza Iuüo'Dê .

Eeon, em Floripa.

• Q meu abraço de hoje c�ío
energias positivas vai
Ta ógente boaCarlas Fqdi.

�le também acompanha a
· Coluna todos os dias.

'VIDa'coleçAQ
debelaS'

frases .é 11DI

tesouro .. nuds
apreciável,'
'do,queas
riquezas.."

• Charmosona, sempre
alto astral e simpática,
Ráula Gati circulou, na

l1;�intqJeira , à tarde, p�la
.q;onfeitaria Bela Catarina

• Quem levou a queda
do ano foi uma senhora
morena em recente evento
'badalado. Tomou umas)

tropeçou no tapete, caiu de

quatro no meio da sala. foi .

•.
c.

jri "uf.l1, isson..

Buxixo
A bomba da semana é a

festa bunga-bunga que
dois vereadores da região
promoveram numa área
de festa de um empresárío
conhecido. Muito louco! Os

.

vizinhos viram, fotografaram
e estão espalhando o

frege pela cidade. Por

favor, urgentemente nossa

espumante Cave Pericó gelada!

Cheers!
Continua firme e forte o romance dos

apaixonados Célio e Tânia Lange, que
quinta-feira comemoraram 21 anos de
casamento. O casal amigo está vivendo
a vida um para o outro, pois juntos eles
sabem que serão felizes para sempre.
Valeu mesmo, amigos. Estamos todos
torcendo daqui para a felicidade e união
desta bela família para sempre.

• Quando o amor quer
falar, a razão deve calar-se.

(JEAN-FRANÇOIS
REGNARD)

II. Çom essa,fui!

BELAS Daniela PasquaU e Andressa

Theodoro, na Confeitaria Bela Catarina

Dica de sábado
Convidar os amigos e saborear as delícias
da Confeitaria Bela Catarina. O espaço,
hoje, está sendo frequentado por quem
tem o fino paladar. Bom demais!

. Onde .comer bem
'em Jaraguá
No restaurante Mime. A casa

possui um buffet com mais de 60
variedades de comida.

MAURICIO HERMANN

•
,

"f; '�,.
ii, i,

.", 1.. 'i
:\''i.,

�\.' .

""_ \',

COQUETEL Jeane Sclunitz com o marido Lindomar
Cizeski, quiDta,..feira, na inaúguração da Lafavet.
Loja espeçializacla em móveis estilo europeu
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DOLIV:�
BALANÇO

Expectativa
maisdoque
alcançada
faltando dois dias para a Feira do Livro

.. acabar, livreiros se dizem satisfeitos
..... -.-.,;

..�:

iARl:lGUÁ DO SUL

-CELLY ERDMANN I'

oje é amanhã,
Esses são os dois
últimos dias da

quinta 'edição da
Feira Cio Uw:o de

Iaraguá d�'·Sul. .

.mtrando no ritmo de' despedi-
., la,

.

as livrarias que apostarampo
.

.ventojá começam a cóntabilizar
, IS resultados dessa verdadeira

-, maratona literária e, por enquan
to, o saldo é positivo.

Conforme Tiago Assunção, res

ponsável por um dos estandes, a

intenção era divulgar a marca e en

trar em contato com o públicojara
guaense. Isso porque a empresa está
sediadá no município de São Bento
do Sul e, pela primeira vez, desceu
a serra para fazer parte do evento.

.

Mesmo sem muitos parâmetros
comparativos, à balanço parcial é
motivo de sorrisos. Segundo esti
mativas, foram vendidos, no míni
mo, dois mil livros infantis tabela
dos a R$ 1 e R$ 2. "Já repus quatro
vezes", comenta.

Nas .prateleiras adultas, o su

cesso ficou com os títulos 'Querido
John' e 'A última música, ambos do
escritor Nicholas Sparks, e 'A guer
ra os tronos', de George R. R. Mar-

tino No caso deste, para atender-à
clientela, Assunção precisou soli
citar o encaminhamento de mais

exemplares à loja na cidade-sede,
à fornecedora e à matriz no Rio
Grande do Sul.

Em outros dois estandes, a situ

ação não é �ui��diferente. De acor

do cõma gereniêde um deles, Otília
de Souza, a participação da livraria,
instalada. na Grande Florianópolis,
já está garantida na próxima edição
da feira jaraguaense. ''As crianças
sãp nossas principais compradoras,
além disso, elas incentivam os pais a

voltar", comemora lembrando que,
logo nos primeiros dias, as publica
ções da Turma da Mônica, assina
das por Maurício de Souza, esgota
ram nas prateleiras. Mesmo assim,
os pedidos não cessaram.

Animada com as ofertas en

contradas, Fernandá Rader, 17,
reuniu uma pilha de livros interes
santes logo nos primeiros estan
des que visitou. "É difícil escolher,
são muitas opções boas", disse. A
vendedora também gostou dos
preços e da variedade de títulos.
"Achei coisas não tão comuns de
se encontrar", afirmou.

A Feira do livro, patrocinada
pelo OCp, está instalada na Praça
Ângelo Piazera, ao lado do Calça
dão. O acesso é gratuito.

ACESSÍVEL
Ainda tem livros
a partir de R$ 1
Basta ter em mãos uma moeda de apenas, '

R$ 1 para-conseguir sair da Feira com 'I,O:.��;\;' ',\�'
.

alguma nova aquisição literária. É issõ:""';����'
mesmo! Enquanto o evento' não acaba, os·

.

-

leitores'podem adquirir publicações'com .". .

, \

preços diferenciados aos encontrados nas c'
[ivrarías comuns. Para quem se interessou

A

ou duvida dessas promoções, a solução é
.

aproveitar o fim de semana e p;:tsse�r 'pelos
35 estandes ocupados por 13 'revendedoras .

vindas de diversas partes do p-§tadq*AJéJl!i
-

-
. -.'

dos valores reduzidos, as lívrariás' famoém ."�
dão facilidades, como o págà;}ento vi� .

'
..

cartão de crédito ou débito.

FIM DE SEMANA

Estandes agora
lecham mais cedo
Nesses dois últimos dias da quinta edição da
Feira do Livro de Iaraguã do Sul, o horário de
atendimento nos estandes será-reduzido em

�omp����g ao r�sta�te çl,,ªf.erria�a: Hoje,
por exemplo, as livrarias que partícípam do
evento abremàs 9h e encerram o expediente
às 19h. Já 110 domingo, data marcadapara a

despedida, opúblico pode visitar a e$tr�ttlra
montada na Praça Ângelo Piazera, no Centro,
entre as 10h e 113h, Vale lembrar que não há
fechamento durante o p�rl��O destinado ao

almoço. Além de oferecer títulos com preços
diferenciados, a iniciativa conta com diversas

atrações inclusas na programação. Confira a

agenda na próxima página.

INTERESSE
Leitora

assídua,
.: Fernanda

- 'Rader
"":';":

aproveitou
a feira parà
abastecera

biblioteca
de casa

KELLYERDMANN

. DIVERSÃO ' >

Contaqão de muitas histórias
A Feira do Livro é uma ótima oportunidade para os pais divertirem
as crianças. Isso porque, enquanto eles podem desvendar as livrarias
instaladas na Praça Ângelo Piazera, aos pequenos foi reservada uma

atração tão especial quanto. No auditório do evento, acontece a

maratona de contos do Sesc (Serviço Social do Comércio). Através
dela, diversos grupos do Estado desembarcaram no município com o _

intuito de encenar histórias ao público infantil. As últimas sessões de

contação estão agendadas para este sábado. O acesso é gratuito, __

, I

A Biblioteca PÓbUCI Municipal Rui BarbOSA
espIra sua visita, de segunda 4\ sexta das 7 às 19h�
e libado das 8 is 13h� na Av,. G@tuUo Val1al� 245"

JRRRCiUn 00 SUL
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DESTAQUE II
Nada tendo, decido-me a

criar. Brando a espada: sou

luz harmoniosa e chama

genial qQe tudo ousa

unicamente à força
de sonhar.

Mário de Sá.Carneiro
�
....; ")

FOTOS KELLY ERDMANN

kelly@ocorreiodopovo.com.br

Vai dar saudade
o corre-corre e a alegria
contagiante das crianças que
visitam a quinta edição da Feira
do Livro éalgo inesquedvel.
Não há dúvida: o contato diário
com essa energia toda deixará
saudade em quem acompanhou
cada momento dessa verdadeira
maratona literária. Isso sem

falar na espontaneidade, traço
palpitante do público infantil, que
não tem vergonha de indagar, de
chorarpor um livro, defolhear
qualquerpublicação interessante
aos próprios olhos, degritarde
susto quando alguém conta uma

história de suspense, enfim, de,
simplesmente, serfeliz.

o estande do O Corl'eio do Povo foi mesmo wna tentação para as crianças que visitaram
a Feira do Livro. Teve quem ficou entretido com as poltronas que imitam papel jomal,
outros interessados em descansai" e. ainda, aqueles que aproveitaram o espaço para

ler antes mesmo de voltar à escola ou chegar em casa. A versão infantil do diário. o OCP
Kids, aliás. esgotou já nos primeiros dias, tamanho o interesse dos pequenos.

KELLY ERDMANN

Sem noção
Alguns vendedores que
costumam comercializar desde
comidas como churros e pipoca
até brinquedos artesanais

aproveitaram o enxame de

crianças que a Feira do livro
levou à Praça Ângelo Piazera

para faturar mais. Até então,
tudo bem. Entretanto, também
teve quem só visualizou o lucro
e desrespeitou o público do
evento oferecendo aparelhos de
laser e até irritantes bombinhas.

Conta parcial
Conforme Renato Schroeder
Júnior, coordenador técnico
da Feira do Livro, até ontem,
ao meio-dia, o evento já
contabilizava a expressiva
marca de 50 mil visitantes
nesta quinta edição. O número
é quase 70% superior ao

volume registrado na primeira,
quando a soma chegou aos

30 mil visitantes. Os números
finais serão divulgados na

próxima semana.

Cinema
Além dos livros e das contações de histórias, o público também

pode aproveitar a Feira para assistir aos filmes educativos
exibidos em versão 3D pelo cinema instalado na Praça Ângelo
Piazera. Os ingressos custam R$ 5.

- - - - - - - - - - - - - - - �

[
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CRÔNICA

AMIZADE:
FACEBOOK

\ '

ClUlLOS HENRIQUE
SCBROEDER. tSCRITOR .

.'
_ ,

-{;: ""1,..ç. � ,.?�, ,f:i,?> ......
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/\ verdádeé que o GQrR�tahvismo invadiu a ami

l1iade, e nàda mais' parece tão sério, pois é mais
fácil dar um "curtir" no Facebook do que perguntar:
"e aí cara, como vão as coisas?" Eu também uso o

Facebook, mas principalmente como um substitu
to do MSN, e não como uma vida social paralela (o
que pode ser muito perigoso, realmente alienante).
O escritor e ensaísta Jonathan Franzen, num pe
queno ensaio chamado "Curtir é covardia" (você
pode ler o ensaio completo aqui: http://blogs.es
tadao.com.br/link/curtir-e-covardia/ ), provoca:
"

... 0 verbo curtir, deixa de ser um estado de es

pírito e passa a ser um ato que desempenhamos
com o mouse - deixa de ser um sentimento para
virar uma opção de consumo. E curtir é, no geral,
o substituto que a cultura comercial oferece para
o ato de amar", E continua: "se uma pessoa dedica
sua existência a ser curtível, entretanro., e se adota

qualquer máscara bacana que se mostre necessária
para atingir tal fim, isso sugere alguém que 'perdeu a

esperança de ser curtido por aquilo que realmente é".
Vocês já se deram conta do quanto é ridículo a

padronização das conversas? Pois .é, o país inteiro
fala do que saiu nos telejornais, do assunto do dia no

Twitter e Facebook. Todos viram zumbis. repetindo
as mesmas coisas, se comovendo com as mesmas

coisas, e onde está você? Onde está a diferença? Você
não é você; você passa a ser aquilo que ��,siste ou cur

te. Vai perdendo a capacidade de anali�ru:; rle pensar
sozinho, pois recebe tudo mastigadinho, a opinião
do analista político, do econômico, do cultural., Você
não é você... Você passa a ser o que curte, ou seja,
entrou para a lei de mercado, e fica apenas em duas

variantes: curtir ou

não cartir,

Hoje é tudo muito

rápido e funcional.
Binário. Sim/não.
Curtir /Não curtir.
Estamos nos distan
ciando dos animais

que descendemos

para nos aproximar
mos das máquinas
que construímos.
Não? Olhe ao seu re-

Estamos nos

distanciando
dos animais que

descendemos para
nos aproximarmos
das máquinas que

construímos.

o Itamar precisa encontrar um lar para esses gatinhos, crias de uma

gata de rua. Interessados podem ligar para 3376-3217

CLIC DO LEITOR

WW'W,_l,�,br

.

<*1'1!J.'1'}414i.

NOVELAS

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

leste fala para Abner que está grávida dele e o fazen
deiro se compromete em casar com ela. Naomi robô
comenta com Leandro Que Icaro a ameaçou, mas não
revela o motivo. Abner conta Que Celeste está grávida
dele e Júlia sugere Que pode ser mais um golpe.

. Sua Alteza Real, a princesa Mia
Thermopolis da Genovia, cujos
diários se tornaram sucessos

de venda, agora mostra ao

mundo inteiro seu primeiro
. romance - cheio de perigo,

, desejo e um amor que vencerá
todos os obstáculos. Finnula
é a caçula de seis irmãs e um

irmão na Inglaterra do século
XIII. Enquanto suas irmãs se

.contentam em fofocar sobre
maridos, crianças e afazeres
domésticos, Finnula é alvo de
comentários maldosos de toda
a vila por caçar nos terrenos
do conde e por andar por aí em

calças de couro justas!

• 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. Orsula dá uma

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

palácio e revela Que fugiu de Timóteo.

• INSENSATO CORAÇÃO
Douglas e Kléber se desentendem com Daisy e

ela vai embora. Alice insiste para Beto ir atrás de sua

secretária. Haidê conversa com Rafa sobre a escritura
da casa de Cortez. Lídia pede para Cecília ajudar Rafa.
Eunice decide fazer uma visita surpresa para Norma.

Douglas diz a Haidê Que vai tentar arrumar uma nova

profissão. Fabíola escreve para os amigos e Gabino
fica decepcionado por não ter sido lembrado. Marina
recebe a procuração para Que Raul represente Léo no

processo de divórcio. Pedro e Nando seguem Zeca,
Que é atingido por Ismael.

• MORDE E ASSOPRA
Lilian não concorda em se afastar de Alice e re�

jeita a oferta de Minerva. Tonica desencoraja Celeste
a tentar se casar com seu pai. Icaro conversa com

Naomi robô e ameaça desligá-Ia. Dulce desabafa com

Júlia e suspeita Que Guilherme esteja aprontando. Ce-
• VIDAS EM JOGO

Sem exibição ANIMAIS UNIDOS JAMAIS
SERAO VENCIDOS!

dor. Correria. Dinheiro. Tecnologia. Correria. Dinhei
ro. Tecnologia. Trabalho. Trabalho. Trabalho.Tudo é

mercado. As ideologias, religiões e partidos políticos
passaram a seguir as leis de oferta e procura. Todos
dizem aquilo que você quer ouvir, cada qual por sua

razão: seja seu voto, ou seu bolso. E você segue, segue,
gasta, gasta. E a concorrência se infiltrou em todos os

setores, já na escola se ensina a ser competitivo ...

9/7Este é o mundo que o "superconsumo" nos legou. Adriana Freitas

Onde se discute muito o futuro da tecnologia, e pou- AlaideVieira

co O ,meio-ambiente e como alimentar as pessoas
AlcidoBaumgartel
Alexandra Stotf

que vão morrer de fome. Onde é muito mais fácil cur- Anderson R. Gobli

tir do que pensar. E onde fica a verdadeira amizade? Andreia Marquardt
Aniceto Pedrotti

. Petrônio, no seu "Satirícon" (60 d. C) diz que Antônio L de Souza

amigo é o árbitro.das nossas ideias, sentimentos e Bricika Birch

opções. E continua: 110 amoigo não adula, acompa-
Bruna A. Saganski
Carla O. Demarchi

nha; o amigo não é irônico, aconselha; o amigo é Decio P. Lima

profundamente cumpridor da sua palavra, do seu Deise R.Zimmermann
Eduarda E. Lorenzi

compromisso com a pessoa definida dentro do GiuliaA. Aronês

processo de amizade." Guilherme Marschall

A
.

d
- . A. 1 A l' À IsaM.M.Ziemann

amiza e",naQ.trp,o,u,e., �eJ',Lr.e egaaa a c iques, ae.. n 'f, i� 'fsabella À. 6izeSkli II. It

.

mouse, pois é um instinto básico humano. Israel S. Borges

ANlVERSAlIlANTES
. Sara A. de Borba

Stephanie Braz

Tlffany M. da R. Bianchini

Willy T. Engel

Jonathan Barcelos
Julieta A. Pedri
Krismaira Rau Marcon
Leonir C. Demarchi

Na Savana Africana, todos os

animais se perguntam: "o que
aconteceu com a água?". A
água que vem da montanha e

escorre por um vale distante.
A sede, cada vez maior, se

transforma em verdadeira .

preocupação, especialmente
porque a última mina de água
restante é guardada pelas
manadas inimigas de búfalos
e rinocerontes. O valente Billy
e seu melhor amigo, o pacifico
e prequlçose leão Sócrates,
partem em busca de água. Billy
quer provar para o seu filho
Junior que ele é muito mais que
um suricato neurótico.

Ivanete R.,Campos
Jairo Felipe Prado
Jeférson C. Ruedger
Jefferson G. Laube
Joacir A. Martim
Jozeleto Lambrecht
Jurandir Zangheline .

Luis F. Kiatkosky
Luis F. Utpadel
Maicon Manfrini
Mareio A. Marcelino
Marcos R. Hansen
Maria Ap. S. Deretti
MariaH.Wolz
Maria I. C. Fernandes
Mario Schweder
Mirela Schweitzer
Pedro j. dos santos

l. RCidrig F. Müller
Rudinei M. Kanchen

Luis Amarante

W/7 Maikon R. Veloso
Alida V. G. Rudge Marc�P. Rengel
Angelo Kubnik Marlete M. dos Santos
Ari J. Fontanise Junior Milda R. Georg
Bruna S. Nunes Odair F. Bosse
César L Felisbino Patricia Hafermann
Clara Tecilla Sibele Motta
Edson Volkman Suelen C. Nascimento
Eduardo Vaz Úrsula Maske
Fábio Schmidt Valmirna Nagel
Guinter Pasold Valtraudt E. Schwarz
Ismael Volz Waldemar G. Schwarz
Jessica D. Urban William,V. da Cunha
Jhonatan R: deJOliveira' J t lo 1 I \ L I

JoãoWeiller

Ji.)
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John Legend solre

processo por plágio
O cantor de R&B John Legend está
sendo acusado porAnthony Stokes, um

desconhecido músico da cidade de Nova
. Jersey! deplagiarumade.su�célUÇÕ�S.
""tbWiuO u sue llV' , LOKes ruega ter naco

uma fita demo para Legend em 2004. Dois
anos depois, notou uma enorme semelhança
entre a faixa Maxine s Interlude e a canção de

www.aselvaltda.com sua autoria, batizada deWhereAreVou Now.
ARTE

CINEMA
NAMORADOS PARA SEMPRE

,..-

Casados há vários anos e com uma

filha, Cindy (Michelle Williams) e

Dean (Ryan Gosling) passam por
um momento de crise, vendo o

relacionamento ser contaminado
por uma série de incertezas. Eles

seguem em frente e tentam su

perar os problemas, se baseando
no passado que fez com que se

. apaixonassem um pelo outro.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Transformers - o Lado Oculto da Lua - Leg (15h, 18h

e 21h)
• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (15h15, 17h15, 19h15 e 21h15)

"

"

• Cine Breithaupt 3, •

• Carros 2 �'Óub {14h?O; 1 §MO e 19h)
• Se Beber N����e! i?ãfte-2,t;:: Leg (21 h1 O)

JOINVILLE -i1fJ:,."
.,

" !

.

.' ,

• Cine Garten F)
• Transformers - O Ladó üculto da Lua - Leg{14h45, 18h10

e 21hl0)

,
.

• Cine Garten 2 .

• Winnie The Pooh - Dub (13h30: 15h e 16h30) �

• Meia Noite em P�ris.� Leg (18hl0, 20hl0 e 22h10)
,

.: I�, '��<, �,�

• Cine Garten 3
.

.;�.. ""

,

• Carros 2 - Dub (13hl0, f5h20 e 17h30)
• Se Beber, Não' Ca'Se! Parte 2 -: Leg (19h45 e 21 h45)

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h20, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15hl0, 17h, 19h e 21h)

• Cine Garten 6 ,

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (14h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h e 21 h30)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (16h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (13h20, 18h20

e 21h30)

• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (14h15, 16h45, 19h e 21h15)

• Cine Mueller 3
• Carros 2 - Dub (13h40)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (16h, 18h e 20h)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h4S)

\

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Trali$fàrme.rS,.�,.,O.Lado. OC.ulto

. . .. ,':':, ')' ."' .,' :' :'
" �:;; .. �;;, .. :{, c- �.'i ,::;'.)? ,:;;t *" .,§:.&

i?i,,' s. �.. � � }-
.

• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (17h30 e 21 h)

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (13h10, 15h30 e 17h40)
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (19h50 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Winnie the Pooh - Dub (15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (13h, 18h e

21h10)

• Cine Neumarkt 4
• Cilada.com - Nac (14h, 16h15, 19h e 21h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnie the Pooh - Dub (13h30 e 17h)
• Os Pingüins do Papai - Dub (15h, 18h30, 20h45)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para Sempre - Leg (13h2Ó, 17h50 e 22h10)
• Meia noite em Paris - Leg (15h40 e 20h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (11 h50 e

14h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (18h10 e 21h15)

• Cine Norte Shopping 2
• Cilada.com -Nac (12h20, 14h30, 16h40, 18h45, 20h50 e

22h55)
.

• Cine Norte Shopping 3
• Carros 2 - Dub (11 h30, 13h50 e 16h1 O)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h55)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (22h)

• Cine Norte Shopping 4
• Cilada.com - Nac (11 h15, 13h25, 15h35, 17h45, 19h50 e

21h55)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papal- Dub (12h50, 15h, 17h10, 19h20,

21 h30 e 23h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Kung Fu Panda 2 - dub (11 h05, 13h1 O e 15h15)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua -Leg (17h20, 20h30

e 23h40)

lsfli:N cêot

Por cena. Fragoso
perde dez qui_os
Thiago Fragoso já emagreceu dez quilos
para viver o personagem Márcio Hayalla, o

jovem apaixonado por música que renega a

riqueza do pai, Salomão (Daniel Filho), em

"O Astro". Segundo ele, a perda de peso foi

para que o público perceba a vulnerabilidade
do personagem, mas a preocupação com

o corpo também tem outro motivo - uma

cena em que o rapaz corre nu.

Suri Cruise pode
estrear nas telas
Tom Cruise pode ganhar uma colega bem
familiar para as gravações do musical "Rock
ofAges". De acordo com o site "Broadway.
com", sua filha com Katie Holmes, Suri

Cruise, estaria sendo cogitada para
participar da produção. Apesar dos rumores

da estreia' de Suri nos cinemas, os produtores
não se pronunciaram sobre um possível
papel para a menina no filme.

Balinha Bastos
sob investigação
o humorista Rafinha Bastos está sendo

investigado por incitação e apologia ao

crime. Segundo a coluna "Ielenotícias",
do jornal "O Dia", o Ministério Público de
São Paulo já pediu abertura de inquérito �

contra o humorista, que disse o absurdo:
"Toda mulher que reclama que foi

estuprada é feia, e o homem que cometeu

o ato merecia um abraço, e não cadeia".

BORÓS.COPO

Camila Pitanga se

separa do marido
Segundo a "Folha de São Paulo", a atriz
Camila Pitanga e o diretor de arte Claudio
Amaral Peixoto decidiram se separar. "Eu e

Cláudio nos separamos de comum acordo
faz quase dois meses. Continuamos amigos
como sempre fomos durante estes onze

.

anos de casamento", diz o comunicado
emitido pela assessoria da atriz. Os dois
tiveram uma filha, Antonia, de três anos.

Elano quer reatar

namoro com Nívea
Elano esta tentando reatar seu namoro com

. Nívea Stelmann. De acordo com o jornal
"O Dia", o jogador estaria arrependido
de ter anunciado no começo da semana

via Twitter o fim do relacionamento
com a atriz. O atleta, que disputa a Copa
América na Argentina, tirou o post do

microblog e tem mandado mensagens
carinhosas para Nívea.

ÁRIES
Quem trabalha em casa ou por conta própria terá ajuda
especial das estrelas. Confie na sua intuição. Os vínculos de
afeto tendem a ganhar maior profundidade.

TOURO
Bom dia para divulgar o seu trabalho. Viagem será muito
bem-sucedida. O desejo de compartilhar a sua vida amorosa

deve aumentar consideravelmente.

G�MEOS
Há boas chances de unir o útil ao agradável no trabalho.
Confie na sua capacidade de agarrar as oportunidades. O

desejo de agradar a pessoa amada está em destaque.

CANCER
Amplie os seus horizontes de trabalho. Quanto mais
envolvido estiver com a sua profissão, maior será o seu

sucesso. No campo sentimental o seu sucesso será absoluto.

.1".

LEÃO
O seu progresso vai depender da sua discrição profissional.
Mantenha-se no anonimato e tudo ocorrerá bem. Um certo
mistério poderá envolver o romance.

LIBRA
Não é hora de pensar pequeno, mas de dar um salto na

carreira. Você encontrará o apoio dos amigos e colegas. Hoje,
você pode ter uma grande vitória no amor.

ESCORPIÃO
Bom dia para viajar, seja a trabalho ou a lazer. O setor

profissional está bem-amparado. Novos horizontes vão
marcar a sua vida amorosa e seu entusiasmo será visível.

,.
SAGITÁRIO
Agarre as chances de expandir a sua atuação profissional
e assuma novas responsabilidades. No campo afetivo, você
pode optar por mais privacidade.

II
CAPRICÓRNIO
Sua vida profiSSional está bem-amparada. Trabalhar em

equipe será a sua melhor opção. No campo afetivo, os astros

conspiram a seu favor.

• ��!�I�ar mais atenção à família e ao ambiente doméstico.
Atitudes amáveis e prestativas podem fazer a diferença em

suas relações.

II �I::��xcepcionalmente positivo para fazer contato fora.
.

:!��� para assumir novas responsabilidades no trabalho.

, " .• . "� cO,IlJ�qicação estará .�'!l, d��gu,�" 9 9Ja favorece a
.

.

Quanto maior o seu domínio, melhqr a sua remuneração. �o
l'3l!i M ����p dos sentim����� 'R��ções de drlíltux'tiUJJIl ') i: ��}aféli,o, g.'Climà�W�iÍ1tÓÀ;a @tal. tJ��,I:'i�L ,,\.

f1�r;:)f'lf:;N N i�nio 'H é9�lc8 .e Is 131 onsmurl O�li2Rd orrrirani rmr i eioq ('W foro

.r J

l
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PONTÇ) DE VIST� "'E".stando em viagem, tive a oportunidade
'S A I Ude acompanhar a votação via rádio so-

�; '.'. ,e .,
, , 6t� número de vereadores em nossa Câma-�� ,>;��'.-"�' .�:'��.;' �� .';;..ii�� ,� ,i � :�.�".-,�;'�'i,:;�::\I- ., • • •

, ':";;\'.�:'� , , :" _,,;j ::�:t '��� , ''',i: -:'�. .��:� �;J;�:t':r-a.;'MumcIpal. Piquei admirado e perplexo1:.j;;g;;á"d;'�7k,�P!mPc?u�� pj't. ��!���_��9��:m���''';; ��S9:,���PP) e�.pr�pri��at��c::�C�
.

�r.trJêS.=��v -r+- m • _bém para toda a nossa microrregião, #p��' que serve pât�;earimbar o passaporte da� p��sívelirc�çar resultados q�ando se tra-
.

por pr�ss,ªo popular, não por convenmaneira geral. �?"",���" queles que pretendem a i�scrição no ��.a�. b�a c�qualid�de e planejamento das
,',' cimento�,�e vontade própria. PoderíamosDe um lado a vontade política da pOPJ1(', .dro de advogados do Brasil. Em resultados.j' atwidadéa-Também, este resultado nos 7:-

�\definir tãis':yereadores como: 1- Espertalação foi respeitada, na medida em que sua
,

geraisestaduais, a Católica-SC só foi supe- impõe �::cóp:lpromisso de manutenç�g:,.",./;'Ihões _ :tlt'(};;O meu da reta para fazer mé
voz foi ouvida e transformada em ações.

.

rada pela U-_,pSC no número percentual q.,� ..

e busca jn?tm�lhorias e outros resultadoâ=' dia com":miriha base e fica tudo numaefetivas pelos vereadores, que disseram. aprovados �-ste EXame de Ordem. :';.i- ,'i,,,;;,:���ainda m��J?9�jtivos, uma vez que também
( boa; 2- 'd�aleões - quando o camaleão"não" ao aumento do número de cadeiràs É impottante�üestacar, também," �éfri: ..

não pod1����"�nos acomodar e nem nos /" :�,se vê e�' perigo muda de cor para se prona Câmara Legislativa Municipal. Merec.� _ da�:30 Insg�çõ�s de Ensino Superior par-l-. c0r:t0rm�:0m. estes resultados. Podemos\;�� �)eg�r. Os vereadores mudaram de opiniãodestaque, neste cenário, a participaçã,p,:·g;�:ii, tícípantes d9;�ame de Ordem da OAB, �x-,H.', ��s, comcerteza, e devemos engendrar
-

<'tiarfsformando-se em camaleões paratoda a população jaraguaense, qu��Ó�:i;:F;:i'çet}!ada a UFSC (Universidade Pública Fe:�t t�as a�:::inidativas e esforços possíveis assim protegerem uma futura candídatu-
trou estar dotada de um alto e con��Ói�nté::�f;;��eiàl), em relação às demais 29 instituiçõ�s';" p� quéalcancemos o topo do nível de ex-

ra; �_ Oportunistas _ os que continuaramnível de politização, poucas vezes vi�t1)<ItQ�"�!�âe Ensino Superior, a Católica-SC ficou � },� c�lê!l�ia �ç���mica. _ , ,<êom suas opiniões de 19 vereadores, sãocenário político nacional. Tanto é verdade l° lugar estadual, superando outras um-_ "EIst�,g_u.��populaçaodeJaraguadoSul ,,,,,,'pessoas que 'pensam única e exclusiva
que esta decisão local pelo não auniento do versidades estaduais assim como a Univali.v e região espera de nós professores universi-:

I

mente em si. Usaram de nossa boa fé, fa
número de vereadores, ganhou inclusive (Itajaf), Furb (Blumenau), Unívílle (Ioirivil-

,

tários, dosacadêmicos (a quem sé destina '� zendo-nos acreditar em suas não verdades.
repercussão na mídia nacional. Portanto, le) e tantas outras que sempre gozaram de

,

todo o i�vêstimento realizado), e da pró-
.

