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TRAGEDIA AEREA
Por volta das 9h da manhã de ontem, logo depois de decolar do pátio da empresa
Nanete Têxtil, o he6cóptero que transportava o empresário Gilberto MeneI, 62 anos,

o mestre de obras Érico MeIchioretto, 48, e era guiado pelo piloto Álvaro Pisetta
. Júnior, 39, colidiu com 1011 morro e caiu na mata na região de Ribeirão

das Almas. O resgate d1U'OU seis horas, mas ninguém foi encontrado Com

vida.1ls causas do aciciente estão sendo investigadas. Páginas 4 e 5

Prefeitodo
, .

centenano
dá entrevista

o passado e avalia o presente .

Em entrevista exclusiva, ele
falou sobre as dificuldades

políticas da época em que
governou o município, das

lembranças que deixaram
saudades e criticou a falta de
cordialidade de alguns que o

sucederam. Páginas 22 e 23

A bola vai
rolar pela
Prímeirona

começa neste sábado
com a participação de sete

clubes. Os jogos de abertura
acontecem às 15h30. No
Estádio João Lúcio da Costa,
o João Pessoa recebe o. Cruz

. de Malta e, em Schroeder,
o Néki enfrenta o Vitória. A

.

rodada encerra domingo
com duelo entre Flamengo
e Botafogo. Página 25

NA PLATEIA COM O NOVO ÍDOLO

do O Correio do Povo acompanhou torcida que saiu de Guaramirim para
vibrar com a vitória de Henrique Lemes, o novo ídolo do país. Garoto, de apenas 16 anos,

deixou outros 49 mil concorrentes para trás e encantou a todos com a sUa voz e ribno. Página 10
,
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Lourival Karsten

Missão à China
A Federação das Indústrias

(Fiesc) está com inscrições
abertas para a missão

empresarial brasileira à China
2011, que ocorrerá de 11 a 22 de
outubro. A delegação participará
da tradicional Feira de Cantão,
maior evento multissetorial
de negócios da China, com 24
mil expositores. Neste ano, a

comitiva também ficará um dia

--

�

nos Emirados Árabes Unidos
onde visitará as principais obras
de Dubai. A Feira de Cantão
é composta por setores como

máquinas e equipamentos
pesados, autopeças, produtos
químicos, hardware,
ferramentas, equipamentos para
construção, produtos elétricos
e eletrônicos e materiais de

construção e decoração.

-

CSM
Fundada em 1979, a CS1'4 já teve as betoneiras e as formas

para pré-moldados como seus principais produtos, mas

manteve constante evolução e hoje fornece uma ampla gama
de produtos voltados para o setor de construção civil. Além

.

da divisão de máquinas para revenda e locação Instalada na

cidade, no Baependi, mantém a divisão de formas e sistemas
.

construtivos instalada em Schroeder, assim como a divisão
de engenharia de movimentação instalada no Bairro João.
Pessoa onde produz talhas elétricas, carros guincho com

capacidade de até 300 toneladas, pontes rolantes, pórticos,
monovias, braços giratórios, transtainers, além de projetos
especiais para hidrelétricas. Trata-se de uma empresa .

posicionada para aproveitar integralmente as oportunidades
oferecidas pelo Brasil na área de construção civil.

Mineração
Mesmo num momento

de incertezas no mercado

mundial, a MMX, de Eike

Batista; aumenta as suas

apostas e busca captar US$
1,8 bilhão para ser utilizado
na expansão da mina de

.

Serra Azul em Minas Gerais. �
mais minério de ferro para o

mercado mundial.

Haveg
Amanhã, dia 17, comemora

14 anos.de fundação esta que
se tornou uma verdadeira

.

referência na região em

fornecimento de materiais

para a área elétrica. É o

trabalho de toda uma família.
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Exportando
fábricas
As pressões do governo
argenríno estão surtindo
efeito e diversas empresas
brasileiras fabricantes de

maquinários anunciaram
investimentos no país
vizinho, especialmente
no setor de equipamentos
agrícolas. Entre os

investimentos já definidos
estão os da Stara do RS e da
New Holland. A alternativa
de produzir em um país
como a Argentina não

está isenta de riscos, mas

representa também uma

fuga do "custo Brasil" e do
câmbio muito valorizado.

Ikarsten@netuno.com.br
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5730 1,5750 .-0,19%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5700 1,6700 "3,97%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 'illJj'O%
EURO (EMR$) 2,2273 2,2298 .-0,07%

DIVULGÀÇÃO

Varejo
A Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE
mostra crescimento de 0,6% em maio na

comparação com abril. Em relação ao mês
de maio do ano passado, o crescimento
foi de 6,2% o que mostra uma evolução
bem positiva. Também é interessante o

crescimento nos cinco primeiros meses

do ano que foi de 7,4% em relação a igual
período de 2010. O IBGE sempre fecha
estes números com algum atraso, mas eles
mostram que as medidas do governo até
maio não' tinham tido efeito.

Rússia
Uma relação tumultuada que
é a das autoridades russas

com a indústria das carnes

brasileiras tem um.novo capítulo
com a recente liberação de
85 estabelecimentos em três
Estados. Embora não sejam
totalmente inevitáveis, o fato
é que o governo brasileiro tem

feito muito pouco para garantir
a sanidade do rebanho e garantir
um fornecimento dentro das
normas dos países clientes.

Alguns países inclusive são

abastecidos' de forma irregular
através de contrabando de
terceiros países.
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Supel� flavio
Em maio a Vale recebeu oprimeiro navio de uma série

que são os maiores navios de carga do mundo. O "Vale
Brasil" já fez sua primeíra viagem carregando inacreditáveis
3H 1 mil toneladas de nünério de ferro que forarn pa.ra a

Itálía, pois 'O porto de destino, na China, ainda não poderia
recebê-lo. O Vale Brasil - corno seus Irmãos gêmeos ainda
em construção - pode transportar 400 mil toneladas.

Qualys
O mercado ambiental promete
ótimos negócios, mas também

.

é muito exigente em relação à

qualificação da empresa para
prestar um serviço ou fornecer
um produto. A Qualys chega aos

16 anos de atuação, provando
que veio Rara ficar.

Karsten

Máquinas
Instalada nas proximidades
da Igreja Santo Estevão, esta

empresa do setor metal mecânico
.. conseguiu ao longo dos últimos

11 anos construir uma posição
- respeitada no mercado regional
fornecendo equipamentos para
uma gama crescente de clientes.

Instaladora
Lunelli
Comemora hoje 25 anos de
atividades a Lunelli Instalações
Elétricas, que atua no mercado

regional prestando serviços
especializados na área.

Comércio
o índice de Confiança do

Empresário do Comércio - ICEC
- de junho mostra uma clara

percepção da desaceleração da
economia brasileira e; embora
continuem confiando, estão mais
cautelosos. O estudo aponta para
uma queda de 5,9% na condição
da atividade entre maio e junho.
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redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

Sabes aquelas conversas de fim de noi
te e que não levam a nada? Dessas.

Não raro, são as melhores, afinal, o que
é que nos leva a alguma coisa na vida?
Nem a própria vida, essa só nos leva ao

fim, aos nadas da eternidade.
Pois numa dessas conversas fiadas de

fim de noite, entrou-nos nos lábios, meus

e de amigos, a ideia de podermos vçltar
ao passado. Como que viver um relógio
andando para trás, voltar, por exemplo,
aos 20 anos. E aí, como seria, seria bom,
corrigiríamos os nossos grandes erros, os

equívocos que até hoje nos tiram o' sono?

Mergulhei na brincadeira. Dei-me

MENTIRA
Andam dizendo uma mentira aípelas

esquinas, dizem que os jovens estão lendo
mais. Aposto que não é verdade, se o fosse
não teríamos tantos deles, de "boas" fa
mílias, mascando o chiclete da estupidez,
das drogas e das vadiagens da vida.

conta de que se fosse possível voltar ao

passado talvez só tivesse graça se pudés
semos retornar com toda a experiência já
vivida, com todo o conhecimento, quero

,

dizer.
Pois é, mas se pudéssemos voltar aos

20 anos com todo cconhecimento já
vivido até hoje, com certeza ficaríamos
com medo ou sem graça para agir, afinal,
o caminho já nos seria conhecido ...

Voltar sem a consciência, sem o co

nhecimento das pedras do caminho, nos

levaria outra vez ':l tropeçar sobre elas,
outra vez aos mesmos equívocos. De um

lado, o medo nos travaria, de outro o co-

REPETIÇÃO
-

Repito minha frase favorita sobre
leitura. - ''Adquirir o hábito da leitura é
construir para si mesmo um formidá

,

vel refúgio contra quase todas as mi
sérias da vida': Memorize-a e a passe
adiante. É o melhor dos remédios.

SIUI
avançar os índices ainda tão baixos
na qualidade de ensino. AiIida po
demos brigar com unhas e dentes

pela- diminuição mais que urgente
no valor da tarifa do transporte pú
blico, que cá entre nós R$ 3 para o

assalariado que não tem condições
de ter veículo próprio é de todo ab-

, surdo, sem falar na monopolização
do referido serviço... !

Vamos ainda lutar pela duplica
ção da BR-280 (ceifadora de vidas)
tendo em vista que a "novela" já se

arrasta por mais de dez anos. Não
seremos coniventes com o nepo
tismo instalado no Paço municipal.
De igual forma pugnar por um au

mento considerável na segurança
pública com mais policiais militàres
e civis, tendo em vista o notório e

precário contingente existente.
São tantas outras questões para

trazer a tona, mas não cabem aqui,
porém ficam registradas algumas
delas e que com esforços de todos,
doravante possam ser sanadas, é o

que se espera.

11MB

Ocupo-me do presente espaço
para congratular-me com a mi

nha cidade pela brilhante participa
ção que teve acerca do aumento do
número de vereadores, e, sua inces
sante inquietude enquanto o projeto
não fosse arquivado. Apesar de me

posicionar favorável ao aumento de
cadeiras, devo reconhecer a vitória, e

o anseio popular que se fez presente
até o fim, ensejando em verdadeira
democracia na busca do que se acre

dita ser o melhor para Jaraguá do Sul.
Novos chamamentos são possí

veis, basta querer. Que todas as enti

dades, cidadãos, estudantes, enfim,
toda população jaraguaense, inicie- '

mos igual "barulho" frente aos de

salojados das enchentes, tendo em

vista que os vitimados ainda encon

tram-se desamparados, sem moradia

digna para sua sobrevivência e prote
ção, notadamente pela omissão dos

Órgãos competentes.
Também gritemos a favor dos

professores, carentes, pelo pífio e

estúpido salário que lhes é conferi
do (especialmente a rede estadual)
desse modo que possamos reverter

essa lamentável situação e com isso

FALE CONOSCO

ítalo Demarchi dos
-

San.._. jurídico'
-

,MI'iIaJ assessor

nhecimento nos mataria o entusiasmo.

Qual o fim da conversá? O óbvio, ape-
'

sar de todas as mazelas, de todas as quei
xas que possamos ter da vida. A natureza

foi no fim sábia. Deu-nos uma chance,
a chance do desafio ao desconhecido,
uma chance que mesmo' com todas as

prudências não nos evita dos erros. Paci
ência. Melhor assim. Voltar no tempo me

seria horrível, mais ainda se fosse para
voltar às ansiedades que me empurraram
para o hoje. E o hoje é isto aqui... Satisfei
ta com o "isto-aqui" mana? E quem 'está?
Mas podia ser bem pior; então, está mui
to bom. Acordei...

ELES
Volta e meia a imprensa publica fotos,

imagens de homens "velhos" e ladrões. La
drões bem-vestidos, encastelados em cargos
públicos. Que tristeza uma vida assim) ve

lhice e safadeza. Enquanto a 'Justiça" não

vem, é passar cuspindo por esses asquerosos.

CHARGE

OH,Nki
t>ERt>lO
�NO!!