20) Parabeni <,,';s vereadores? Jamais detodos ganharam! Ninguém saiu perdendo. ��c_elente reputaçã� e nível acadêmico.
,i) pr!�. CatQlica-SC, que. t�� dad� m�s�as

..'" v�ríantos �f " - ehizar os vereadores porDe outra banda, Iaraguá do Sul tam- ;�- O resultado obtido reforça o excelenteg e!�tIVas �� que com cnati�dade, .mtebgen- �t este ato, com exceção de Jaime Negherbém saiu ganhando no cenário estadual . t-J1vel acadêmico que vem sendo perse$ID- ci�_ no direcionamento. de mvestimentos e
".�

bon, presidente da Câmara, que sempree nacional, só que desta vez pelo resulta- do (e alcançado} e deve ser creditado não planejamento das suas ações, os resultados foi contra o aumento, e teve a coragem dedo obtido pela nossa Católica-SC (antiga 'somente a�s próprios acadêmicos, mas positivos a serem colhidos passam a ser rejeitar o pedido de arquivamento, e o ve-
Unerj), que obteve o segundo maior índice também aos professores, coordenação do "

meras consequências. E vamos em frente.
.,

reador Adernar Possamai. Sempre ergueude aprovação dos seus acadêmicos do Cur- Curso de Direito (na pessoa do Prof. -Mai- 'sempre, co� forma e determinação. a bandeira de 11 vereadores. A estes dois
, sim os parabéns, aos outros o desprezo,

.' para não termos: espertalhões, camaleões
,

e: oportunistas. Parabéns Jaime e Possa
mai. Vocês são povo, por este motivo, são

_ dignos de aplausos.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 7/7 João Horner com idade
de 69 anos, o sepultamento foi realizado dia
8/7 às 15h saindo o féretro da Igreja São Ven
delino, em Schroeder, seguindo após para o

Cemitério de João Pessoa. realizado dia 8/7 às 16h saindo o féretro da

.Capeta Mortuária da Igreja Cristo Pastor em

Rio Cerro II, seguindo após para o Cemitério da
mesma localidade. " ,Aido PavaneUo, empresário

• Faleceu no dia 7/7 Linda Borchardt Holtz
com idade de 86 anos, o sepultamento foi

r. ope
CONF 'RMA:

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OW/PA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1

SE DIRIGIR, NÃO BEBA ESTE ANUNCIe) FOI AUTORIZADO PELO CLIENTE SER ANU

_.'

O
-c

�'
,

C
ca
...,

-O
>
O

Im
....,
tA
CI)
tA
CI)
..

O
.c
-

CI)

:E
cn
O

<
{,I
)

-

,

c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



estudadas estão bairros como a

Ilha da Figueira e também regi
ões centrais que sofreram com

alagamentos.
"Estamos definindo planos

de ação para fiscalizar mais e de
finir quais áreas podem ser cons

truídas e quais não. As equipes
técnicas irão se debruçar sobre
esse trabalho, que faz parte do

plano de macrodrenagem. Se for

preciso, empresas especializadas
nessa área de pesquisa também
serão contratadas", diz Alquini

PREVENÇÃO
,

-

Areas alagáveis .são mapeadas
Pesquisa'da
Defesa Civil sobre

condições do solo
tem o objetivo
de evitar novos

desastres naturais

r

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Depois de meses resolven
do os danos mais urgentes

causados pelas chuvas do início
do ano, os técnicos do governo
municipal começam a voltar às

atenções a um estudo hidroló
gico que deve mapear detalha
damente as áreas alagáveis de

Jaraguá do Sul. O secretário da
Defesa Civil, Jair Alquini, acredi
ta que esta será uma nova fase na

prevenção dos desastres natu
rais. "Não existe um estudo desse
nível no município - se existisse,
as coisas teriam sido diferentes.
O que temos até agora é um es

boço, que vai servir apenas de
base para essa pesquisa mais

apurada", adianta.

Apesar de estar há alguns me

ses em discussão, foi apenas na

\ .

", ','
.

'-.

Para pa,rtlcipar, é préç�S()
iâpen�s;qfie.o Wpô':$êj�iA
ligado ?alguma'uniaàêIe
de ensiijo,. aca.:d�emia )',
ou entidade dê.carát(�t'
cultural, social e,esportivo,

.i'

Oseguhdo passo da'��·
'
.. inscrição é entregar o

material impresso até as
17h do dia 2 de agosto

.... na Pundação f=:ulturaV
JS. Mais informações pelo
telefone (47) 2106-872,?

EDUARDO MONTECINO

última quarta-feira que o estudo
hidrológico em áreas alagáveis
foi proposto oficialmente, du
rante uma reunião entre a De
fesa Civil, técnicos da Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente) e da Secretaria do Pla

nejamento Urbano e o promotor

público do Meio Ambiente, Ale
xandre Schmidt dos Santos.

O mapeamento, que está sen

do organizado, será realizado pe
los técnicos da Defesa Civil e ou

tras equipes da Prefeitura, e deve

apontar características como o

nivelamento da água, a estrutu-

ra das bacias hidrográficas que
existem no município e outros

fatores que ajudem a definir a

qualidade da área a ser ocupa
da. Assim, fica mais fácil definir
restrições quanto, à liberação.
de construções e aterramentos
em áreas críticas. Entre as áreas

Demolição
No momento, a Defesa Civil

também faz vistoria em casas in

terditadas, para definir os locais
em que será preciso demolir as

estruturas. Nessa lista figura o

loteamento Henrique Heise, no

bairro Rio da Luz, em que as 53
casas foram interditadas em fe
vereiro. "Onze famílias daqui já
entraram na Justiça contra a Pre
feitura, porque nos mandaram
sair mas continuam cobrando
aluguel e nem vimos o laudo da

interdição. Não queremos auxí
lio aluguel, queremos casas boas
para morar", relata o presidente
da Associação dos Moradores do
Rio da Luz, Hélio da Rosa.

grande desgaste mecânico, de
acordo com o diretor da Viação
Canarinho, Rubens Missfeldt.

Passagem de ônibus fica mais cara a partir deste domingo

Tarifas sofrerão amneatm médio de 8,$°/0..
r I 1n&nb'�fóiJ_ím�élé2btó_ç
" ';... r ':\ r> •• � ...... {" 1 l' I-

.... l I... �)..... ,J .1 oJ J,.,.. �}� J J � L- .#.1 1 f J l. 1...1 u.l J I r

Se você utiliza o transporte
urbano, preste atenção: a par
tir deste domingo, as passagens
do transporte entre os bairros
da cidade vão ficar mais caras.

Segundo o decreto que permi-
te o reajuste, as tarifas terão um

aumento médio de 8,5% - o que
significa que o preço rio cartão

passa de R$ 2,50 para R$ 2,75
(aumento de 10%) e a embarca
da, que hoje custa R$ 2,80, passa
rá a custar R$ 3 (reajuste de 7%).

No início do mês, outro rea
juste havia sido aplicado, desta
vez nas linhas intermunicipais
feitas também pela empresa

. Canarinho: as passagens pas··
saram de R$ 3,10 para R$ 3,40.
A justificativa para as duas mu

danças, segundo a empresa, é
o aumento dos gastos com os

itens que precisam de manu

tenção - como o combustível,
preços dos pneus e um aumento

.

de salário para os funcionários
do transporte coletivo. O cus

to (\a manu��nção,,\qqs'veíç4l?s "

tatn}.1im $erja. alto pnr .causa � "

Contrato prevê
reajuste anual

O contrato com a empresa,
que tem validade de 20 anos e

só vence em 2016, prevê um re

ajuste anual de passagens - o
.

último, elevando os preços de R$
2,50 para R$ 2,80 no embarque,
aconteceu no. dia 22 de fevereiro
de 2010. O próximo reajuste deve
ocorrer em 2013, segundo o se

cretário de Planejamento Urba
no, Aristides Panstein.
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PROGRAMA ÍDOLOS

Henrique Lemes na final
Falta pouco

para o cantor de
Guaramirim se

tomar o novo ídolo
do Brasil

J.ARAGuÁ DO SUL
.....................................................

TITAPRETTI

O sonho de ser um cantor pro
fissional sempre esteve pre

sente na vida do jovem-Henrique
Lemes. No ano passado, o meni
no de fala mansa, jeito tímido e

voz potente tentou se inscrever

no Ídolos, da Rede Record, mas a

idade \0 impediu de participar do

programa. Agora, aos 16 anos, ele
insistiu e desta vez chegou longe:
na quinta-feira, 7, pela votação
do público, Henrique desban
cou a paulista Hellen Caroline,
de 24 anos, e conquistou uma

vaga para a final do Ídolos, junto
ao baiano Higor Rocha, também
de 16 anos. Há dois meses em

São Paulo, Henrique garantiu a

participação no programa entre

50 mil inscritos na fase de audi

ções, entrou para o "Top IS" na

etapa do teatro, passou a morar

na "Mansão Ídolos" e por nove

semanas mostrou seu talento
na fase dos concertos, até che

gar à final. O vencedor da com

petição ganha um contrato com

uma renomada gravadora para
o lançamento de um álbum pro
fissional, além de contar com o

apoio de um empresário para a

Votação para cIecidir o grande campeão será aberta na próxima terça-feira

construção da carreira. Ontem,
parentes e amigos de Henrique
acompanharam a gravação da
última apresentação do menino
nos estúdios da Rede Record. O

programa irá ao ar na terça-feira,
dia 12, às 23h15, quando a vota

ção será aberta para o público.
E o Brasil vai conhecer o seu

mais novo ídolo na grande final,
transmitida ao vivo na quinta
feira, dia 14, na Via Funchal, em

São Paulo, com a participação
dos cantores Zezé di Camar-

Henriqúe,Leltles e ricómpam.eírO 'ele dUplá
se ca, GeIian 'sobérânSki,'-ele 19áftôS'

_,

go & Luciano, César Menotti &

Fabiano, Cláudia Leitte e Lulu
Santos. Segundo Henrique
Adelmo Lemes, 46, anos, pai
do jovem talento, o cantor não

sonhava chegar até a final: "Foi

quando o Henrique chegou ao

"Iop 15' que viu que poderia
se tornar o novo ídolo. Ele está
muito confiante, mas também

tranquilo se não conseguir a vi

tória' já que chegar à final com

fã-clubes, carinho do público e

reconhecimento nacional já é

uma vitória", afirma.

Como votar

A votação do público para de
cidir o grande campeão do Pro

grama Ídolos será aberta após as

apresentações de terça-feira. Para

ajudar Henrique Lemes a ser o

mais novo ídolo do Brasil, bas
ta enviar urn SMS· com a palavra
Henrique para o número 77014

ou votar pelo site www.entreteni
mento.r7.coml idolos-2011

Os primeiros passos
de um jovem talento

Henrique Junior Lemes mal mais alto em seu coração.
sabia andar e já demonstrava sua Desde pequeno, Henrique
aptidão pela música. Nascido em sempre demonstrou maturidade
Tucunduva (RS), o menino des- trabalhando em uma padaria, na

de criança cantava no chuveiro e qual o pai é o proprietário. "Quan
participava de eventos musicais na do íamos fazer entregas de carro, eu

escola. Segundo o pai de Henrique, sempre pedia para o Henrique can

foi em uma apresentação ainda na . tar para mim durante as viagens",
\ pré-escola que ele percebeu o ta- diz o pai "coruja" H� três anos, o

lento que o filho tinha. rapaz começou a ter aulas de violão
"Vi que o timbre de voz dele e canto com o professor Amaro e

era bonito e que ele tinha poten- Gelian Soberanski, 19 anos, que se

cial. Hoje" é I urn sonho realizado tornou seu companheiro de dupla
ver tudo o que ele conquistou", co- sertaneja. Os dois se preparavam
menta. Morador de Guaramirim, para fazer shows pela região quan
ele iniciou os estudos em urna es- do a grande chance de Henrique
colhinha de música logo na infân- bateu à sua porta. Estudante da Es-

.

cia, quando ganhou seu primeiro cola Estadual Prefeito Lauro Zim

violão aos Ú anos. Apaixonado por mermann, o jovem já conta com

música e futebol, o rapaz chegou mais de 40 fã-clubes e em uma

a declararno Programa Ídolos g_u� _ enqu�te no site do R7� He�ique f?i
na iJ}{ânc� llã.9_sabia se ,ffil�1ja §ex . .el�ito pelQs íntemautas o eandida-

Jogador ou cantor, mas a arte falou to mais forte dá competição.
e ,

A DA

Guaramirim
na torcida
Os alunos das escolas
Lauro Zimmermann e

Almirante Tamandaré
também se mobilizam

para ajudar o amigo
Henrique. Os colegas
fazem campanha pelas
redes sociais como o

Twitter, Facebook e Orkut,
além das mensagens de
celular. "No mês passado
cheguei a gastar R$ 50 reais
em SMS votando. Mas o

Henrique merece, é um

amigo muito carinhoso
e atencioso", diz Elenice

Passos, 16 anos. Familiares
e amigos de Henrique
Lemes vão realizar hoje
uma carreata pelas cidades
da região, para ajudar a

conquistar votos para o

jovem talento na final do
Ídolos. A partir das lOh, os

carros vão sair da frente
da Escola de Música de

Guaramirim, na Rua Maria

Zastrow, em direção a

Iaraguã do Sul, Schroeder
e Massaranduba. Segundo
o professor de Henrique,
Amaro Neto, quem
tiver carros com som

automotivo e quiser ajudar,
será bem-vindo.

No mês passado
cheguei a gastar

R$ 50 reais em

SMS votando.
Mas o Henrique

merece, éum

amigo muito
carinhoso e

atencioso.

EDUARDO MONTECINO

Demce Pa,C;StlS, 16 m'WS,

am.i�a de Henrique

"{

r'>..i I ,
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SEMIFINAL

Decisão no Futebol Americano
Apesar da

dificuldade', região
do Vale do Itapocu
poderá ter dois

representantes na

final do se Bowl

VALE DO ITAPOCU

ALEXANRE PERGER

Neste fim de semana serão'
decididos os finalistas do SC

Bowl e duas equipes da região es

tão na disputa. O Corupá Buffalos
vai a São José, neste sábado, en

frentar o Istepôs e o Iaraguá Bre
akers viaja a 'Ioínvílle para duelar,

às 14h, contra o Gladiators, único
o time invicto e franco favorito ao

título da competição. ,,'

Os jaraguaense entraram na

semifinal depois da desistência do
Timbó Rhinos, que não aceitou a

decisão da LCFÁ 'qJga'Catarinense
de Futebol Americano) de colocar
o São José Istepôs na primeira co-

,

locação. Como estavam eliminados
e não esperavam mais disputar a

semifinal, os jogadores do Breakers
terão que fazer uma preparação
às pressas para enfrentar os joinvi
lenses. O único treinamento antes

do jogo acontece neste sábado. Em

relação às chances dê vitória, o trei
nador Rodrigo Boeder afirma que
a esperança existe.' "Iemos que ir
confiantes para lá e fazer de tudo

para trazer um bom resultado", co

mentou o técnico.
Com boa campanha na primei

ra fase, com apenas uma derrota
sofrida, para o Joinville Gladiators, o

Corupá Buffalos vai a São José com h

grandes chances de chegar à' final,
Emrelação à confusão sobre a semi

final, o presidente do time, Juliano
Millnitz, garante que em nenhum
momento escolheu adversário,
pois "jogam igual com todos". Nas
últimas partidas, de acordo com

Juliano, a equipe procurou não
mostrar suas principais jogadas,
para tentar surpreender o Istepôs.

EDUARDO MONTECINO

Jaragaá 8I'eaken e� IhI8'alos
duelando na primeira fase do:�

Leitura e collllecbneato. ia'Vesti.eatos para a 'Viela!
r' Ligue 2106.1919 oa ace••• www.ocolTeioclopovo.COIII.bl.

'3Mole,q�� Travesso contínua
� f" C:.

", .•..\' t.
;. -.;... �_-., .• .__

-,
"

.

"

, nabusca por In3IS reforços
,_

" 1'"" ,.',
•

... �

\�!,;t. • ,

Faltando pouco menos de
um mês para o início do Cam

peonato Catarinense da Divisão

Especiál, o Iuventus continua
se reforçando para conquistar o

acesso e voltar à elite de Santa
Catarina. Por enquanto, o elenco,
tricolor conta com 19jogadore$',' ,

mas a diretoria já fechou como

atacante Thiago Hentique e com':
,

o zagueiro Ailton, que vieram do
futebol paranaense. Os dois se

apresentam em Curitiba, onde
o Iuventus fará pré-temporada.
Mas os dirigentes do Moleque
Travesso ainda trabalham na

contratação do meia Adriano Ga

biru, que passou por grandes clu
bes do país e foi campeão mun

dial, pelo Internacional de Porto

Alegre em 2006. De acordo com a

diretoria, o objetivo é trazer mais
um zagueiro e um atacante, além
dos seis juniores que serão pro
movidos ao profissionâl.

FUTSAL

ADJ continua
se relorçando
De olho na sequência do

campeonato, a diretoria daADJ
confirmou uma importante
contratação, o alaXande, de 23

anos, artilheiro daAnápolis na

liga Futsal deste ano. No entanto,
nenhum dos jogadores que
chegaram poderá estrear nesta

fase, pois ainda aguardam que a

regularização dos documentos.
Os outros reforços são os alas

, Iédson e Dian Luka, além do fixo

Diogo Cani, que vieram par� dar

experiência ao time. Aprimeíra
fase do Campeonato Estadual
de Futsal tia Divisão Especial
termina neste sábado para a

ADJ, que enfrenta o ltuporanga,
às 19h30, no Ginásio do Sesi. Na
sexta colocação da competição,
a equipe jaraguaense apenas
cumpre tabela e já se prepara para
a segunda fase; quando entram

o quatro.cluhes catarinenses que
disputam a ligaNacional.

"

AMADOR

Varzeano será
decidido hoje
Depois de ser adiada, a final do
29° Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul está confirmada

para este sábado, às 15h15, no

campo da Arsepum (Associação
Recreativa do dos Servidores
Públicos Municipais). A

equipe do Kiferro tenta seu

sétimo título e o Corinthians
busca o primeiro. Às 13h30,
Tigre e Flamengo B disputam
o terceiro lugar. Durante a

competição, foram marcados
, 329 gols em 94 jogos, com média
de 3,5 por partida.

, A melhor campanha da

competição pertence
à

Kiferro,
que venceu sete dos nove jogos,
empatou dois e perdeu apenas
um. A equipe ainda conta com

o artilheiro do campeonato,
, Maycon Maba, com 17 gols. Já
o Corinthians jogou dez vezes,
vencendo quatro, empatando
três e perdendo duas.
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NOVIDADE

Leão do Vale apresenta treinador
EDUARDO MONTECINO

JARAGUÁ DO SUL

o treinador afirma que aceitou
a proposta porque se identificou
com o projeto, que sempre foi seu

sonho, montar uma equipe que
valorize os jogadores da região e

dê oportunidade para os jovens
atletas. A principal especialidade _ \

de Biro é a formar jogadores, tanto

nas categorias de base dos clubes

quanto na escolinha que dirigiu
por 12 anos e desativou no ano

passado. "0 projeto do Iaraguá é
tudo o que sempre quis fazer aqui.

,,,� O Leão é um bicho forte", brinca o

treinador, em referência ao mas-

cote do clube. De acordo com ele,
a intenção é montar um time forte
e jovem, que é a principal caracte

rística da Divisão de Acesso, com

petição que o Iaraguá vai disputar
a partir de setembro.

Enquanto isso, nos bastidores,
o presidente do clube, Valdemir "�

Salviano da Silva, trabalha para
conseguir mais apoiadores para o

clube. Até agora, cerca de 250 pes
soas já aderiram ao plano de só

cios. No dia 30 de julho, a diretoria
vai promover um jantar especial,
com o objetivo de cadastrar mais

pessoas no quadro de associados.
"Nosso objetivo é chegar aos mil

sócios", disse o presidente.

Ainda faltando
dois meses para q
início do Estadual,
Sport Club [araçuá .: ":��

continua se

preparando

ALEXANDRE PERGER

/\ s garras do Leão do Vale estão

.l1.ficando cada mais afiadas. O

treinador do Sport Club Jaraguá
foi apresentado ontem à tarde no

eampo do Botafogo. Carioca erradi-

S: -'cád.ó.l1é{18 anos em Iaraguãdo Sul,
,,;,:, 'Alfredo Silva, '0 Biro, conhece bem

,

_.

o futebol jaraguaense. O treinador
tem duas passagens pelo Juventus.
De 1993 a 1995 foi atleta e de 2002

a 2009 treinou as categorias de base
e chegou a ser auxiliar técnico da

equipe, quando colocou o Moleque
Travesso na elite de Santa Catarina.

Aos 50 anos de idade, Biro chega
para sua primeira experiência com

uma equipe profissional, depois de
ter treinado o time de base do Ca

xias de Joinville. ,
"8iro" chega com experiência em fonnação de jovens jogadores

(JaMAIOR
PODE Iever

.1\

VOCE mais ALTO.
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LIGA MUNDIAL

Brasil enfrenta a

Argentina na semi
Clássico do futebol ganha versão no

.

valei, em época de Copa América

GDANSK

AGÊNCIA ESTADO

Qconfronto mais esperado da

Copa América acontecerá
bem longe do continente e em

outro esporte. Brasil e Argenti
na decidem neste sábado, às 12
horas (de Brasília), em Gdansk,
na Polônia, uma vaga na final da

Liga Mundial. Mas, se no futebol
o jogo é um clássico equilibrado,
com muita história, no vôlei é
um duelo de extremos. Os brasi
leiros são os maiores campeões
da competição, com nove títu

los, enquanto que os argentinos
estão entre os quatro melhores

pela primeira vez.

No entanto, as duas equipes
chegam com campanhas pa
recidas na Liga - em 15 jogos, a

seleção brasileira tem 12 vitó

rias, contra 11 do adversário. E
a Argentina é a grande surpre
sa da fase final. Superou Itália e

Bulgária e perdeu somente dos
anfitriões, para se classificar em

primeiro do Grupo E, enquan
to o Brasil perdeu ontem para a

Rússia por 3 sets a O e passou em

segundo do Grupo R
Com a seleção já classifica

da por antecipação para as se

mifinais, o técnico Bernardinho
resolveu escalar nesta sexta um

time misto e nem sequer utili-
.

zou Giba e Murilo, enquanto
que Lucão, Theo e Bruninho
ficaram no banco de reservas e

entraram no decorrer do duelo.
E, com cinco dos seus sete titu
lares em quadra, os russos do
minaram o duelo.

Apesar do favoritismo da se

leção brasileira, o técnico Ber
nardinho afirma que o bom

desempenho do adversário sul
americano não é algo inespe
rado. I'A Argentina vem sendo
um dos melhores times da com

petição. Eles apresentaram um

grande crescimento nos últimos
anos, sob comando do Weber, e

conseguiram ótimos resultados
nas categorias de base com es

tes jogadores". Os argentinos têm
uma equipe jovem, que está em

crescimento.

DIVULGAÇÃO

..

... :l
r

. ,

Brasil mais próximo da elite mundial do tênis
O Brasil abriu nesta sexta-

':.' feira 2 a O no primeiro dia de
duelos contra o Uruguai, em

confronto que vale vaga na re

pescagem do Grupo Mundial da

Copa Davis. O estreante Rogé
rio Dutra Silva (135.° do ranking
mundial da ATP)· fez bela par-�.
tida diante de Marcel Felder

Apesar de jogar o seu primei
ro jogo de Copa Davis, Rogério
Dutra Silva teve calma, não se

impacientou com as bolas altas
do rival e dominou todo o seu

jogo. Ganhou por 3' sets a O -

com parciais de 6/2,6/2 e 6/3. Já
Bellucci teve um pouco mais de
dificuldade contra o mais novo

(367.°), .enquanto que pesou a e inexperiente dos Cuevas - seu

maior experiência de Thomaz irmão Pablo, 54.° do ranking, re

Bellucci (34.°) contra o jovem almente não jogou por causa de
.

..,. Martín Cuevas, de 19 anos, ape- uma lesão no joelho. Apesar de

�!4<;���JJl4.v�JtobWm.lltttleJ:..1..�:b 2J!t�r�Jª�iJ:Iªd� .fll�:'I.pfjfD.�iJ�,;set,

o jogo ficou -equilibrado no se

gundo e, no fim do jogo, Martín
. dificultou bastante, quebrando o

saque do brasileiro por duas ve

zes. No fim, deu Brasil porque o

uruguaio sentiu cãibras.
O vexame do dia foi protago

nizado pelo pai de João Souza, o

Feijão. Convidado da Confede

ração Brasileira de Tênis (CBT),
Milton Soares Souza Junior esta

va se dirigindo de forma ríspida
à Martín Cuevas e a torcedores

uruguaios.

CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 8"RODADA
Sábado - 25/06
Intemacionall x o Atlétioo-PR
Cruzeiro 2 x O Grêmio
Avaí 2 x 2 Bahia
Corinthians 2 x lVasco
21h50 Flamengo 1 x O São Paulo
21h50 Ceará 3 x O Atlético-MG
19h30 Botafogol x 1 Atlético-GO
19h30 Coritiba 3 x O Rgueirense
21h00 América-MG 1 x 1 Palmeiras

14° Santos 2 2

15° Atlético-GO 8 8 2 2 4 8 10 -2 33

16° Grêmio 8 8 2 2 4 9 12 -3 33

... 17° Atlético-MG 8 8 2 2 4 10 16 -6 33

... 18° América-MG 6 8 1 3 4 10 16 -6 25

... 19° Avaí 3 8 O 3 5 8 22 -1413

... 20° Atlético-PR 1 8 O 1 7 2 14 -124

gORODADA

09/07
18h30 Vasco x Internacional
18h30 São Paulo x Cruzeiro
21hOO AtléticcrPR x Avaí
10/07
16hOO Grêmio x Coritiba
16hOO Atlético-GO x Corinthians

.•

16hOO Bahia x Botafogo
16hOO Fluminense x Flamengo
18h30 Rgueirense x Ceará
18h30 Palmeiras x Santos
18h30 Atlético-MG x América-MG

!\mlJllçi!i!iiElIBil
;fil!�ij!��\$.ºE�,�nf@ºª
"'Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRiE B

CLASSIFICAÇÃO 1O"RODADA

09/07
Coi. nmes P J V E D GP GC SG A 21hOO fl5A x Paraná Clube

... 1 Ponte Preta 20 9 6 2 1 20 8 12 74 21hOO Sport x Ponte Preta
21hOO lcasa x Náutico

... 2 Portuguesa 17 9 5 2 2 25 12 13 63 21hOO Americana x Boa

... 3 Paraná Clube 17 9 5 2 2 13 6 7 63

... 4 Americana 17 9 5 2 2 10 8 2 63

5 Criciúma 17 10. 4 5 1 9 6 3 57

6 Vitória 14 9 4 2 3 9 8 1 52

7 ABC 14 9 3 5 1 12 10 2 52

8 Sport 14 9 3 5 1 10 8 2 52

9 Grêmio Barueri 13 10 4 1 5 9 12 -3 43

10 Náutico 13 9 3 4 2 8 8 O 48

llBoa 12 9 3 3 3 6 6 O 44

12 Vila Nova-GO 11 9 3 2 4 9 8 1 41

13ASA 11 9 3 2 4 8 14 -6 41

14 São Caetano ·10 9 2 4 3 13 16 -3 37

15 Goiás 9 10 3 O 7 9 17 -8 30

16 Salgueiro 9 9 2 3 4 8 9 -1 33

... 17 Guarani 9 9 2 3 4 9 11 '-2 33

"'18lcasa 9 9 2 3 4 9_13 -4 33

... 19 Bragantino 9 9 2 .3 4 9 14 -5 33

... 20 Duque de Caxias 3 10 O 3 7 10 21 -1110 "'Rebaixados para Série C

COMUNICADO'
Os pais que estejam enfrentando a falta de vagas nas creches e pré-escolas municipais de

Corupá, ou seja, cujos filhos não estejam matriculados nas creches municipais por carên
cia de vagas, compareçam nesta T" Promotoria de Justiça instalada nas dependências do
Fórum de Jaraguá do Sul, no período de 05.07.11 a 15.07.11, das 13h às 18h30min ou

compareçam no Conselho Tutelar de seu Município, para informarem a qualificação da

criança prejudicada, coma finalidade de se tomar as providencias cabíveis.
Atenciosamente .

Cléber Augusto Hanish
Promotor de Justiça

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDERlSC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.$c.gov.br

I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA N°. OS/2011- PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 83/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no- uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos
interessados a errata de data referente ao Edital de Tomada de Preço n", OS/2011-PMS,
para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de

obra, materiais e equipamentos necessários) de caixa de captação pluvial sifonadas local
'izados aos bordos dos acostamentos ou meio-fios da malha viária urbana do Município de
Schroeder (SC), de al?o�do com o projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos
e cronograma físico-financeiro em anexos, parte integrante no instrumento convocatório,
ficando assim determinado:

Leia-se: .

1- DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO:
1.1.0s envelepes nO. 01 - Habilitação, nO. 02 - Proposta Comercial, bem como 'os doeu

mentes.necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário

abaixo determinado, a saber:

a) Data: 27 eje julho de 2011.

b) Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à

.

Rua Marechal Castelo Branco n", 3201, Centro, SchroederlSC.
. c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.

d)Abertura do processo: às ·09h.
.

.

4.2� O recebimento dos envelopes da documentação,' proposta comercial e credencia
mentos acontecerão até dia 27 de julho de 2011· às 08h45min, devendo os mesmos serem

protocolados, diretamente no 'Setor no Licitações, conforme item 1.1.
.

Schroeder, 08 de julho de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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LEIER
IMÓVEIS

Barra do Rio Cerro
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" Jaragu,á"99. ,�::

" .
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Amizade

Amizade

Barra do Rio Cerro

,

'

Centro

Amizade

Três Rios do Sul

'Nova Brasília
'

,
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Ilha da Figueira Centro L395 Centro Centro

R$ 260.000,00

/, '
...

�T. : .�.

�
,'o "Guaramirim �_��!l: .

>:" ?'

João Pessoa L39� Baependi Vila Nova

R$ 110.000,00 .

."

,

Chico de PaulaVila lenzi Centro/Corupá Nova Brasilia

Consulte-nos ....
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itaivan
IMOBILIÁRIA

www.itaivan.com.br

i
!
/

,/

(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do 'Sul - SC

- Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - pronta
para morar - Área Imóvel: 77,71m2 - Lot.
Paineiras -

,

(

- Ref. 4885 - Vila Nova - Res. Jardim
das Mercedes - 02 dorm - Área priva
tiva: 71,05m2 - R$115.000,00

i

f.

- Ref. 7167 - Vila Baependi - Casa
Alv. - Suíte + 02 dorm - Área imóvel:
220,00m2 - R$315.000,00

f..