EDITORIAL

As coligações partidáriassão

hoje noBrasil muito mais um

aglomerado de siglas com sede
de poder eprestígio do que
um conjunto construídopor
afinidade ideológica eplano
defuturo.Adistribuição de

cargosconformedetermina a

geografia das umas mostra o"

perigo de umgoverno quese

torna refém dos aliados.Assim

acontece no Estado e mais
ainda 11p Brasil:
Raimundo Golo11Íbose
elegeuprometendoformar
umgoverno de técnicose
especialistas eainda diminuir
o tamanhoda maquina
públ" as hoje Santa

� -d11!l (JijsEs
I.

que secretnrias tk A

São36 regionaisemaisde
20centrais. DilmaRousseffi
enfrentaprobkmaparecido.

,

Eleit:{l1Jtlp. uma roligllflio '

,'tJé I.f, U,ftA')

pdra tt1mardecisõesimportântJ?s
paraopais.Precisáronterantes
de tudoafomedoPAmBe
doptpprioPTedemais uma

.

losalindas.,S1gi, ,

nã.o somente "reformar o

sistema político ..

. Em parte estefuncionamento
da

,.

·ea brasileira expliJ;a
I ,J', _

,!iii "I, I

por: pat« m:w c;onsegue
avanfat;Infraestrutura
precária;saúdedeficiente,
educaçãoabandonada e
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QUEDA DE HELICÓPTERO

OPE
,.."

DOERES
OU
Acidente aéreo
fez três vítimas,
causas ainda estão
sendo investigadas

. por técnicos da
Aeronáutica

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA GARRADORE '

*COLABOROU TITA PETRI

Qmestre de obras Erico Melchioret

to, 48 anos, tinha pavor de avião.

Ao saber de uma viagem que precisaria
fazer a trabalho, logo assinalou que iria
de ônibus. Na última hora, no início

,..da manhã de ontem, resolveu acom

panhar o patrão em um helicóptero
Esquilo. Erico era uma dos ocupantes
da aeronave que caiu em uma mata

fechada, na localidade de Ribeirão das

Almas, no bairro Rio Cerro I, divisa
entre Iaraguá e Massaranduba. O aci

dente vitimou também o empresário
José Gilberto Menel, 62 anos; e o piloto
Álvaro PisettaJúnior,39 anos.

Por volta das 9 horas de ontem, o

lavrador Lourival Guido Peter, 47 anos

observou um helicóptero sobrevoar a

localidade descontrolado, seguido de
um barulho estrondoso. De imediato,
acionou os bombeiros. Diante da difi
culdade para explorar a mata, até então,
a única confirmação era que a aerona

ve
. de Gilberto Menel, proprietário da

indústria têxtil Nanete, estava desapa
recida. Lourival, cunhado de Erico, é
conhecedor do local e percorreu todo
o trajeto a pé, junto com o filho de Gil-

berto, Júlio Menel, fazendo a frente para
a equipe de resgate. Nesse meio tempo,
uma operação de comando foi monta

dano ParqueAquático Paraíso, próximo'
,

do local do acidente. Parentes, vizinhos,
todos esperavam ansiosos pelo para
deiro das vítimas e, consequentemente,
a esperança de possíveis sobreviventes.
Por volta das 13 horas, a Polícia Militar
informou o encontro dos destroços do

helicóptero. Duas horas depois, a notí
cia que os corpos foram localizados,

O reflexo foi o desmaio deAline Mel

chioretto, 21 anos, única filha de Erico.

A esposa, Clarice Melchioretto, 41 anos,

precisou ser atendida pelo Corpo de

Bombeiros, devido ao estado emocio
nal abalado. Elas estavam amparadas
por familiares e amigos, entre elas Ma

risa Miranda, 40 anos, irmã de Clarice.
"Eu escutei o estrondo, mas nem imagi
nava que o Erico estava lá. Que tragédia.
Ele se despediu três vezes da esposa an

tes de sair de casa", lembra.

o sonho de
inlância

O único irmão do comandante que
pilotava o helicóptero Esquilo, Jonas
Pizoto, 30 anos, tinha esperança de en

eontrar Álvaro vivo. "Estava aqui espe
rando notícias e ainda acreditava que
teriam sobreviventes", lamenta. Álvaro
tinha seis anos de profissão e cerca de
10 mil horas de voo. O sonho de ser pi
loto o acompanhava desde a infância.
"Ele fez de tudo para realizar o sonho,
pilotar era avida dele. Hoje (ontem) pela
manhã foi a última vez que o vi, na hora

que ainda .entreguei o celular e desejei
um bom dia de trabalho". -

�
..

NIlNETE TÊXTIL
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TRISTEZA

l1Iha e esposa de

Erico MeIchioretto se

desesperaram ao receber a

con6nnação da morte

SC·416

RIO CERRO D

CAUSAS DO ACIDENTES SÃO INVESTIGADAS
do .avião poderia ter se' chocado
em 'uma rocha. Antes de decolar,
Álvaro teria feito contanto com a

torre de comandodo aeroporto de

OHEGASTE
União. Essa palavra define o su

cesso da operação de resgate das
três vítimas do acidente, realizada
em quase seis horas por equipe for
mada por cerca de 50 ,pessoas, en

tre Corpo de Bombeiros Voluntário,
Sarnu, Polícia Militar, Defesa Civil e

pessoas da comunidade.

Segundo a auxiliar de comando
do Corpo de Bombeiros de Iaraguá
do .Sul, Simone Klitzke, a operação
iniciou' por volta das 9h30, quando
os bombeiros foram avisados de uma

possível queda de helicóptero. Uma

ambulância foi encaminhada ao local
•

para checar a informação. Como o lu-:

gar é de difícil acesso, a confirmação
veio cerca de uma hora e meia depois.
Em seguida, foi acionado o Agrupa
mento de Resgate Aéreo da Polícia
Militar de Joinville. Um posto de co

mando foi montado no parque aquá
tico Paraíso, junto com,a Defesa Civil,
Samu e Polícia Militar. ,

Depois que os corpos foram en

contrados, por volta das 15h30, a equi
pe passou a preparar a logístioa de

resgate. Contou com o apoio essencial
de voluntários e moradores da comu

nidade, desde o início da manhã. Um
deles era Cristiano Vicente, 32 anos,

membro do ,grupo Quadriferas. Ele
abriu caminho com um quadriciclo
mata adentro. Anderson Teowe, vo

luntário da brigada da Malwee, soube
do acidente e se prontificou a ajudar,
com o auxílio de um �Sp. "Subimos
dois picos, passamos bambuzal até

chegar ao final da chapada. Era mui

to mato. No fundo, acreditava que
encontraria sobreviventes, já que não

houve 'explosão", conta.

Porvolta das 17 horas, chegava num

campo aberto, o primeiro corpo através
do helicóptero Águia. Os outros chega

ram cerca de 40 minutos depois até

que a operação foi encerrada.

•

• •

.'
LOCAL DA OumA
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ACIDENTE
,.., ,

REGIAO LAMENTA A T
,

GEDIA
Autoridades e empresários recebem com

pesara notícia da mane das três vítimas

JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

/\ tragédia envolvendo a queda do

r\helicóptero de Gilberto Menel,
62 anos, chocou a região. A notícia
também foi recebida com' pesar
pelas autoridades do município. O

presidente da Câmara de Vereado

res, Jaime Negherbon, lamentou 'as

mortes registradas. "Foi uma gran
de perda para Iaraguá do Sul. Ele

(Menel) era um homem que con

quistou sucesso graças a muito e.s
forço, trabalho e dedicação. Con
tribuiu para o desenvolvimento de

Iaraguá e sua empresa gerou mui
tos empregos. Lamento também

pela perda do mestre de obras e do

piloto. Se eles trabalhavam para o

Menel, eram ótimos profissionais,
.porque ele era uma pessoa com

uma postura firme", disse.
O secretário de Administração,

Ivo Konell, definiu o empresário
como um "grande amigo". Segun
do ele, a prefeita Cecília Konell
declarou luto oficial no município

r devido à tragédia. "Era um gran
de amigo da nossa família eum

parceiro da administração. Eu' e

Cecília temos .muito carinho pela
família Menel. Sempre tivemos

uma convivência harmoniosa. Ele
era um homem severo, mas com

um coração bondoso. Na palavra
dele, a gente podia confiar. roi um

grande empresário", afirmou.
A diretoria da Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul também
emitiu um comunicado de pesar.
"Iaraguá do Sul e Santa Catarina

perdem um líder empresarial que
contribuiu de maneira marcante

para o desenvolvimento econômico
e social, além de valiosa paiticipa-

.

ção comunitária. A classe empre
sarial solidariza-se aos familiares de
José Gilberto Menel, e das demais
vítimas fatais do acidente, Álvaro
Pisetta Júnior e Erico Melchioretto",
dizia o documento enviado à im

prensa, na tarde de ontem.

Menel está sendo velado na ca

pela do Noviciado Nossa Senhora
de Fátima, na Barra do Rio Cerro.
O corpo do empresário será levado
à Balneário Camboriú, às 14h30,
onde será cremado. O velório de
Pisetta é realizado na capela muni

cipal daVila Lenzi e o sepultamento
ocorre hoje, às 15h30, no cemitério
do mesmo bairro. Já Melchioretto
está sendo velado na capela Maria

.

Leier, no Centro, e será sepultado às
l5h de hoje, no cemitério central.

FOTOS MARCELE GOUCHE

OPERAÇÃO HeUcóptero da Polícia Militar foi utilizado para encontrar local exato do acidente
.

"

RESGATE

Equipe teve

que utilizar

quadricíclos
para chegar à
mata. llbaixo,

, os corpos já
enéontrados

NÚD1ero de mortes já é maior que eDl2010
O número de mortos em aci

dentes aéreos nos seis primeiros
meses de 2011 já supera o índice

registrado em 2010. Segundo da-

,

dos estatísticos do Cenipa (Cen
tro de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos), até
4 de julho deste ano, 41 pessoas
morreram em 77 acidentes OCOf-

ridos no Brasil. Em todo o ano

passado, o saldo total foi de 39
mortos em 110 acidentes.

O número é ainda maior já que
um avião de médio porte que fazia
o percurso Recife, em Pernam

buco" a Natal, no Rio Grande do

Norte, caiu, na manhã do último
dia 13, logo depois de decolar do

aeroporto dos Guararapes, na

capital pernambucana, causan

do a morte de 16 pessoas. A aero

nave caiu em um terreno baldio

-próximo à Avenida Boa Viagem,
entre o Recife e o município de
Iaboatão dos Guararapes. Foram

registradas as mortes do piloto, do
co-piloto e de 14 passageiros.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Greve pode chegar ao fim
Assembleia
estadualdeverá
decidir pela
volta às aulas

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

/
••; #,1

Professores estaduais da região
que permanecem em greve

e a direção do Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação)
participam na próxima segunda
feira de uma assembleia estadual
marcada para as 14h, no Centro de

Eventos, em Florianópolis. De acor

do com a professora Mislene Pick

cius, integrante da' direção do Sinte
em Jaraguá do Sul, os docentes vão
acatar o que for decidido no encon

tro, o que pode significar o fim da
.

greve do magistério no Estado.
De acordo com a gerente de

Educação da SDR (Secretaria de
. Desenvolvirilento Regional), Lorita

Karsten, cerca de 10% dos 1.287 pro
fessores que atuam nas 32 escolas'
estaduais em Jaraguá do Sul e nos

.

municípios da região - Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Massarandu
ba - permanecem em greve. O sin
dicato não possui o levantamento
atualizado sobre quantos 'docentes
continuam parados.

Na última quarta-feira, os depu
tados aprovaram em sessão na AS

sembleía Legislativa o Projeto de Lei

MARCELE GOUCHE

Complementar que alterou os salá
rios do magistério estadual. Os do
centes eram.contra a aprovação do

projeto porque ele traz mudanças
ao plano de carreira do magistério.
Os principais beneficiados foram
os professores iniciantes que pas
sarão a ter piso de R$ 1.187, mas os

professores mais qualificados e com

maior tempo de profissão sofreram
um achatamento dos salários.

O governo se comprometeu a

pagar .os dias parados desconta-
,.,

dos dos grevistas em três dias, a

partir do retorno às escolas, des
de que firmado o compromisso
de recuperação dos' dias letivos.

Contrcitação
de ACTs

inscrição de cerca de 40 profes
sores interessados no trabalho

temporário. Faremos contratos

de 15 dias que serão renovados
de acordo com a necessidade. Se
o titular,voltar, o ACT continua
trabalhando até o vencimento do

'

contrato", explica Lorita,
"Os candidatos a uma vaga

temporária'como professores só

poderão ser contratados a partir
de terça-feira. Foi um pedido do

próprio governador Raimundo

Colombo, já que a assembleia
estadual dos professores poderá
decidir pelo fim da greve", co

mentou Mislene.

A gerência de Educação da
SDR em Iaraguã do Sul iniciou
esta semana a inscrição de pro
fessores interessados em lecio
nar temporariamente, substi
tuindo os grevistas em sala de
aula até que a situação do ma

gistério se normalize no Estado.
Os ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário) irão lecionar duran
te o período em que os professo
res titulares estiverem em greve.
"No primeiro dia já recebemos

_ EDUARDO MONTECINÓ

Férias para alunos
'

da rede municipal
Ontem foi o último dia de aula nas

32 escolas da rede municipal de Iaraguá
do Sul. Os cerca de 12.700 alunos que
frequentam as turmas do primeiro ao

nono ano e aproximadamente 450 pro
fessores que atuam na rede ficam em

férias até o dia 31, retornando às salas
de aula no dia IOde agosto .

. Já os 28 CMEIs (Centros Municipais
de Educação Infantil), que atendem em

'

média' quatro mil crianças de zero a

cinco anos, continuam com expediente
normal. A informação é do secretário de

Educação, Sílvio Celeste.
.

Celeste ressaltou a importância de
um período de férias para os profes
sores. "Alguns docentes aproveitam o

período de férias para participar de' cur

sos, mas de qualquer forma, estas duas
semanas de descanso são muito benéfi
cas, pois a função do professor é muito

desgastante e é importante reabastecer
as energias", disse o secretário.

. A SDR (Secretaria
Regional de

, Desenvolvímentô) lançou
ontem o edital para
contratação de empresa,
especíalízàda que será'

'responsável pela'reforrna
.

i e ampliação da Escola
Estadual de :Ensino Básico

�
i, "ZimmermanR. Durahíe

as ref0lrmaS, a direção da
escola fará um eSE]_uema
de revezaro'ellro com

'os alunos para que as'

aulas não precisem Ser ...

paralisadas.
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Em se� días.Matías
altera quase tudo.
Além de demitir quase 60 funcionários,
prefeito remarca data da Festa do Pirão'

BARRA VELHA

DAIANA CONSTANTINO

Uma semana depois do afas
tamento de Samir Mattar

(PMDB) da Prefeitura de Bar
ra Velha, o prefeito empossado
Claudemír Matias (PSB) começa
a firmar e anunciar mudanças no

governo municipal. Apesar de ter

sido eleito vice do peemedebista
em 2008 para comandar acida
de, agora ele afirma ser contra à

postura administrativa adotada
até então por seu (teoricamente)
aliado político.

Na prática, Matias disse que
nunca atuou na Prefeitura por
que não teve afinidade com Mat
tar já no início do mandato em

2009. "No começo do governo,
ele prometeu fazer um trabalho
com transparência, mas isso mu

dou. Ele nunca permitiu a minha

participação na Prefeitura". Essa

declaração retrata uma das re

lações conturbadas que existem.
entre prefeitos e vices na região.
Em Jaraguá do Sul, Irineu Pasold
(PSDB) chegou a montar um ga
binete fora do governo de Cecília
Konell (DEM) para atender a po-

pulação, e em Guaramirim, Altair

José Aguiar (PPS) rompeu com

Nilson Bylaardt (PMDB) depois
da exoneração de Ademir Tank

(PPS) do cargo de secretário de
Desenvolvimento Econômico,
em março passado.

Da semana passada para cá,
o prefeito em exercício de Barra
Velha demitiu quase 50 comis

sionados, ampliou o horário de
atendimento da Prefeitura, can

celou o contrato de aluguel do

prédio onde funcionava a Funda

ção do Meio Ambiente, pediu ao

Ministério Público a suspensão
do último concurso público, soli
citou a desativação da Fundação
Hospitalar e até remarcou a data
da tradicional Festa do Pirão.

Suspeitos de corrupção foram afastados
Além de Samir Mattar, o secre

tário jurídico e de Planejamento,
Eurides dos Santos, o presidente
da Fundema, Marcelo Douglas
Metelski, e o secretário de Agri
cultura, Eurico dos Santos foram
afastados da Prefeitura em uma

ação conjunta entre Polícia Fede
ral e Ministério Público Federal, no

último dia 8, o mesmo aconteceu

com o presidente da Câmara de
Vereadores, Valdir Tavares. O ex -

.

secretário de Saúde, Alzerino José
de Souza, que também foi alvo da

..

operação, j� havia sido afastado
uma semana antes.

Eles são suspeitos de envolvi
mento em um esquema de corrup
ção, desvio de verba federal, fraude
em processos de licitações, peculato
e falsidade de documentos. Todos
os afastamentos ocorreram durante
a operação El Nino, que executou

dez mandados de busca e apreen
são expedidos pelo Tribunal Regio
nal Federal da 4a Região, com sede
em Porto Alegre (RS). Os desvios po
dem ter passado R$ 3 milhões.

Segundo informações divulga
das no site do Notícias do Dia, de

Ioinville, o prefeito afastado disse

"que irá provar sua inocência". O

advogado dele, Omar Antônio Fa

solo, adiantou que "estão cientes
das acusações para entrar com a

defesa correta, e que até agora não
foi identificado crime envolvendo I

o prefeito e que os recursos fede
rais não chegaram até a adminis

tração municipal". A reportagem
do OCP não conseguiu entrar em

contato com Mattar.
I. ! H
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

··0 que' aconteceu em Jaraguá repercute··
adir Nunes da Silva (DEM), vereador

por cinco mandatos, é hoje o presidente
do Legislativo da maior cidade do
Estado. É natural de Vidal Ramos,
mas mudou-se para joinville ainda
adolescente. A graduação em Geografia
foi concluída na Univille. Em conversa

por telefone, adir falou rapidamente
sobre a possibilidade da Câmara

.

de loinuille aumentar o número
de cadeiras de 19 para 25. Segundo
ele, a tendência que isso aconteça é

grande, porque, ao contrário do que
ocorreu em jaraguá do Sul, na cidade

vizinha o debate foi iniciado pelos
partidos políticos, que fecharam
questão sobre a proposta, que ainda
não está tramitando oficialmente.
Mesmo assim, adir Nunes afirma que a

população jaraguaense deu exemplo de

participação e democracia:

..............................................................•... � .....

Patricia Moraes - Presidente, como foi a repercussão da rejeição
da proposta que aumentaria o número de vereadores em Jaraguá
do Sul?
Odir Nunes- Foi importante. Nós percebemos que houve uma

manifestação muito forte da comunidade. A imprensa, até a nacional
no último momento, contribuiu para isso. Foi um exemplo de

participação em uma sociedade democrática. É sempre positivo.

'Patricia- Como o movimento daqui pode influenciar no debate

que está iniciando em Joinville?
Odir- Primeiro é preciso observar que cada cidade tem sua peculiaridade,
sua própria natureza. Claro que vamos respeitar o posicionamento de

todos, das entidades empresariais, que já se manifestaram, inclusive.
O que aconteceu em Jaraguá repercute de uma maneira ou outra. O

importante é debater, ouvir, para depois tomar uma decisão.

Patricia - A tendência hoje é de que o aumento de 19 para 25 vagas
seja aprovado?
Odir- É, a tendência é pela aprovação da matéria. Não que eu seja
favorável. Não quero me posicionar ainda sobre o tema, até porque
sou presidente da Câmara, então prefiro antes ouvir todo mundo.
As entidades devem ser ouvidas, mas não podem definir o resultado
da votação. Os partidos estão se organizando. Aí (em Jaraguá) me

parece que não houve este movimento dos partidos a tempo, por isso
ficou mais fácil o projeto ser rejeitado. Aqui, dos 16 partidos, 12 já se

reuniram. A grande maioria é a favor do aumento.
.............•......................................•..................................................•..........•.....................

Carnaval
•

por aquI
A programação cultural relativa
às comemorações do aniversário
de Iaraguá foi duramente
criticada pela vereadora Natália

Petry (PSB) na tribuna da
Câmara na noite de quinta
feira. Ela falou sobre a falta de

homenagem às diversas etnias

que colonizaram o município,
como a alemã, húngara e italiana.
Infelizmente o presidente da

Fundação Cultural, Jorge de

Souza, deixou que seu gosto
pessoal determinasse a festa de
todos. Gastou R$ 77 mil para
trazer uma escola de samba
e promover um evento de
sambistas e mais R$ 18 mil para
pagar o cachê do grupo África
Show Particularmente até gosto
de um carnaval fora de época,
mas há que se admitir que não
é esta a expressão que melhor

representa o município.

"

Eu deveria ter sido convidado
bem antes para um evento

dessa importância.
DO PROMOTOR DO MEIO AMBIENTe, AI.f.XANDR'f

SOUVlIT'r DOS SANTOS. QUE (RI1"I(OIJ A tesx«

Df; DIVUlGAÇAo D/Jt REAlIZAÇAo DE AUDIÊNCIA
PÚBUCi� PAR.A, Df.BA1'f.R MU'OtiNÇf.t,$ NO PLANO

'OlRETOWt ElE TAMBÉM AflRMOIJ QUE PARA UM

e"/iU)JETO (081110 1f:STIf SÃO NW:CfESSÁRIOS Esmoos

MAUS ABI�JU"'if.N"Yf:S f. COMPLETOS

Convite de um dia para o

outro, só velório. Falar de uma

audiência pública que vai
discutir a questão de mais de
40 pontes... Estão chamando

a população de burra,
me desculpem.

DO VEREADOR J'IE#�N lElnpRECIiT (PC DO B)
TAMBÉM SE RI:fEfUNDO À ft\l1'A DE DIVULGAÇÃO
DA AUDIÊNCIA PÚBUCA SOBRE O PLANO mRETOR.

"

Assistencialismo
A Justiça cassou, pela primeira vez no

país, o mandato de político que mantém
centro social na sua base eleitoral. O
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro impôs a pena ao deputado
estadual Domingos Brazão (PMDB).
Ele foi acusado pelo Ministério Público
de abuso de poder econômico nas

eleições do ano passado. Segundo a

determinação, o oferecimento gratuito
de remédios, atendimentos médicos

.

e cursos criavam um "curral eleitoral"
sob prática de assistencialismo. No

local, foram achadas fichas com dados
eleitorais das pessoas atendidas. Aqui
na região, um ano antes das eleições, o

vice-prefeito de Schroeder, Luiz Aparício
Ribas (PMDB), que deve concorrer à

Prefeitura, anunciou a abertura de
uma clínica popular de saúde. As
consultas não serão gratuitas, pelo
menos oficialmente, mas o

caso merece atenção desde já.

.ai!J UfU!IJ&I, eZ)::'SlUJI,rdc)
Os esdlndalos envolvendo o Dnlt
não paranl de crescer. Agora, foi
descoberto que a Construtora

Araújo Ltda, da esposa de José
H.enriq-ue Sadok de Sá, diretor
executivo do Deprutmllento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes, demitido ontem,
assinou contratos que sonianl:
pelo lneIlOS R$ 18 milhões para
toem" obras etn rodovias federais
entre 2006 e 20111 todas vinculadas
a convênios eorn OI órgão. Eln
c1Jltrevista ao jornal Estado, Sadok
al.egou que'l mlpesar dle sesesx: obras
vincuJadas a (;rrnvênios (�Oln o Dnit,
os eontratos são assinados emll OI

, govel'l1.o de Rorahna por licitações', I
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E o mais novo ídolo
I

,

H
·

L 'e... ennque emes.
Cantor de Guaramirim, de apenas 16 anos,

garantiu um contrato com uma gravadora e

o lançamento de um álbum profissional

JARAGUÁ DO SUL
.............................. ,., - .