- Ref. 7162 - Centro - casa alv - 03
dorm - garagem pI 02 carros - Área
imóvel: 130m2 - R$430.000,00

-Ref. 6.714 - Nereu Ramos - Casa gemi
nada - pronta para morar - 03 dorm. -

Área imóvel: 86,00m2

- Ref. 7059 - Amizade - Sobrado -

Suíte cl closet - 02 demi suítes - Área
imóvel: 213,75m2 - Lot. Champs Elysee
- R$570.000,00

-Ref. 2374 - Centro - Terreno
comercial - Área terreno: 435m2 -

R$1.060.000,00

- Ref. 7156 - Amizade - Casa alv
- Suíte + 02 dorm - Área imóvel:
128,56m2 - R$300.000,00

- Ref. 6723 - Amizade - Suíte + 02
dorm - 02 vagas de garagem - Área
imóvel; 177,65m2 - Lot. Munique
R$440.000,00

- Ref. 2335 - Vila Baependi - Terreno
comercial - Área terreno: 1606,05m2 -

R$1.300.000,00

- Ref. 2373 - Amizade - Terreno
,

residencial cl asfalto - Área terreno:
457,02m2 - R$180.000,00

- Ref. 7157 - Amizade - Casa alv
- Suíte + 02 dorm - Área imóvel:
114,90m2 - R$240.000,00

- Ref. 6550 - Guaramirim - Casa gemi
nada - 03 dorm. - Área imóvel: 89,33m2

- R$168.000,00

- Ref. 7164 - Centro - Casa alv. - 03
dorm. - Área imóvel: 120,00m2 -

R$385.000,00

- Ref. 2372 - Amizade - Terreno
residencial cl asfalto - Área terreno:
360m2 - R$170.000,OO

- Ref. 2368 - Amizade - Terreno
Residencial - Área terreno: 348,75 -

R$165.000,00

......
�'""

_ ••

_._

""-m
_._......_ ...."""-"�,_ .._..... _

- Ref. 4898 - Vila Lalau - Ed. Filadelphia
- 02 dorm - Área privativa: 58,94m2 -

R$130.000,00

- Ref. 2375 e 2360 - Nova Brasflia -

Terreno comercial - Área terreno: 22 x

50m R$500.000,00

- Ref. 7160 - Amizade - Casa - Suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2 -

R$220.000,OO

- Ref. 4972 - Nova Brasflia - Ed. Vieiras
� suíte + 02 dorm - Área privativa:
90,00m2 - R$190.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3055 3412
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro Jaraguá do Sul - SC

Ref. 4818 _ Residenciallmperialis _ ap
tos com 02 e 03 dorm _ Área privativa:
63,69m2 - A partir de R$ 179.000,00

Ref. 4821 _ Residencial Gracilis _ aptos
com 02 e 03 dorm _ Área privativa:
74,68m2 - A partir de R$ 185.000,00

Ref. 4874 _ Residencial Elegans _ aptos
com 02 e 03 dorm _ Área privativa:
74,68 _ A partir de R$ 185.000,00

Ref. 4714 _ Residencial Belo Arvoredo
_ Suíte + 01 dorm _ Área privativa:
82.68m2 - A partir de R$ 154.000,00

Ref. 4975 _ Residencial Cristal _ Suíte
+ 01 dorm _ Área privativa: 77,00m2 - A

partir de R$ 154.700,00

Ref. 4963 _ Dolce Vitta Residence _

cobertura cf suíte máster _ terraço dife
renciado _ Área privativa: 232,00m2 - A

partir de R$ 430.000,00

Ref. 4718 - Residencial Gneipel _ Suíte
+ 01 dorm _ Área privativa: 75,90m2 - A

partir de R$ 140.000,00

Ref. 4909 -r Residencial Saint Tropez
- 01 dorm _ Área privativa: 67,50m2 - A

partir de R$ 130.000,00

Ref. 4681 _ Edifício Quatro Ilhas _ Suíte
+ 02d dorm _ Área privativa: 99,85m2 -

.

A partir de R$ 249.000,00

Ref. 4829 _ Residencial Terra Florae _

02 dorm _ Área privativa: 69,63m2 - A

partir de R$ 127.000,00

Ref. 4876 _ Residencial Vale da Lua _

02 dorm _ Área privativa: 60,36m2 - A

partir de R$ 128.000,00

\

Ref. 4903 _ Edifício Lancaster _ 02
dorm _ Área privativa: 115,65m2 - A

partir de R$ 169.000,00

Ref. 4978 _ Edifício Giuliana _ 02 dorm
- Área privativa: 74,96m2 - A partir de
R$ 165.000,00

Ref. 4870 _ Residencial Meliah _ 02
dorm - Área privativa: 51,00m2 - A

partir de R$ 104.900,00

Ref. 4803 - EdiffcioItha da Galé - Suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 101,25m2 -

A partir de R$ 196.000,00

Ref. 4830 - Residencial Allegro _ 02
dorm - Área privativa: 52,50m2 - A

partir de R$ 110.000,00

Ref. 4783 _ Residencial Gamaliel _ 02
dorm - Área privativa: 72,10m2 - A partir
de R$ 160.000,00

Ref. 4852 .: Residencial Bettoni _ 02
dorm _ Área privativa: 61,35m2 - A

partir de R$ 120.000,00

Ref. 4658 _ Residencial Grand Life
_ Suíte + 02 dorm _ Área privativa:
111,32m2 - A partir de R$ 240.000,00

Ref. 4940 _ Residencial Fontainebleau
_ Suíte + 02 dorm _ Área privativa:
119,80m2 - A partir de R$ 325.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• FINANCIAMENTO DIRETO COMA CONSTRUTORA,
EM ATÉ 80 MESES .

• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.

Apartamentos com área total de 217,17 m2

VENDAS

pamplona
473372.1616 www.pamplona.empreendimentos.com.br

-Apartamentos tipol , 2; 4 e 5: Suíte + 2 Quartos;
-Apartamentos tipo 6: Suíte + 1 Quarto;
• Apartamentos tipo 3: 2.Quarto.s; .

-Cozinhc, -Área de serviço; -Uving;
- Banheiro social; •Sacada com churrasqueira;

. -Garagem.
www.pamplonaempreendimentos.com.br

• Hall de entrada mobiliado; - Revestimento de piso cerâmico;
- 2 elevadores; • Garagem privcfivo: •Academia climatizado e equipada;
• Salão de festas com espaço gourmet mobiliado;
• Preparação para ar-condicionado tipo split na suíte; • Sacada com churrasqueira;
·Medidores de. água e gás indjviduais;
• Reufilização da água da chuva em áreas·comuns .

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

.

VENDA_S__

II! parnpl'o·n··a··'.' •.
.• i •.

'

.....• •. '. . ... :

473372.1616 .

• !'.i8Ç!:'Y�\�illf. ��)9l/M, irk«$!re'\f!'Cl �j!l'.:l98tr'(fI1'I�.��ml:'!ld I>.�'.:it!ll �(3:CU! oo��i\G..
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. Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frut�oso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

;I!L�:I�JGUE: 3372.1616
.� .��. J r Plantão: 47 9107.1988.5

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CASA· BARRA
(OPORTUNIDADE)

CÓO.151 • Linda casa contendo 1 suite,
2 quartos, sala de estar/jantar, copa,

, cozinha, lavabo, 2 banheiros, despensa,,

área de servlco, churrasqueira e 'f.
� gá'ragem pi 2 carros. Amplo terreno com

. 476m2• De RS 280 mll por RS 220 mil.

Amplo apto corri área privativa de 114m2,
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estarl

jantar, cozinha integrada, sacada cl
churrasqueira, bwc social, lavanderia

e 2 vagas de garagem. Sol da
Manhã R$ 290.000,00

c6o. 153 - Apartamento contendo
1 suíte, 1 quarto, sala de est�/jantar,
sacada c/ churrasqueira. cozinha,
lavanderia, bwc social e 1 vaga de

garagem. Prédio c/ elevador e ótima
l.ocaIizacão. De R$170.0QO,00

por R$180.000,00 -

Pronto para morarl

j,
(

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRRO VILA NOVA
R$140 mll.- Flnanclável

·IMÓVELCOMERCIAL-cémw.
CÓD 146 - localizado na Rua Antonio Carlos

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

45Qm2 e área construída de 192m2.
RI 420.000,00

TERRENO RESIDENCIAL __
·CÓD. ooa - OPORTUNIDADEI

Terreno com linda vista, rua asfaltada e sem."
saída, local tranquilo e pronto para construir: '

Contém área de 450m2• R' aa.ooo,OO

IMÓVEL COMERCIAL-
.

" ".;

CENTRO .,'
.

,

CÓD. 198 - Excelente loealizácâo na-Avenida,

EpitácioPessoa, esquina Com Rua Padre
Franklin área nobre no Cêntro da cidade.

Imóveiplano, pronto para construcão,
'contendo áreade 684m2. CONSULTE-NOS!..... CHÁCARA ÉM CONDOMíNIO'

c60. 157 - Condo'mínio Nascente
das Águas, chácara com área de
2O.735,70m2• Escriturada, água

corrente, ótima área plana UNDA
VISTA E APENAS 10 KM 00 CENTRO

DA CIDADE, R$ 78.000,00 .

(
{

{ "

Excelente terreno de esquina, contendo
600m2• Ótimo para moradia ou construção

de edificio. Localizado prole a Arsepum.
Consulte-nos'

C6D.195 - ,CENTRO·' .:; ..

ApartamentO' nqvo, muito bem
localizado próx. ao Angeloni.

Contém 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, cozinha mobiliada,
bwc social, área de servíco e 1

vaga de garagem. Área privativa
de 84m2• R$195.000,OO

1.
)

"

1,; :

J
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

ü
w
o::

.:. 1"..,:' _7_

U

.�mpreendirttentos Imobiliários

GUE: 3372.1616
�. Plantão: 47 9107.1988

atendimento@megaempreendimentos_com

estrategicamente na SR 280, ao lado da
Faculdade Fameg. Terreno com área de

4.009m2 e galpão com área de 2.609m2•
'��. Pé direito ato; Ótimo acebameoto '

'

:t:. . ... <�... .:.:.,.. r
0'1' .1. ",..:o-:

interno, eS<?rit€f.io, e,setpr ê!dreiRistip�
prontos. Otii'na frente pârà-arefer:id�'-,�:' e.

SR e facilidade de'acesso para carga e-
deSCarga Consulte-nos!

RESID. AMARANTHUS - CENTRO
CÓD. �25 - Edifício oferece ampla infraestrutura, com salão de

festas, portarla 24.t1j fítness.quadra de esportes, sauna, piscina e sala de

jogos. Amplo apartamento com área privativa de 183m2, contendo 1 suíte
máster com hidra, 2 dormitórios, ótima distribuição e acabamento,

2 vagas de garagem e Box individual. RS 540.000,00

IM6VELCOMER�-CENTRAL
Situado no ,final da.Aven, Marechal Deodoro,

na esquiná entreos bairros Centro / Vila
Nova e JaraguáEsquerdo. Amplo terreno

com área de 1.888m2, com excelente frente.
Área construída de 580m2• Ideal para

empreendimentos comerciais. Consulte-nos'

CASA-ALTO PADRÃO
CÓD. 205 - Imóvel com acabamento

díferenciado, para quem gosta de

exclusividade e conforto. Amplo terreno

com 675m2, localizada em região nobre do

Jaraguá Esquerdo, possui 310m2 de área
construída. Contendo 1 suíte master, 3

dormitórios, estar com lareira, sala de leitura,
• ampla cozinha, sala de jantar, sala de home

theater, jardim decorado, linda área de
festas integrada com piscina e garagem

para 3 carros. Consulte-nos'

SOBRADO-ALTO PADRÃO
CÓD. 187 - Localizado no Loteam. Bella Vista.

bairro Amizade, conta com linda vista e terreno com
'

505m2. Possui 1 suíte máster, 2 suítes, sala de estar,
sala de jantar. cozinha. mezanino. escritório, área de

!

serviço, lavabo. sacada. área de festas e 2 vagas de ,i�:!;
garagem. Área construída de 260m2. Ficam

,

móveis planejados, aquecimento solar e

acabamento em gesso. R' 580.000,00 _

TERRENO COMERCIAU
RESIDENCIAL -

OPOR1\JNIDADE
Imóvel com área de t007m2,
de esquina, prox. a Marisol..
Terreno plano, pronto para
construir, ótima localização,
ideal para prédio ou galpão.

RS 370.000,00

APARTAMÉNTO - VILA NOVA
CÓD. 189 - Localizado em região nobre,

próximo ao Clube Beira Rio. O apartamento
possui 2'quartos, sala de estar/jantar, sacada,
cozinha, bwc social; área de servico e 1 vaga

- de garagem. De R.120.000,00 Por
, R' 98.000,00 - FINANCIÁVEL

.

'. ·��c;.';� ':'b..

RESID. JUUANA

CRISlHINA· AMIZADE
CÓD. 096 - Edifício com ótima

localização,l pavimentos, elevador,
espaço gourmet, fitness, brinquedoteca,
playgrbund e ótimo acabàrnento. Aptos

contendo 1 suíte + 1 quarto, ampla sacada
com churrasqueira, preparação Splitt e

água quente. Área Privativa de 84m2•

R$165.000,00. Aptos contendo 1 suíte + 2

quartos, ampla sacada com churrasqueira,
preparação Splitt e água quente. Área
Privativa de 103m2• R$ 205.000,00

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

mobiliado, sala estar/ jantar e cozinha

integradas, lavanderia, sacada com

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

TERRENO - BAEPENDI
CÓD. 222 - Terreno de esquina, muito bem
localizado ao lado do Clube Baependi. Tanto
no intuito residencial como para edificacão
de prédio. Contém área de 786m2, sendo
33 metros de frente. Estuda Proposta de

Permuta. Consulte-nosl

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Rua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

RESIDENCIAL

CRISTAL

Baependi - Prox, Ser Marisol

Suíte + 02 Dorm. & Suíte + 01 Dorrn,

Elevador I Medidoreslndividuais
Área de festas I Sacada Gourmet

Valores a partir de R$1540000,OO
Confira mais detalhes conosco!

VILA NOVA - REF 1336 - RES. ASPEN
VILA LENZI - REF 1383 - RES. NOVO apto novo c/104m2, sendo 01 Suíte, 02

HORIZONTE - apto novo c/91m2, dorm., sala de estar/jantar; ampla sacada
, Suíte, 02 dorm., sacada c/ churrasqueira' c/ churrasqueira e 02 vagas garagem.

! 02 vagas garagem. R$ 230.000,00 � R$ 225.000,00
.:t�.:;;*,,,,*::;;:::::::x:-�::::?�;;:��:�;: .

�::;:::= �.:::t.=�::::w.:::::::�';'�.::'��::1%:;:'1:wm;::::::c::p.:;::.t: .. x.'

AMIZADE - REF 1295 - RES. JULIANA SÃo WIS - REF 1378- RES. GRAN DUCAL 4 BARRA DO RIO MOLHA - REF 1327 - � BAEPENDI - REF 1269 - RES. NIEMEYER

CHRISTINA - APTO 102m2, c/Dl Suíte.
- APTO NOVO - 98m2, c/Dl Suíte. 02 IRES. ORION - 75m2, c/ 02 dorm, coz., � - 68,OOm2, c/Dl Suíte. 01 dorm, coz.,

02 dorm, coz., sacada c/ churrasqueira, e dorm, coz., ampla sacada c/ churrasque- � sacada c/ churrasqueira, bwc., área de � sacada c/ churrasqueira, bwc., área de

garagem. R$ 225.000,00 ira e 03 vagas garagem. R$ 210.000,00 I serviço e garagem. R$165.000,00 i serviço e garagem. R$l40.ooo,oo
.......�,,··�,,·0'''''''''.'''m''"'''','.,."'''''''''''''.'''"'' �.:r13mK,m:w.«%::::w,m��\-:K%w.����t�-o/.�::::'���.f.m���%�&%:��:;:;:;:"�$::m;:m���%.-$i:;::$�����"$S.-:::-::�%���1::�,,.

'" 'i

I

1
�
!
f

- Área de festas
- Massa corrida

- Roda Teto em gesso. .' .

•;. ..,41'•.".
. -

2

.

. , H BARRA DO RIO MOLHA - REF 1340 - AMIZADE - REF 1340- RES. SANTA RITA [ LANÇAMENTO!Apartamentos con: 69m, c/ �2 dorm, Sala 02 ambientes, sacada c/ churrasqueira, li RES. SANTA RITA - Apto c/75m2 - Suíte, � - Apto c/75m2 - Suíte, 01 Dorm., sala 02 i VILA RAU ( Prox. Unerj) - REF 1369 - RES. VENETa - área de festas - medidores !
bwc., area de serviço e 01 vaga de garagem. R$l40.000,oo li 01 Dorm., sala O� ambientes, sacada c/ � ambientes, sacada c/ churrasqueira. R$ I individuais - Apto c/60m2 - 02 Dorm., sala 02 ambientes, cozinha, sacada c/ chur- I

, FORMA DE PAGAMENTO FACILITADA, ()O!O DE ENTRADA!
. churrasqueira. R$ 136.000,00 i. 136.000,00 f; rasqueira., 01 vaga de garagem. A partir de R$ 113.000,00 j

r"��"'''''>;w="""�,w�="",,,,,,,,, "'''''''''''''''''''"'*'''''''''''''''''''''''''''''''''",.=,*="" .."",,_.r.,""""'''it-"''.w""",_W'-'''_w_.,w._�-��,_.=-""��-,-,,,,,-"'1�-''''-'�'-._"""V",,":*W-:---='-'"�=-="'�'-'i<��-,, _%_�._,;mt". �-�.��.�"W�
f MOBiliADA !í MOBiliADA ,\

_,·,w.. ,·,_.".__...........'VW• ..,..".,..,...·I'.·_"""""""'�'0....,..",.,w...�VM.·."'.........W'I'N<'.VWH ,,',

�_""'...,,��.

Empreendimento:

ÁGUA VERDE - REF 1304

RESIDENCIAL NOSTRA

'I ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 -

Casa alv. 151m2 e terreno de 410m2,
c/Dl suite, 02 dorm., área de festas

c/ churrasqueira, garagem para
03 carros. R$ 235.000,00

� VILA RAU - REF 2574 .. Casa afv.
; 109m2 e terreno de 330m2, c/Dl I JARAGUÁ ESQUERDO - REF 2925 - 50-

� suite, 02 dorm., área de festas, ga- � brado geminado alv. 134m2, c/ Suíte, 02
•

t. ragem para 02 carros. l dorm., sala de estar/jantar; coz., lavande- j

.. L,.,="_"'v�,@�!,���:����.�,_,._'"" w,,,l�.,,���,=:�,�::!:����
. .'.

1
�

l

I SÃO LUIS - REF 2894- casaalv. 222m2 2 ; AGUA VERDE �'REF 2617 - casa alv.

� terreno de 490m2 _ c/ suíte, 02 dorm.
VILA ,RAU - REF 2939 - casa alv. 150m, lli 280m2 e terreno de 310m2, t/ 04 dorm.,

! sala estar/jantar, coz., lavand., escritório, II. �/ SUite, 02 dorm., sala d� estar, sala de ; sala de estar / jantar; sala de tv, cOZ., bwc,
';' irea d te R$

, Jantar; lavabo, coz., bwc, area de festas e lavanderia e garagem para 04 carros.
I

area estas 260.000,00 (, /02 R$ 350 000 00
i (estuda proposta) II garagem p carros. ., R$ 300.000,00

�����:.x,.�..m::�;:;:;:::::�. ."""�"»"·,,,.;,'w·..,,.,,",,.,,"',,.

(

(

(,

/

VILA RAU - REF 2974 Casa 106m2,
área total de 420m2, Suíte, 02 dorm.,

sala estar/jantar, garagem.
R$ 195.000,00

i AMIZADE - REF 2903 - casa a Iv. 70m2 :; VILA RAU - REF 2662 -

'

êasa gemo alv. [: BARRA DO' RIO CERRO _ REF 2890 li TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - � SCHROEDER - REF 2936- casa alv. 77�2,
� terreno de �50m2, c/ 02 dorm. � 7739m2, c/02 dorm�,sala de estar; sala de 'I Casa gemo 75m2, área total de 164m2, 11' casa geminada alv. 71,75m2, c/02 dorm., �. c/ 02 dorm., sala de estar/jantar; coz., la-
i sala estar/Jantar, coz., bwc., :j jantar, coz. bwc, área de serviço, garagem,�. 02 dorm., sala estar/jantar, garagem. ii sala de estar/jantar, coz., lavanderia., � vanderia., bwc. e garagem.
i lavanderia e garagem.

"

R$l40.000,oo � R$140 000 00 II bwc, e garagem �R$135.000,00 I R$130.ooo,00
'

@ R$ 181.000,00 $.' ,

II f
�""'�_.�� · w W.·.·H"·U""_.· � · ,,;...w w ••·•• ·.�· •...u.· ·.·.·.·N.·.·.C·...•..........•.......... " •..., ...••..•......l. .....·.·.·.�·.·.·.·."..·.·.',.,·.·.' �N ·_·.·.'.·.c· ·""·,....·.·.·.·.·.·.·.·,.w ·.·.· ·.wa.w w.· ·.w.·,.·;::.·, w • • ·, , • "' � • �W.C"'WM·�.· .1WN w.·"w ••• · .. .-.Ni-�w".·.·.y ·.·,,... ·.·.,..w • """ .. · �"'.,.·� ·.w.v.-....'w._. w.. ·."' H.· w ""'_"""".;c:.;·.w . ....", ww.cw v •.· """''''', 'w. .,.,.,., _ -.wN-N;-.w. • w"-' ,"""'_,_.. · .......

(

/
\, i

l

I , I TERRENOS I/ALUGUEL REF653-JaraguáEsquerdo-04Suítes,pis- ,REF534-Vila Nova-02dorm. RS680,OQ REF622-B.doRioCerro-02dorm.R$45000 REF 665 - Centro - Munique - SuíteJ.A02
ema e garagem p/02'car. RS 2.300,00

. ,REF 624 - Vila Nova - 02 dorm., R·$ 550,00 Dorm. 02 vagas degaragern., as i.ooono
REF 503 - Centro - Ed. Pedra Rubi - 01 suíte ,

R$ 80.000,00 - REF 3359 - Amizade - Ter-
REF 657 - Centro - 01 Suíte/. 03 dorll)..J. 02 02 dorm., 02 vagas de garagem. RS1000,OO REF 634-Vila Nova - Real Parque - 01 suíte, REF 667 - Rau - 02 Dorm. RS 595,00

rAcAc: bwc., garagem p/ 03 carros. KS 3.ooo,uu 02 dorm. RS 980,00ren0422,50m2• �
..

REF563 Centro Ed.lili-01dorm.RS430,00 , REF672 N. BrasOia-Suíte,02 Dorm. R$900,OO
R$ 85.000,00 - São Luis -lote com 361m2• • ,

REF 667 Jgua Esquerdo 03 Dorm, R;2 460,00
,

REF 642 - apto 01 dorm., sala estar/coz.,REF 036 - B. RIO Cerro - SUlte,L 02 Dorm., REF587-Centro-Ed Aléssio êem=amplo bwc RS43000 SALA COMERCIAL'c/ baldrame (fundamento) pI casa de 100m2 Piscina, 02 vagas de garagem. R:;, 1.800,00 �EF 674 Jgua Esquerdo Suíte, 02 Dorm, apto cl 01 suíte, 02 dorm., coz.(mob.), 02
., '

o

$ . ,

area de festas. RS 1.000,00 vagas de garagem. RS 2.100,00 REF 646 - Nova Brasília - Ed. Moradas daR 90.000,00 - REF 3364 -Ilha da Figueira -

REF 114 - Czemiewicz - 02 dorm. RS 570,00 Serra _ 01 Suíte, 02 dorm. RS 800,00 REF 574 -Ilha da Figueira - cl 70m2. RS 800,00Terreno 345,OOm2• APARTAMENTOS REF 595 - Centro - 03dorm. RS 900,00
R$l00.000,OO - REF 3356 - Jaraguá Es- REF 582 - Figueira - a Iv., 02 dorm., RS650,00:

.
REF 647 Baependi Suíte, 02 dorm.RS 900,00 REF 655 - Nova Brasília -cl 170m2RS 2.000,00

d t 552 65 2 . REF 493 - Vila Nova - Ed Capri 11- 01 suite REF 621- Centro - Ed. Impenal- Cobertura .

'
-

J
quer 0- erreno , m. REF 636-Rlo Molha -02 dorm., RS 600,00 02 dorm., 02

VagaSdega_
ragem. RS1.000,OO.

Ç>uplex - 02 suíte� 02 dorm., clpsetl,RiscilJ_él,( REF- 661-Centro-02 dorm., RS 550,00 REF 637 -Centro- c/40m2 RS480,OO
R$110.OOO,OO - REF 3353 - Amizade - ter-

REF 652 _ TIfa Martins -02 dorrn. RS 600,00
.

area de festas e O,j vagas de gar. RS ,j.OOO,uu
. .reno 538,OOm2• - -

,�"_��_����_W,1!ti!!I�;!\� c'. ·(\!C�.?"':r�W;ifI:r,.;'!,�il1l��'lS��ua,._lI'"�'-"Jtl.'��,,����I�;'��'_���,,,���_,,«
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PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

-, Casa Cf. Área De 120 M2, 3
,Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro,
Area Externa, 2 Vagas De Garagem

- Cod 702

- Apartamento OomOnrna
Localização, Próximo A Marisol,

Com 1 Dormitório, Churrasqueira,
E Vaga De Garagem Coberta -

R$1 07.800,00 - Cod 710

- Apartamento B 'localizado PrÓX..

Ao Colégio Alberto Bauer, 2 Quartos +
Sutte, Sacada Com Churrasqueira, 93

M2 Privativo. R$186.171,64 - Cod 712

/:fI

- Casa Nó Centro, Pré'Fabricada,
Com Suíte + 2 Dorm., Sala, Cozinha,
2 Vagas De Garagem. R$159.000,00,

Pode Ser Financiado - Cod 731

- Apto Novo > Suite + 02 Dormit.
M,ÔífM2-' Privativo. Sacada Com

Churrasqueira De 8,00 M 2. Localiza.
Central, Prox. A Justiça Federal. - Cod

716

- Ed Gaia - Suite + 02 Dorm,
130M2 Privativo, Ampla Sacada Com
Churrasqueira - R$230 Mil - Cod 719

- Casa C/ 210 M2, Ótimo Ponto
Comercial, 3 Quartos, 2 Banheiros,
2 Vagas De Garagem - R$350 Mil -

Cod 713

- asa a ua ãbo
"

arry
Hadlich, Ponto Comerclal, 179,5

M2 Construidos. Suíte1-f 3 Dorrn,
Semi-Mobiliada, Churrasqueira,

Garagem - Cod 7�7. .

ora as a erra - o er ura,
2 Suítes + 1 Dorm, Cozinha
Mobiliada, Sacada + Terraço
Superior, Porcelanato, Forro

Rebaixado - Cod 720

- Apto 03 Dormitorios, Sendo 01
Suite.Lateral50 Metros Da Praia.

Meia Praia. 01 Vaga De Garagem -

Cod 723

- Excelente Terreno Comercial
Fr 14M,Plano, Mais Alto Que A

Rua, Area Construída 140M2 Com
Escritório Independente - Cod 739

- Edif. Marina Frutuoso. Apto Central - Suite + 02 Dormitórios. Area 115,52 Privo 1

Vaga De Garagem. Total 151,79 - Sacada Com Churrasqueira - R$249 Mil- Cad 844
- Apto Com Suíte + ,02 Dorm, 2

Vagas De Garagem, Otimo Ponto
Comercial - R$390 Mil - Cod 714

• CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2 priva
tivos + 10 vagas de garagem, sacada ab
erta. Pode divi,dir em saías de 100m2.

• CAS_AS quartos, banheiro, sala e cozinha, garagem zínha: área de serviços, garagem. Aluguel
• CENTRO _ CASA PARA LOCAÇÃO COMER-

e área externa nos fundos, peças amplas. R$580,00 + txs.

CIAL, 155m2 construídos, terreno 355m2, 2 R$1.200,OO + txs.
• CENTRO - ED. MAKTUB, prédio novo,

salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, ga- • BARRA - Casa com sala, 2 quartos, ba- apartamento com excelente acabamento,
ragem, edícula. Aluguel R$3.750,OO + txs. nheiro, cozinha, área de serviços, garagem. sala, 2 quartos, 2 sacadas sendo 1 com

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm, Aluguel R$650,OO + txs. churrasqueira, cozinha, área de serviço, ga-

banheiro, lavabo, jardim, garagem, condo- ragem. Aluguel R$730,OO.
minio fechado, churrasqueira. - R$750,OO • CENTRO· Residencial Dubai. apartamen-
+ taxas. ·APARTAMENTOS to sala 2 ambientes, sacada com churras-

• CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala,
• EO. GEHRING • apartamento com sacada, queira, 1 suite + 2 dormitórios, cozinha,

I b
.

h á d
.

P' 2 salas, suite com armário + 2 dormitó- área serviços, garagem, fino acabamento
ava o, cozm a, rea e serviços. ISO su- .

I b
.

h I
.

d 2 d R$1.150,OO+txs. arqoíteto), dividlda em recepção + 3 salas,perior: 1 suite com sacada + 2 quartos, nos, ava o, cozm a p aneja a, vagas e

banheiro social. Area externa com churras- garagem. Estará disponível no final de ju- • CENTRO _ Ed. San Gabriel. apartamento banheiro e copa mo�i!iados. Possibilidade

queira e garagem. Aluguel R$1.050,OO + Iho/2011. R$1.500,OO + txs. sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha, de negociar mobilias. R$1.500,OO.
txs. Estará disponível no final de julho/2011. • VILA LENZI - Residencial Floresta, apar- área de serviços. Aluguel R$590,OO + txs. • VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com

i�TRA 'f; bítsa çom 1t46,23m2,., com.,3_ ., laD1�nlo. c,.o1Jl s�l� � gu�a�t�s� �aoh.ei!ol go; ....." CZERNIEWICz.. .... 3P.to sala, ,2quartos .S3-. " �aJ1�etrq. �1�g.u�1 ��4�Q,QOfJx�·,. �

'+:�:l:* f.....
-

'''' I I. tr. ' L I,,. ,\ \ , �·i.1 � ....... -: ",' f t, � ..� .. �.1. },t to>' t·� i, ; 1\.' •../',', t·/�·I I,'�).' H* � t" �,� . "

cada com churrasqueira, cozinha/área serv.,
garagem. Aluguel R$550,OO. .

• BARRA - apartamento 1 quarto, sala, coz

inha, área de serviços, garagem. R$500,OO.
Condomínio R$60,OO com gás. '

• SALAS COMERCIAIS

• TERRENOS
• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Superm.
Brasão. Aluguel R$1.200,OO

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

-Aptos e 2 ou 3
dormitórios, com suite
. Opção de segunda vaga
de garagem
- Sacada com

churrasqueira
- Pré-instalação em splii e

teto em rebaixo de gesso
- Acabamento em massa

corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Salão de festas e play
ground
- Medidores individuais de
agua, luz e gás
- Portão e porteiro
eletrônicos

Ótima Localização!
Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau

Entre Marisol e Weg

�,.- 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.

H204 Residencial VIVER BEM com

71,00 m2 área total - Bairro Amizade,
Valor: 110,000,00 - Entrada mais

parcelas mensais de R$500,OO Até a

liberação da documentação.

H127 Casa de Alvenaria Com
01 suite, 01 quarto e demais

depedencias. Bairro Vila Rau.

�

......

Casa de Alvenaria no Amizade 20.000m�
de terreno, Valor R$1.200.000,00

H130 Casa com 1 2 mI de área construda.
terreno com 375m2, com 01 suíte mais 02

quartos. e demais dependências, escritório.

garagem. churrasqueira, Casa totalmente

legalizada. Bairro Centro. Valor 380 000,00

H205 Duplex frente com moveis e

eletrodornesticos. 148,45m2 área interna.
Prédio com elevador, Piscina. salão de festas
com duas churrasqueiras e forno para Pizza!

Valor 420.000,00 Pode ser financiado.

Apartamento com 95 m2 privativo.
01 suite, 02 Quartos com duas sacadas.

Bairro Nova Brasjia. Valor 190.000,00

� Apartamento com 02
, quartos, rebaixo em

� gesso, moveis sob
� medida, com

. 70m2,area interna,
pronto para

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

Bairro: Agua Verde..

CASAS:
.

H670 Casa de Madeira com 03quartos. Bairro
Estrada Nova. R$450,OO
H672 Casa de Alvenaria· 01suite+ 01 quarto
toda mobiliada Valor: R$800,OO
H731 Casa com 6 quartos - Centro
R$1.200,OO.

APTOS:
H416 Quitinet - 01 Quarto, Sala. Cozinha,
Lavanderia, Bairro Nova Brasília, Valor
R$490,OO Rua João Plánicheck Apt 05
H584 Apartamento San Thiago - 02 quartos
Valor: R$490,OO + 11 ° cond.
H585 Apartamento Vargas - 02 quartos Valor
R$S50,OO + 110 cond.
H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio Cerro
R$S50,00 + 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,OO
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.
H6S6 Apto com 03 Quartos - Nova Brasilia
R$550,00

- ,

ALUGUEL COMERCIAL:
H710 Sala comercial com 60m2 - Nova Brasília.

R$SOO,OO
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$4.500,00
H730 Sala 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$10.000,00 RS: 10,00m2
H742 Casa Comercial 06 salas, patio para
estacionamento. Bairro: Centro R$ 2.250,00

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2 no Czerniewicz com 01

quarto mais suite. Rua Nivaldo Pereira. Valor
R$220.000,00
H124 vende-se casa no bairro vila Lenzi,terreno
com 420m2, área construida 70m2,.valor
R$128.000,00
H129 vende-se casa próximo ao loteamento
Antilyas Terreno com 2.258m2 valor
R$250.000,00
H131 Vende-se casa Alvenaria Barra do rio
cerro com 580m2 de área total,casa com

140m2, mais 02 casa com 50m2 cada uma

aceitasse casa na praia e apartamento valor do
imóvel R$260.000,00
H132 Vende-se casa na Barra do rio
cerro,terreno com 1.016,5111l2,área construida
,valor R$450.000,00.

'�â..�:s Ri.\IS,·\\GEN.� eM
fl,�J'\$ MAíli�.'ItH\)S,\s

�RA O' i'.1E\UKlf{ 0,4. v'!tJ,-".:

FOf\0�
473371 8009

H450 Loteamentos - Beira Rio com 458 m2
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• 06 Opções de plantas a sua escolha;
• Otimização dos espaços;
• Planta versátil e funcional;
• Iluminação natural e privilegiada;
• Perfeita orientação solar;
• Preparação para climatização,
• Medidores individuais de água e gás;
• 02 Elevadores;
• 02 Apartamentos por andar.

PORQ!JE É PERFEITO
PARA MORAR?
Tomar café da manhã ou desfrutar o churrasco

com os amigos numa varanda ampla e ensolarada,
observando a exuberante vista da cidade.

Ver sua família se divertindo na piscina, na

brinquedoteca ou no salão de festas, com

conforto e segurança.

Receber seus amigos e sentir-se orgulhoso por
morar num prédio tão bonito e confortável.

Morar bem. Sentir-se bem. Desfrutar suas

conquistas e viver intensamente a sua felicidade.

Aproximar-se do equilíbrio.

A Proma dedica-se a você.

PORQ!)E É UM ÓTIMO
INVESTIMENTO?

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I ,

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
. de entrada, elevador, portão

eletrônico. Totalizando 99,62 'm2. De
, .

. R$165.000,OO por R$150.000,OO.
Estudo propostas.

\

Contato fones: ·9662- 0985
.

ou 3370 6042.
• I
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

070- Três Rios do Sul, apartamentos
com área de 61,36m2 R$11 0.000,00.
Aceita financiamento bancário.

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

062 - Ubatuba, casa mista com

140,00m2 e terr. 307,51m2• (aceita
imóvel de menor valor em Jguá do Sul)

R$115.000,00

030 - Santo Antonio, cf casa de alv.,
rancho, lagoa, c/ área de 175.000,00m2.

aceita imóvel de menor valor
R$450.000,OO

150- João Pessoa - casa de alv. cf
aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr.

cf 1.574,10m2 (aceita apto de menor

valor) R$430.000,OO

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,OOm2. R$160.000,00.
(aceita apartamento de menor valor)

183 - Nereu Ramos, casa de
alvenaria com 129,00m2 mais

edícula. Terreno com 660,00m2
R$200.000,00

161 • São tuís- casa de alvenaria com

140,00m2 e terreno com 421,61 m2

R$220.000,00

052 • Nereu Ramos,casa de alvenaria
063· Centro· apartamento com área com 85,00m2 e outra com 45,00m2•

total de 96,37m2• R$175.000,00 Terreno com 425,00m2 R$120.000,00

(OMPRA ·'VENDE � ALUG4· FAZ DO(UMENTA�ÃO IMOBIL�ARIA I.Rua Guillierme Weege, 166· Êdifício Bergamo'. (entr�!!.��;:
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;:iTÉRRE�OS F
. r;;?,.':.)1�i�jt1�tji;J�i�j01&irilllli;;;;w�;ij�j�í;j{0@!h\lii\;!i8iJ,;;'iíj;'jl1!' iii'i�:�;j�'iJ8i,1�

002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 \\j1_"'.uu'u,uu

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$800.000,00
010- Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Rnanciamento CEF) R$56.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 R$470.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.000,00
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,OO
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,OOm2 R$1.550.000,OO
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,OO
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 R$2.000.000,OO
109 _ Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria) R$400.000,OO
130- Amizade - terreno com 61.500,OOm2 R$500.000,00
234 - Amizade terreno com 350,OOm2.(Residencial Munique) R$98.000,OO
237 - Amizade terreno com 364,OOm2.(Residencial Munique) R$98.000,OO
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) R$98.000,OO

·.CASAS
009 - Centro, casa de alvenaria c/317,OOm2 e terreno com

020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,OOm2 e uma de madeira com 60,OOm2.Terreno c/413,35m2 R$135.000,OO
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria c/200,OOm2 e terreno c/329,OOm2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,OOm2. Terreno de 443,50m2 R$126.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,OOm2 R$75.000,OO
078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 com casa mista R$90.000,OO.
090- Barra do Sul, casa com 32,OOm2 e terreno com 360,OOm2 R$32.000,OO.
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2. e terreno com 406,OOm2 R$130.000,OO
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,OOm2 e terreno cf 475,OOm2(acetta apto de menor valor) R$220.000,OO
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox.120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,OO
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,OO
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,OOm2 e terreno com 387,50,m2 R$1 00.000,00

/.}:.:

061 • João Pessoa, casa de alv. c/327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. c/190.600,00m2 Acerta terreno cf parte de pagto R$795.000,OO
038 - Rio Cerro com área de 175.000,OOm2 R$250.000,OO
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,OOm2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO

I;GJ�PQ5$!i*;;i.
025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,OOm2,terreno com 504,00m2 R$190.000,OO

o
PRIMEIRO PASSO 'PARA,

NEGOCIO

47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 * sala 4D - Centro - Jaraguó do Sul - se

• ... J, •
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REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cl 1 su�e master + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

. .

REF328 - Residencial Solares - Vila
Nova - Apto com 1 suíte + 1 qto, sala
cozinha, lavanderia, bwc, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
(entreqa junho de 2012). R$ 170.000,00

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto
1 suíte com sacada + 2 qtos, sal
jantar/estar, bwc, cozinha, lavand

sacada com chur. R$180.000,1

I·
r

ReI: 1116 - SCHROEDER, Rio Hern Casa
c/303m2. 10 piso: c/ sutte 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 Hem, Schroeder.
R$400.000,00.

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

REF323 - Baependi - Aptos na planta
com 2 qtos, 1 suíte + 1 qto ou 1 suíte
+ 2 qtos, garagem , elevador, área de
festas, portão eletrônico. consulte-nos

MILANO RESIDE�
- Sala de estar /
theater; sala de j:
Oi suíte máster

Suítes; Ampla va

com churrasqu
Cozinha (opç

integração cor

jantar); Home o

(opcional); L'av

social; LavandE
Lavabo de serv

Sacada técnica

clímatização; 03
de garagem; De�

individual. Consul

)
,

,

REF1170 - Schroeder - 2
salas comercias

+ 3 apartamentos de
. R$665.000,OO

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

R$175.000,OO aceita carro.

I '

( "

} '.'

< !( REF285 - Vila Lalau - Aptos de 02 qtos
ou 1 suíte + 2 qtos e demais dep. A

partir de R$104.900,00

REF310 - Jaraguá
Esquerdo - Geminado
com·1 suíte + 2 qtos,

sala estar / jantar, lavabo,
bwc, cozinha mobiliada,

garagem, área de
festa, portão eletrônico.
Excelente acabamento.

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$300.000,00

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

REF284 - CENTRO -

Schraeder - Aptos c/ 2
qtas, sala de estar/jantar

. área de serv., caz., bwc
sacada c/ chur. A partir d

R$11 O�OOO,OO
... , ��..

'
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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$

I 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.

• VILA LENZI Vende-se apartamento 88

m2, o/suite, 01 qto, sala estar, cozinha

mob., sacada c/churras, 01 garagem,
piso com revestimento em madeira. R

Francisco Piermann, 279 - 3° andar -

Ed. Ilha dos Açores, local alto e seguro.
Financiável. Tr. 47 8413-7825

• CURITIBA Vende-se apartamento no

centro. Tr: 9174-7270.

• AMIZADE vende-se apartamento no

Bairro Amizade R$ 100.000,00. Aceita
financiamento bancário. Tr: 3370-6624

• TRÊS RIOS DO SUL Vende-se

apartamento R$ 110.000,00. Aceita"
financiamento bancário. Tr: 3370-6624

CASAS
• SCHROEDER - Vende-se imóvel terreno

2.000 m2, com galpão de 220 m2 com

forro térmico e ar cond. Com casa mista

de 3 quartos e demais dependências, com

piscina e quiosque. Tr:3374-0927.

• NEREU RAMOS Vende-se Casas geminadas
2 quartos, em demais dependências,
flnanciável, Tr:3376-0569 ou 9155-

0553/9119-2643.

c'

• 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 ltapema/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.

CASAS
• 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
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: 3273-5673/9183-4220.

• 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 3366-6715.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado,
" próximo da praia, com Z lotes de 250 m2

cada, desmembrados, de esquina, com

uma casa em cima, por imóvel em Jaragua
do Sul, preferencialmente apartamento. Tr:
99750380

• VILA LENZI Vende-se meio lote com três
casas na Rua: Adão Nóroski, 536. Aceito

propostas.Tr: 8421-5923 ou 9616-6303.

LOCAÇÃO
·APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$ 480,00.
Tr: 3276-3368 com João.

f'
• 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.

• ALUGA-SE Quarto para pensionista
uso. banheiro com a família. Tr: 8826-

2565.

ALUGA-SE Quitinetes é apartamento com

um quarto. Localizado na rua: Max

wilhelm, 837, Baependi, prédio azul.
Tr:3371-6021·

SALAS COMERCIAIS
• LOJA veride-se, ótima oportunidade, loja com

estoque e roupas, calçados e móveis, com

clientela formada, por apenas R$25.ooo,oO.
Motivo mudança. Aceita carro no negócio, há

possibilidade de negociação. Tr. 3371-9604
ou 9188-3815 com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com Salão

de Beleza, clientela formada. R$55
ooo,OO(aceito automóvel no negócio) Tr.

9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em

funcionamento. R$19.500,OO. 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

SALAS COMERCIAIS

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

• LOJA DE ROUPAS Vende-se na Rua: Pastor
Albert Schneider, Barra do Rio Cerro. R$
50.000,00 Tr. 9971-6956 com Giovana

• LOJA vende-se, ótima oportunidade, loja com

estoque e roupas, calçados e móveis, com

clientela formada, por apenas R$25.ooo,00.
Motivo mudança. Aceita carro no negócio, há

possibilidade de negociação. Tr. 3371-9604
ou 9188-3815 com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com Salão
de Beleza, clientela formada. R$55
ooo,OO(aceito automóvel no negócio) Tr.

9946-349.

• MINI MERCADO vende-se, em
funcionamento. R$19.500,00. Tr: 9112-

3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para mercado,
ótima localidade, com clientela formada. Tr.

3372-1055 ou 8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo maquinário
para usinagem pronto para funcionar

Acompanha 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

• LOJA DE ROUPAS Vende-se na Rua: Pastor

Albert Schneider, Barra do Rio Cerro. R$
50.000,00 Tr. 9971-6956 com Giovana

J'

CHACARA
• 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: 3�76-0726.

• 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
• SCHROEDER Vende-se Terreno de

3000 m2 para residência, próximo de

asfalto, creche, escola, mercado etc;
área urbana, lugar sossegado, livre de

enchente e deslizamento, distancia
até DG WEG, 6 km - R$ 130.000,00
Tr: 9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno
com área de 317 m2, localizado

no Loteamento Pradi I. (Aceita
financiamento) R$ 65.000,00 Tr:
84787790 ou 99644959.

• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de

325,00 m2 - Residencial Marajoara II
- R$ 68.000,00 - Somente à vista. Tr:

(47) 8825-7730.

·SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor

a combinar. Tr: 9124-7715

·SCHROEDER Vende-se terreno próx.
Salão bracinho, Rua Marechal Castelo

Branco, 351 m2 R$ 45.000,00, Tr:

9962-3664.

Apartamento com área privativa de

117,86m. Área total: 144,16m2
Sendo: 2 quartos + 1 suíte, cozinha

mobiliada, lavanderia, sala de TV,
sala de estar, sacada, cobertura com

churrasqueira. Pode ser financiado!

Valor: 203.000,00.
Contato: 9662 0985 / 3370 6042.

Sendo 1 súíte + 2 dormitórios, bwc,
-cozinha, sala estar e jantar, área de

serviço e sacada, hall de entrada', portão
eletrônico, interfone e salão de festas.

Valor: R$155.000,OO. Contato: 9662

0985/ 3370 6042.
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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 79,001)12, 2 quartos
e demais dependências, 1 vaga de garagem.

R$129.000,OO ou 50% de Entrada e o Saldo em até
60 meses. Próximo ao Colégio Jonas Alves.

Cod 252 Sobrado Geminado Bairro loteamento
Champagne com ótima Localização com 03

dormitórios sendo 01 suíte + dependências, com

Area Útil 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,OO 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.

r---
�
�
�
�
�
i
í
�
"

I
�
fi
�

�
�

.� Cod 11000 Apartamento 01 Cod 12002 Sala Comercial com

I suíte + 02 dormitórios Semi- .

72,00 m2 + BWC Valor R$1500,00
r.,_mJ!!l!�!!C!.q�\

Cod 12010 Sala Comercial com 62,01
m2 + 02 BWCs Valor R$900,OO

,

'

=.
-

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h di:3's "13:30h às 18hOO - Aos Sáb�dos: 09hOO às 12hOO '..
,

.

.
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Bairro:Barra do Rio Cerro - Rua
Bairro :Vila Lenzi -"Rua Jaime ..... Plácido Satler,n° 87 -03qtos, si,
qadotti,sjn -04 qtos, si, coz, .

. .....

coz, bwc, lav e gar.R$680,QO
bwc,lav e gar. R$5�iOO'

...

.Edn. Cezane

.. Bairro:Três Rios Norte
..,

-RUa Bairro Água Verde -R,Jorge
Rod, Municipal, n° 282 - 02 Btihr, n"336 -02qtos, si, COZ,
qtos, si, Cal, bwc, lav. R$380,OO ; bwc, lave gar.R$550,00
Bairro: Centro -Rua Marina Fru- Bairro Água Verde -R. Henrique
tuoso, n° 447 • 02 qtos, si, ·COZ, Nagel, n° 373 - 02qtos, si,
bWc, lav e gar. R$700,00 coz, bwc, lav, sacada cf chur.

Bairro:Vieiras -Rua Manoel.. rasqueira e gar.R$630,OO EdW.

Francisco da Costa, rr : 41 O Água Verde

-02 qtos, si, COZ, bwc, lave gap.. Bairro Jguá 99- R, Oscar Sch-
.

R$550;OO neider, n° 30i -02qtos, si, coz,

Bairro:Vila Nova -Rua Arthur bwc, lave gar.R$550,00
Enghel, n° 57 -03 qtos, 51, coz, Bairro Nova Brasília -R. Jose
bwc, lave gar. R$900,00 Emmendoerfer. n° 851 -02qtos,

APARTAMENTOS: si, coz, bwc, lave gar.R$640,00
-Ed�. San Rafael

Bairro Centro: Rua Nelson Nasa-
Bairro TIfa Martins - Rua Joseto, n° 46 - 02 qtos, si, coz, bwc, N,.j h 1920 02 Ilav, sacada cf churrasqueira gar.

anoer ,n° - qtos, s,

R$580,00 -Edif. Ferrettí coz, bwc, lave gar.R$500,00

Bairro:Centro -Gov. Jorge tsc- KlTlNETE

erda, n° 310 - 01 sutte, 01 qto,
51, coz, bwc, lav, sacada cf chur
rasqueira gar. R$680,00 -Edn.
Sta.Luzia

Bairro Centro - R. Proc. Gomes
de Oliveira, n° 717 • 01 suíe, 02
qtos, si, COZ, bwc, lav, sacada
cf churrasqueira gar. R$900,00
Ed�. Ana Paola

Bairro Centro -A. Watter Jans-
sen, n° 55 • 02 qtos, 51, COz;
bWc, lav, sacada cf churrasquei
ra gar.R$680,00
Bairro czemiewicz -R. Francisco
Todt, n° 960 - 01 qto, 51, coz,
bwc, lav e gar. R$500,OO Ed�.
Guilherme

Bairro: czerniewicz -Rua Paulo
Beckemdorf,n° 230 - 01 sutte,
2qtos, si, coz, bwc, lav e gar.
R$900,OO -Ed�. 04lihas

Bairro Vila Lenzl -Rua Victor
Rozemberg,n° 384 -Oi suíte,
2qtos, si, coz, bwc, lav e gar.
R$700,00.

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. c/1 suite
com closet + 2 quartos + dependências de emprega
da completa, sacada, ampla sala conjugada, escritório,
2 bwc, cozinha, móveis sob medida, piso porcelanato e

laminado de madeira e garagem. R$300.000,00

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

6.163- Schroeder . casa de alvenaria com

01 suíte + 02 quartos, sala, coz, bwc, lav,
+ edícula com garagem. R$190.000,00

6.231· VILA LALAU· casa de alvenaria
cf 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

6.232- CHIÇO DE PAULA· terreno
com 67.658,79 - frente: 285,37-fun

dos: 246,00 -I. direito: 221,00 e

I.esquerdo: 334,60. R$280.000,00
, " \ \' .. ,. , I

6.217- CENTRO - terreno comercial com 1.275,00m2
(25,50 x 50,00) O terreno possui 2 edificações de

alvenaria, a primeira com 300,00m2• Sendo restaurante na

parte inferior e 02 aptos na parte superior. A 2° edificação
tem 200,00m2, sendo um escritório na parte inferior e um

, • , • • • 'a�tO'ml' parte' superio� • • •

6.238- Estrada nova- terreno com área de
... 32,2 60m2. R$66.000 00

6.122· Três rios do norte - Terreno com

area de.21.270,00M2. R$550.000,00

;·CASAS:

Baírro estrada nova - rua joão
miguel da silva, 514 - 02 qtos,
si, ooz, lav., bwc, gar. R$300,00

Bairro:Rio Molha -Rua André
Wrtkowski. n° 78 -03 qtQs, si,
coz, bwc, lave gar. R$800,00

Bairro :lIha da Figueira -Rua
Domingos da Rosa,n° 698
-02 qtos, si, COZ, lav., bWc, gar,
R$500,OO

Bairro:Amizade -Rua Tecla
Kirschner Todt,n° 90 - 01 sutte,
02 qtos, sl, coz mobiliada, fav,
área cf churrasqueira, bwc, gar.
R$1,8oo,00.

Bairro Vila Lenzi, Rua Maria Um
belina da SilVa, n9 500 -i qto, si,
coz, bwc, lav, R$380,OO

Bairro Tifa Martins -Rua 766,
Adélaide toffol -!ot.Corupa
·2qtos, si. coz, bwc, lav e gar.
R$380,00

Bairro;Sáo Luis -Rua Carlos
Tribbes, n0141 -02qt08, si, coz
bwc, lav, sac e gar. R$580,OO

Bairro:São Luis -R. Jose Nar
loch, n° 1606 -01 qto, si, coz,
bwc, lav, sac e gat: R$400,OO

Bairro:Uha da Figueira -Rua
Servidão Rosa machado,n°
110- 01qto, si, coz, bwc, lav.
R$445,00

Bairro:llha da Figueira -Rua
Servidão Rosa machado,n°
110- 01 qto, si, coz, bwc, lav.
R$556,OO

Bairro:Jgua Esquerdo - Rua
Clemente Schiochett,n° 223
-02qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$S80,00

Bairro:Amizade -Rua Arthur
Enke,n° 231 - 02qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$420,00 -Edit,
Parisi

Bairro -São Luis -Rua francisco
hruschka, lote 148 -são luiz - 01
qto e coz junto, bwc. R$250,OO

Bairro -Estrada Nova -Rua Jose
PicoU, 510 -01 qto e coz junto,
bwc. R$2S0,00

Bairro - Vila Rau - Rua Carlos
.. Zenke,n° 224 - 01 qto, coz e

bwc. - R$30Q,00

TERRENO:

Rua José Theodoro ribeiro -

ilha da figueira - 30x60 m2
R$1.000,00

Sala Comercial18 Centro - Rua
Guilherme Danckel;n° 161 - 34
m2 - R$440,00
Sala Comercial Água Verde
-Rua Wally Emilia Mohr,n<> 60

.

-36m2 -R$650,OO

Sala Comercial -Av.Mar. Deo
doro da Fonseca, n° 1594 - 32
m2 - R$670,00

Galpão: Massaranduba -Rua
Luis Krels, n° 116 -Centro .'�

'. 600m2- R$2.200,OO·

GUARAMIRlM

Apartamento -Centro - Rua 28
de Agosto, n° 876 -02qtos, si,
COZ, bwc, lav e gar.�$630,00
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. Suite + 1·· quartQ'
Sala de e§t:ar e jantar

. 'Cozinha

Area de serviço

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores :

Salão de Festas

Garagens

Janelas .Ma:Xim-'Ar

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central ele gás

Lixeira com separação para coleta seletiva
. No Centro, a200 metros

do calçadão - tPtoxÍmo à Ford
Rua Presidente Juscelino

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

GARANTA IA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

LOCA AO RESIDENCIAL
01 QUARTO·:

- Ed. Ulium, Vila Lalau R$4S0,00
- Ed. Emilie, Centro, RSSOO.OO
- Ed. Hibiscus, Barra, c! mobilia R$5S0,OO
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx Lojão

da Víla) R$470,00 c! condomínio incluso,
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$S20,OO
- Ed. Primula, Vila Nova R5 530,00

02 QUARTOS:
- Ed. Centenário, Centenário RS 550,00
- Ed. Ptatanus, Centro, cf cozmha mobiliada

R$700,00 '

- Ed. Hass, semi mobiliado, Centro R$7S0,00
- Ed. Marangoni, Vil�" Nova RS620,00

l�;t:�II�;;lil·�lil:;�1 - Ed. Astral, ilha da Figueira R$630.00
- Ed. Rap!lia, Centro RSSOO,OO
- Ed. Jardim Das Mercedes. Viia Nova R$?70,00
- Ed. Anturio, Jaraqua Esquerdo RS650,OO
- Ed. Prímula. Vila Nova, RS670,QO
- Ed. Prímula Vila Nova RS680.aO
- Apto Schroeder - Centro RS600.00

Ed L'I' V'I· . I'
'

RS'h2Cl or-
. llllllll. I a La au � ...u: .-, , .. .I

- Ed. Ruth Braun. Centro cozinha mobüaoa c/

fogão + Split RSilOO,OO

03 QUARTOS:
- Apto Czerniewicz R$ GOO.OO
- Ed. Suellen, Czeruewcz RS 700,00
- Ed. tvlonise, Vila Nova, 2 garagens RS850,OO

- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens

R$1 oOO�OO
- Ed. Silvio Pradi, Jaraguá Esquerdo R$7S0,00
- Ed. Jaesser II, Czerniewicz R$700,OO
- Ed. 8ela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Monise, Vila Nova R$900,00
- Apto Czerniewicz, R$650,00
- EcL Vitória Régia, Vila Lalau R$630,OO
- Ed. Cézanne. Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte c! 02 garagens A partir de

R$1.100.00
- Ed. Jaco Emmerdoerfer, Centro R$1000,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

GiSAS!
- Sobrado e/3 suítes, 160m2 Ilha da Figueira R$

1200,00
- Casa Vila Lalau, 3 qtos cf 160m2 R$ 1S00,OO
- Casa, Vila Nova, 3 quartos R$ 1100,00
- Casa alv Santo Antonio R$300,00
- Casa alvenaria cf 26Sm2, 4 quartos, São Luis

R$1300,00
- Casa Alvenaria c/702, 2 quartos, Ilha da

Figueira R$6S0,00
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa madeira: Vila Nova, 2 qtos SOm2

R$600,OO
- Casa madeira, Vila Nova, 3 qtos

100m2R$800,00

� Casa alv Nova Brasília, semi mobiliada

R$2S00,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4,300,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,OO

LOCA ÃO COMERCIAL

- Ed. Gardenia, Centro c/67m2 R$ 1100,00
- Sala cml, Centro cf 32m? R$670,OD
- Sala cmí, Centro cf 24m2 R$60D,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala C/40m2 R$500,OO

.

- Sal cml Chico de Paula - 30m:;' R$300,00
- Sala cml Centro c/973m2 R$11.000,OO
- Loja térrea Centro c/363m2 R$S.OOO,OO
- Loja térrea Centro c! 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,OO
- Ed, Marangoni, Vila Nova - 2Sm2 R$430,00
- Sala comI. Centro, c/120m2 R$1300,00

�
- Sala cml, Centro cf aprox. 2S0m2 R$3000,OO
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,OO

TERRENOS PARA LOCAÇÃO
- Terreno (Ilha da Fig. � próx Brasão) 3 mil

metros R$1 .000,00
- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO
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APARTAMENTOS
""""-""""-""""",,,,, ..
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RESIDENCIAL
REAL PARQUE

""""""""",.,"",.,.,."., ..
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I
Ref.1035-Centro-Edif. SaintTropez- !

Cobertura com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, !
com ambientes amplos e interligados (cozinha, I

sala de estar I copa). terraço C/ deek com i
tlanheira Spa, ampla área de festas, Box PI i
depósíto na garagem, 3 vagas garagem. IConsulte-nos .

......-"""." .........., •. '." ...A'..._"........._ . ....,..._ � .......--.,.......'w,••••• ,

ReI. 1010 - Centro - Ed.
,

ReI. 1004 - Vila Nova - Resid Real Amaranthus - Apto amplo si suíte ! i Ref. 1039 - Cenlro - Edifício Parínenon

i Parque - Apto cf suHe + 2 quartos, sala, ! máster + 2 quartos, 4 banheiros, ! I Centhur'j - Flat cf suíte, banheiro e

l cOZ., sacada c! courraso., área de serviço j! ampla sacaoa com �hurras1ueira. l i garagem. RS106.000,OO.

,_,,_.��Sp�yB�J��:��;����º:��:ãO ......
l
__�..�:.�J�i������llt;��º"��:_J 1""",, ._· ' ..

Ref. 1049 - Amizade - Apto cf 2
Rei. 1056 - Baependi - Ed.ipanema - quartos, banheiro. sala, cozinha,

i apto cf suíte +' 2 quartos, 2 banheiros, 1 lavanderia e garagem. R$115.000,00.

l__ .. 1�_9.��.,,�!!93.0-ºº,0�_ ..

: Ace
..

il
..

a fina.nciamento bancário.

i ReI. 1061 ,- Baependi - Resid. ReinaldO
.

: Barrei - Apto semi-mobiliado cí sune + 2 !
,

quartos. 2 banheiros, 1 garagem.
.

R$148.000,OO. Aceita fioanciamento

L .. -'--_�anc.á.!�,�_._, .•

ReI 1028 - Centro - Ed. Erica - Apto
de 1 quarto. banheiro, sala, cozinha,

lavanderia e garagem. R$110.000,OO.
Aceita financiamento bancário,

Ref. 015 - Rau - Casa cí 3 quartos. 2 banheiros.

churrasqueira, arca de serviço, 2 garagens.
RS233.000,00. Aceita financiamento bancaria.

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2 quartos,
banheiro. sala, cozinha. lavanderia e garagem.

R$115.000,00.

Edifício Angelo Menel,
localizado na Vila
Lalau.

Apartamentos NOVOS
com suíte + 2

quartos, acabamento
diferenciado,

O Edifício possui hall
de entrada e salão de
festas mobiliados e

decorados, 2
elevadores, caplação
de água da chuva,
internei coletiva, entre
outros beneffcios.

excelente IDealização,
sacada com

churrasqueira, área
de serviço com

sacada, opções com 1
ou 2 vagas de
garagem.

Apartamentos com valores a

partir de R$209.195,00, Aceita
financiamento bancário.

RESIDENCIAL
NOVO

HORIZONTE

Apartamento
NOVO

1006.' Vila Lenzi - aptos c!sutte + 2

quartos, sala estar e jantar. sacada
c/churrasqueira e demais dep. 1 ou 2

aragens. Prédio c/piscina, sala de ginástica e

espaço gourmet A partir de RS 218.000,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 012 - TIfa Martins - casa cí 4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,00.

Rei 1045 - CzerniewcI - Saint Sebasían
- Flat mobiliado cí suite, Hidromassagem,

2 banheiros. Garagern. R$140.000,OO.

1005 - Vila lalau - Edif. Lillum - Apto
c/2 quartos. banheiro, garagem.

R$115.000,00. Aceita finanelamenlo
. bancário.

ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2 quartos e

demais dep. - R$ 139.000,00.

TERRENOS·

Ref. 011 - Baependi • Sobrado com suíte + 2 quartos, 3 banheiros, 2

vagas garagem. R$490.000,00.

1004 - Nova Brasília - Ed. Petunia • Apto de 1

quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$115.000,00. Aceita financiamenlo
bancário.

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suite master
+ 2 quartos, 3 banheiros, área de festas,

lareira, piscina, sauna. Terreno com 8.212111'.

R$530.000,OO. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

N ReI. 2011 - Chico de Paulo - Terreno
com 465m2 em rua asfaltada.
R$98.000,OO.

• Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com

488,25m2 em rua asfaltada com22m de
frente. R$98.000.00.

N Rei. 2003 - Barra do Rio Molha -

Terreno com 348,24m2. RS98.000.00.

• Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com

300m2 em rua pavimentada.
R$135.000.00. Aceita financiamento
bancário.

liCUWl!
Empreendimentos Imobiliários Ltda.5

N Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com

388m2 de esquina, ótimo ponto
comercial.R$80.000,00. • Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com

330m2 em rua pavimentada.
R$135.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

• Ref.2018 - João Pessoa - Terreno corn

324 ,81m2 em rua asfaltada.

R$76.000,OO.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód.: 3126 ..