TITAPRETTI

Na noite de quinta-feira, 14, o

Brasil parou para acompa
nhar a decisão de quem seria o

mais novo ídolo do país. Enquanto
em São Paulo cerca de 100 pesso
as, entre familiares e amigos, vi
bravam acompanhando a final do

.

programa na Via Funchal, Guara
mirim também aguardava ansiosa

pelo resultado. Em uma disputa
acirrada na votação recorde do

realíty show Ídolos, com mais de
7 milhões de votos, o cantor Hen

rique Lemes, 16 anos, desbancou
o baiano Higor Rocha, da mesma

idade, com 55% dos votos, e dei
xou para trás cerca de 49 mil can

didatos da competição. Na final,
transmitida ao vivo, Henrique já
começou a sentir o gosto da fama

ao subir no palco junto a estrelas
como Claudia Leitte e Zezé di Ca

margo e Luciano. Abraçado ao

colega finalista, Henrique ouviu,
muito emocionado, do apresen
tador Rodrigo Faro, o resultado

que vai mudar para sempre sua

vida. Para Henrique, a emoção
de se tornar o mais novo ídolo do
Brasil não parecia ser verdade.

"Agradeço todo o apoio que re

cebi da minha família, dos meus

amigos, da torcida do país inteiro
e a Deus que me deu este presen
te maravilhoso", disse o jovem
talento. Segundo o pai do vence

dor, Henrique Adelmo Lemes, o

filho ainda não tem noção da re-
, percussão do sucesso que ele' está
fazendo "aqui fora". "Estou aqui
em São Paulo há dois meses e vou

continuar com o Henrique aon

de ele for. Faço e largo tudo pelo

CARAV:A,NA

Equipe de

reportagem
acompanhou
caravana que
foi torcer por
Hennrique em

São Paulo

Henrique, porque esse é o gran
de sonho da vida dele", afirmou o

pai, emocionado. Segundo a mãe
de Henrique," Clarice Fátima Le

mes, a emoção de ver o filho con

quistando sucesso é inexplicável.
"Desde pequeno ele sempre de
monstrou que tinha talento para
ser um artista, e vê-lo hoje aqui
é um orgulho muito grande". Se

gundo o jurado do programa, Rick

Bonadio, a disputa entre Higor e

Henrique estava muito acirrada,
mas o Brasil votou em quem ti
nha mais carisma e "frescor". O

jurado Marco Camargo comen

tou que Henrique tem potencial
para ter uma carreira de suces

so, assim como o. apresentador
Rodrigo Faro, que declarou ter

certeza que o jovem de Guara
mirim vai conquistar um futuro
brilhante. Com a vitória, Henri

que faturou um carro zero quilô
metro e vai assinar um contrato

com uma gravadora, lançar um

álbum profissional, além de con

tar com um empresário para aju
dar na construção da carreira.

El�CANTOU

Henrique usou

todo carisma e

afinação para

conquistar
o público

e faturar o

prêmio do

programa

GUARAMIRIM EM FESTA COM A VITÓRIA
Reportagem do OCP acompanhou caravana até final do programa

Desde as 8h30 da manhã de

quinta-feira tudo era festa. Quando
cheguei em frente à Escola de Mú
sica de Guaramirirn pude constatar

que, para a cidade, Henrique Lemes

já era um vencedor. Antes de partir
em viagem, o professor e compa
nheiro de dupla sertaneja de Henri

que, Gelian Soberanski, coordenava
a caravana. "Iodos já têm camiseta
do Henrique? Vamos fazer bonito
na platéia". Todos a postos, saímos,

em direção à grande final, às 9h20
de quinta-feira, com dois ônibus e

cerca de 100 pessoas, entre amigos e

familiares. Dentro dos ônibus, além
das músicas sertanejas que emba
lavam a viagem, outros barulhos se

misturavam às canções: os celulares

apitavam sem parar, toda vez que o

voto por SMS era confirmado, além
das inúmeras ligações pedindo para
que quem tivesse ficado em Guara
mirim continuasse votando.

Entre brincadeiras e cantorias, a

torcida começava a inventar gritos
de guerra para a grande final. "Hen

rique, você é fera! Olha para cá e dá
um 'tchauzinho pra galera", ensaia
vam. Depois demuitaestrada e duas

paradas para lanche, chegávamos a

São Paulo às 18h45. Antes de a eufo
ria tomar conta" da caravana, uma

pausa para uma oração silenciou a

todos. "Que aconteça o melhor ao

Henrique e que ele fique com Deus".

Já dentro daVia Funchal, a caravana

esperavaansiosaecontava os minu
tos para o começo do programa. A

cada apresentação, o público vibra
va e a ansiedade só 'aumentava pela
espera do momento da decisão. Da

plateia, foi possível ver a emoção de

Henrique Lemes ao dividir o palco
com os cantores Zezé di Camargo e

Luciano, como se um sonho estives
se sendo realizado. O jovem talento,
atencioso e carinhoso, cantou todas
as músicas distribuindo piscadas e

sorrisos para os que vieram de tão

longe só para vê-lo. Já na madru

gada de sexta-feira, o apresentador
Rodrigo Faro abriu o envelope com

o nome do vencedor. "E o novo ído
lo do Brasil é...Hen ...

" Uma sílaba
bastou para Henrique desabar em

lágrimas, pular, gritar e abraçar sua

torcida. A emoção tomou conta de
todos que, apesar do cansaço, diziam
sem parar: "valeu a pena". Gritos de "é

campeão" ecoaram naVia Funchal e,
de repente, Guaramirim, uma cidade
com menos de 40 mil habitantes, se

tomou gigante, de orgulho. Na vol
ta para casa, buzinas animavam a

cidade, que recebia a caravana de
volta com muita festa, com direito
a um carro do Corpo de Bombeiros.
Tudo o que um ídolo tem direito, e

a história está só começando. Ainda
não existe data confirrnada para o

retomo de Henrique à região.
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Em julho:
Resultado do sorteio e

Co nova chance de faturar

prêmios. Participe!u e
A revista, da mulher inteligente!

DEDOS
ÁGEIS
'I'ruvinça
mosIraao

público de

Jaraguá
cio Sul e

r8gião toda
a sonoridade
nonIesIina

que o

acordeão
pode ter

o CORREIO 00 POVO

MÚSICA

an onacom

sotaque pernambucano
Sesc abre as portas para cultura nordestina na segunda-feira

que a representam, não é difícil
encontrar, além de instrumen
tistas como Truvinca, .Zezínho
Calixto, Camarão e Arlindo dos
Oito Baixos, várias orquestras
sanfônicas. Mesmo longes do
.estrelato nacional, os músicos
trabalham na manutenção da

tradição local. Esse tem sido o

caso de Truvinca. Considerado
um mestre, ele excursiona pelo
país levando na bagagem um

repertório cheio de surpresas
aos que pouco ou muito sabem
sobre essa arte tão popular na

faixa Norte do Brasil.
O show começa às 20h e tem

encerramento previsto para as

21h10. O acesso é livre e outras

informações podem ser obtidas

pelos telefones (47) 3275-7800 e

(47) 3275-7834. O Sesc fica na rua

Jorge Czerniewicz, nas proximi
dades do Centro Cultural da Scar,
no bairro Czerníewicz,

o Sonora BrasilJAMOUÁ DO SUL
..... ' ,,, ,.,., ,,.,.,,.,',.':""""" .. ,.,.,.,., .. ,.", "".,."" , ,.,.,.,.,." ",.,.,.,,,,,,,,, .

KELLY ERDMANN

O projeto Sonora Brasil está na 14a edição e,
neste ano, se divide em dois temas: 'Sotaques
do Fole' e 'Sagrados Mistérios: vozes do Brasil'.
Os espetáculos do primeiro circulam por di
versas cidades das regiões Sul e Sudeste. Já o

segundo é destinado ao público do Norte, Nor
deste e Centro-Oeste.

Por isso, Iaraguá do Sul recebe; nesta se:

gunda-feira, o grupo liderado pelo sanfoneiro
Truvinca. A turnê 'Sotaques do Fole' visa à apre
sentação do acordeão em diversas variantes

,

regionais. Enquadram -se também nessa carac-

terística a gaita-ponto do gaúcho Gilberto Mon
teiro e o acordeão de 120 baixos de Dino Rocha,
do Mato Grosso do Sul. O contraponto da tra

dição oral, mostrada pelos três instrumentistas,
cabe ao duo Ferragutti e Kramer. Eles levam ao

palco composições modernas que têm relação
direta com a música de concerto e à vertente

acadêmica.
Em 20 II, o Sonora Brasil prevê a realização

de 420 shows em 110 municípios. Para saber
mais.basta acessar o site www.sesc.com.br/so
norabrasil/ index.html.

semana vai começar
animada para quem
souber aproveitar a

noite de, segunda
feira' se dirigindo ao

teatro do Sesc (Ser
viço .Socíal do Comércio) de Ia-

,

raguá do Sul. É que o palco da
entidade irá emanar toda a ani

mação da música nordestina. O

responsável por essa irradiação
é o grupo comandado pelo expe-

.

. riente sanfoneiro Heleno Pereira
-

dos Santos, mais conhecido pelo
pseudônimo Truvinca. ,

A caravana pernambucana
mostra ao público do Vale do Ita

pocu o espetáculo 'Sotaques do
Fole', às .20h. O show faz parte do
roteiro posto em prática através
do projeto Sonora Brasil que, a

,cada edição, oferece às plateias
brasileiras a chance de. conferir

apresentações ao vivo de artis-
tas destacados em determinados

segmentos. A ideia é traçar sem -'

pre um novo panorama musical.
Para isso, o circuito reservou

a Jaraguá do Sul os sons da san

fona de oito baixos, um dos ins
trumentos mais importantes da

'

cultura nordestina. Nos Estados

SERViÇO
O QU�: Sotaques do Fole, com

Truvinca e grupo
QUANDO: dia 18 de julho,
segunda - feira
ONDE: no Sesc, em Iaraguã do Sul
HORÁRIO: das 20h às 2lhlO

INFORMAÇÕES: (47) 3275-7800
e (47) 3275�7834
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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 .

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

5 3 4
- '�-

8 9 2 6
_ .. _ -,--�"'"

1 6 8

6 8 2 9
� ""''fP.� -=� � -

9 6 5
.� �,�,� - -,.,..".,...,..

2 9 7

4. 9 7
_..

,

7 2 5 3
5 8 2

HORIZONTAIS
1. Tribunal ou jurisdição dos processos penais
2. Famosa operadora de telefonia celular / Declarar

sem efeito
.2

3. Um objeto com que se desenha / Abreviatura (em
português) do Egito 3

4. A planta da qual se extrai a resina balsâmica co-

nhecida como benjoim 4

5. Instituto Nacional do Livro / Pequena enseada
6. O gênio Leonardo (1452-1519), grande pintor e 5

inventor, além de muitas outras habilidades
7. Casual ô

8. Abreviatura de telefone / O alumínio, entre os quí- .7
micos

9. Base de montanha / (Pop.) Profissional ampla- s
i' mente reconhecido por sua competência

10. Olhar de frente 9
11. O escritor francês Flaubert (1821-1880)
12. Alcalóide excitante do sistema nervoso 10

13. Árvore originária da África, de cujos frutos se faz
apreciado licor. 11

VERTICAIS '12

1. Que tem o aspecto de gelatina / Abreviatura con-
i3

vencional
2. Costas muito recortadas e onde o mar é pouco

profundo / Nau
3. A bacia / A arte de fisgar peixes
4. Com acréscimo ou adição de / Empreender
5. Um piscar de olhos / Um craque de nossa seleção

de futebol pentacampeã
6. Sem ornatos / Inocente
7. Reação exagerada de um organismo para allrnsn-

tos ou remédios / Uma das substâncias usadas
no concreto

8. Engenho para espremer uvas, azeitonas, etc. / Ca-
.

vidade em rochedo
9. Provocar conflito / Soltar da mão.