Cód.: 2108 .. Côd. 3166 -

3194· Bom Casa no bairro Loteamento
investimento. Ilha da Figueira Boulevart, próx

R$450.000,OO com 3 dorm.,
ao Champagnat.

Com demais
dependências. Lotes cf

926,OOm2 -

R$150,OOO,OO 248,75m2. Ar

Centro. Otimo aceita casa em partir de
para prédio. Tubarão! R$140.000,OO

GIRASSOL ."

IMOVEIS
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

(47) 3371-7931

" • Kitinete no centro, 1 quarto e demais dependencias,
1 vaga na garagem. R$450,OO mais condomínio.

• Terreno no bairro Chico de Paula * Rua Dr. Aguinaldo
José de Souza. Área de 450m2, R$155.000,OO (Aceita ..

se propostas)

. TERRENO: Loteamento Boulevart, próx ao Champagnat
('

- Lote cf 3.060m2. R$1.000.0oo,oo - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Apto no bairro Ilha da Figueira, Rua Reinoldo Bogo. 3

quartos e demais dependências. Valor: R$650,OO (não
tem condomínio)

Cód.: 3199 M Terreno no bairro Três Rios do
Sul * Rua Prefeito José Bauer. Área de
62.51 O�OOm2. Valor: R$2.500.000,OO

em dois ambientes,
demais'dep , 01

vaga ce garag .

Predlo GOITl

elevado; entrega em

junho.
RS190.000,OO -

estuda propostas

área consmuda, sendo D4 qtos, saia de jantai e estar. saia
de TV, COl.. mobiliada, i8vand , 02 bwc

.

s, despensa,
garag. para 02 carros. Próximo da Casa Geraldo.

FlS31 O.OCO.DO aceita ÍlflanClamemÜ bancerío.

Cód. 1755-
.C��t.ro • apto no
Ediflclo Klein. com

91,30m2
privativo.s, sendo

01 sute, 02
dormit.. demais

depeno.: 01 vaga
de garag .. Ulíirrío

andar. sol
ascente. ficam os

móveis sob
medida.

R$270.000,OO -

estuda propostas

Cód. 2455 - Vila Lenzi " Terreno medindo
576,OOm2 sendo 17m x 32.50m, possue
duas casas. Ótimo lugar para comércio e

moradia, próx. Superm.Lenzi.
R$230.000,OO -'estuda propostas.

Cód.1756 -

Centro- Ed.lsabela
• flpto com

CM. 2305 \.. Vila Baependi Apartamento com 51.DOm'
privativos, sendo 02 quartos, sala ern dois ambientes,
cozinha. lavandena, bwc. sacada e 01 vaga. Excelentes
móv�i&. SOb JI1�dida em todos os 3f11bienles. Prédio
cOrlule\la�ol.' R$150.000.00 aceila1jn�nc.bancáríD

. -. . '. . . ..

83,OOrn" privativos,
sendo 01 suite, O?
cnrm, bwc social
e de serv. demais
depen., O? vagas
de garag .. Ficam
móveis so!J medida
na COZ" suile e qto.
RS210.000,00 -

estuda propostas,
aceita apto até
RS125.000,OO , .

CM 2403 - Chico de Paula Exceleme apto com 8ô,OOm�
privativos, sendo 01 s:Ae, 02 dormi!.. COZo :'Oooiiíada. sala
em dois ambientes. ampla sacada corn churrasq .. bwc
sodal, dlJrlS vagas de garagem R$199.000,OO ... aceiía
!in'alie.oahcàrio (': j - •

ALUGUEL
ReI. 21101)··· Antü.$ Nov·�s .. Barra
do Rio Gerf<J , .. 01 ql() .. bwc. saia.
GOl,. lavaM. e Oflrag .. R$5GO.OO
Ref.20Q2 - Apto •• Vila Nov<\ - to.
BELA VISTA .. 03 qtos. sala,
s3fmda. CGZ.� hw(;� án�fJ do serv, fi 1

vaga de garag. RS? <lO ,00
Ret2003 - Apto - Vil" Hall - H
ffJlicitá - O"! SUl1f; com sac�da + 01
ql(J .. saia t,wr; :>ocmL s�tadá cem

cfHn.s., COL, ârBê \le serv, 01

v��g� de garag R$ô5G.OC
R61, ZUM .. APARril.MmTO -

CENfRO· Com O:! quartos, 1.11 iJwc
sala € t:GZlfIlm ro(\!ug"üas, 01 vaga
de garagem, pr�d�() tem ti'evado, e

$<tItio rJeiestas cotatlvO. R$880,OO
[ond. l\pmxirnarJo: B$1S0,GÜ.
Rel.2005 .. AptQ. N'JV0 .. Viia Nuva ..

Res.'Granada .. sUt,;), 02 qtos. sala
Clilll sacada com {;llmras .. bwe
social, WZ., la'land. e çurag,.
RS1.l00.00
Rllf.2007 - í\�lt(l - sao Lôiz - 02
ctos. G! b�,\i<';: safa e GOZ. conjuda�\
área de serv.. 01 vaga de gamg:
P,S45D.GD
ReI. ZOOS ... Apaflarpemo ...

BAEPENDi . Com 02 quarms. sala
com sacaea, c0zinha com bale,Í\; f,

pia, fi I bwc, iíten 1u súlviça, 01

vaga de garagem, R�.500.00
ReI. ZO{J!!.;. Apartamentn -

BAEPENOi - Com 02 rilwrtos, $fIla
com sacada, cot.inha cor!; b�lt�(; r)

pia, 01 bwc. íÍma j." sflrviço c i)1
'i<l\1fl de garagem. R$ôOO,OO
fie"!. 21)11} - A�tô. -LHA DA
fiGUEIi'{{\ - Com 01410s. sala com
sacaca G (;htrrQ� .• l.)l bwc, coz .•

�"ea O� serv, 01 vaga de \1<lf�9··
fl,S63Ô,()() • G0nd. fix.e: HS95.00
Rei, 2012 - AI'I\RTAMENTO - mi;!
da lí9liei,'a - Com 02 quartos, sa'a
COlÍn!la. ilwá de serviço. 01 .

banrlelro s0<;;i;il cmn 02 sacadas
uma deias com Cl1urraSQueira e 0'1
vaga de uafagern.R$ 600,00. CÓ'ri.
Fixo R$ 95.00
�ef. 2llf3 ... Il,pto, . CENTRO ... ED.
1>!![iNlQUl: �cf.lln ()l1luít�!()�qlos;

01 escrítcn!). sala cem coz,

CG;1;bgadits, sacada tom ühfjrmS I

bwc !)oc>aij n-Wf. de set\I,: mvand. U

o:� vauas de !)arag > R$1.5[)().íll)
ReI. 2!l14 ... Apto, - CENTRO .. ED.
i\N.� ÇHISTINA - Clln1 sUle, 02
Qtús. sa;êI C0m sac�da I! {!hUHas,
uwe sociai, COL (wefi.1S bancada
d� gm;"10 div1DB sala da COl ) .

!aVanf� f! nfj:-::l{) .. R$l.üm\OG
ReI. 2015 - /\part�manto - NOVt,
BiiASILlJl. - Gell! 03 quanos. sala
1)1 bwr. sociaL e0lil�r.a ..'ima dt�
Bel ,IÇO � (J� valia dE garagam.
nSGüo.GG
Ref.2016 ... Apto. ···Ilha da Figlisíra ...

Re.<. Dom GiQV8I1e .. 02 qtos. sala.
coz., ;ir�a ue serv vom I.:hunas . 01
Y ioga de gamo R$5ilD, DO
Re1.2017 � Quilinelh: - Cenlro - Eá
Malschal Ceníef - 01 'Ito .. bwc,
sala e C02. t:ür�.t. HS35D,OO
ReI, 2U 1 II Allartanwotn . Centro .

(;v(n lI2 qURrtus, saia, çozintw,.
arca de serv,ço. Não tem ça,agB""
RS 750.00 Nilo tem cOnd'JmioÍll
anenas taxa de à�1t1<l.
ReI. 2031 ... Apartamento .. SAliRA
.. Com 01 suíte I- 02 qua'tos. sala,
cozirh�. iÍma fIe SGrViço, 0\ [lWC.
0'1 vapa dn ,qamgern,R$8hu,Oü
Ref.2043 ... Apto, .. Cer;ti'o ... lias.
Sohfl5tlá.o Kamer suite .+ 02 qros,
bwc SúNfll) saJ�, nOl... âr�a de
s()rv., sacarJa Cí)m CI'IIJH1iL ()?
v<lgas da garag" F;$U 80,00.
Rat30úO - SAtA COM, - vll.A
IliOVA - Com am\:-x. 9(lnf.
R$1.20Ü,llG
Ref.3001 - �A.A COM. - CENTRO
- C{1rH a,prnx, 1001';"(\ com tN�{;
RS15110.0Q
Ref.3009 - S.ALA COM..• GW1TlO
- Cem aprúx. 1COnY?, com bw��.
R$1700.UO
ReI. 3616 - SALA COM. - BARRil. ,.

Com aprQ�. 1 J 0111' com nesanino
e 02 lJwc's.· R$1.2()O,OO

'

TEMOS ÓT1MAS OPÇÕES OE
. SAl,AS, COMERCIAS II CONSULTE·

, ..
! : ".' NOSlH

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135·8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

�,\�<t:,'O��,,�

BarraSul
A imobiliária da Barra

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-

o
w

reendimentos Imobiliários Ltda. �

47 3275.9500
Plantão 9658-6786

. ��.se�c.ulus.net .
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Imoblhanaseculq�.@netuQ.�:cQ�Jbr:�:�.,."" Shopping Breithaupt - sala 206
.

40 >-."" _,� -1:;' '�--:.6'_ .,,-,..;

Ref. 031 -- João Pessoa .... Casa cí 2 Quartos,
2 banheiros. <1 vagas garagens.
churrasqueira. R$118.000,OO.

Ref. 043 - Barra db-_Ri.o·C$�;�;::easa.
e/ suíte + 2 quartos, 'demaiS dep., 2

.

garagens, terreno cf 646m2•
R$219.000,OO. Aceita financiamento

bancário.

Apto com suíte + 1 quarto, moveis

sob medida na cozinha e banheiros,

.

excelente localização. R$230.000,OO.

I Ref.2008 - Chico de Paulo - Casa de
madeira em terreno de 702m? com

15m de frente. R$139.000�OO.

ReI. 039 - Jaraguá Esquerdo - Casa cf
suíte + 2 quartos, 2 banheiros, eozínha com
moveis sob medida e churrasqueira, 3 vagas

garagem. R$260.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

ReI. .Q41- Nova Brasília - Casa com suíte ..

'. .

.'

-i; 2quartosj.4 b'anheiros, moveis sob' Ref. 022 - São luís -: Casa Nova com sultth
.

.

':-". .. + 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem,medida na c��nha, churrasqueira, area de
churrasqueira, excelente padrão de

fllstas,2 vagatde garap.�m. R$450.000,00. acabamento. R$305.000,OO. Aceita
Aceita financiam'ênto bancário. financiamento bancário.

Raf. 006 - Jaraguá EsquerdO - Casa
cí suíte + 2 Quartos, banheiro, sala de

e staríjantar, área de serviço, 2 vagas
de garagem. R$240.000,OO.

ReI. 1019 - Amizade - Ed. Algarve - Apto Cf 2
Quarto�: banheiro. cozinha mobiliada, sacada cf
churrasqiJflira, 'gai'ageí'o, R$12i.OOO,OO Aceita'

financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 1.0h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, rua com

asfaltol ligação de energia, telefonia e tv

(J cabo com caixas individuais
subtenüneas. Trotamento de esgoto e

toda infra-estruturo para construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

,Pradi I

Coso com 2 quartos, sola e

cozinha integrado, um bwc,
área de serviço, garagem

coberto e murado.

Imóvel Localizado no

loteamento Pradi I

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, área de

serviço, garagem coberto e murado.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.Terreno com área
de 19.357,OOm2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Unerj.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-centro.

/

Terreno com área de
2.020,75m2, localizado

na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Terreno com área de 10.005,OOm2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

ReI 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria

c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
C/334m2,

Valor: CONSULTE-NOS!

• Rel086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 945m2 -

R$77.000,00

• REF 087 - Barra do Rio
Cerro - Terreno c/334m2 -

R$67.000,00

ReI 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar / jantar, cozinha, varanda -

Terreno c/350m2 - R$ 93.000,00

ReI 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Su�e + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veiculas - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

• ReI 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 334m2

R$73.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-5544
Horário de atendimento:

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

rejane@atlantaimoveis.com
. www.atlantaimoveis.com

Rei. 2418 Resid. Riviera, Bairro Vila Nova:
• 1 sufte com closet,;
• 2 dormftórios;
• bwc social;
• sala de estarAantar;
• cozinha;
• área de serviço;
• ampla sacada gourmet;
• 2 vagas de garagem com opção de vaga eXtra.

t

* Forro em gesso no interior dos apartamentos,
preparação para ar-splH e hidrômetro
individual,Preparação para aquecimento a gás..

Ref.2445
Resid.

Verticalli, no

Baependi c/ 01
suíte mais 02
dormitórios,

sala de jantar,
estar, sacada c/
Churrasqueira,
cozinha, área

de serviço,
bwc sOCIal,
01 vaga de

estacionamento
coberto..

R$172.000,00

, )'

Ref. 2381 Na Vila
Nova cl 1 suíte, 2
dormitórios, bwc

social, sala de estar
I e jantar, sàeada com

churrasqueira, área
de serviço, garagem.

Acabamento:
REBAIXAMENTO EM
GESSO NAS SALAS,

PISO LAMINADO
EM MADEIRA NOS

DORMITÓRIOS,
PORCELANATO NAS

SALAS,PREPARAÇÂO
PARA AR SPLlT,
HIDROMETRO
INDIVIDUAL.

ReI. 2442
Resid. Nova

Vork, no
Centro c/01

suíte mais 02
dormitórios,

sala de
jantar/estar,
bwc social,

cozinhar área
de serviço,
sacada com

churrasqueira,
01 vaga de
garagem.

R$189.000,00

, Ref.1633 Casa do Jaraguá Esquerdo c/ Casa c/ 02
quartos, sendo um deles c/ close mobiliado, bwc

social mobiliado, escritório mobiliado, sala de estar/
jantar, cozinha mobiliada, lavanderia, área de festas,

garagem fechada para 02 carros. R$290.000,00

----,-- ---- -- -------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entrega para Março/2013
• Apartamentos com 58m2 e 62m2

• 2 Quartos

• BWCSociar

• Cozinha e Sala de estar
conjugada

• Área de Serviço

• Sacada com

churrasqueira

• Área de Festas

.�

;�'O·
.

. .

• Estacionamento
coberto

,

Vendas e incorporações:
47 3370-2507 e 9199-0770

.

míotettoêrnlotetto.com.br
www.miotetto.com.br

,
, '"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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". ;,:.,' :localiz�çãó Privilegiada

'

�.i f{rox';�:E�cola, creche, mercado,
r

"<'"�::" Jarmácia.

• Tipol: Suíte+2dorm
.'Tip02: Suíte+ldorm
• Tip03: 2dorm

8wc, coz, sala de estar e jantar, . ,

.

área de serviço, sacada cl/;. "

.: ..;' ,�. chOr.rasqueira, 1 vaga:

imobiljarro@�'
. .

I

I' I

.}.I�I"(J 'iiI, \01,ç /', "'l<)'�, �l '.,\ .n,l:rt<':" -., fi.' .I,�q,
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orada
rasil

(47) 3372-0555
PlANTÃO

IMOBILIÁRIA BErY9156-1700 1a.EVERsóN9l�Ti-V�

REF- 670- VILA RAU - CASA DE
ALV COM 01 SUiTE + 02 DORM.

R$206.900,00
REF- 699- VILA RAU- CASA DE ALV

COM 03 DORM. R$265.000,00

REF-686-
APARTAMENTOS

.

NOVOS,:�,RUA '

',PAVIMENTADÁ:;""""
, l

c; R$10'4.0QO.OO .

, .1>'

·i', .:.j".REF 524'- JARAGUÁ ESQUERDO-
;. ��OBRADO ALV CI 1 SUíTE CI CLOSET

"""��1t�, + 2 DORM. R$430.000,00
REF-633 VILA LALAU - SOBRADO
DE ALV - 01 SUíTE + 02 DORM.

R$430.000,00

REF- 464-ILHA DA FIGUEI�
TERRENO COM 13.980,08 MZ.

R$300.000,00

REF- 519- CENTRO- :tERRENO COM
360 M2., R$19.5.OOO,oo. o.v; REF 525 ��;ÁRAGUÁ ESQUERDO - 'RE;- 330- ViLA NOVA _ TERRENO COM!,'. �'REF- 399- AMIzADE- TER�E�:� COM

- REF- 562 - SÃO LUIS - CASA DE ALV Cj;'
TERRENO OI �71,OOMít. R$130.000,00 393,25 MZ.R$119.000,00

"

. ';?�� 330 Mz.R$114.ÓOO,OO" 01·SU(TE + 02 DORM. R$ 275.000,0().�.
;.f,",; 'j.:..

REF- 420- AMIZADE- CASA DE
ALV COM 01 SUíTE + 02 DORM.

R$29Õ.000,00 REF-688 VILA RAU CASA DE ALV- 01
SUíTE + 02 DORM.R$278.000,00

REF- 510- VILA LENZI- SOBRADO REF� 448- BAEPENDI- 01 SUíTE CI
DE ALV COM 01 SUíTE + 02 DORM. • CLOSET + 02 DORM.R$490.000,00.

R$300.()00,00 '

Ref-180� Vieiras- Galpão Com 820,12 M2.
R$5.400,OO.,

,

�ef- 183- Br 280- Galpão Com 1.125 M2.

Terreno
Ref 145 - Jaraguá Esquerdo - Terreno De'Esquina
Cf 800 M2. R$850,00
Ref- 182-Centro- Terreno Com 500 M2.R$ 900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa c/1 suite cf closet +

2 quartos, Wc social,
Ampla sala de estar e jantar. ,

Varanda com churrasqueira,
2 vagas de garagem co��rtas.

.

rceíana .#,�,.
. ..... �

Y\'�:::" ';;:"\'_"'_',
.
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3378·1122
7· 122

"�o.Ml181*""·Cefttr,
_,.CO......."....
CIP�·_do..SC

www.l.analmo••••.cotn.br
ivana e í van a i m ove í s, c·om. b rI·,

,

t
........•..

'

Rei: 2104 - Apto no Bairr9 Amizade, Re�,Emilia Doreti'
com,2 Dormitórias,BWC,Area de Sêrviço,Cozinha,Sala
Estar/Jantar, Socada com Churrasqueira, Garagem.

Preço R$13S.000,OQ ;

.,.
"

Rei: 2099 - Apto no Bairro,Águo Verde, Res. Nostro com, 2
, Dormitórios,BWC, Cozinho,Areo'�e.·serviço,Solo ,Estar/Jantar,
Socado com Churrasqueira,] Vogo de garagem. Area privotica

69,33m2• Preço.R$140.000,OO

� .,

Rã 211 O -Apto no Centro - Res.ltolia - Contendo: suíte mm doset, 02
.

demi-suítes,lovobo, estarflantor, socado mm murrosqueira,ft.lbulosão
pora óguo quenle, medidor lndividual de águo, tubulação POf!! spfll.
Prédio mm 02 elevadores. Area pivoIivo:121,OOm2 mais 01 ou 02

,
' .:vogas de garagem. Valor: a ronsultor

Rei: 2070 - Apto no Bai�ro Vila Novo, Res. Dom Michael CO,[ll,l
Suite,2 Dormitórios,BWC Sociol,Cozinho,Sala Estar Jantor,�rea ,

de Serviça,Socoda com Churrasqueira, 1 Vago, de, goragem�
-

Elévador. Preço ó partir de R$160.000,OO .
'.

.

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res� �o{la Verginia com,
'. 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, sala estar!

jantar, sacada com.churrasqueira, Área de serviço, 1
Vaga Garagem. Valor R$190.000, 00

. -

Ret. 2111 -Apto no Bairro Vila Novo· Res. Monise - contendo: 01
suíte com armórios sob medida, estante com vidros, 02 dormitórios,
bwc

.

s completos, sacada com churrasqueira, cozinha com armórios
sob medida, sala estar/iantar, garagem poro 03 carros, prédio com

elevador. Área privativa 113,80m2. Valor: R$229.000,00.

Rei. 2102 - Apto no Centro - Res. Dubai - contendo: 01 su�e, 02
dormitórios, bwc social, cozinha, sola estor/jantar, área de servi�,
sacado com murrasqueira, 02 vogas de garagem. Apartamento

cam tubulação para aquecedor de água a g6s. Medidor individual
de águo. Preparação poro ar condicionado $plit, nos dormitprios
e sola, acabamento em porcelonoto, prédio com elevador. Areo

privativo: 126m2• Valor: R$3S0.000,OO.

Ref. 2123 -Apto no entro - Úrlanto - contendo: 02 Dormitórios,
bwc social, sala estar, socada �m churrasqueira, cozinho, área
de serviço, 01 voga garagem. Areo privativa: 76,OOm2. Valor:

R$lSO.OOO,OO.

e .- - es, tcié ,en o:

02 Dormitórios, Bwc social, Cozinha, Sal9 jantar/estar, !uea
de serviço, Socado com chu.rroSqUeir0.l Area de festa. Areo

privativa:66,00m2" Valor: R� 130.000,00

ReI. 2122 -ApIQ 110 Bairro Nova Brasília - Res. Loncoster - con1endo:
02 Dormitórios, sola estar, socado mm churrosqueillJ, bwc soàal,

cozinho, área de servi� O! vago garagem, elevador. Area Privutiva:
70,1XJm2. Valor: R$170.000,oo.

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

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

• Ampla sacada c<?m GRILL
a carvão; �,_-'-r-'�-----

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros; .'
"

.

"!

• Infraestrutura para.

instalação de' -;., .

arcondtcíonado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

-cozínha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 01 veículo com

.�
opção de vaga extra;

• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

I

. -,

_��f�,_I!�
Eng". Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa lazarotto �MJ!,lc:�.�

Colina Imobiliária e

Empreendimentos ltda.
CRECI: 2452-J
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f" �
I.

•
'.,r

Ref.463.1 -

Aparlamento no

Centr-o com t
Suite + J quarto,

sala de estar.
sala de jantar.
cozinha, bwc.

área de serviço,
sacada com

churrasqueira
e garagem.

R$230.0oo,00.

544.' .

Apartamento
, , no 8aependJ

com f Suite + ,

,

2 quarCO'4 salá
de estar. ,ala de

. janm cO%Ính�
'. :'avãoderí�'bwc,

·saa.dacom
churrasqueIra
. e garagem. .

R$2S0.000,OO,

,..-

,

,

:IIVIOVEI,S

Re[ 506. t - �artamenro_ no ��pendi. .

" com I. Sui�,+ 2 qua:rtos;salá?�oZinha; ".�,

.

bwc, área 'de serviço, sacada, com

churrasqueira e garagem. R$ • 90.000.00.

Ref.537.1 -

Apartamento
naVíla Lalau
com I suite
+ f quarto.

sala, cozinha,
lavanderia,
bwc,l vaga
de garagem.

R$160.000,OO.

Ref. 527.1 - ,::,�,..�

Exé'elente Casa
t •

em Alto Padrão
no R�sid,�r:-!=ia;� .

.Champagnat 'no
>,

Amizàde.Valor
sob consulta, .

.
.

.

'5:30.' ,. Apartamflrto 'em Trê$;1\,05 '.dQ Norte
com·2 quartos, sala·e'b%Jn�_�,!&)hlü-,ª-4�. bwc,
área de serviço, sacada corlfchurrasqueír'a e

garagem, 1\$110.000,00.

293;fol ,', .

. EXi�e��S!
� ;. '�i,:'�Ca$a .

:,.

to;ne��'ial',no·'·'
.... :�

..

�.
. ,,::-

�

.

.'\. .

.

Centr�Valor
,

.' - . .
.

.o!:
• ..(

sob consulta, .

: �:,�.... \ ,"

,Ref.2S9" .,

Apartamento
no Centro

,

com' Suite
... , quarto�

.•ata, cozinha,
bwc,aro
dOlorviço
e garagom.

,1\$235,000,00 400,' .. CMa no8aependi'com QI Suíte'"
3 quarto�, lafa, cozinha. 2 bwc, lavand ria

8i1ra em, R '360,000,00,

. ... ,�... , ·'·460�1,,�·,êâsa
.. ,

..

mJzaéle.·�Orrl O ,: .'
.

"o -'
�" Suite co,tí-:closef +� 2, .'; :

I -

�

q,u _:'rtos, ala,
"

zin" 2
bwc, '" a ervi ,0 ,!

aragem ara 2 ar"

R 2 , ............ 1.....

.
'.

t ,

arte im' veis.c .br
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Bairro João Pessea
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis. _

'MI mãe '54.965. _.

A partir de R$ 85.000�00

e , ",

FI �E SEMANA, 9 E 10 DE JUNHO DE 2011 I I116vas I 29

,"
};.' .

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

Registro de Imóveis.
-

MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

LOTES '

Bairro Três Rios do Sul- lotes com aprox.
.

350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado, '

pronto pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 80.000,00

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI9.205.

A partir de R$ 55.000,00

Lot Amizade, lote esquina com área d.�J486, 10m2,
:yj..� ...... '". •

-

rua com asfalto - Reg. Imóveis M�150.966 ' ->

A partir de R$ 120.000,00",'-
"

,

Scbroeder I, próx, Ginásio de Esportes -Obra,'em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783.

'j

:, !
3 J

•

. � Terreno Loteamento
. u -Resldenctal ltacolomt '2. Ótim'a -locaíiz. -; ;"

Chácara 75',�oom2, 3 lagoas e área c/ poma> A mi z a de. J a r a g�u:á d o' S·� IIse :-
Casa madeira antiga" rancho" 1 casa de atv. ,

nova 140m" c/3 garagens (obra não concluída). OPORTUNIDADE R$ 92.000,00.SchroederlSC. '

Casa 2 quartos, 1 suíte, 1 ow, cozinha, .caea 120m', terreno com 23m de frente,
sala, área serv .. garragem e varanda,

-

na Rua Dom Pedro II. Centro,
Terreno 1.164'r\12, Ano Bom, CorupáíSC, Corupa/SC. RS 180.000,00.

Casa 101m'. 1 suite + 3-quartos, demais

. dependo e garagem. Terreno"625m�, R
Ano Bom, Corupá/SC. �S 140.000.00:

mm
casa. Terreno na Roberto Seídel, 36m de

frente, área 914m2• CorupálSC.
���������.

Terreno c/ 316.89m2, Loteamento

Pradi 1- Jguá do Sul I SC.
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Edsoon Müller (47)09112-1700
Corretor de Imóveis (47J3055-0007
CRECI/SC N°. 8530 o ���9uár�� :����sg����90����O

. www.mufiercorretor.com.br '

1>.'_

Cód 4005 Rio Cerro II
22000m2, casa c\200m2 semi

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores frut. etc.

R$:�30 mil
h'\· ..._..;·!·I�,

·e TEoRRENO -- Centro
o

'

•
, ,

R$ '65-.000,00
. -

'. CASA NOVA' E
SCHROEDER

R$ 120.000�OO

CÓd. 2020 JoãoPessoa • Edit.
.

- Entr..20,mit+fin Ap 2 quartos,
sala! COpil,"cozinha, lavanderia,

bwc{ churrasqueira sacada

, ar��;e!l) R$120 mil

ód. 1094 Ilha da Figueira, com

2 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. Terreno

com 370m2,

R$,200 mil
_"lo:'" -.

Cód .1100 - Vila Lenzi - su ite
2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv,

estar, churrasqueira lavanderia,
piscina, garagem.
Financiável CEF

R$ 400 mil

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

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

m2, Valor do imóvel RS 850 mil

Cód, 2019 • Schoreder • 'Eâí!.
"

Gneípel - Apartamento 2 quartLÍ$:
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem � .

R$130.000,OO ;"

,

Vila Rau, com 1 quarto, sala, C?d.1�49: Nova Brasílía - 2

,. cozinha bwc lavanderia sUltes(hldr) 3 qtos, 2 bwc, copa,
,

." ,

2
ala Iv, s estar, churrasq,aq solar,

,'? garagem, Terreno com 374m.
garagem 4 carros.preço sob

� R$ 88 mil consulta .

•Projetos Estruturais e Arquitetônicos

>
•

n·o···'S·
..

·: d':e
..

·· bo 'n"" 'S'" ·n·· egõctoSI• :' . , ,; , '.... ::'" :" 1 . a �parl 2: tikimü" ila.�3, te{r�!'L {tiL,. hh-C, i'a:"3J1'aer'ia � {lí'1I'&#fi.m.
1�J.j\i\ J-C"$é ,PiW:i, � -e- Ect M�fb °ra·í,ar$�. M;}gu�1: R$ �,;�

�í1fL,l OCt!ifIÜI., OOI.?!, lfúli(ina, WI;\t, IHj,\I!.mlill'fll � �1&fJ�l,
It. Cat"Q tiL ��.;l\ ft.!i!.' �.• fi! POOra �Jll; A!ugusr fií$1�..ii

�flft. j �mit ('sel\!$2 {li �.i{lE», �:a<{�írJha; iayit-clflrtà,
·ff.i:1aí, �tâOO (�1 eh��I1�f;;\a duas v�a� d! ga.ra�fi!'.
R.. �(lii;í. 11ê< tf3il,k1f4J'!®, 480' -J�i!�,. ��nk. fti��t 1t� Uil®

.

.

3rt � ílb'ImlL'(!&lítl'ilb iJ1 S?1té'), s,!i?tti; ro:drilih; !ák��Brta, i1�..'C:"
""nvJ.,. .•""'"" "J. ''''f'.x ""'i ;d""; -" ·ri" ••"",J,....

. � "''''�.,' ,,,!,1.... ��,1:a""· !1..1�,'1.
. .'

..

,

.Jlt reftÍi'tSfldo ,Prat!l ,:!a� • !fd. fillpf�,. �oot �$ DMilO
• -I '\ ".

'IUtA DÀ fl®IliEIM ,', ,

.

;,�fjft 5'�mit (Milidfj 1 ,::ti�l, aàb, ifJllnh� t"M'.. !iÜi2Jidf!rt�
�1f�i400�,;� !1�'fl9iaf�ert),' . -.'"

.

P.j:Jooe P.a�ookl "t€,i f4àãm�f_ ÀtY.luai: ll$'.1M.OO· ,

\ .

#
'

, ..... ',. ,

\,
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RESIDENCIAL GRANO LIFE· VILA NOVA

Apartamento NOVO no"�5�. andar, fr.�l1te, sol da manhã, ""

garagem pargr�- êàrros; Rêbal�o de 'gesso e porcelanato na sala
R$ 285:ÔÓO,00 - 114,70m2 dEf'area [9rivativa. ,-

, ..

,

Avalia proposta (carro ou imóvel no negócio).
�:_:... �

Apartamento todo mobiliado e decorado, frente, rebaixo de gesso
e lürninárias. Consulte. Pronto para morar.

Apartamentos com 3 quartosqséndo 1 suíte)
A partir de �-$_24Q.OOO,OO

"

Entrada + parcelas + saldo via financiamento bancário
Acesse www.corretorajuliana.com.br e assista ao vídeo do apartamento decorado.

o Edifício
• tratamento de esgoto
:. reaproveitamento de águas
'pluviais para uso do condomínio;
• portão e porteiro eletrônico: ,

,

-Iuzes da circulação com sensor de
presença.