;.:-;

r-:
;.1

;,
:,
l

-

PREVISAO DO TEMPO

2 3 4 5 678 9

•
•

•
•

•
•

•
• • •
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•

•
•

•
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-

Dia das Bruxas
Logo depois de entrar na sala de aula, aprofessora pergunta à turma:

',-
- Crianças, atençãb, boje é 31 de outubro e tló'S comemoramos, .

-

mundialmente, o Dia das Bruxas. Quem aqui sabe a origem das bruxas?
Sem nem esperar que a professora terminasse a pergunta, Joãozinho
levanta a mão e dispara:
- Eu sei professora: é "Bruxelas".

DIVIRTA-SE

Burrice'
-

, -

"Na escola, a professorefala:
- Quem se considera burro fique de pé.
Passa um tempo e ninguém se levanta até que Joãozinho afasta a cadeira e

se levanta.

;,.

I.

.. �

Sol e nuvens

neste sábado
o dia começa com presença
de sol nas regiões do Oeste l
e Meio Oeste devido à I

\aproximação de uma nova

frente fria. Ao longo do
sábado, há o aumento de
nuvens e a condição de
chuva à noite.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁ)(: 25°C

DOMINGO
MíN: 15°C

MÁX: 24°C

SEGUNDA

MíN: 16°C

MÁ)(: 20°C

TERÇA
MíN: 16°C

MÁX: 20°C

A semana começa com condições
de chuva em boa parte de Santa
Catarina por causa da influência
de um sistema de baixa pressão
presente no Litoral do Estado. A

temperatura fica estável. Depois, a

chuva ocorre de maneira ainda mais

frequente e o frio segue ameno.

NOVA 1/7

CRESCENTE 8/7

�� CHEIA 15/7

. r.,INGUANTE 23/7

No domingo, a frente fria que se

desloca pelo Estado provoca chuva
.

e temporal isolado. A temperatura
diminui se comparada ao sábado. Os
ventos sopram de nordeste a sudeste
em intensidade que vai de fraca a

moderada com rajadas. Na segunda
feira, o tempo permanece instável.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

j
�,

jjJ.)l
Chuvoso

Nublado Trovoada
ARARANGuÁ

.

O sábado será de céu
claro e sol no Litoral Sul
de Santa Catarina. Em

Araranguá, os termômetros,
registram temperaturas

máximas de 25°C e

mínimas de 13°C. Não há
chance de chuva.
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ura
•• beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

CONVENIÊNCIA DE MASSAS
A praticidade de uma loja de conveniência com o sabor irresistível das massas

.

caseiras é a proposta da Casa da Nonnà, que inaugura no dia 19, na

rua Max Wilhelm; 368. Massas, antepastos, molhos, carnes, sobremesas e o grande
diferencial: tudo feito artesanalmente, com ingredientesfrescos e o mesmo carinho
e dedicação das receitas elaboradas pelas avós. Não é um restaurante e sim uma

casa de conveniência de massas e venda de vinhos e queijos. Você leva para
sua casa o prato congelado e o molho, depois é só aquecer e se deliciar.
Também é possívelfazer encomendas e ter as massas montadas em

seu refratário. Contato: 3055- 2484 ou acesse www.casadanonna.com.br.

,

FE
Repetindo a manifestação do
ano passado, as igrejas cristãs
de Iaraguá promovem hoje, a

partir das 9h30, a Marcha Para

Jesus. A saída é na Praça Ângelo
Piazera e haverá show musical
no encerramento.

Contabllida e
rial

a��li®ds
. tft,1�'Çr.J.,

l'<#��i�l,'1,;J1l

www.gUIrut.OOIi·.L.bf
(41»>tt4711 _IUCDIi

PROGRAME-SE!

DIA 16 ESPAÇO DO OCA
• A partir das 11 horas (manhã) rola a

1 a Feijoada Oca Rock, com o som das
bandas Mandragora, Deserta e som do

Cubo Mágico. Ingressos a RS 20..

• Já à noite, tem Rock Julino para arrecadar
fundos para ajudar no tratamento do

Igo, que está internado no Hospital Sírio
Libanês. Apresentação da peça de rua

Tilita [Trilatrica), uma intervenção teatral
do Colher de Pau Cia. de Teatro, e show

com as bandas Serotonina, Aurora Snow,
Cafeinol, Where I Belong, Jardim Elétrico

e discotecagem de indie rock entre as

bandas. Também haverá comidas e bebidas

típicas. Ingressos: RS .10.

G3 - Shopping Breilhaupt
8° Sábado da Solidariedade, a maior'

macaronada de Santa Catarina, a partir das
11 h30. Serão quatro tipos de molho e três

de massa. Seis entidades serão beneficiadas
com o lucro. Participe! RS 20 por pessoa.

PATUÁ MUSIC
-------,

Noite com som dos DJs André Pulse

(residente Green Valley), Spin Easy (EUA),
Edu Schwartze Alva K.lngressosantecipados

a RS 10 elas e RS 20 eles na Center Som

(shopping), Mime (Reinaldo e matriz).

ARMAZÉM PUI -

Massaranduba
Festa Just Dance - Funkand House a

partir das 22h30 com DJ Ta (sex funk),
dançarinas, GoGoBoy, e DJs Jhonz Muller

(house/prog house), Rafa Nicolodi (electro
house), Rafael Ravanelli (tech house), e mais

doses de tequila para elas e outras surpresas
durante a noite. Elas free até 23h30.

SOCIEDADE ESPORTIVA

JOÃO PESSOA
Feijoada a partir das 11 horas, a RS 15

por pessoa. Fica na rua Manoel Francisco
da Costa, nO 4.220, bairro João Pessoa.

Informações 3376-4438. MOVING UP - Schroeder
Festa do Penetra com top DJ Kbeça e

sertanejo com Léo Lima. Elas entram

free até as 23h30 e eles pagam RS 15

antecipado à venda no Mime - Schroeder;
Posto Maiochi -Guaramirim;

Smurfs e Mime Weg 2 - Jaraguá.

COMUNIDADE EVANG. LUT. -

Czerniewicz e Amizade
Café Colonial das 15 às 18 horas no

salão da "igreja do barco" com música
ao Vivo. Ingresso a RS 15.

RECREATIVA DUAS RODAS
Edição Especial Ladies Free, da Fuel

Eventos, com sertanejo de Mazzo &
Gabriel e Fernando Lima, e mais DJ

_

Bibbe Andreatta.lngressos nos Postos

Mime (Reinaldo e matriz) e Upper Man

(shopping) a RS 20. Elas grátis até 23h30.

DIA 17
Lico Bar

House com DJs Erick Jansen e Markus.

CURUPIRA ROCK
Guaramirim

Tributo à banda Nirvana com Silêncio de
Chumbo. Ingressos �o local a RS 5.

MOMMA CLUB - Pomerode
Agitas Cavalera promove noite de sertanejo

com Everton & Murilo e mais DJs Johnny,
Carlos D. e João Alfredo.

DIVULGAÇÃO
London Pub

Sertanejo com Alex & William a partir das 22
.

horas. Ingressos a RS 15 eles e RS 5 elas.

SESC - Jaragu.á do Sul
O Sindicato dos Empregados no Comércio
e o Senac convidam para a 2a Festa Junina .

dos Comerciários, das 16 até 22 horas.

Danças típicas, música, delícias juninas
e brincadeiras, vão animar a festa que
visa valorizar os agricultores da região.

Informações: 3275-7800.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e

domingos e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas.

•

l..j' t l. li 11 f lA I f\"; (f III'!;
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Colorido
T')lra a rapaziada "colorida"que gosta de
rficar "hipada"! O maior portal de rela
cionamento gay do Brasil: o www.disponi
vel.com.bt; que tem mais de f?OO mil usuârios
cadastrados, acaba de estender os seus ten

tâcuios para outro territ6rio. 'No caso, a Ar

gentina. A partir desta semana, quem quiser
conhecer melhor os nossos hermanitos é s6
acessar o unouuusponiolecom.ar

I J

I

Dim dim na praça
Para quem interessar possa, em agosto
agora, o Banco do Brasil vai entrar forte
no microcrédito. A meta é aplicar R$
1 bilhão para 1 milhão de pequenos
empreendedores até dezembro de 2012.

, Pizzas e Massas
(47) 3370 ,'_ 3242

Ladies Iree
Hoje à noite, na Recreativa Duas Rodas,
vai rolar uma festa imperdível da Fuel
Eventos, Presença dos sertanejos Mazzo
& Gabriel, Fernando Lima e banda e mais
o DJ Bibbe Andreatta. Que tal?

I
1
J
( I

Espumante
Em Floripa, quarta-feira, Antídio Aleixo
Lunelli e Eduardo Pinho Moreira jantaram
juntos. "Quer ser prefeito, mesmor" - quis
saber o vice governador. "Depende do
meu grupo político e da vontade do 'povo"
- respondeu o industrial, espumante
Cave Pericó na mesa.

$capital

\
\
I

,

I

Buxixo
Uma secretária, gatíssima, ganhou do

generoso patrão engenheiro, após sua

viagem, uma carteira da Lui Vuitton -

sonho de consumo de muita gente. Era
para ser mimo segredo - mas a moça
mostrou para todas as amigas. O buxixo
corre de boca em boca .. .Isso na minha

época era um secret love. Por favor, meu

chope Konigs Bier bem gelado!

Moa GODfialves

DIA DO SIM Os jovens Marcelo de Assis Pereira Wojcikowsld
e Grace .leUv.BIank protagonizam belo casamento hoje, 16

Calçadas. calçadas ...

Na quinta-feira à noite, na rua Carlos Stein,
uma senhorazinha pisou num buraco e caiu
feio na calçada. Felizmente passou uma

pessoa; bem na hora do acidente, que ajudou a
.

pobre mulher a levantar-se. Cena muito triste.
3tl550024

'. ���R);,RfI:
�(.)(!7
Troféus e Medalhas

3275-4044

camUa Pereira e TaUta Dias� quinta.feira, no.Nonna Dica

, Níver' da Paçoca
Sandra Regina da Silva, a Paçoca, é a grande aniversariante de hoje. Para comemorar a idade
nova em grande estilo, Paçoca recebe os amigos no BohoVillage, na rua Jorge Czerniewicz,
927. O encontro será marcado pela Music Fashion Design. Será a partir das ,22 horas. Cheers!

moagoncalves@netunô..com.br

BELEZA 'éssicaOliveira,
nos corredores da London
Pub, quinta.feira

• Norberto e Ela{ne
Kuhnen, com a 'filhaJuUa"
estão com os passaportes
'carimbados para/os Estados
Unidos" Muitos passeios!

, "

.'/

Saiu num

.jornal
"C 1

�..

S
�

. amo e e e InveJOso...... o

porque está na seleção, o Júlio
César quer ser mais frangueiro ,

que eu!." Rogério Ceni.

Dica de
sábado
Curtir os sertanjos
Alex & Willian, na

,

London Pub.

CASAMENTO O meu amigo·
Namir Prudv e sua 'Tamara trocam

alianças na mão esquerda, neste
sábado. Felicidades ao casal

AR CONDICIONADO

Fone: 3275-20041 www.belfrioarcondicionado.com.br

Rua B pIo do 81u Brancu, 804
Canir. I JmtiIuu dà 8ut

E-maU: florlda@'lOfl dl.com.1JrI
WWW.noradll.cum.br

3275 ...0393

Folocódromo
Quinta - feira, num tete-a - tete com

o dentista Jonathan H. Mandalho,
assinalou o desejo de disputar uma

vaga na Câmara deVereadores. E
também já levantou uma bandeira.
Vai lutar para que, no mínimo, 50%
das áreas verdes de loteamentos sejam
destinadas para praças públicas.

'

Filas.lilas
Dizem por aí que os cidadãos

,

continuam fazendo sacrifício para
se cadastrar junto ao Tribunal

Regional Eleitoral (TRE) nos quatro
,

cantos do Estado. Verdade seja dita:
a corte eleitoral não tem estrutura

adequada para resolver a questão
com rapidez. Com a palavra!

EVENTO Marcia Alberton (Episteme), no

Salão de Turismo em Sp, levando o nome de

'araguá aos grandes encontros

Dia do sim
Marcelo de Assis Pereira Wojcikowski, filho
de Dietrich e Rosângela de Assis Pereira

Wojcikowski,e Grace Kelly Blank, filha do meu

amigo Iaime Blank e Maria Odete Gramm Blank,
casam-se neste sábado, às 10h30, na Igreja
Evangélica Luterana Apóstolo Pedro. A recepção

. será no Recanto Turístico Pedra Branca.

Cola grau
A minha amiga, a

bela jaraguaense
Ana Lúcia Pedri;
cola grau hoje
pela Furb, no

curso de Nutrição.
Felicidades mil!

A melhor empresa com

as melhores marcas.

Projeto. Instalação. Manutenção

vo.- ......
-
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CRÔNICA
A VERDADE

SCRROEDER,ESClUTOR

Qual o sentido da verdade? O escritor mexicano Ignacio
Padilha parece mergulhar definitivamente nesta per

gunta em seu livro 'Amphytrion" onde as tênues linhas da
verdade e mentira ganham os contornos da dissolução da
identidade. Publicado no México (e na Espanha em 2000)
e lançado no Brasil.há uns três anos, o livro é um jogo de

espelhos que leva o leitor à beira da exasperação.
Aparentemente, tudo começa numa noite em que dois

desconhecidos apostam seus destinos e identidades numa

partida de xadrez num vagão rumo ao front da Primeira
Guerra Mundial. Thadeus Dreyer (que já perdera seus dois
irmãos mais velhos em guerras, e que foi praticamente
obrigado pelo patriotismo da família a encarar a guerra),
aceita o desafio proposto pelo guarda-chaves da linha Salz-

.

burgo-Munique,Viktor'T Kreschmar. Se Thadeus vencesse

a partida, Víktor tomar-se-ia Thadeus, e por consequência,
iria para uma das linhas de frente mais sangrentas da guer
ra, e Thadeus assumiria o seguro posto de guarda-chaves.
Mas caso Viktor tríunfasse.Thadeus teria que se matar ali
mesmo, no obscuro Vagão.

I
.

Thadeus vence, e tor
na-se um dedicado guar- .

da-chaves, mas sempre
obcecado com a morte,
não a sua, e "enquanto a

guerra durou, não houve
um dia em que o guarda
chaves não fosse à cidade
buscar a confirmação
definitiva de sua morte".

.

Logo chegam notícias,
Thadeus Dreyer toma-se um herói de guerra e galga postos.
cada vez mais poderosos. Desesperado, Viktor prepara um

atentado em 1933, e faz com que dois trens (num deles su

postamente estaria Dreyer) se choquem, provocando uma

inexorável massa de sangue e chamas. Franz, filho de Viktor

(que narra o primeiro capítulo), ao descobrir toda essa histó
ria, tenta de todos as formas se aproximar de Dreyer e quando
finalmente o encontra, o já general lhe faz umaproposta e no

vamente dois destinos são lançados sob o tabuleiro dexadrez.
.

No segundo capítulo, narrado por Richard Schley; des
cobrimos que estamos em páginas movediças e que nossos

olhos afundam em mentiras; acaso e enganos. Schley nos

mostra como o primeiro narrador cometeu erros crassos que
lhe custarão a identidade e avida E que a troca de identidades
em terras de gerações perdidas é não só um fato corriqueiro,
como necessário. No terceiro capítulo, aquele que pensávamos
ser o amante da mãe do primeiro narrador, é na verdade, o

grande manipulador e mentor de Thadeus Dreyer, mas é Em
ganado pela própria astúcia

Jáem 1989, Daniel Sanderson, umescritormedíocre, rece

be umaherançamisteriosa de um rico barão comquem joga
vaxadrez porcorrespondência, mas acaba caçado por figuras
Katkianas e, na sua ignorância, não descobre que o que só o

leitor pode perceber: que alguém será morto injustamente.
Todo o enredo nos leva aAdolfEichman, responsável pela lo

gística doextermínio de milhões de pessoas durante o regime
nazista Bom, vocês devem estar achando que revelei o livro
todo, mas não, pois o leitor é a grande peça do tabuleiro. E se

a cada dia ao acordarmos, temos de nos reconstruir para não
sermos fustigados pelo "anonimato da loucura', ler um livro.
"onde cada história e cada palavra levam irremissivelmente à
mentira" é uma tarefa para bons leitores. Se o título nos leva
a mitologia gregà: Zeus assume as feições do rei Amphitryon
para seduzirAlcmena, sua mulher, o livro nos leva às sombras

presentes em cada título dos capítulos e também na epígra
fe' de Fernando Pessoa: "Sinto que sou ninguém salvo uma

sombra/De um vulto que não vejo e me assombra".

Bom, vocês devem
estai' achando que
revelei o livro todo,

mas não, pois o

,
leitor é a grande

peça do tabuleiro.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Bebei tem cerca de sete anos de vida. Ela foi éncontrada sozinha
perambulando pelas ruas de Jaraguá do Sul. Agora, depois de receber

todo o tratamento veterinário, esta encantadora cachorra precisa apenas
de·um lar e de muito carinho. Os interessados devem entrar em contato

com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Norma não consegue resistir a Léo. Roni avisa

a Gabino que um grande colunista gastronômico
fará uma crítica sobre seu bar. Dulce tenta conquis
tar Douglas. Alice se desentende com Beto. Eunice
fica constrangida ao ver Ismael em um evento da

Liga da Família Carioca. Kléber e Olívia pedem para
Daisy telefonar para Fabíola e contar o que está
acontecendo com Gabino. Alice convida Eduardo

para dividir o apartamento com ela. Beto fica en

cantado com Daisy. William e Alice combinam de ir
à praia. Eunice se encontra com Ismael novamente.
Norma pensa em Léo. Fabíola chega ao bar e Roni
avisa que o crítico gastronômico está a caminho. Jú
lio comenta com Eunice e Zuleica que foi o único do
escritório que não recebeu convite para o casamento
de Marina. Apolônio chega ao bar e Roni e Gabino se

surpreendem com o comportamento do crítico. Pedro
e Marina chegam para o jantar oferecido por Wan
da. Norma fica na expectativa pela chegada de Léo.
Apolônio deixa o bar no momento em que os bo
linhos de Fabíola ficam prontos. Léo finge dormir

quando Norma o procura em seu quarto.

MORDE E ASSOPRA
Alice vai comprar cocada e humilha Guilherme.

Inês se irrita com a arrogância de Alice. Élcio aparece
na fazenda para ver Raquel. Xavier cruza com Élcio
vestido de Elaine voltando da fazenda de Abner e é en

ganado pelo farsante. Naomi apresenta Amanda para
Icaro. John e Cristian!Tcobram de Wilson informações
sobre Virgínia. Virgínia pede carona na estrada para
voltar a Preciosa. Celeste arma uma cilada para a

cunhada e Marcos flagra Josué no quarto com Natália.
Amanda acirra a inimizade entre as duas Naomis. Dul
ce e Guilherme vão buscar Amadeu no hospital.

CORDEL ENCANTADO
Padre Joaquim tenta falar com Timóteo e acaba

destituído da igreja. Miguézim devolve a tiara de Cris
tina a Augusto. Jesuíno e Dora ouvem Timóteo falar
sobre um ataque a Herculano. Herculano e Jesuíno

traçam um plano para resgatar Açucena. Augusto e

Maria Cesária se reconciliam. Timóteo manda Zóio
Furado capturar Virtuosa � prendê-Ia no quarto com

a filha. O falso cardeal de Seráfia chega a Brogodó.
\

Timóteo avisa a Açucena que Baldini irá buscá-Ia para
a cerimônia de coroação e noivado. Damião ouve Je
suíno dizer que vai atacar Timóteo.

VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

ANIVERSARIANTES
16/7 .Flávio Roters Talia I. Fischer João Paulo Rocha
Adelino D. de Jesus Gisela f. Siebert 17/7 .

Katia K. Kroeger
Adilson Suler Gustavo Gebauer Ademir Hintz Lucas P. do Amaral
Alan F. Garcia Gustavo L. Kasprissen Adriani Nicolletti Luiz F. Winter
Alido Sieverdt Jackson Balssani Adriano J. Blank Maitê S. Cardoso
Amanda Burger Jéssíca G. Rodrigues Alexandre A. da Costa Maria S. Kubnik
Anderson L. de Oliveira Jonathan M. Garcia Anderson Pires Marilene de Freitas
André L. Fallgater José A. Pereira Andre C. de Melo Melissa Obenaus
Andreia Fossile Laurindo Vieira Bruno H. Gerent Miguel Scholl

Angela M. Spézia Leonilda Milão Caio R. Kuster Natan V. Miotto
Bruna D. Serpa Luci Bertoldi Dilmar Oldenburg Natanael F. de Lima
Carmo Hening Marilene D. de Freitas Edir Carlos Krahn Nicole Pickler
Clair Meyer Marion Rikinn Eduardo N. de Souza Osnir Winter
Clara Stein Martin Schulze Ellen S. P. Hansen Paula V. Spredemann
Daniel P. Barros Maximiliano Rebelatto Flavio Knihs Renato Melchiptto
Doraci R. Welter Melania Krahn Gabriela B. de Lima Tamires Werbes
Estelita P. Pavanello Renato E. Pfiffer Gustavo R. Barabas Waltraudt Witthoft
Evanete Damaia Rodrigo Tunnermann Hilda Kreis Wilems P. Pinto
Fernando M. Welér Simone Uller Piazente Isolde R. Schurnke Willian Werbes
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Dos premiados criadores de
'Procurando Nemo', vencedores
do Oscar, o filme 'Os Incríveis' é
uma aventura repleta de muita
ação sobre a rotina de uma casa

cheia de heróis. Beto Pêra e a

mulher Helena estavam entre
os maiores do mundo, Salvando
vidas e combatendo o mal
diariamente. Quinze anos depois,
eles foram forçados a adotar
novas identidades e a se mudar
para o subúrbio, onde vivem como

cidadãos comuns com três filhos:
Violeta, Flecha e Zezé. louco para
voltar à ação, Beto tem a chance
quandO uma misteriosa ligação o

intima a comparecer a uma ilha
distante para receber uma missão
secreta. Ele logo descobre que só
umaJamília inteira de heróis será
capaz de salvar o mundo e impedir
sua total destruição. É diversão
garantida para toda a família.

Depois de arrebatar os leitores
com 'O enigma do oito', precursor
dos romances de aventura
e suspense engendrados em

meio a conspirações místico- .

religiosas -, a autora Katherine
Neville apresenta 'O Fogo', a

aguardada sequência deste
épico contemporâneo lançado
em 1988 e reeditado no início
do ano com grande sucesso.

Traduzido para 20 idiomas e por
mais de seis meses nas listas
dos mais vendidos dos EUA, 'O
Fogo' intercala a trajetória de
duas heroínas separadas no

tempo e no espaço, e unidas pelo
mesmo mistério: o paradeiro do
famoso xadrez de Carlos Magno,
desaparecido há mais de mil anos.

Participação de figuras ilustres
na trama, como lord Byron, Ali
Pasha, Mary e Peter Shelley.
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WINNIE THE POOH
Mais um dia a nascer no pacífico Bosque dos Cem
Acres. Esfomeado, Winnie the Pooh sai em busca de
um pouco de mel para enganar a fome. Ao encontrar
um bilhete de Christopher Robin, o ursinho entra
em pânico e, apesar das suas boas intenções, aca

ba por criar á maior das confusões ao convencer

os seus amigos Tigre, Piglet, Rabbit, Owl, Kanga,
Roo e Eeyore que Christopher foi raptado por um

monstro feroz. Persuadidos que têm de salvar o

companheiro em apuros, a luta contra o inimigo
imaginário prevê-se muito atribulada.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,

16h30, 19h e 21 h30) '.'

• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (19h15 e 21 h15)
• Transformers 3 - Leg (16h20)
• Carros 2 - Dub (14h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h, 18h30 e 21 h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,

16h20, 19h1 O e 21 h50)

• Ci_ne Garten 2
• Winnie The Pooh - Dub (14h30 e 16h1 O)
• Meia Noite em Paris - Leg (18h10, 20h10 e 22h10)

• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (13h20 e 15h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20 e 21 h15)

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h45, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (21 h30)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40, 17h40 e 19h40)'

• Cine Garten 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (18h50

e 21h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1 O.

e 16h)

• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20 e

21h30)

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

• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h10, 19h e 21h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (18h50

e 21h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h1 O e 1611)

• Cine Neumarkt 2
.

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -: Leg (13h30,
16h20, 19h10 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Carros 2 - Dub (13h45 e 15h50)
• Transformers � O Lado Oculto da Lua - Leg (18h1 O e 21 h1 O)

• Cine Neumarkt 4
··Cilada.com - Nac (14h, 16h40, 19h e 21h20)

• Cine Neumarkt 5
• Winnie the Pooh - Dub (13h e 14h30)
• Os Pinguins do Papai - Dub (16h1 O, 18h e 20h)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Namorados para sempre - Leg (13h20, 17h50 e 22h10)
• Meia noite em Paris - Leg (15h40 e 20h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(12h30, 15h20, 18h10, 21h e 23h50)

• Cine Norte Shopping 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(11 h55, 14h45, 17h35, 20h25 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h15,

16h05, 18h55 e 21h45)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (11 h05 e 12h45)
• Cine Norte Shopping 4
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (11 h05,

14h, 16h50, 19h35 e 22h20)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pingüins do Papai - Dub (11h20, 13h25, 15h35, 17h45

e 19h55)

• Cine Norte Shopping 6
• Cilada.com - Nac.(12h, 14h15, 16h25, 18h35, 20h45 e 22h55)
• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (11 h1 O, 13h35 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h30)

.Carla Bruni está
radiante com bebê.
A cantora e primeira-dama da França,
Carla Bruni, já não esconde mais a

gravidez, como antes. Agora, ela, que
espera um filho de Nicolas Sarkozy, se

diz radiante com a gestação. "É uma'
alegria surpreendente e inesperada",
disse. Por causa do bebê, Carla atrasou o

lançamento do quarto álbum da carreira.
O neném é o segundo filho dela e o

quarto de Sarkozy.

GeisyArr da
azescânda o

Ex-participante do reality show
'A Fazenda', Geisy Arruda deu
escândalo na internet por causa

.

de casaco supostamente roubado
durante uma balada, em São Paulo.
No entanto, a situação acabou

. virando um mico daqueles para
a própria. Depois de alardear e

xingar desde a casa noturna, do

qual Marcos Mion é sócio, até os

frequentadores, a peça de roupa foi
encontrada embaixo do sofá do
camarote onde ela passou a noite.

rracomarca

OS bastidores
Os bastidores da novela 'Cordel
Encantando' não estão muito amistosos.

Apesar de a trama ser um sucesso de
audiência, as 'gravações abrem caminho

para algumas brigas. Nesta semana, foi
a vez de Débora Bloch discutir com a

diretora Amora Mautner. O barraco teria
durado mais de meia hora e interrompeu
as filmagens. A atriz estaria enciumada
com o sucesso dos personagens de
Zezé Polessa e Marcos Caruso. Cauã

Reymond e Bruno Gagliasso também já
se desentenderam. I

Cláudia Leitte
•

paga um mico

Durante a final do programa 'Ídolos',
da Record, a cantora Claudia Leitte
acabou pagando um mico daqueles.
Ela utilizou o recurso do playback
e cantou apenas uma música ao

vivo. Com o recurso do fade out

(que faz o volume da música abaixar
aos poucos) evidente e a resposta
inesperada da plateia, Claudia
tentou seguir soltando a voz, mas o

microfone estava desligado, o que fez
ela cantar, sem ninguém ouvir. Houve
vaia por parte da plateia.

Cena de nudez
faz sucesso

O corpo em forma da atriz
Guilhermina Guinle foi um dos
assuntos mais comentados a

respeito da primeira semana de
'O Astro'. Além de deixar à mostra

uma tatuagem, ela apareceu
com os seios de fora na cena em

que sua personagem; Beatriz,
transa com Samir Hayalla (Marco
Ricca). Sobre isso, a atriz disse

que não tem problema em gravar
cenas ousadas, desde que sejam
relevantes no contexto da obra.

ÁRIES
Se você Quer evitar alguns aborrecimentos não se esqueça:
negócios e amizadenão se misturam. Boa fase para aumentar o

clima de cumplicidade e companheirismo na relação a dois.

TOURO
Tenha cuidado com a ansiedade. É melhor fazer as coisas
com mais calma. Há possibilidade de pecar pelo excesso

de otimismo ou ambição. Na área afetiva, a discrição será
valorizada.

GÊMEOS
Não deixe que a apatia ou a desmotivaçã:; tome conta do
astral. Novos horizontes estão se abrindo na área afetiva. É
tempo de dar um novo rumo à vida sentimental. Lute contra
o sentimento de impotência.

CÃNCER
É conveniente manter certo afástamento dos amigos
e protelar discussões importantes. Um astral leve e

descomprornssado há de marcar a vida amorosa. Aprenda a

selecionar as amizades.

LEÃO
Não alimente o clima de competição no ambiente de
trabalho. No romance, esta é uma boa fase para exercer

a independência, mesmo nas relações mais sérias. A

confiança é a palavra-chave para obter o sucesso.
.

VIRGEM
Não Queira fazer muitas coisas de uma só vez. A lua cheia

possibilita uma fase de grande renovação afetiva. O período
é crítico, mas também libertador.

LIBRA
Não abuse da sorte e evite Qualquer situação arriscada.
Há chances de unir o útil ao agradável no trabalho. A

novidade, a mudança e a descontração podem marcar a

vida amorosa.

ESCORPIÃO
Você vai perceber o quanto é difícil agradar a todos, por
isso, não tente satisfazer mais aos outros do que a si
mesmo. O desejo de ser livre pode predominar na área
afetiva.

SAGITÁRIO
Evite fazer promessas que não pode cumprir. Não é o

momento para fazer muitas coisas de uma só vez. Há
boas chances de iniciar Um novo romance agora.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com falsas promessas. Não é um bom momento

para correr nenhuma espécie de risco. Bom dia para
presentear a pessoa amada! Cuidado com o excesso de

confiança e de otimismo.

AQUÁRIO
Eis um bom dia para levar a sério as convicções, devendo ter
cuidado com a intolerância ou o fanatismo. O diálogo será o

maior trunfo na vida a dois.

PEIXES
O dia pede cuidado com imprevistos. Quanto mais
discreta for a atuação profissional, mais à vontade você
estará. Boa sorte para atrair a pessoa amada. Abuse do

magnetismo.
.
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A DEMOLIÇÃO
DAIGREJ

AParóquia Católica São Se
bastião iniciou em julho

de 1956 a demolição da Igreja
São Sebastião, para dar lugar
a uma nova edificação.

A Igreja São Sebastião, anti

ga Capela Santa Emilia, já havia

passado por uma ampliação
em 1926, quando passou a ter

a denominação atual. Não mais

comportava a comunidade

central do município e a Paró

quia não teve alternativa que
não fosse a demolição da anti

ga sede e construir urna nova e

maior. Os casamentos, missas,
batismos e primeira comunhão

passaram a ser realizados no

Salão Crísto-Reí, Alguns anos se

passaram até a inauguração da
nova sede; o que .aconteceu so

mente em 1962.

\
\

DemoUção
da Igreja São
Sebastião-

1956

Devem �asar as' prolessoras?
O deputado Marcos Konder encaminhou em 1927 um projeto de
lei para aprovação dos deputados estaduais onde argumentava
sobre a inconveniência das professoras primárias serem casadas.

Alguns artigos sobre o assuntoforam publicados em jornais do
Estado e o tema foi objeto de discussão por algum tempo. O

argumento é que sendo solteira, a professora teria mais tempo
para os trabalhos e atividades escolares, dedicando-se com mais

atenção na alfabetização das crianças. No Congresso de Ensino
realizado em Florianópolis no início de agosto de 1927, este tema

foi discutido por diversos pedagogos. A proposta foi considerada

inadequada e posteriormente não foi aprovada pelos deputados.

Aconteceu em 16 ele julho

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famíliaS
evoluindo .

. s. ,

Lunender30anos

O novo Pronto Socorro do Hospital e Maternidade São José é

inaugurado eml6_de julho 1988. 16 de julho a cidade é a capital
administrativa, contando com a presença do governador do
Estado 2001, Esperidião Amin Filho.

-FOTOSARQUrvO HISTÓRICO/PMJS.

Communico ao pablic
de Iaraguà e arredorest
que abri. nesta .localklade,
ao lado da casa commer- \

dai do sr. Willy Lagmnann
urna bem .montada L".
I '-'" onde se faz com
esmero e perfeição todos
os serviços do ramo, párarr .

�
AnUncio da Latoaria de

Freymundo Freygang, 1927

Concessão de terras pelo
governo do Estado
A concessão de terras pelo governo do Estado de
SantaCatarina a partir de 1889 era realizada pelo
Departamento de Terras. Até então a Monarquia
Brasileira destinava estas terras de diversas formas. Havia
urna diretoria em Blumenau que verificava as medições .

em Jaraguá e encaminhava para Florianópolis para os

procedimentos legais. AS terras na região das localidades
de Garibaldi, Rio Cerro, Rio da Luz, Barra do Rio Cerro, por
exemplo, possuem documentos de concessão do Estado
como primeiro ato de aquisição destes lotes. As pesquisas
podem ser realizadas tanto nó Arquivo Público do Estado
de Santa Catarina, quanto na Secretaria de Agricultura
- Diretoria de Assuntos Fundiários. Estes documentos
estão todos microfilmados e do microfilme podem ser

fotocopiados. Constituem fonte histórica importante
para localizar lotes, metragens de terrenos, primeiros
proprietários, local de instalação de famílias. Recentemente

estíve no Arquivo Público e verifiquei que estes processos
de aquisição de terras possuem documentos históricos que
auxiliam na reconstituição de informações de diversas
localidades de nosso município. Os lotes adquiridos
não eram pequenos, geralmente utilizados para a

. agricultura. Posteriormente sofriam desmembramentos
ou somente passavam para os filhos e netos;

Processo de concessão de terras a

José G8!lcho em 1907 na Linha Jaraguá

o melhor plano e saúde e vIver.

O seq �ndo m thor e Urllmed.
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Fim de semana, 16 e 17 de julho de 2011

Envelhecimento e

rejuvenecimento da

. população idosa
estimulam a criação

de novos negócios
voltados para a

terceira idade.
s oportunidades

egmentos, como

rismo, estética,
educação e

...,.,. tecnologia.
Páginas6e7
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Carraséo empresarial

",

Esses dias estava pesquisando preços
de tênis e, em cada loja que ia, era

surpreendido por aquela enxurrada de
vendedores. Não critico o atendimento

feito por eles, afinal, dependem
do bom atendimento e das vendas

para aumentar sua renda, mas essa

situação me fez lembrar da maneira

que algumas empresas aplicam
o sistema "recompensa/punição':
"desempenho bom/ruim': "erro/acerto"
e de uma história curiosa que meu

amigo Claudio contou. Na época ele
era gerente regional de processos de
uma empresa de grande porte e custei
a acreditar que algo como aquilo
açontecia, principalmente em uma

empresa daquele tamanho.

Samara, uma garota de origem
extremamente simples,
tràbalhava no

call center de
uma empresa
de grande porte.
Cotista, cursava

Administração e

estava no último ano

do curso superior.
Apesar de estar

na educação superior e ter

decorado todos os procedimentos
e padrões de atendimento,
era nova na empresa e ainda
tinha muito a aprender. Mesmo
sendo bastante dedicada, volta
e meia cometia alguns enganos
ou erros, ou perguntava coisas

que todos os outros já sabiam,
mas ela naturalmente não sabia por ser

nova ali. Também tinha alguns vicios de

linguagem e ainda falava outras tantas

coisas erradas.