Apto 03 quartos

Em BARRA VELHA}
próximo ao mar e a lagoa!

Apto 02 quartos

• 68,41m2 de área privativa;
• 2 quartos;

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

• 91/20m2 de área privativa;
• 3 quartos (1 suíte);
• 1 BWC'I
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha'I
• lavanderia;
• ampla sacada;
• ar-split pré-instalado.

I

I !

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

,\ .

VENDAS: A morada
'M�L;:RI" bras i I

www.moradobrosil.com

47 3372.0555
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 • Centro - Jaraguá do Sul/SC

INCORPORAÇÃQ E CONSTRUçAo
.._�I..:,::":.

..<>:-.,:",·,'_o::.r;',,,:.�·,··,·��,,,,,,,:,.� .

Endereço: Rua Esp.írito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

OOEA7tlOIltl�
A. NEGRI ENGENHARIA LTOA
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�RICARDO

I .....

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com j
suite + 2 quartos, i vaga de garagem e demais

dependências. Opção 1 R$280.000,OO com

.

noua 9P9�() 2 f3S2.SD.:090,9Q sem troca
..

CÔO 365 Casa Alvenaria.1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Feslas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.0QO,OO •

o.. .�

cod 338 'Casa Alvenaria mobiliada,
Bairro Amizade, 3 suítes + banheiro

social, e demais dependências, 2 vagas .

garagem. R$575.000,OO
Cad 354 RS350.000,OO Terreno

com imóvel Bairro Vila lalau

ú

CÔO 353 > Casa de Alvenaria,Três
Rios do Norte,2 Dormitórios,;

Banheiro, 1 C�tJrrasqueira, 1 vaga de

Garagel11, demais dependências.
Valor R$120.0IJO,OO
..... ,.... .,,;, .

CÔO 366 Casa de Alvenaria,l
Dormitório,l Suíte, 1 .Bwc, Sala TV,l

Vaga de GarC!g�m, demais
..... ,. ,r'pepe..�d�l1.ç��s; �S2J.5Alº�-,OO, "

�'. �.':. .

,,'!�

Cod 213 Vila Lalau - Residencial Sainl
Ge�man Apto. tipo 1:R$165.000,OO

Apto. tipo 2: R$1.55.000,OO

-

LOCAÇA0
• Apto Francisco de Paula, com 2

cuanos.] bwc, churrasqueira. tvaqa
garagem e demais nepedêncías
R$575,OO

• Apto Bairro Vila Nova, 2 quartos,
cozinha, saia, 1 Vaga de Garagem, Salão

de Festas e demais dependências valor

R$570,OO + Condomínio

• Casa de Alvenaria, inícío Bairro Rio

Molha, 2 Quartos,Cozinha/Sala
Con!ugadas.1 Banheiro, 1 Vaga de

Garagem, Valor R$570,OO.

Apto, no Bairro Vila lalau, com 2

Quartos, 18anl1eiro, Cozinha, lavanderia,
'J vaga de Garagem e, demais

dependências. Valor RS630,OO (livre de

Cond.Água e luz).
• Apto, bairro Francisco De Paula, 2

Dormitõnos, 1 Brmheiro,sala/cozinha

ÇOl1iugadas, Sacada C/churrasqueira,1
Vaga De Garagem,demais Dependências.
Valor 520.00+condominio,

===== Corretores de Imóveis .br

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65.000,OO
Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 106 Chácarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,OO
Ref 120 terreno industrial
Guararnirim com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. se 413 R$2.50.00Q,OO
Ref 112 Terreno industrial SR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno comercial no bairro

São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO
Ref 120 tereno em guaramiri no

bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000,OO

Ref 116 chacará em Ribeirão grande
do norte com 40 mil metros

quadrados casa de madeira 2 lagoas
5 mil pés de eucalipto com 4 anos

água corrente RS75,OOO,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

._.__ . __._--...,_.,..... _ ..._----"-----_..._--

.schellercorretordei

\
.

NOVA
BRASíLIA·
"RESIDENCIAL
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02

dormltórios, 1
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de

garagem.
R$180.000,OO.

VILA NÓVA
Residencial Grand
Life • Prédio com

elevador - Apto nO
503· Sala

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + 2
quartos, baoheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vagQ de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

,

AMIZADE·

LOTEAMENTO.
MUNIQUE *

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"

� Apartamentos com

, 02 dormitórios, 1

bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de
garagem,
R$13Q.OOO,OO.

CASA - bairro Três Rios do Sul- R$ 215.000,00 Casa com

101,92 m2, terreno com 337,09m2, no Loteamento Beira Rio.
Suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, churrasqueira, muro e cerca de alumínio.

Apartamento - Residencial Apollo • bairro Amizade •

R$130.000,OO· 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.

TERRENOS'
• Atrás da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
\, VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE
. \

LYON. R$95.000,00 - 'AMIZADE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.chaleimobil ia ria.com.br

Fone 413a71�1500 � Fax 47 3275�1500
Plantão 47 9975�1500 - chale@chaleimoblliaria.com.br i mobil i á r i a���31
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal�

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamento,s Próprios

Anúncios com validade de 5 dias a�6s a veiculação.

Terrenos
.... :"••.

0'

• Ref 4375 AmlzadelGuaramirim Terreno
360,00m2 R$75.000,00

• Ref 325 Amizade! Guaramirim Lote com

área de 445,04m2 R$70.000,00
• ReI 258 Ponta Comprida,!Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,OO
• ReI: 199 Guamiranga,!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade! Guaramirim Terreno com

área de 4888,OOm2- R$65.000,OO
. � . ,� Pt"'!

.

• fiei �14 : Avaíl Guarl1irim . Terreno na Rua
(: principal. Local priVilegiado e ótimo para
.

comercio ou residência R$120.000,oo
• ReI 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2

R$58.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376·5050 Plo:ntõo: Mar,;" 8826 .. 5263 .. Geovane SB27�23'6'
, nY < • ...., .."

R. Feliciano Borlolini, 1161; • Barra do Rio Cerro

Locação· contato@imobiliariareal.nel

1MB 104 Apto - Czerniewicz • suíte, mais 2 quartos,
sacada com churrasqueira, demais dependências,

área útil de 110,00m2• R$175.000,00

1MB 41 Apto· Rio Molha - 2 quartos, sala, copa,
cozinha (mobiliada), banheiro, sacada com

churrasqueira, garagem, área útil de 61,75m2•
,

R$160.000,00 (Financiável).

1MB 102· Aplo na Planta - Rio Molha, a partir de
68,OOm2, útil, com 2 dormitórios sacada com

churrasqueira, R$ 115.000,00.

1MB 63 Apto na planta - Barra- Com área útil de
70 ,45m2 até 87,54 m2 com suíte 1 quarto e suíte 2

quartos e demais dependências. A partir de R$
125.000.00 (entrega para maio de 2013)

1MB 110 Casa Jaraguá 99 - 3 quartos, sala, cozinha.
banheiro, garagem, lavanderia área de 90,00m2 R$

120.000,00
1MB 48 -! Flet - Duplex - suite com banheira, cozinha,

:garagem, lavabo, sala, RS 130.000,00

1MB 45 - Apto - Barra - suíte, mais 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, sacada/Churrasqueira,

garagem, (gesso rebaixado e porcelanato) área útil
de 87,50m2

1MB 78 - Cassa - Barra - 3 quartos" sala, cozinha,
banheiro, demais dependências, área útil de

114,00m2 R$ 195.000,00

CRECI 3171-J

www.imoveisca ltal.net

. REF 389 Centro: Apto cem
01 suíte, 02 dormitórios,
sala de estar, sala de jan
tar, sala de tv, bwc, copa,
cozinha, lavanderia, saca

da cl churrasqueira, inter
fone, 01 vaga de garagem.
Área total: 121,08m2 6°
andar. Obs:O prédio tem
área de··'e�las,.han �de·en�,.

130 Centro: Resi
dencial Paoletto. Um

empreendi·mento
brilhante, que vai

. conquistar você! ".
Brilhante mesmo

ficarão seus olhos,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Faça revisões em seu veículo regularmente.
QUEM COMPARA LEVA PEUGEOT é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 10 de Julho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3portas, ar, direção, vidros

e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31.990,00 com frete incluso e 02 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas,

ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 10/11 , preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.990,00 com frete incluso e 02 unidades em estoque. 207 SW XRS l.4L Flex,

ano/modelo 10/11 ar, direção, vidros e travas elétricas, faróis de neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 01 unidade em

estoque. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - Ar, direção, Vidros e travas elétricas, Freios ABS e Air-bag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$

46.212,00 com 02 unidades no estoque. Hoggar X-Line l.4L Flex - 11/11 - pintura sólida, frete incluso,preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e com 01

unidade em estoque. Garantia de 3 anos para o Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e terceiro anos referentes à garantia do motor

e câmbio. Linha 408 com taxa 0% de juros a.m. (55% de entrada e saldo em até 12 meses sem juros), Peugeot 408 Allure mecânica, completo + freios Abs e Airbag duplo, ano/modelo.:

11/11 , frete incluso, pintura sólida, versões a partir de R$ 59.500,00 e 02 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e

condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Strasbourg , ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue para 0800-

7719090 e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente do Banco Peugeot 08007715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

5trasbourg
www..strasbourg ..com�br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414
PEuceOT

MOT10N & EMOT10N
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UMA EXOTICA SELEÇAO DE DEZ CARROS
-- --

. FABRICADOS EM PAISES... EXOTICOS

HULME CANAM NOVA
ZELÂNDIA

Homenagem a Denny Hulme,
único. piloto neozelandês a ser

campeão da F1. Pesa só 980 kg e

tem motor V8 de 600 cv. São 20
unidades, feitas em Auckland, a

US$ 200 mil cada
ALÉM DISSO As gravações

da trilogia O Senhor dos Anéis,
feitas no sul do País, levaram
mais de quatro anos

SHAYTON EQUllIBRIUM - ESLOVÊNIA
Deve chegar em 2012 para disputar

os compradores de Bugatti Veyron,
Koenigsegg Agera e Pagani Huayra. Dizem

que rompe os 400 km/h, graças ao V12 de
1.099 cv e 94,8 mkgf de torque, aliado a

peso-pena de 1.200 kg
ALÉM DISSO Os Celtas (habitantes da

região na Idade Média) faziam oito rituais por ano - oferecendo pães, sucos e

bolos - em troca da "magia da natureza": boa colheita no ano seguinte

LUXGEN MPV
-TAIWAN
O fabricante desta ininivan com cara

de Honda é uma filial da chinesa Vulon
Motors. O motor é um 2.2 turbo, mas

também há um elétrico
.

ALÉM DISSO Nada de cão ou inseto: um

dos pratos típicos de Taiwan é o sorvete

de cheiro verde

BIRKIN S3 ROADSTER
ÁFRICA DO SUL
É um dos fabricantes de

réplicas do País. Atualmente,
produz o S3, releitura do Lotus

Super 7. O dono é descendente do

ex-piloto Tim Birkin
ALÉM. PISSO O maior

churrasco do mundo, ano

passado, durou 28h30 e teve mais
de 15 toneladas de carne

ENER1 TH!NK CITY
NORUEGA

Projeto originaL Ford, foi
assumido pela Ener1. Já tem filial

.

na Finlândia e pretende chegar
ainda este ano aos EUA

ALÉM DISSO O presídio de

Halden, ou "Xadrez Resort", tem

suítes, TV de tela plana, ginásio,
biblioteca e estúdio de som

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372.0048
3370.8622

www.hpjs.com.br
h pca rs@yahoo.com.br

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

FIAT STRAOA 1.4 MPI TREK
KING CS 8V FLEX 2P MANUAL

2006 R$24.800,00

VECTRA EXP 2.0 MPFI FLEX
MEC 2008 R$39.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00 AGILE LT 1.4 MPFI 8V FLEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00

AUDI A4 1.8 AVANT 20V TUR
BO GAS 4P 2007 R$69.800,00 .. GOL 1.0 TRENO 09

R$29.800,00 COMPLETO
KA 1.0 8V FLEX 3P 2010

R$24.800,00
---
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GOL GV 09 TRENO OH
+ V. ELE. + OPCS

PALIO EOX 4P 99 AR +
V. ElEt

C4 PAlLAS 2009 GLX
AUTOMATI(O

(OURIER 2008 FIESTA STREET 4P 2003

automóveis

',.1. "ii, r:

3372�1070
3370-4714
9125-2008

Horário especial
neste Sábado!

. lItJeê �, 1ICJ.Cê � Rua Walter Marquardt, n° 1850
, ,Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do ·Sul.

CELTA 2009 TRIO
ELÉTRICO E PELlCULA

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

,

STRADA TREKKING 1.4
MPI FIRE FLEX 8V CE 20-10

PALIO ELX 1.0 FIRE .

FLEX 08
LOGAN EXPRES. HI

FLEX 1.0 4P 08
C4 PALLAS 2010 2.0

FLEX
PALIO EDX 1.0 MPI 4P

1996
PARTNER 2008 AR

QUENTE
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SA DERO

APARTIR'DE
R$27.900

Libe�te
;"01;

,

,',

;.:;._ , -,.":J @renaultlíberte

JARAG'UÁ".DO SUL "

,

'. 3t::!:'14 :t'P.�
.. \

",'
'

, ,
�.

Av. Pref Waldemar,Grubba, 1292 -' Baependi
"(47) 3274·�,Od'bo

'

.:':J�: '-

.•..�
. .

FABRIcA
NOBRASIL

www.liberte.com.br

sóHda t vista F�$ 2l.GHt\OD,- Estoque i t.alfd�·lCie$� �\}CA1() 1.0 '!6V H�-FiE;� 2P 'ti/li: l)<]sjco: sem o-pciO?1d:S: pjniutT·� ��óHdf:1 à vista !:�$ 2? ,/,90/jO. t::�)toqu�::� .:� un�(j�·:�dG;·). './:�.� .(-J ·,(\>r:�n;�:·_:rc�·� ()u fn�·ln(tk·}dci çôfr ��:0tràda de ,;�no/::s CG vator 21 vista + saldQ f.::rn eo vezes

de RS ::Xi3:0C mensais, wrn tsxa de juros prBnX'ad�1 em ·1.49}�� 1.1 m TAC n80 jr)chJ�:";? (:on�>tiIt� det��he�! do nh8nc\t��rne:1tü nHS Gcnç.esf.�jonáda� F\snat1�t LJt;ené .� c; '1GV Hi·,Fle:s:.. 10/'1'j. tX�1si()iJ-, sern opcionais} p�ntufa s6hda} à vista R$ 34,,670.00.

ér�a5 H�·;naulr. L�bf�f"{é Fn.�r(:) :nc�uso. (Jaiãnl�a df�:1 anos nu 100 n'1H krn. ().qUê oconer prjrn�:�kr,\ ür)ntü;-me consta ;:r� f\..ianual de ('aN·�nFa f:: fVtanu1(-}t1���\�() (j(� ·Y·r,:n.Gu�O P�';fa n�dh·) C�)nf;Unt·; un;a {A)nCo��t';HJnària F�eháurt.. ln,ag�:�n5 Hustratvas. �ó,lgunt� itfo:r1S

FAÇA REVISÕES EM SEU VEIcULO REGULARMENTE.
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COMPRAIBSE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se-Ir:

8817-0595.

• CABELOS Compra-se qualqUer,'
•

tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-<
'

1696 com Carina.
� "� ,�"' -.: j

.._
� ,

:J'I � •
• �

• 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 SchroedertTR;:-"
8446-5139 ou 3373-5710 "";_,,:

.-:':y....

• TRABALHO com Arte e Pintura
1�>t:

• t'. ';":*-c.
-,

interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV P4

60 HZ - KCEL Quantidade: 100 Motores
Valor Un'itário:R$390,00.Tr:337.()-4214. "

v :, �, s," .:
�

�

·1V10EDOR vendesse, domestico
R$150,00 Tr: 3370�4.924 qu'9934- "

43000. : ••

. "

• MÁQUINA vende-se, '1 Reta eletrônica •

usada Gemsy, 1 cobertura Zoje nova

com 3 meses de garantia, 1 overloque ,," ,

Jack nova com 3 meses de garantia. c
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

, 9179-2255

.. TORNO TUBOLAR vende-se, para

fabricaçâo de, cabo de vassoura marca

(�NMAN). Tr: 3276-0340.

• NOTEBOOK vende-se, ACERsemi novo, ';:."

p.roc��ad�r:AMD, tela',"·l$$"; 3 GIGA;';��f.'
'de' menÍõ'�!�; S20)"HfR$1000,Oe.Tr:

'

:'

,'3�!6:03��:_�\��_.; ':"�..� ;,',

'

·TAMBORES>Vênde:s�, '2'OU]ltros de ",,":.'

plástico com tamea grande, valor á
combinar. Tr: 3276-0340.

• PRESTA-SE Serviços para podar • CADEIRAS vende-se estilo colonial
árvores. Tr: 9158-0019.

,
' almofadadá's-R$100,00 cada. Tr: 3371':-

: "":,,,�" "6-'0'"21>"'�"' ",

'

,

• ••
""t ••�� _,

_ .... , .....
• PRESTA-SE Serviços de diarlsta, para_ :;'r"<! .:

,

-

.

trabalhar mensal de segunda 'e sexta,
,.,..

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE
Tr: 3'273-0779 com Marlenê;

'

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se-
· placa de comercio luminosa com altura'

de 3 mts e placa de 90cm x 2,.oO'corn '

. fot�'p��ul� e si��e,ma de l.u�vR$2 Oo.O,".;�
·Tr,� ,

-e. :441 " , 337.
".

.

'. :'T6�� P�,(,�MI��._" "'r�� � """� t�;�" .., �������� �����: ���O:������
ven��;;e.'!I:a;gl1l,I]f;:ê'p1 d <rnq estado Semi novo, cor: Preto e Branco. Contato:

·

funci.onàndo·perfe'itam�f.1teO,com '4732748023 ou 32748351.
digitál Ale� "'dos"ª�e?sófios originais
ac<;>mpànhárán'la'I$" alguns como' , ,

casti=lnb�s espeêíl:li� ê ferramentas .yEICULOS-
R$30:ÔC0.00 a:ç�itb'propostas como �',� � _

carrô�� �Gttos. rr:�:g��-7632 oú,327�;:' 'CAMINHOES,
1234 (337Q,930e) aom Adilson.

�:
• -.1-

-;' <�". '''';,..,''l}�fi�" _

-,

J

• FRESADORA (PERRAMENTEIRA)
,

• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano

95, aceita carro menor valor até R$20,
maquina em ótimo 'estado funcionando'

• TAMPÃO vende-se-pia inox .. p��e'itamente Go��digitat.3 eixos�',>" ,,:�. 000;.00.' R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

• R$lÇ>O,OO. Tr: Lurdes 3371-8189,' ,

. Gqô.eçpt���tf.r.�ld.,��,ç�j�f��-
' .: };:, '

• CAM tN HÃO HYUNÓAI tlR Vende-se ano

Jeferson-9166-462.o. 7" ',-' ,�ngre.8.ggF!w)n���:��:�qfJAlé-m dos ,'o. ��, � �20Q8, 2.5 IurboDiesel: com baú A por
, ,

, ,

.

�' aC�sSQ�!dS d'r'ig!#��;acbr.npanhara mais
'

R$50.000,00 se� troca. Estuda-se
"

·AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800 atgüns, como môrsa-� ferramentas, propostas. Tr: 47 9187-7222 com'
,

óleo R$165,OO. Tr: 47:99755383 com R$25.000.00 aceito propostas como César.
Silvia. carro e outros. Tr: (9993-7632) (3276-

1234) 0U (3370-9308) com Adilson.

� PORTA CANELA Vende-se portas

.VENDE-SE Cadeira massageadora R$140,00, R$120,00 e R$100,00.
C $

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
e/aquecimento, com 8.funções de

axilho jogo (3),R 35,00. Vista de 2 e

15 metros co d T 33714377
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

massagem. R$1.390,OO.Tr: 8826-2565 ' rn o. r: - ou
9141-6810.

o •• <�," f •• s. ... di' '"", 9;1.2f3o.1�ªq".� ...... ' '/t.. "" ,.t ,""#�,�,,. • 1f-," '* '.. "fI".''''''� � .,. " ii' '" .. '" .. '.

• ·Ii�*"�, "'J�' .":j"f��i"'� 'lo, w:u'"" '.iI'tt' I<3tt1'#iifiirffJ:"ji

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 32('3-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias.Tr: 9112- 3947.

• REVENDEDORES de produtos de

limpeza. Tr: 3374- 0947;com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro com 3

quartos grandes e dependências de

empregada. Tr: 991(-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. .,

carnlnhão.tCom experiêncla de 2,a06$
com caminhão Truek, Tr:,84739240

;.
11

'!-
'.

�
j.

( �. '. ,",�'
• PRÉCISA-SE- Cohetor:de'imóvei��com

experiência Que tenha carro e Creci: Tr:
.

15
'

47-3055-2244 ou 47-9144-4040 ,
-s�,.,

• PRECISA-S5 Doméstica 'para $er�i'��i;"
gerais e que saiba cozinhar p.a�á '\. �>� ;

Jaraguá 'do Sul e outra para"Sãõ R'�(J'b."
-

Tr:' 3372�1490 ou 9125-736'3'com '�r '

Darci. ',>.(:���;.��j�
-. �.".:>,�!;"���'�;���I>.'�'
""

VENDE-SE

• GELADEIRA DUPLEX Vende-se tamanho.
grande, cor marrom da cônsul

R$250,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferso[1-9166-4620.

• FREEZER Vende-se 170 litros Cônsul,
semi novo, valor a combinar, Tr: 3370-
1064.

• VENDE-SE corrente russa Stétic line,
R$1.500,00 Tr: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

Vende-se, par de godyear wrangler rts

235/75/15 R$390,00 cada par de toy.o
top 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

• MAQUINA'DE CAFÉ (;:XPRESSO Vende
se ou troca marca 'ltallan Coffee de·?

•

grupos, semi nova. TR: 3372-2823 ou

9632-3925

• RECK Vende-se Reck original do Prisma,
R$300,00. Tr: 3273-7964 ou 99946637.

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite)
2 mts x 2,�0 R$100,00 e 1 tapete cor

.", claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
7441- ou 047 3372-034.

• TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$150,00 Tr: 3275-
1530.

• RECK 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.

'.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$220,00 e

R$120,00, verniz em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr

160,>< 100 rn, R$160,00:Tr: 3371-4377
�u '9128-1885.

• CAIXA DE ÁGtJA 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

o ._fompromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-
'1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06
" meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$550,00, Tr: 9919-2412
com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do

Punto Atractive ARO "15", pneus novos,
rodas originais FIAT. R$1.600,00. Tr:

9922,0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se

para caminhão, parte superior 8 metros

R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2) com

4 tampas R$600,OOcada. Tr: 9112-
.

3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com 2

tampas R$550,00,Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$2.950,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para área
de estética R$650,00 tr: 9919-2412
com Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com 03
andares R$90,00. tr: 9919-2412 com

Vivian

• FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

R$500,00. Tr: 3370-27-15 ou 8831-
5255'.

• CAMINHÃO MERÇEDES BENZ LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr:

.: ,> 3370-7144.

CHEVROLET
• CORSA SEDAN - Vende-se ahO '

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçadortraseiro, ar quente, trava e

alarme.R$18.000,00.Tr:9924-0312.

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 e modelo 2000, Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar, Vidros,
ASS, Couro. Aceita carro de menor valor.
Tr: 9912-8492 ou 9975-5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2

portas. Tr: 3275-0697.

• KADrn 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.

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
,

alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenon,

� CHEVrnE Vende-se 87, prata, em perfeito
estado de conservação R$4.000,00. tr:

8817-O595.
.

r

Rua Jêaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

FIAT
• UNO Vende-se ano 94, 4 portas, limpador,

desembaçadortraseiro. Tr: 3376-0043 ou

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:3275-
3538 ou 9931-9410 com Célia.

• STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se ano

2005, cabine estendida. R$26.000,00. Tr:

3273-0633 ou 910?-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 (Step nunca rodou), interior

impecável. R$22.500,00 Tr: 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: 9101-4807.

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
R$2�.500,00. Tr: 9952-7337.

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca por
carro de menor valor. Ano 2008 4 portas,
cor preto, direção, vidro, trava e alarme. Tr:

3373-0:)..90.

• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
�formada, Tr: 3370-5034.
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Microfranquias
podem ser a

•

. solução para
os pequenos

empreendedores.
Há opções de
investimento a partir
de R$ 2,5 mil até R$

. .

50 mil � ,.P'qgi�9. .�"... . �
" .. " r, .... •

.. ..a .......� .-.:J.ia: ......

(
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Bernt Entschev :redacao@oco:r:reiodopovo.com.b:r

Tome as rédeas de sua cm·reira

anos, a executiva já .

havia atingido uma

posição interessante
em sua carreira:

era Gerente de

Operações de uma

empresa na área de

telecomunicações.
Diana trabalhava nesse

segmento há pouco mais de
oito anos e, desde que entrara,

enfrentava rotinas pesadas de

trabalho, com o corre-corre

pertinente aos profissionais
que, 'assim como ela, buscavam
incessantemente seu espaço no

mercado. Várias foram as noites
de insônia, os sábados e domingos
trabalhados e as férias adiadas.
Sem contar, é claro, das inúmeras
concessões pessoais que tivera que
fazer, como pouca atenção às coisas
do coração e o adiamento por tempo
indeterminado da maternidade.
Há Pf!uco ·mais de dois anos, Diana
assumiu o atual posto de gerência.
Quando a promoção viera, encarou

como um desafio interessante. Porém,
as mudanças que ocorreram pareciam
muito mais negativas do que as

expectativas que criara. Seu superior
imediato não era uma pessoa que
pudesse chamar de organizado, seus

subordinados não respeitavam suas

diretrizes e a quantidade de pepinos
que herdara do antigo gerente parecia atrás para mudar e gerenciar nossas

não ter fim.
Um ano e meio após assumir a

gerência, Diana começou a enfrentar
um profundo descontentamento na

* Mande sua história para:
empresa. Os desafios que pretendia cotunaêdebemt.com.or

enfr{!RtaI'-eFamr m.uitf}-mai{}f.es-e-.----------------------tf,�ga_HJ::Litt�FlhenlwkeM----..: �--

Dia desses postei em meu twitter
uma frase que causou polêmica:

IISe você não aguenta mais o seu

trabalho, peça demissão. O que não

pode é viver infeliz, reclamando o

tempo inteiro e incomodando os

colegas." Logo depois de receber
inúmeros retweets com concordâncias

.

e discordâncias, complementei: IINós
somos donos de nossa própria vida.

Quando digo "peça demissão", quero
dizer "pare de reclamar e vá em busca
de algo que lhe faça feliz':"

-A segunda frase pode até dizer tudo,
mas isso me fez lembrar uma história
relativamente recente que vale à

pena contar a vocês. Diana é uma

profissional bastante gabaritada e

adequadamente reconhecida em seu

campo de atuação. Com pouco
mais de trinta

mais relevantes que aqueles que lhe

impuseram. Sem contar que, mesmo

tendo aquele posto/ sua autonomia

para tomar decisões era nula ... tudo
devia antes ser aprovado por seu

superior.
A frustração da moça era realmente
muito grande e foi numa de minhas

palestras que Diana me abordou e

pediu que eu lhe desse alguns minutos

para uma conversa. Convidei-a para
um café no meu escritório, onde ela
me contou sua trajetória. Sua carreira
era, de certa forma, uma edificação
interessante, mas, de fato, as coisas

pareciam ter estacionado num andar
não muito atraente.

Questionei sobre o quê ela vinha

fazendo para mudar essa situação
e a resposta
veio cortante:

lia empresa não

tem investido
muito em mim

ultimamente,
e sinto que
continuarei na

mesma situação
por um bom

tempo". Eu,
sinceramente,
ainda não consigo
entender como

algumas pessoas
esperam que
as companhias
tomem conta de
suas carreiras.

Disse à Diana que ela era dona de
sua própria carreira. Se estava tão

insatisfeita assim, deveria ir em busca
de um emprego ou uma atividade

que a fizesse feliz, já que lá dentro ela
não via solução para seus problemas.
Com o meu puxão de orelha, a moça
parou para refletir e 'concordou que
há muito tempo não decidia nada

por si própria. As últimas coisas que
haviam acontecido em sua trajetória
profissional foram frutos de seu

esforço por um bom trabalho, mas

não algo que ela tivesse buscado

efetivamente. E, convenhamos, uma

promoção nem sempre é a mudança
que buscamos e precisamos. Isso

cabe a cada um de nós decidir e ir

próprias carreiras.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

.... Oratória
Período: 11 a 15/07!11

.. Negociação em Vendas
Período: 11 a 15/07/11

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

.... Auxiliar de Recursos Humanos

Período: 19/07/11 a Março 2012

.. Excel Avançado
Período: 01 a 31/08/11 ótimo no seu currículo

..... Fotografia Digital
Período: 08j08 a 14/11/11

... Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Inicio: 15/08/1.1

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

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

Abertura de Vaga para Contrataçãosenac

1111 Vagas para ambos os sexos

Orientador para área de

Alimentos

Orientador para área de

Enfermagem

R$ 16,08 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

R$ 16,08 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

uu ''.Y.�i9��� .. Si.r.�r.�i.��''. ..

Orientador para área de

Enfermagem R$ 16,08 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

"Unidade Clínica"
.................................................................................................................

Orientador para área de
01 (uma)

Segurança do Trabalh<:>. . . .. . .

R$ 16,08 por hora 09 a 13/07/2011Jaraguá do Sul

Orientador para área de TI
01 (uma)

���i�� �� p.r.9.�r.��.�ç�.9. . . .

Orientador para área de TI

Fundamentos de Sistema

de Banco de Dados

R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/2011Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma)

Orientador para área de TI

Tecnologias e Aplicações
de Telecom em TI

R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/2011
•

01 (uma) Jaraguá do Sul

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

Orientador para área de

Processos Gerenciais

uu XI��<:>A����!��i.�� .u uu.. .. .u.... . .. .. . . u ..

Orientador para área de

R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do SulProcessos Gerenciais

Economia e Mercado
.......... ,

.

Orientador para área de TI

.
Processos de Recursos R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

Humanos
.. "

- .

Orientador para área de TI
01 (uma)

.X�.�9..�����<:>.s. 9..�.�.r.�J��<:ls. .

R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/2011Jaraguá do Sul

Orientador para área de TI

Análise e Viabilidade de R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

.. yr<:lj�.�<:l� .. . u •

Orientador para área de TI

uu·· 1��I�s..�pli��.�?....
R$ 26,56 por hora 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do Sul

R$1.554,00 09 a 13/07/201101 (uma) Jaraguá do SulAssistente Financeiro
mensal

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

R$ 1.263,00 09 a 17/07/201101 (uma) Jaraguá do SulSecretaria Escolar
mensal

.....................................................................................\.............................. ..
'

;.....
.. - " .

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando a ordem

classificatória.
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Micro unquia é um dos caminhos

para quem quer abrir um negócio
Empreendimento ganha espaço por ser uma solução
viável para os profissionais que não têm muito dinheiro

O sonho de abrir o próprio ne

gócio muitas vezes esbarra
no fato de a pessoa não ter uma

grande soma de dinheiro para
investir. Sucesso nas últimas fei
ras promovidas pela BF (Associa
ção Brasileira de Franchising),
as microfranquias, com opções
de investimento a partir de R$
2.500 a até R$ 50 mil, podem
ser a solução para os pequenos
empreendedores. Atualmente,
operam como microfranquias
principalmente negócios ligados
à prestação de serviços, como

jardinagem, manutenção de in

formática, cabeleireiro, costura,
aulas particulares e criação de

sites/blogs, entre outros.

- O alto custo é o principal
impedimento para a entrada de

empreendedores no mercado de

franquias. Por isso acreditamos

que novas operações de micro

franquias devam surgir em 2011
- afirma Artur Hipólito, diretor

adjunto de microfranquias da As

sociação Brasileira de Franchising.
De acordo com a ABF, este

tipo de negócio já representa
5% das franquias brasileiras. Para

2011, com o mercado em expan
são, a expectativa é manter o ritmo
acelerado de crescimento e que
esse percentual passe para 20%.

Ricardo Camargo, diretor'
executivo da ABF, ressalta que as

vantagens das microfranquias

são, além do investimento me

nor; de no máximo R$ 50 mil,· o

fato de em muitos casos elas não

exigirem pontos de venda e, às

vezes, nem funcionários. Além

disso, acrescenta, garantem um

retorno mais rápido.
Para se abrir uma microfran

quia, os requisitos são os mes

mos para as franquias de maior
investimento: capital inicial,
capacidade de empreender e,
acima de tudo, identificação
com o negócio.

- A partir daí, o empreende
dor deve partir para a avaliação
de contrato e, depois que tiver
tudo certo, é só iniciar seu negó
cio - explica Camargo.

DIVULGAÇÃO

Mierofranqui.cls têm opções de investimento
a partir de RS 2.500 a até RS 50 mil

estetica •.autÔm6tlva·);······,···
• Tm de i�anq4i';,NãBCobra
·Investim�niQ: R$2.50Ó

'

<Capítal de giro: l';Íão precisa
• Previsão de retomo do ínvestímentos ii

partir de doís-meses
'

• Prazo de cóntràto: 36 meses

·,Cômo se cad
"

: www.autospa

tetnãtíco {'�
�faká de"fra,hqPla:�ão cobra
;' Investimen:to: R$ 24.500 '

• capital de giro:R$ iO.oOO
• Previsão de retorÍlodo investimento: a

partir de 6 meses ,

• J?.razQ de c9rttrâ,tô;6QJueses ,

·qpblq�e c�<i " """,.misshony�
'"

odô:tomr
,'"

"",','

.

·
i � i .".'

em tnanutençãÓ pf;�'âial ereformas de
,', residências e escntórios

• Taxa de franquia: �$ 38.200 (divididos
em 13 parcelas)

,

• Investimento: R$ 35 mil a R$ 75 mil
'

.. • Capital de giro:'R$, ,13 mil a R$ 24 mil
,

'

'

• Previsão de retorno do investimento: 25
' .. /i. ir a 30 meses ..•.. ,

seis a 18 JIieses
• Prazo decoll �:48meses

.·•• 'Como·s�ça'
.... iww4:bomed ;

...

,";.;.- "',
- .. ,:-

.. ;

cóm.br
.

����ed<;=iEri�inOde j�glê&·���,:7
• Taxa de franq!d,a:,R$ 5mil aR$ '15ml! , ...•.
• Investimentô:fR$ 20 mil <

'

• Capital de girq: R$2 míl
.....• PreVisão de J?

'

.rno do itiv;es
.

'.' i�;Zo:/e
;'êo�o��c ..

com,br- .}

• Auto SPA Exíiress ,

...• Tipo de negócio: franquíadelivery de.

"'ODlose
.

fimess.colli';l.);.
• Praquemarídô .

• Tipo de negóCio::�mp!esa especializada 'r

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

SÃO)2?�' Copeiro (a)
Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de in

scrição no setor de Recursos Humanos do Hospital São José,
das 07h30min às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

,
. � � "":... \ ..
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Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de in

scrição no setor de Recursos Humanos do Hospital São José,
das 07h30min às 17h.

O HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de Limpeza

Fone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
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APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.br

Bse
I
•

ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

�PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

Luiz Marias redacao@ocorreiodopovo.com.br
ORATÓRIA - COMUNICAÇÃO E

TÉCNICAS DE APRESENTAÇOES
Data: 9,16 e 23 de julho de 2011 (sábado)

Horário: 8h às 12h
Instrutor: Everton Soares

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Boa intenção não é desculpa
a baixa qualidade

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
EM SERViÇOS DE 'SAÚDE

Data: 11 a 14 de julho de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Jorge Chiodini
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Uá empresas e pessoas que têm boa
n intenção mas continuam a fazer
produtos e a prestar serviços com bai
xa qualidade. Boa intenção não é des

culpa para a ausência de qualidade
em tudo o que uma empresa ou pessoa
fizer. Vejo empresas e pessoas que se

irritam com a "falta de compreensão"
de clientes em relação aos seus erros.

Dizem que fizeram "0 melhor que pu
deram" e assim acreditam que o clien
te deveria levar em consideração essa

boa intenção em acertar.

Acontece que estamos num mun

do extremamente competitivo e o

cliente de fato não perdoa a má qua
lidade e não aceita desculpas de "boa

intenção': Ele (cliente) simplesmente
abandonará a empresa ou o presta
dor de serviço incompetente.

Um bom exemplo é um time de

futebol ou qualquer outro esporte. Os
torcedores jamais perdoam um joga
dor incompetente. Não adianta o jo
gador ter a boa intenção de ser compe
tente. Ele precisa ser competente. Da

mesma forma, uma falta grave não é

perdoada pelo árbitro mesmo quan
do o jogador alega que "não tinha in

tenção" de cometê-la. Ele receberá um

cartão amarelo ou vermelho, sendo
advertido ou expulso do campo.

É assim que pensa também nosso

cliente, nosso patrão e nosso chefe. É
também assim que os subordinados

julgam seus chefes e patrões. Não
basta ter "boa intenção': é preciso ser

competente naquilo que se faz.
Tenho tido experiências dolo

rosas com prestadores de serviços
incompetentes que vivem dando

desculpas pelos seus erros. Profissio
nais sem o menor comprometimento
com a qualidade. Ao executarem um

serviço, não conferem o que fizeram
e vão embora deixando o trabalho

pela metade. Profissionais sem.fer
ramentas adequadas, que não cum

prem horário, etc. E quando fazemos
a reclamação ouvimos da empresa
prestadora do serviço: "não achamos

profissionais competentes no merca-

do': reafirmando a sua boa intenção.
Muitos leitores me dirão que essa é

uma dura realidade: "não se encontram

profissionais competentes no mercado':
O que fazer? Não há alternativa senão

a de treinar, treinar, treinar e formar.
Muitos me dizem que não treinam seus

colaboradores porque quando treina
dos eles deixam a empresa e vão para a

concorrência. Mas não há alternativa.
É preciso treinar, tentar reter os melho
res conosco e continuar numa corrida
sem linha de chegada treinando novos

colaboradores todos os dias. Não há ou

tra solução a não ser que fiquemos cul

pando os governos pela baixa qualidade
daformação escolar - o que pouco resol
verá o nosso problema imediato junto
aos nossos clientes.

A verdade continua sendo que
boa intenção não é justificativa para
nossa baixa qualidade. Temos que
fazer tudo o que estiver ao nosso al
cance para acabar com as desculpas
e buscar a excelência.

Pense nisso. Sucesso!

PROCESSOS DE ADMISSÃO E
DEMISSÃO DE EMPREGADOS
Data: 11 a 14 de julho de 2011

Horário: 19h·às 22h
Instrutor: Rober José Alves Costa

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

HP-12C
Data: 12, 14, 19,21, 26 e 28 de julho de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Aimoré Woleck

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Data: 18a21 dejulhode2011

Horário: 19h às 22h
. Instrutora: Adriana dos Santos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

APOIO:
.

,

ESTAGIOS
TÉCNICO EM INFORMATICA
téCNICO MECÂNICA, ELETROMECANICA,
ELETROTÉCNICA

alinhamento.
PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Rgueira.
PRENSISTA

SERRALHEIRO

TALHADEIRA

ZELADOR{A)
Para atuar na Ilha da Figueira.

ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência na área de costura e fTlodd�gE'{n. SUPE'!'I·)!'
Completo ou Cursando
Engenharia Têxtil ou áreas afins.

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO f MODE-

MESTRE DE OBRAS

OPERADOR DE TRATAMENTO TÉRMICO
Cursando ou completo curso Iécnico em Mecânica.
Mõterinis ou Metalúrgica. Vivência em ferramentaria,
injeçao de plásticos ou alumínio. Conhecimento em

tratamento térmico.
-

ADMINISTRAnvAS
ANALISTA CONTÁBIL SR.
Vivência em obrigações ecessóriaís {DCTt; Dacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contnbulções
estaduais e federais.
ANALISTA CONTAslL
Vivência em PIS e COFINS.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência na área flnanceírae 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.
CRONOANAUSTA

ESCRITURARIO FISCAL
Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências
Contábeis.

LAGEM OPERAOONAISOPERADOR DE EMPILHADEIRA I ALMOXARI-Desejávei cursando ou completo superior <:"1111V\oda
ou area afins. FADO AJUDANTE CARGA I DESCARGA

ALMOXARIFE f CONFERENTE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

CAMAREIRA

COSTUREIRA

ESTAMPADOR

ESTOFADOR

ESTOQUISTA
ENCANADOR

JARDINEIRO

LAVADOR DE VEICULOS
.

Necessário possuirCHN

Desejável vivência no almoxarifado, possuir curso de
:::l1'Ipí!hadeira.
PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java. HTtv1L Jevascript, SQL,
Orientação Objecto.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na arca. Deseláv("! NR·l0.

ENCARREGADO DE CORTE! ESTAMPARIA

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECÃNICO
PROJETISTA MECÂNICODlsporubilídade para viagens. PO%UH ;';:{)iStrc.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 00 TRABALHO

Desejávei vivência na funcáo. Graduiici}G Comp!pta.
Pós-çraduaçáo na área di: S(':(jul'anq, do Tr"ll<>.lh()

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivénda na função, lideranca de i�C.Pi)�S .

Conhecimento em Solid Works, vivência na função,
SOLDADOR I MONTADOR

SUPERVISOR ÀDMINISTRATIVO
F()m\l\:;�() em Administração, Ciências Contábeis.
Recursos Humanos. Vivência erro gerenciamento e

pianejamento financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negod<\çiIO, compras, investimentos entre outros.

Dese!iivel liderança de equipe. Fluência em Alemão.

FACILITADORFATURISTA MOTOBOYVivência na área irietalrneuiniça, ,)(NlSil" .,.'«(.",1'(" oi'

e hidráulicas, leitura e intH'P"(Jaçao de 0(·",(';111,'

lideram;a .

FRESADOR MECANICO f FERRAMENTEIRO / CNC
Vivência na função.
GERENTE QE LOJA

Desejável vivência com emissão de notas fiscais ou

eletrônica.
Possuir moto própria.
MOTORISTA\
CNH De E. Possuir (urso Mope.
MARCENEIRO

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

OPERADOR DE GUILHOTINA

OPERADOR DE SERRAMECÂNICA
OPERADOR DE CORTE LECTRA

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO

PINTOR INDUSTRIAL f PISTOLA.

TÉNICO EM ELETRÔNICA
TELEVENDAS Cursando técnico ou completo. Desejável vivência

I'l"fut'\cio

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO, AUTOMAÇÃO OU

ELETROELETRÔNICO
TÉCNICO ELETROMECÂNICO '.

Vívénda no telemarketing. Superior cursando ou

completo, áreas efins.

VENDEDOR INTERNO! EXTERNO

ATENÇÃO

a BREITHAUPT
DESOE ""

Vivência na função, d(.'s(.�iãvl,.>j fie; �'af(10 tç,�t::

mlClSlCOORDENAçAO
AJUSTADOR MECÂNICO
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em lrnplantaçâo dt> ISO, processos de
documentação, gestão em geral na área da qualidade.

INSTALADOR TÉCNICO
TÉCNICO MECÂNICOVivenda em 'nstabcÍG cte dldrn1<'�; (0'T'.'�:' ,"":.

eletrônicos. telefones. ín�", ne\
A META RH em parceria com a rede Breithaupt

contrata para início imediato:
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

• ESTOQUISTA

I.)isponibiliebde de viilgens. \ilvêneia em montagem
.'j", rna(1l1inil:;.IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência com susoenséo. freios. ()"L· ! •

TORNEIRO MECÂNICO

wvvw,_grupOITI�ta.c,om. "

, " ;' .
,

. , � , \
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empresarial
Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

Empresa + Associativismo= Fortalecimento Empresarial
suem para produzir resultados e

em compreender os muitos bene

ficios que as mesmas apresentam,
no que se refere a desenvolvimen
to pessoal dos seus participantes
e desenvolvimento de desempe
nho empresarial no futuro.

Poderíamos questionar:
- Se as equipes têm um valor

tão importante para o desenvol
vimento da empresa - por que a

empresa não poderia ser vista de

forma estendida num contexto

mais amplo de uma sociedade?
- Por que a equipe e/ou líderes

da empresa não deveriam partici
par ativamente do associativismo?

A competência gerencial da

empresa é fator imperativo para
a implementação de estratégias
com sucesso e o livro "Competin
do pelo Futuro'; Hamel e Prahla
da (1995), abordam a questão de

estratégias inouadoras para obter
o controle do setor e criar os mer

cados de amanhã.
Entende Hamel que as em

presas devem maximizar a sua

influência e cita como questões
fundamentais da administração
da empresa:

Criar e administrar coalizões:
Ter capacidade de criar e ad

ministrar coalizões, tendo aces

sos e harmonizando recursos

complementares residentes em

outras empresas.
Investir em competências es-

pera a necessidade da empresa de se

adequar a normas ambientais e ter

os seus produtos dentro de padrões
e normas de saúde e segurança esta

belecidas. Lembrando que a verdade

pode ser encontrada na soma ou

consenso de opiniões. E esse consen

so de opiniões servirá para influen-

ciativismo é toda ação, formal ou

informal, em que grupos ou enti
dades reúnem esforços, vontades e

recursos, com objetivo de superar
dificuldades, resolver problemas,
otimizar e aproveitar oportunida
des e gerar beneficios comuns':

A Associação Empresarial de

Jaraguá do Sul, engloba o comér

cio, a indústria e a atividade de

serviços. A Acijs junto com a Apevi
(Associação das Micro e Pequenas
Empresas) não apenas congregam
os associados como também pres
tam serviços aos mesmos. E, além
disso, cria e coordena através do
Conselho de Núcleos Setoriais di
versos núcleos que tem ativida
des comuns, que podem reunir

competidores para discutirem ca

minhos comuns para seu desen
volvimento e buscarem eficácia e

eficiência contínua do segmento.
Nominamos, para exemplificar,
alguns núcleos entre os 20 exis

tentes, podendo ser criados outros:

Núcleo da Construção Civil, Nú
cleo de Panificação e Confeitaria,
Núcleo de Gestão e Qualidade,
Núcleo de Gastronomia, etc.

Faça a sua parte. Participe e

aproveite os momentos para se

relacionar. Não importa se o ta

manho de sua empresa é micro,
pequena, média ou grande. To

dos' têm algo a contribuir. E os co

nhecimentos adquiridos podem
ser replicados na sua empresa.

T 'Jmos na globalização que as

V regras de sucesso das empresas
para serem bem sucedidas, não se

modificaram. Mas, exige-se mais
velocidade nas mudanças para
preparar-se para um futuro que
não pode ser previsto. Pois nos de

frontamos com uma explosão da
concorrência mundial, suportada
por uma inundação do capital
(Recursos Financeiros) para inves

timentos, gerando excesso da ca

pacidade em alguns setores.

Com a globalização, o mundo se

uniu com a crescente integração de
auuidades de negócios entre países,
acelerado pela internet com suas

comunicações e vasto repertório de
ideias e diálogos. Os problemas am

bientais ou de produtos gerados em

um país podem impactar negativa
mente em outro.A tecnologia intera

ge afavordo ser humano derruban
do barreiras, distâncias geográficas
e de tempo, trazendo novos desafios
à eficácia da venda de produtos e

de serviços, e de interação de lide

ranças. Isso gera a necessidade de
incrementar o trabalho em equipes
e criar lideranças.

Não temos dúvidas que o tra

balho em equipe, com vistas a

envolver e comprometer pessoas
gera líderes, e são a chave para o

aperfeiçoamento de desempenho
das organizações. Contudo, mui
tos líderes empresariais ignoram
o potencial que as equipes pos-

senciais:
• Ter sucesso no desenvolvi

mento de competências essen

ciais que aumentam o valor atri
buído pelo cliente na nova arena

de oportunidades. Somente se al

cança a excelência se maximizar
os pontos fortes, e não tentando
consertar os pontos fracos.

• Aprender a experimen
tar o mercado:

• Terhabilidade de acu

mular rapidamente apren
dizado sobre o mercado,
procurando identificar onde
está a "veia central" da de
manda de um mercado

emergente. Experimentar o

mercado não significa ausência
de erros, mas a superação desses.

Criar uma marca e uma rede
de distribuição global:

Apresença da marca ecapacida
de de distribuição construindo uma

infraestrutura de distribuição que
garanta a capacidade de chegarper
to dos consumidores concorrentes

quando um novo conceito de pro
dutos ou serviço é lançado.

Definir padrões e influenciar
a regulamentação. Ateremos-nos
a esse item.

A ideia não é apenas definir
normas e padrões de produtos e

processos no seio da empresa. Mas
sim compreender que a empresa
está inserida num ambiente social
e econômico mais amplo, onde im-

\

ciar regulamentações que regerão os

destinos da própria empresa
Daí a pergunta: o associati

vismo não seria uma alternativa
e uma alavanca para a empresa
crescer e se desenvolver partici
pando na definição de padrões e

influenciar na regulamentação?
Com certeza a resposta é sim,

se compreendermos que o "asso-

8:30h aou Vinda. + cmt SI mat.rlal. .

I:ooh ··BUSYNESS" o qUI' "'0 que ••tamoa vivendo?
10:00h Workshop i'�Como manter-se jovampt
11 :15h Suco In.,,6tloo
11 :30h Momento Voa,
12:30h Almoço Llght I DellolO8o
13:15h Massagem R,tilaxante
14:15h fJOtlmlamo par. dar chance ao lucu.o"
1 S:1Sh Worklhop tiO Poder das AflrmaçõElsn
16:00h Coffe. areak
18:1Sh Lançamento uCoaching para Autoestima"
17:00h Enclrr mInto

-Um momento que contrJbulr6 para o seu Qutoconheclmento,
que Influenclar6 na conqUista das luas metas, e o

recompensar6 por todos exag.ros que você tem cometIdo
com a sua alma, o seu espfrfto e o IOU corpo."

Data: 30/07/11 (Sábado)
,

Hora: das 8:30h às 17:30h

Rua João Vieira de Campos, 374 - Pomerode (Rua do Restaurante Síedtertat)
. Investimento: R$ 80,00 inscrição + R$ 270,00 (parcelado 2 X R$135,OO)
Facilitadora: Fabiana Fause! Koch
VAGAS LIMITADAS
INSCRiÇÕES PELO FONE: (47) 9187-4137 ou e-mail fabianafkoch@gmail.com

Formação técnica em Enfermagem
Desejável curso de enfermagem

do trabalho
Experlêncla em atendimento

ambulatorial
A empresa oferece oportunidade de

crescimento profissional e benefícios.
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Do clichê ao drcrmc, os e-mcíls
de despedida fazem história.
Há sítes dizendo o que escrever

Oque dizer depois de tantos

anos? Que foi pura diversão!
Aos que ficam, divirtam-se! Fui",
garantia o e-mail de despedida
do funcionário de uma emisso
ra de TV que acabou ganhando
fama de maluco beleza.

Já o analista de uma empresa
de soluções financeiras optou
por um tom dramático e lançou
mão do clássico e batido "partin
do para novos desafios":

"Dizer adeus após anos de

convivência, muito trabalho e

diferentes aprendizados é dolo
roso, mas chegou a hora de en

frentar outros desafios e começar
novo ciclo na vida".

E que tal um recado mínima-
.

lista? Como o do engenheiro de·

produção que, diante de uma

mudança repentina para a filial
da empresa em São Paulo, escre

veu apenas: "Até!"
Isso quando a mensagem não

começa com a letra de uma música,
não menciona um trecho de um poe
ma de Drummond ou termina com a

citação de um guru da administração
ou um pensamento do Dalai Lama.
O lance é que, caso não queira ser

lembrado por uma gafe ou momen

to de descontrole, resista à tentação
de cair nessas armadilhas na hora
de escrever sua despedida: a ideia é
não prejudicar sua imagem e o cli
ma de portas abertas. Agora, se para
você for mais importante dar um to

que pessoal ao texto, as regras estão aí

para ser quebradas mesmo.

O problema é que, se por um

lado mensagens frias e racionais
transmitem antipatia, por outro,
textos emotivos e existenciais po
dem descambar para o cafona.
Achar o tom pode ser tarefa tão di
fícil e subjetiva que basta entrar no

Google para se deparar com vários
sites que ensinam como escrever

despedidas para diferentes situa

ções no trabalho. Por incrível que
pareça, ferramentas que montam

mensagens automaticamente tam

bém estão lá: basta marcar, como

numa prova de múltipla-escolha,
que tipos de saudações e chavões
você gostaria de incluir.

Mas divertidos mesmo são os

inúmeros blogs que, considerando
,

que toda despedida é política, mos

.tram o que seria um e-mail hipó
crita e outro, digamos, sincero até

.

demais. Respectivamente:
"Chegou a �ln�'l�Y�; ��1 Wlirl

mos anos foram magníficos no de
senvolvimento da minha carreira,
mas é hora de partir."

"Estou caindo fora. Após anos de

exploração sem sentido, baixo salário
e horas extras não remuneradas, fi
nalmente consegui arrumar um em

prego melhor que este."
O engenheiro de produção Caeta

no Pedrosa, sócio da Cicero Papela
ria, até hoje não faz ideia do que ex

colegas - dos seis meses em que
estagiou numa empresa de marke

ting esportivo, em 2007 - acharam
do seu e-mail de despedida. Mas

garante que não se arrependeu de
uma única linha. Insatisfeito com

o volume de trabalho e a falta de
reconhecimento da direção, o pro
fissional não pensou duas vezes em

aproveitar a deixa para enviar um

"recadinho" bem humorado.
- Exaltei o trabalho do meu

chefe e o meu, que era muito im

portante para a captação de recursos

e feito a custo de muitas horas extras,
mas que não era reconhecido - re

lembra Pedrosa, que deixou claro, no

texto, que sua antiga função merecia

.mais destaque. -Acho que o e-mail
de despedida é algo livre. Quem es

tiver saindo deve estar preparado
para aguentar as consequências. Se

quiser criticar tem que ser inteligen
te para ir, de leve, direto ao ponto.

Apesar de afirmarem que não
há bê-á-bá na hora de o funcio
nário comunicar sua saída - é
natural que o tom dependa de
como a pessoa estiver se sentin
do e do nível de informalidade da

companhia -, especialistas em

recursos humanos insistem que
exageros, críticas, piadas e la

mentações devem ser evitadas. A
dica é a mesma para quem pediu
demissão ou foi demitido: enviar
uma mensagem clara, objetiva e

sucinta, tanto a colegas quanto a

parceiros e fornecedores.
- O mais aconselhável é a pes

soa redigir um e-mail objetivo e

gentil ao mesmo tempo, agrade
cendo a quem contribuiu para seu

crescimento - diz Darlene Souza,
gerente da Luandre Soluções em

Recursos Humanos, resumindo o

pensamento politicamente corre

to dos consultores de RH. - Uma

mensagem de despedida mal redi

gida pode transmitir sentimentos

que não devem ser compartilha
dos, como a agr�ssiv:ig�de, af!a_g!-
1j.4��lq}l ��!P�H�ltq�s��P%�'nfí

Mensagem
deve ser

positiva
Gerente de RH da Losango,

Sandra Concenço levanta a ban
deira de que a mensagem deve

ter, sempre, um tom amistoso e

positivo. Para a especialista em

gestão de pessoas, se referir de
forma rancorosa ou negativa
sobre a empresa ou ex-colegas
pode soar como imaturidade ou

Insegurança.
- Também não é para men

tir e ser falso. Basta ser objetivo
e deixar os contatos. Acho que é

preciso cuidar da imagem, afinal,
as pessoas com quem trabalha
mos hoje podem virar uma refe
rência no futuro - explica San

dra, que conhece funcionários,
dentro da empresa, que chegam
ao ponto de colecionar e-rnails
de despedida. - Não deixa de
ser uma forma de guardar conta

tos e fazer networking.

E-mail deve considerar diferentes fatores
Profissionais podem impri

mir marca pessoal à sua men

sagem, desde que alguns cui
dados sejam observados

Apesar de não haver um

consenso sobre como redigir
uma despedida, gestores, fun
cionários e consultores de RH

Desde que, claro, alguns limi
tes sejam observados:

- O clima do texto pode
variar segundo a cultura da

empresa, a formalidade do am

biente e o tempo de casa. O que
ele não pode esquecer é que
estamos falando de uma men-

mento estaria fora de cogitação
- mesmo que o funcionário te

nha sido demitido.
- Palavras impróprias e

textos mal escritos podem criar
uma percepção negativa. Por

uma questão ética, o ideal é ser

breve e informar que está sain
do sem fazer acusações ou crí

ticas - aconselha Clara Ferrari,
gerente de RH e Comunicação
Interna da Personal Service.

Foi tudo o que a ex-gerente
da área de marketing de uma

empresa de energia não fez ao

ser despedida,' relembra M,E, e,

coordenadora da companhia:
- Como ela foi embora

numa onda de demissões, de

sejou sorte ao último que apa-

���'���é'Jz;;)Ji)-' 'i;oi�Jrü' �Tll .�,.���

concordam que a prática é re- sagem que vai circular no meio
sultado da influência da inter-

. profissional. Só isso já pediria
net e da comunicação via e- um texto mais sério.
mail nas empresas. Talvez, por
isso, deslizes e escorregões na

construção do texto sejam tão

comuns. Segundo Alexandra

Sanglard, sócia-diretora do

Grupo Friedman, de consulto
ria e treinamento para o vare

jo, o profissional pode e deve

imprimir o seu estilo pessoal
iJ'i<����Cç,�t�:�qp�, -�fj �étisf&tW'

Ex-gerente
desabala

Pensando por esse lado, tex-.

tos longos' e que mencionem

problemas individuais acabam
não sendo bem vindos. Já fazer

tqJ!�ast)e (�mgp�Jq;W) r���fA!-if
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DIFERENCIAÇÃO:
ProfissicmaI deve ter
boa reputação para se

cIiferenciar no men:ado

DMJLGAÇÃO

Gestão do nome contribui

.para melhorar a imagem
Profissional deve prestar atenção sobre como costuma ser lembrado com maior
facilidade por recrutadores e outros colegas para imprimir sua marca pessoal

Conhecimento, liderança e

capacidade de negociação
são características essenciais

para se destacar no mercado.

Mas, segundo especialistas em

recursos humanos, trabalhar o

nome como se fosse uma marca

também pode ajudar o profissio
nal a elevar sua reputação. Uma
das dicas é o funcionário obser
var como costuma ser lembrado
com maior facilidade por recru

tadores e outros profissionais.
Para o coach de executivos

Sílvio Celestino, o ideal é testar

qual nome apresenta maior so

noridade e impacto no momen

to. de .se apresentar. É recomen

dáv-el evitar usar nomes do meio,
. que são de difícil memorização:

- Deve-se utilizar o nome que
for mais forte, para ser lembrado

pelas pessoas de sua área de atu

ação. Na maioria das-Véies; éle

acaba sendo escolhido pelo pró
prio mercado. Há muitas alter
nativas: desde a pessoa ser iden
tificada pelo nome e sobrenome,
pelo nome e a empresa em que
trabalha ou até por aquele utili
zado em e-mails ou redes sociais.

Apelidos e abreviaturas, no

entanto, não são adequados
para relações profissionais, afir
ma Celestino. Embora conheça
executivos altamente qualifica
dos que são conhecidos por seus

apelidos, o especialista aconse

lha que sejam evitados:
- Embora não haja uma re

gra, é importante que a "marca"
escolhida funcione de forma fa
vo.l à carreira do profissional.

Fátima Sanchez, gestora
do Instituto Personal Service,
por sua vez, acha que nomes

no diminutivo são ruins, pois
a�ávam

� àíminliirldt> ;'a�,·pe§sGa,

transmitindo uma imagem fragi
lizada. E completa:

- É aconselhável criar uma

marca única e utilizá-la em todos
os meios, como cartão de visitas e

assinatura de e-mail, entre outros.

Já a iniciativa de vincular o

nome ao da empresa gera opi
niões divergentes. Fátima, por
exemplo, acha melhor não fazê-lo,
já que o profissional pode mudar
de trabalho a qualquer momento.

- Além disso, qualquer proble
ma com a empresa poderá dene

grir o nome do funcionário - diz.

Celestino, por sua vez, não

vê grandes problemas de atre

lar o nome ao da empresa, des
de que não haja exageros e que a

pessoa tenha consciência de que
isso é temporário:

- A pior coisa que pode ocor

rer a alguém é achar que, pelo
(fatafde �ér um catg(jlêlevarlJ ou

trabalhar em uma empresa res

peitada, .adquire direitos sobre
a organização e as pessoas que
nela atuam.

Mas todos concordam que a

melhor forma de o profissional gerir
com sucesso o seu nome é frequen
tar eventos que agreguem conhe
cimento e ampliem a sua rede de

contatos, bem como participar de

grupos e fóruns de discussão sobre
a sua área de atuação. São esses os

momentos para emitir opiniões e

análises bem fundamentadas:
- Deste modo, seu nome será

identificado no setor em que
atua e, mesmo que mude de car

go ou empresa, manterá sua visi
bilidade - completa o coach.

'

Gerente executiva .da Ricardo
Xavier Recursos Humanos, Pris
cilla Telles afirma que, além de
se preocupar diretamente com o

nomê,' bs' :lpfofissiónrus 1 tàmõéfW

devem conduzir suas carreiras
como se estivessem administran
do o próprio negócio. Ou seja, de
maneira estratégica e visando o

desenvolvimento e o aumento

de participação no mercado por
meio de realizações e méritos:

- Essa conduta leva ao reco

nhecimento que, associado a

um bom networking, aumenta

a empregabilidade.
Mais do que ter um cargo im

portante, dinheiro ou trabalhar
em uma empresa respeitada, é es

sencial o profissional ter uma boa

reputação, completa Celestino:
- O ideal é se preocupar em

gerir seu nome no mercado 'on'
e 'off-line', de modo a! ter cre

dibilidade e uma boa \reputa
ção ao longo do tempo.E, caso

cometa algum erro, conserte e

peça desculpas. O segredo é ser

hr.lu !P,;,I) d"i'l..te'Hi-U,'" � .,')u .... ,'.-,·
umuue c lu 6.LU;'
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Matriculas abe spara as

aulas de inglês e espanhol
MARCELE GOUCHE

Cursos de idiomas
são oferecidos

para iniciantes
e também para
alunos em nível
mais avançado

que estamos inseridos é impres
cindível o conhecimento de mais
de um idioma, a globalização faz
com que a língua se torne algo
fundamental nos tempos atuais. O
uso de uma língua tão conhecida
é de grande valia para obtenção
da comunicação".

A partir dos nove anos de

idade, o candidato pode fazer a

matrícula. Os cursos são ofere
cidos para iniciantes e também

para alunos que estão em níveis
mais avançados. Na Alps há a

modalidade Flex, que possibili
ta o estudante fazer aulas indi

viduais, além de poder escolher
os dias e os horários. "Nessa
modalidade o aluno escolhe o

ritmo que se sente melhor para
aprender", destaca a secretária
da escola, Michele Prates.

Os interessados devem buscar
mais informações pelo telefone

(47) 3371-7665 ou no site http://
www.alpsidiomas.com.br. A uni
dade fica na rua Ângelo Schiochet,
118, no Centro de Jaraguá do Sul.

os interessados em começar
um. novo curso podem se .

inscrever em alguma escola de
idiomas e programar as atividades

para o mês de julho, durante as fé
rias escolares. Os alunos têm a van

tagem de agendar as aulas, escolher
os pacotes acessíveis e as modali
dades de ensino deacordo com o

perfil que for mais adequado.
Segundo o coordenador da es

cola Alps Idiomas de Jaraguá do

Sul, Kleber Alessandro Viero, as

línguas inglesa e espanhola se

tornaram indispensáveis para
quem deseja formar uma carrei
ra profissional, independente da
área de atuação. I4No mundo em

...

"'" -

,

A escola fica na rua Angelo Sddoc:het, 118, DO Centro de Jaragua cio Sul

Confira a listagem completa de vaga e se cadastre:

!;[lr;;W ,w.·b.aokrb'�CQjlll.b�f
(47/)ill'\:33lS.91Da.

Rua Presidente Epitáçlo Pessoa, �ª6
.

Q.�trQ;'I,!Jara,pá do';;�ul hiÇ.

Vagas para ambiJ$ os sexos.

·w�n:::, .,;.
; ......•....:.;a�.'..,.,••�...•:.••.•.••.•, ... "
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Back RH seleciona para seus clientes as seguintes vagas: Estamos com 200 vagas em aberto.

para atuar no ramo têxtil.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na

função. �

OPERADOR DE LOGíSTICA (EXPEDIÇÃO) - Desejável vivência
na função.
OPERADOR DE CALDEIRA ,- Desejável vivência na função e co

nhecimento no processo de tratamento ETA/ETE.
OPERADOR DE CAIXA - Desejável vivência na função.
MARCENEIRO· Desejável vivência na função. Para atuar no bair
ro Centenário,
SERVENTE DE LIMPEZA - Para os bairros Centro. Rau. Czernie
wicz.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
atuar com calhas.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bair
ro Centenário.
SOLDADOR - Desejável vivência com na função.
TORNEIRO CNe - Desejável conhecimento na função.

ANALISTA DE VENDAS· Desejável vivência com atendimento ao

cliente, cotações, política de vendas, e margem de lucro.
PROMOTOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo.

ANALISTA .cONTÁBIL SENIOR - Desejável ensino superior com

pleto em Ciências Contábeis e vivência em obrigações acessóri

as, apuração de tributos e contríbutções estaduais e federais,

ANALISTA DE IMPORTAÇÁO . Desejável ensino superior compíe
to em Comércio Exterior, inglês fluente e espanhol básico.
ASSISTENTE DE VENDAS INTERNO - Desejável ensino superior
em andamento. Irá atuar com atendimento a clíentes.

ATENDENTE/AUXllIAR DE ESCRITÓRIO- Deseiável ensino mé-

,

dío completo, para atuar no bairro Jaraçuá Esquerdo.
.

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL- Desejável curso superior em an

damento.
AUXILIAR FINANCEIRO" Desejável ensino superior em andamen
to ou completo, conhecimento em word, exceí e na área admms

trativa financeira.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Desejável ensino médio completo e

conhecimento com informática básica.

ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR - Desejável ensino superior
em andamento para atuar na cidade de Guaramirlm.

FATURAMENTO· Desejável ensino superior em curso e vivência

com notas fiscais. Para atuar na cidade de Schroeder.
RECEPCIONISTA - Desejável Ensino médio completo,

.

AÇOUGUEIRO· NãO é necessário experiência na função.
ATENDENTE· Para atuar com atendimento de açougue ou padaria.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - Desejável vivência na área de ma

nutenção.
CONFEITEIRO (a) - Não é necessário experiência na função.
ESTOQUISTA· Disponibilidade para atuar no bairro Nereu Ramos.

OPERADOR DE ESTACIONAMENTO - Para atuar em estaciona
mento de shopping. Não é necessário experiência na função,
PADEIRO - Não é necessário experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de FLV (Frutas. Legumes
e Verduras) ou reposição defrios.

TÉCNICO CONTÁBIL - Desejávelvivência na área contábil.

TElEVENDAS - Desejável vivência na área de vendas.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Desejável ensino fundamental curo

sando. Não é necessário experiência.
CARPINTEIRO - Para atuar com construção civil.
COSTUREIRA - Para atuar em Corupá, desejável conhecimento
nafunção.
ENCAIXADOR - Para atuar com moldes na área têxtil. Desejável
conhecimento com informática.
ENCANADOR - Desejável vivência na função e ensino fundamen
tai em andamento.

.

EXPEDIDOR· Desejável ensino médio em curso e vivência na fun

ção.
FRESADOR - Desejável vivência na função.
lEITURISTA . Para atuar em Massaranduba, possui carteira de
habilít�çáo categoriaAB.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em anda
mento e vivência na função.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
PROGRAMADOR DE MALHAS· Não é necessário experiência,

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejáve! curso técnico de eletromecênt
ca, eletrotécnica ou mecatrônica em andamento.

CRONOANAlISTA - Desejável vivência na função,
ELETRICISTA - Desejável curso de NR 10 e vivência na função.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na área.

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está
selecionando Pessoas com Deficiência (PCD).

Contratamos profissionais' de, todos os níveis e' escnlarldades para todos os cargos. � segmen.tos"'da lndústría e qo comérc�o� .

"

,'.
"

Traga seus documentos e venha realízarseu cadastro cennsee. Atendimento'.de:segunda. à sexta-feira das O�h às �8h.- sem fec.�ar para o.'almoçQ�,.'
� '.'
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FORD
• FORD KA Vende-se Ano 2009, vermelho,

aro "14", R$22.900,00. Tr: 9647-2342.

• FORD FOCUS Gl 1.6, Vende-se ano 05/06,
preto, único dono, completo, com aprox"
8iOOO km. R$28.500,00.

• VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GNV
bom estado, pneus novos e bateria nova,

cor azul claro metálico, Tr: 3373-6119 ou

8833-9925 com José Carlos.

• ESCORT ZETEC Vende-se ano 97, azul,
gasolina, direção hidráulica R$5.000,00.
Tr: 9168-744i

• ESCORT EUROPEU Vende-se 96/96, motor

AP i8, a gasolina, direção hidráulica, em

bom estado. R$8.600,OO, aceito moto. Tr:

9946-3491 ou 327&1410.

• MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico,
ar condicionado, engate carretinha, aro

15 liga leve, película, revisado, air bag
R$15.200,ÓO. Tr: 47-9104-6677.

MOTOCICLETAS
• KASSINSKI150CC 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 2008, Preta,
R$3.500,00. Tr: (47) 3371-8153/918&
7223.

• HONDA CBX TWISTER Vende-se ano 2002,
Vennelha, R$5.500,00. Tr: (47) 3371-

8153/9186-7223.

• FAlCON Vénde-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.

!PVA 2011 pago, R$6.200,00. Tr: 9196

4595 com Ivan.

• HONDA CBR 1000F Vende-se Ano 1995,
Preta, R$18.000,OOaceita 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-se Ano 2000,:
R$1.500,00 Á vista (negociável) Tr: 9189-

\ 1136 com Grasielle.

• CG FAN 125 Vende-se 2006, em ótimo

estdo, pintura nova. R$3.000,00.Tr:
8817-0595.

• HONDA TWISTER 250 Vende-se 2004,
em estado de nova, dois pneus novos,

relação nova, sem arranhão na pirltura.
R$5.500,00. Tr: 8817-0595.

• CG 125 TITAN Vende-se 2004, partida
elétrica, verde musgo, em perfeito estado

R$3.100,00 com transferência paga. Tr:

8817-0595.

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$58.000,00estuda troca: Tr. (47) 3371-

8153/9186-7223

• FIORINO 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 CéS<;lr
• HllUX $Fry..'yend�� 2008, prata,

60.oéol<lD originàis��!r. 3370-7144.
,",'
_,

• HONDA CIVIC Vende-sé ano 2003, 2 o

dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

PEUCiEOT

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, regulagem
elétrica dos faróis, limp. Desb traseiro,
Tr: 8823-8479 após. 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano

2009, cor preto, completo, rodas de
liga leve, ÚNICO DONO, 26.000km,
revisões feitas na côncessionária.

R$32.500. Tr: 9975-0078.

RENAULT

RENAULT
• CUO SEDAN EXP.1.6 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.
,,:.'

• , ��1��� �ro-Dq,r1�r
•

VOLKSWAGEN
• GOL 1.6 CU Vende-se cor vermelho, com

rodas esportivas. R$9.500,00.Tr: 9112-

3947.

• GOL i6 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 2064, completa
sem ar cond. Com capota marítima e

protetor de caçamba, roda de liga l.l':lve, aro

15, rebaixada legalizada. R$25.000,90.Tr.
8431-0316 ou 8852-0400 Cüri Rudi.

• SAVEIRO Vendo ou Troco ano 95, cor prata,
motor AP i6, VE, m, 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, . l'

.

}ft� :.
,.�.

.

• GOL Mil Vende-se 2007, preto.zí.portas,
34.000 Km. Tr. 3370-7144

• GOL Vende-se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$7.500,00. Tr: 3275-

3538 ou 9931-9410.

• GOL iO CHT Vende-se 96, gasolina, 4 pneu�
novos, aro "13", esportivo em ótimo estado,
valor á combinar. Tr: 9962-5795.

• GOL MI i6 Vende-se ano 97, R$1i500,00.
Tr. 337&4043 com Márcio. .

• GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4 portas,
básico, preto, R$24.000,00. Tr. 3276-08�6
ou 9973-5960 com Darlei.

• SANtANA EVlDENCE Vende-se ano 97, cor

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr. 3370-6944 ou 9602-9522

-

CITROEn

CITROEN
• PICASSO 2003 GX 2.0 Vende-se cor prata,

completo, R$26.000,00, aceita troca, Tr.

(47) 3371-8153/918&7223.

.

• X SARA PICASSO EX 2.0 Vende-se ou troca

ano 2001, completo. Tr. 3372-2823 ou

9632-3925.

EVOQUE ENTRA
,."

EMPRODUÇAO
EVOQUE ENTRA EM PRODUÇÃO

lAND ROVER CO,MEÇA A FABRICAR O SUV,
QUE CUSTARA USS 43.995 NOS EUA.

POR AQUI, MODELO DEVERÁ CUSTAR RS 150 Mil

A land Rover anunciou que cemeçou a produção do Range Rover
Evoque, em Liverpool. Segundo a marca, as vendas do carro - que

já recebeu mais. de 17 mil encomendas - começam mundialmente

em novembro, o que inclui o Brasil.

Nos EUA, ·0 utilitário custará USS 43.995 - a estimativa é de

que, por aqui, ele custa aproximadamente RS 150 mil. O primeiro
proprietário, ao invés de um gentleman inglês endinheirado, será
a Fundação de Herança da Indústria .Automobilística, que ganharr
uma unidade. Quer saber mais sobre o carro? Não perca, na C/O

43, uma avaliação completa do modelo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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••

OVO CITROEN C3 PICASSO.
PRlrv1Ell�,O L,lJGp\R, NO COf\V1P'ARATJ\/O

DA R,E\/1STp\ QUA,TR,O R.ODAS.
CITROEN C3 PICASSO
GL 1.6 FlEX 2012
A partir de R$

49.9901
à vista

,'}

PROCONVE

Ilmm

r''''-�-
j

I fAl!NOIRIC.�ADC" '

L�_" .. "., ...__ , , ,.".

Faça revisões em seu veículo regularmente.

�
,

•
� i:

-

","
-

....
' ...VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.
�
�
�

.. '

� "
.',

I'-
·

>
)
�
..

,
·

11

15

"

�
�
�

CREATIVE TECHNOLOGIE
>

"

CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 F'_icasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00'. Oferta válida até 16/07/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens 'ilustrativas.
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2008· Branco- Flex - Limpador é Desernbaçador Traseiro.
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�I

2007 . Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hídráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçacor Traseiro, Rodas de
Liga*!eve, Faróis e Neblina, Freios Abs.

AgUe Uz 1.4

.500,00

-

2010· Amareio - 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.

c

Montana Conquest 1.4

26.800,00
2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

206 Escapade 1.6

27�500,OOsem troca

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

MMC TR4 4X4 2.0 2008
C()'Mpua:1"A\ABS
R$49l990.00

: ;�" ,

f=1,Al UNO FIRI: 2P 200ft
C\O�CS\GNV
R$17.990,OQ

CITROEN C4 PÂLLAS GLX
2008 COjVJPL.ETO

"'541.1440;00
..., � _ -:,. , t_ '_.'{ ,j.' .'�'J;�'r..t.""",,, �:l>< «; :. �t ".,.").,, i!J, �

• .,.,

�'T�xas compartllhodo-S 'é�m' ó:merc�dô�
-:�;., ?�:2�: ::�::: ��:�)�t��f����:�!,:�����'l ".�' �':;:,;f��- :.��'�

··OM\MERI"AtMAJC 1.82007
, .r:grJJ��ETA
fl$,�g;��g,OO
:. ::;<: '�:::', ;,;.::., .;:.

Palio Weekend Elx 1.4

1 �500,OO t
"

�
i

2010 - Vermelho - Fiel( - Ar-connlccnado. Direção Hidráulica, f
Vidros. Travas 0 Espelhos Eléticos, Limpador e Desembaçaoor �

�
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóis de Neblína, �

�
Computador de Bordo. c

\lattra GT 2.0 MT

mOOO!OO
2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e üesemoaçaoor
Iraseíro. Roqas de Liga-leve 17", Freios ABS, Air Bag Duplo, Faróis de
Neblina,

fiesta Hatch 1.0

.500,00
Zafira Elite 2.0 AT

m800,OO
2008 - Prata- Ar-condicionado Digita!, Direção Hídráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos. Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs, AirBag Dupfo. Faróis def�eblina,
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FORD ANUNCIA FIESTA SPORT

SPECIAL EDITION NA .. EUROPA
HATGHBAGK TEM VISUAL AGRESSIVO E MOTOR 1.6 DE 134 GV

.illbanll aclntel:1
,�,ivilêgI2IÓi····

.

A Ford anunciou que vai oferecer uma versão

esportiva do Fiesta na Europa. O hatchback de
três portas, chamado de Fiesta Sport Special
Edition, se diferencia dos demais pelo estilo

agressivo e celebra o aniversário de 35 anos

do modelo.
\

Por fora, o modelo tem spoiler dianteiro e

aerofólio traseiro, saias laterais, saída dupla
de escape, grade cromada e rodas de liga leve
de 17 polegadas pintadas em preto. O modelo

esportivo também oferece uma nova opção de
cor preto fosco, chamada de Black Panter.
Já o interior conta com bancos esportivos em

FIM DE SEMANA, 9 E iODE JULHO DE 2011 I VEíCULOS I 11

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG

+AUTO+COURO+TETO

+COMP+CD+ROOA+LDT+VV

�34.500 �30.500

couro com aquecimento e costura prateada,
tapetes exclusivos da edição especial,
pedais em aço escovado e acabamento em

preto brilhante.
Sob o capô, o motorista pode escolher entre

dois motores, ambos 1.6. O de entrada

Ouratorq TOei produz 95 cv de potência
e tem consumo de 24,39 km/I e emissões
de 107 g/km. Já o outro entrega 134 cv de

potência e 16 mkgf de torque, o que permite
o modelo aceler.ar de O a 100 km/h em 8,7
segundos e atingir velocidade máxima de
195 km/h.

OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

AR+DH+VfE+AL+ABS+ABG+COURO+CDMP+RODA+LDT+W 2010 64.000 59.000 ITA

AR+DH+VfE+AL+ABS+AI3G+AUlO+COURO+lEfO+AQ+ROD/\ 2005 64.900 58.900 JON

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AUTO+COURO+COMP+RODA+W 2009 61.000 56.000 RIS

AR+OH+VTE+ASS+ABG+AL+AUTO+illO+AQ+CD+RODA+W 2008 58.900 53.400 ITA

AR+DH+VTt+AUTO+COURO+AQ+ABG+COMP+RODA+WT+W 2009 55.900 50.500 JON

AR+OH+VfE+ABS+COURO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+W 2009 52.000 48.000 ITA

AR-t·DH·+·VTE·t·ABS+·AUTO+ABG·j·ROOA+MJ.·!··W 2008 51.900 47.400 JON

AIRTREK4X4 AR+DH+VfE+AL+ABS+ABG+AUTO+COIJRO+{{)+RODA+4X4 2007 51.900 46.900 JON

OEA ADV LOCKER DUAL 1.8 AR+OH+VTE+Al+AUlD+AQ+COMP+RODA+LDT+\IV 2010 50.900 46.400 JON

AR+DH+Vlf+i\L+ABS+ABG+i\Q+CD+RODf\+LDT+VV 2011 49.900 45.900 JON

AR+OH+VTf+AL+AUTO+COURO+ABG+RODA+LDT+W 2007 49.900 45.000 JON

F250 XL AR+DH+VE+AQ+RODA+W 2001 48.500 44.500 JON

FOeus 2.0 AUTO AR+DH+VfE+ABS+AUTO+AQ+ABG+CD+RODA+W 2009 48.900 44.400 JON

NEW BEETLE AR+DH+VTf+AL+ABS+TETO+AQ+ABG+CD+RODA+W 2007 45.000 42.000 JON

XSARA PICASSO 1.6 AR+DH·i·VTf+AllMJt-A8G+{O+lDT+VV 2010 46.500 42.000 JON

307 PRESENCE PK 1,6 FLEX AR+DH+\ffE+-Al+ABS+illO+AQ+ABG+COMP+CD-{·RODA 2009 45.900 41.900 JON

STllO AR+DH+VTf+AL+ABS+TEfO+ABG+CD+RODA+LDT+\IV 2008 45.900 41.900 BRU

DUCATO MAXI(ARGO 2.8 DH+AQ+W 2004 43.900 38,900 JON

207 SW XS AUTO AR+DH+V1I+I\L+AUTO+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2010 42.700 38.700 INO

307 5W ALlUHE 2.0 AR+DH+\ffE+ABS+ABG+AL+TEfO+AQ+CD+RODA+LDT+W 2008 42,900 38.000 BRU

2Ó6 mUPE (ABRIO AR+DH+VTE+ABS+ABG+COMP+ROOA+COlJRO+W 2003 39.900 36.000 JON

207 ESCAPADE 1.6 FLEX AR+DH+VfE+AL+AQ+COMP+RODA+lN+W 2009 37.500 33.500 ITA

SENTRA AR+OH+VE+ABS+ABG"l"(OMP+ROOA+AQ+W 2008 35.900 31.900 ITA

30750 FElINE 2.0 ABS+ABG+AL+AR+DH+VfE+AQj{OMP+DT+W 2007 35.800 31.800 RIS

(3 GlX 1.4 FLEX AR+OH+VfE+AQ+LDT+W 2009 34.900 31.400 ITA

DAII.Y mv IVECO DH+W 2002 35.000 31.000 ITA

ASTRA AOVANTAGE 2.0 AR+OH+VTE+AL+AO+CD+RODt\+WT+W 2007 33.500 30.500 INO

FlTLX AR+DH+V1E+AL+AU1D+AQ+ABG+COMP+WT+W 2004 30.000 27.000 JAR

207HBXS 1.6 AR+OH+VfE+AL+AQ+COfv1P+RODA+l.Of+W 2009 29.500 26.000 RIS k<l

FOX 1.0 TE+AQ+LDT 2008 26.900 24.900 JAR

CORSASD 1.0 AR+DH+VfE+AQ+W 2004 25.000 23.000 JON

PRISMAJOY 1.4FlEX TE+AL+AQ+W 2007 24.500 21.500 BRU

PALIO FIRE VTE+LDT+W 2007 22.200 20.200 BRU

CEIIA !.IFE W 2007 22.500 20.000 JAR

FIESTA '1.0 W 2007 22500 20.000 JAR

GOL 1.6 VTE+Al+AQ+ROOA+LDT 2003 21.900 19.400 !NO

(lI0 Auno 16V AR+VTf+AL+AQ+ABG+W 2004 19.900 17.900 BRU �

PARATll.0 16V AQ+LDT+W 1999 12.990 10.990 ITA

POINTER W 1995 8.600 6.700

SEGUNDAÀ SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SÁBADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÁ DO SUL I 4732741900 I R. REINOlDO RAU, 414

BLUME.NAU 47 3231 6000 I ITAJAí 47 3348 8556 I BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUL 4735220686 i INDAIAL 4733334866

NÚCLEOOAS
CONCESSIONÁRIAS

DE VEíClJLOS
ACljS·APEVI
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NISSAN SENTRA 2012
ao REX 811MC11AS

lIt VIDROfTRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ElÉTRICOS

• RÁmo COM CD PLAVER E MP3
lIt COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME

• AR-CONDICIONADO
li DIREÇÃO ELÉTRICA
II PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS AOS COM EOD
• AIRBAG DUPLO

NISSAN TIIDA 20t2
l..SRa...... TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(2)

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO B.ÉTRICA
• RÁDIo COM CO PLAVER E MP3
lO AlARME E IMOBIUZADOR DO MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE UGA LEVE
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

NISSAN TUDA SEQAN 2012
URD••l; c...

<

,

a Partir de
.

,

r :', .' ,

R$ 43.990,00
à vista(4)

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• KEYlESS
• VIDROlTRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ElÉTRICOS
• IÍÁDlO COM CD PLAYER E MP3
• ALARME E IMOBIUZADOR DO MOTOR.

SHIFT_.tne wayy;ou move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se.
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br
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INSTITUTO MÉDICO LEGAL

Corpos voltam a ser recolhidos
Novo funcionário

chega até o dia

20 na unidade de

Jaraguá. Local está

há um ano sem

fazer o transporte

o profissional ficará respon
sável pelo transporte dos corpos.
Ele também irá dirigir o veículo

(conhecido como rebecão). A

viatura está parada há mais de

um ano, por falta de motorista.

A expectativa é de uma melho

ra significativa no atendimento

realizado pelo órgão. "Ainda não

é o ideal, precisa de pelo menos

mais um, mas já vai dar uma ali
viada", afirma o diretor.

Desde agosto do ano passado,
o instituto passa por um estado

de abandono. Enquanto não há

um auxiliar de medicina legal,
o recolhimento de corpos da re

gião é feito pela funerária Leier.

Atéentão, o quadro funcional era

composto apenas por dois médi

cos legistas. Hoje são três e mais
.

uma funcionária terceirizada

que presta atendimento ao pú
blico no período vespertino. Pela

manhã, o local funciona com sis

tema de plantão e não é aberto

ao público.

J.ARAGuÁ DO SUL

Depois de mais de um ano de

abandono, finalmente a si

tuação do IML (Instituto Médico

Legal) vai ser amenizada. Um au

xiliar de medicina legal se apre
senta até o próximo dia 20 para
atuar em Iaraguá do Sul. Ele foi

nomeado no mês passado, junto
com mais 28 profissionais que
serão distribuídos nos IMLs mais

críticos do estado. A garantia é

do diretor Geral do IGP (Instituto
Geral de Perícia), Rodrigo Tasso.

o Coneio do Povo, com apóio das ell...e.sas Weg, MarisoI,
_. e'Lunender, reaHzou a campanha QIIaa*» Mais Gente,
Mais QUeafe, com o objetivo ele arrecadar agasalhos para

espantar o frio ele qUem mais predsa. Ibram arrecadados

792 � ele roupas, que serão doados a .comunidades

carentes,......do Serviço ele PI'onaoçãollamanacla"'l!ja
São SebasIiãoa De ac:GI'CIo com a c:oorcIenaCIOra do"'Centro,
Maria ele Lourdes Picc:oIi, as doações chegam em boa hora.;

''EStava bastai. lJI'eocupada com a falta. ele roupas neste
I

invemo. A pnMm'a está __ graDeIe. E a gente sabe que

,
o frio dói. Iniciativas como'esta, do O CoITeio do Povo, são .

......., impal'faldes", cIeéIarà. Quem ainda quisei' aiudaÍ'
pode levar sua cIoaçãó ate a Sec:retaria da Igreja, DO Centro,
em hoIário� A maior necessidade é por peças ele

inverno, coberbes, e roupas infaIdis.
--------------------------------------�--------_.

MARCELE GOUCHE

�

�
�
_.,'

Sem mOtorista IML conta por eilquanto com

apoio de faneI'ária ..____._ de
.

para --�-- corpos

OUTRAS CIDADES
A situação precária do IML

não é somente em Iaraguá do

Sul. A falta de funcionários

ocorre desde 2005, quando
o IGP assumiu os IMLs em

Santa Catarina. Em Chapecó,
por exemplo, diárias são pagas

para funcionários do IGP da

Capital que se revezam em

esquema de plantão para
atender a demanda na ci

dade. Cidades como Mafra,
São Bento do Sul, Canoinhas,
Porto União e Concódia tam

bém contam com o auxílio de
funerárias para o transporte
de cadáveres. A situação será

amenizada até meados deste
.

mês, dia em que assumem

os 28 auxiliares de medicina

legal. Desde o mês passado,
os novos funcionários passam

por curso de qualificação na

Capital.

FU8TO
Lotéricaé

······arrombada
A polícia de Corúpá
ainda nãoídentífícou

os autores de um'

arrombamento em uma
, .:' :-:(: <:' .'"

casa �gtéric�, fegistr�do
na madrugada de

sextâ-feíra, em Cõrupã,
Segundo a Polícia

'Militar, foram furtados
do estabelecimento

� ;.;.. . .. ,'.'.

cerca de R$ -4 mil-.

.

De acórdócom �PM;
timatesternuflhà
escutoubarulho de

\1 vidro�;.quebriPo� na rua,

;,Aove�ificar, QllS�rvou.'

d6is homens'��iiido da

iótéfi.cà BônsVen!os,
'lócalizadahair'Uai\
Genílío Vargàs, centro

de.Compa. SêgllQdoa

te�teniunija, a dllPlét
teria fugid,o dentro de

.�.

uni vefcuÍô preto; de

quatrô'pertas.
,

A Polícia Militar foi
acíonadaem seguida,
mas não encontrou (Js

.'.
suspe�t�s� O proprie��do,

da lotérica inforrri6uque
.' R� 4 mil que estavam

dentro do-cofre, (oram
furtados,

Aulas se estendem em

julho e dezembro

Sem recesso de julho, aulas

durante todo o mês de dezem

bro e descanso aos sábados.

Esse foi o resultado da reunião

que durou toda a tarde de on

tem, em Lages. A definição do

calendário ocorreu em um acor

do entre o governador Raimundo

Colombo, o secretário da Educa ...

ção Marco Tebaldi e representan
tes das 36 regionais .

Aulas em janeiro só serão ne

cessárias caso a pequena parcela
dos professores que ainda estão

em greve não retornarem às sa

las de aula na próxima semana.

Ainda assim, '0 governador não

descartou a possibilidade de

contratar ACTs (Admitidos em

Caráter Temporário). "Agora va

mos fazer a reposição das aulas.

Visitar colégio por colégio, sala

por sala e vamos normalizar a

educação. É isso que a sociedade

quer e quem quer voltar para a

sala de aula tem todo o direito",
disse Colombo.

Em Jaraguá do Sul, das 32 esco

las que compõe a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional de

Jaraguá do Sul), 25 estão parcial
mente em greve. Até sexta-feira, o

índice de grevistas não ultrapas-
. Q,sava"16%'I, �egundo'at()êrêhdá Re-

gional de Educação. Dos 840 dos

professores da rede estadual da re

gião, 136 permaneciam de braços
cruzados, conforme determina

ção da assembleia estadual da ca

tegoria, realizada na quarta-feira.
Em todo o Estado, cerca

de 80% já retornaram para a

sala de aula, de acordo com a

assessoria de imprensa do go
verno. Em Xanxerê, apenas um

"'

professor continua em greve.
Na regional de Itapiranga, os

professores já retornavam des

de a última semanà, mas hoje
se completou o quadro de 294

professores nas 15 escolas da �

regional. Em São Joaquim e São

Lourenço, o índice de retorno é

de 100%. Ainda destacam-se, as

regionais de Seara (96%), Lages
(90%), Quilombo (88%), Ioinvil-' I

le (80%), São Miguel do Oeste

(78%), Blumenau (74%), Timbó

(71 %) e Tubarão (65%).
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R$28.290
Voyage 1.0 - Linha 2012
Na versão básica 1.0 a partir de

COMPLETO COMPLETO'Voyage 1.0 - Linha �012
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros e travas elé.tricas

• Alarme
• Pacote Trend
• Espelho retrovisor elétrico

A partir de

R$36.290

SpaceFox 1.6 - Linha,2011'
• Direção hidráulica
• Banco traseiro corrediço
• Limpador e desembaraçador traseiro

A partir de

R$42.990

Promoções vâ!idas ate 11/0712011 para velculos com j:)intufU solida. Frete incíusc. Novo Go11.0 Tatul Fk!K, 4 penas, ano modo 11/12, cód. 5U l1C4, com preço prornocíonal à viS13 a �mrti( de R$28,290.00. Novo Gal 1.0 Talai Fle:x! 4 portas. ano modo 11/12!
ced, 5U11C4 completo (opcionais: PK5 + PF4 + WAB), com preço promocional à vista a parti, de R$34.290,OO. Gol Ge,açilo 4 1.0 Tola' Flex. 2 portas. ano moce:o 11112. cód. 5W1JL4. COm preço promocional ii vista 8 partir de RS24.290.00. Voyage 1.0 Tota,
Flex, 4 portas. ano moo 11/12, cód. 5U21C4, com preço promocional á vlsta a partir de R$30 690,00. Voyage 1.0 Tota! Flex. 4 portas. ano moo 11112. cód. 5U21C4 completo {opcionais: PK5 + WAB}. com preço promocional à vista a partir de RS36.290.00
Novo SpaceFox 1.6 Total F�x. 4 portas, ano modelo 11/11. côd. 5Z72E4; com preço promocional é vista a partir de R$.42.990)OO. Promoçáo vâlidas apenas para veiculos disponíveis em estoque. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico
das operações não indusas nos cáloulce das prestações e do CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011 i sem limite de Quilometragem. para defeitos de fabnceção e montagem em componentes Internos de motor e transmissão (exceto
KombL limitada a 80 000 km) É necessário pAra a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais Informaçôes, consulte um Concesslona.:io Volkswagen Autorizado Crédito sujeito 9 acrovsção. SAC: 0800 110 t926 Acesso ás pessoas
com deficiencla auditiva ou de 1ala: 08<YJ �70 1935, OuV'idorfa: 0800 701 2834. \,'NlW. vw.com br, Veicules em conformidade com o Proconve.

c ,

a to E i er 9
escolha perfeito�.!íi:)'W.S;

��..a���
.m:r;i'ii�'O$
��

13 1BANCO VOOOWAGEN
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