Quando alguma destas coisas

aconteciam, o supervisor de Samara,
Adriano, tomava algumas atitudes
bem ... peculiares. Qualquer pergunta
simples era motivo para bullying,
chacota. Ela era remedada, chamada
de "burra" e "ignorante" com bastante

frequência. Pior, não bastasse ele

praticar os atos, o grupo também era

incentivado a praticar.
Samara não era a única vítima, mas

era a favorita de Adriano devido ao seu

perfil frágil e delicado. Qualquer um

da equipe que passasse por problemas
ou cometesse algum engano era alvo
do supervisor e as penas variavam de
acordo com o tamanho do problema
arranjado. Variava de ter que utilizar
o pior e mais antigo computador
da empresa por x dias, receber uma

salva de palmas pela sua "burrice" ou

erro etc. Samara, sensível, consentia
abaixando a cabeça, e após pouco
tempo não havia um dia que não
chorasse no banheiro ou nos corredores
da empresa.
Alguns meses passados, meu amigo
Claudio foi à empresa para uma visita
de inspeção técnica. Ao chegar no local,
encontrou Samara em um dos corredores,
soluçando e resmungando que não

aguentava mais trabalhar ali. Curioso,
antes de continuar a visita, levou a moça
a uma sala onde conversaram por duas
horas sobre tudo o queAdriano tinha

feito recentemente. Isso incluía suas

"estratégias" de crescimento da empresa,
os planos que Samara preparou no

lugar deAdriano para o crescimento da

empresa e o famoso sistema "recompensa/
punição" adotado

por ele.
Claudio, espantado
com tudo que
Samara falou e

com o afinco e

angústia que todas
as histórias foram
contadas, contratou

uma consultoria

para que fizesse
uma pesquisa de
clima com todos

para confirmar
a veracidade dos

fatos. O anonimato
e as entrevistas
individuais do

serviço revelaram

que o clima estava totalmente arruinado.
Todos tinham medo de errar, não se

sentiam confortáveis em nenhum
momento, não tinham vontade alguma
de trabalhar, vários já haviam pensado
em se demitir, mas não saíam por medo
de não conseguir uma recolocação.
O pior é que depois de ter ouvido
essa história, tomei conhecimento de
várias outras empresas (de grande
porte também) que praticavam
atos semelhantes para castigar os

funcionários, principalmente aquelas
que trabalham com metas. Receber uma

espécie de "troféu lambança", limpar
banheiros, fazerfaxina, utilizar ou vestir
acessórios inadequados etc. Atualmente,
por estas práticas terem se tornado

proibidas pela lei, o número de casos

reduziu significativamente,'mas ainda
existem.

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

.. Oratória
Período: 11 a 15/07111

.. 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

senac

ótimo no seu currículo
... Fotografia Digital

Período: 08/08 a 14/11/11

... Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho

Início: 15/08/11

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

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

75 mil bolsas de estudo no

exterior para pesquisadores
o governo federal vai oferecer 75 mil

bolsas de estudo para pesquisa e estágio no

exterior até 2014. O anúncio foi feito pela pre
sidente Dilma Rousseffdurante cerimônia de

entrega do Prêmio Anísio Teixeira, realizada
no Palácio do Planalto na' segunda-feira. A

premiação faz parte das comemorações dos
60 anos da Capes (Coordenação de Aperfei
çoamento de Pessoal de Nível Superior).

As bolsas farão parte do Programa Ciên
cias sem Fronteiras, que oferece aos estudan
tes a oportunidade de estudar nas melhores
universidades do mundo. As bolsas do pro
grama serão lançadas por meio de editais,
em que as universidades apresentarão pro
postas, e terão financiamento pela Capes e

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico).

O governo pretende que essas 75 mil bol-

sas atinjam o total de 100 mil, com a partici
pação do empresariado. "Temos o desafio de

, sensibilizar o setor privado para contribuir

para a formação de mais 25 mil estudantes",
disse a presidente.

O ministro da Educação, Fernando Ha

ddad, ressaltou que o crescimento do Brasil
se dará com a capacitação dos brasileiros em

todos os níveis.
Para contribuir para uma formação com

pleta da educação básica à pós-graduação, o

portal de periódicos da Capes oferece todo o

conteúdo da Enciclopédia Britânica Escola
Online para estudantes do ensino funda
mental de escolas públicas brasileiras. O con

teúdo pode ser acessado em computadores
localizados nas dependências das escolas

públicas. Mais de 27 milhões de alunos terão

acesso aos conteúdos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Inscrições abertas até o dia 29
(""'4 _ .

j
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as áreas ele
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cotaétcu» exterior

Na cidade de Iaraguá do Sul,
o Colégio Marista São Luís

- oferece vagas para os cursos

técnicos de Administração e de
Comércio Exterior. A emenda
das duas capacitações objeti
va atender as necessidades de
mercado, promovendo a quali
ficação profissional. Os interes
sados devem fazer a inscrição
até o dia 29 de julho.

Segundo a
. coordenadora,

Kelly Puccini, os cursos são des
tinados para quem deseja se tor

nar um profissional capacitado
e competente, aumentando as

chances de conquistar um bom

emprego e conhecimento espe
cífico na área escolhida. "A qua
lificação profissional em uma re

gião onde a cultura do trabalho
vale mais é' importante. É uma

alternativa economicamente vi

ável, pois o curso tem duração de
um ano e meio e lhe dará a baga-

\ gem necessária para encarar os

desafios do mercado".

Kelly reforça que os
_

cursos

técnicos possibilitam a contextu

alização do estudante em relação
às metodologias e tecnologias
utilizadas nas rotinas diárias de
urna empresa. Coletivamente, o �

método aplicado aumenta a qua
lidade nos serviços, produtos e

atendimento, permitindo maior'

competitividade e satisfação dos
clientes da empresa onde o alu
no está inserido.

"Todos os alunos estão inseri
dos no mercado de trabalho des
de o 10 semestre de curso. A pro
cura de profissionais formados é
tão grande que temos empresas
cadastradas em nosso banco de
dados, com vagas abertas e não

temos alunos para indicar", co

menta a coordenadora.
Os cursos foram criados a

partir de uma pesquisa realizada
entre empresários e profissio-

EDUARDO MONTECINO

Colégio "Marista ofel'ece vagas para quem deseja se apel'feiçoal" pl'ofisSionalmente

nais do mercado, além de alunos,
pais e colaboradores do colégio.
A pesquisa ouviu 626 pessoas no

início do ano de 2010 e obteve re

sultado positivo em mais de 80%

para o interesse na oferta de cur

sos profissionalizantes. "Foi im

portante ouvir das pessoas quais
áreas são carentes aqui na região.
Os cursos que ofertamos vêm su
prir a falta de mão-de-obra capa
citada nestas áreas".

Mais informações no Colégio
Marista São Luís, de segunda-fei
ra a sexta-feira, das 8h às 21h, ou

ligar no (47) 3371-0313. As aulas
iniciam no dia lo de agosto, no

período noturno.

Faculdade Jangada participa do Projeto Rondon
Já é a quinta vez que a Facul-

. dade Jangada de Iaraguá do Sul

participa do Projeto Rondon -

um trabalho de integração social
coordenado pelo Ministério da
Defesa com apoio da Secretaria
de Educação do Ministério da

Educação. Esse projeto promove
atividades voluntárias de univer
sitários visando aproximá-los da
realidade do país, além de con

tribuir para o desenvolvimento
de comunidades carentes.

Entre os objetivos está a ca

pacitação de organizações da

sociedade civil na defesa dos di
reitos de cidadania. Além disso,
a ideia também é preparar mais
voluntários para atuarem em

ações voltadas à administração
pública com a elaboração de

projetos que atendam à infra
estrutura municipal, em parti
cular nas áreas de saneamento

básico e de meio ambiente.
Criado em julho de 1967, o pro

jeto vem realizando várias ações
de cidadania, bem-estar, gestão
pública e desenvolvimento local
e sustentável pelo país. Ao longo

. .,

dos anos, houve um aumento da
área de atuação e muitas comu

nidades foram beneficiadas com

as ações dos diferentes projetos.
Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia,
São Paulo e Paraná estão entre os

estados beneficiados.
Nessa edição, a Faculdade Jan

gada participa com sete acadêmi
cos e dois professores na cidade de
Iranduba no Estado do Amazonas,

.

até o dia 25 de julho. Durante a es

tadia, serão realizados atividades
na área de educação, saúde, direi
tos humanos, esporte e cultura.
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Luiz Marins

�nho recebido vários comentá
.1 rios que falam de um verdadeiro

"apagão" da prestação de serviços. É
muito difícil encontrar prestadores
de serviços que façam seu trabalho
com competência, atenção, esmero.

Aqui vão alguns exemplos relatados:

"Comprei um ar condicionado
último modelo, de marca famosa. O
instalador joium desastre: quebrou
parte da parede; deixou sem fun
cionar o controle remoto; não tinha

ferramentas adequadas para fazer a

instalação". .

'11 pessoa que veio instalar o novo

sistema de alarme da minha casa

simplesmente não entendia nada
do que estava fazendo. Falava mal

da sua empresa O tempo todo. Dizia

que o equipamento apresentava de

feitos. Não trouxe escada para fazer
a instalação; Dois dias depois de ins
talado tive que chamar novamente

a assistência técnica. Veio a mesma
"

pessoa...

"O eletricista da firma que con-

APEVI
INSCRiÇÕES:

www.apevi.com.br
(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.brASSOCIAÇÃO OAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

redacao@ocorreiodopovo.com.br

tratei deixou o serviço pela metade.
Duas luzes simplesmente não acen

diam. Os fios ficaram aparentes,
quando o contrato pedia que fossem
embutidos. Ele culpava seu supervi
sor que não tinha comunicado nada
a respeito do contrato. Até hoje tenho

problemas com eletricidade graças
ao péssimo trabalho realizado".

"Contratei a confecção de um ar

mário embutido sob medida. O mar

ceneiro garantiu que entregaria em

três meses. Já se passaram seis meses

e o armário não está pronto. Cada
vez que reclamo, ele vem com uma

desculpa diferente. Não sei mais o

que fazer!"
'11s assistências técnicas da em

presa de TVe da empresa de telefonia
parecem gêmeas siamesas. Ambas
são uma piada. Não resolvem nada
e não cumprem prazo. Onde vamos

parar?"
Acredito que todos nós já passa

mos pela experiência de ser vítimas
de um mau prestador de serviços. O

o ..

apagão·· da

prestação de serviços

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRAnVAS

ANALISTA CONTÁBIL SR.
Vivência em obrigações aéessóriais (DCTF, Dacon,
Sped Fiscal etc), apuração de tributos, contribuições
estaduais e federais.
ANALISTA CONTÁBIL
Vivência em PIS e COFINS.

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

Massaranduba.

ANALISTA FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência

. na área financeira, cobranças.
AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando
superior ou completo,
CRONOANALISTA

ESCRITURÁR.IO FISCAL
Desejável vivência. Cursando ou Completo Ciências
Contábeis..

FATURISTA

Desejável vivência com emissão de notas fiscais
eletrônica

TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo, áreas afins.

VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

ANOS

produto é excelente, a marca famosa
e a venda cheia de promessas. Chega
o momento da instalação e é sempre
um desastre!As empresas alegam que
a instalação é terceirizada. E o que o

cliente tem com isso? São desculpas e

mais desculpas, todas esfarrapadas e

que demonstram um verdadeiro des

prezo pelo cliente após a venda.
É preciso que as empresas com

preendam que não adianta ter um

produto excelente se a prestação de

serviços for ruim ou se a assistência
técnica não funcionar. Os prestado
res de serviço alegam que não são
treinados pelas- empresas, que não
recebem informação correta, que não

dispõem de ferramentas adequadas.
Um culpa o outro e o cliente vai para
o final da fila.

Temos que enfrentar para valer
esse ''apagão'' e fazer o que for ne

cessário para atender bem o cliente
durante toda a sua experiência com

nossa empresa.
Pense nisso. Sucesso!

PROGRAMA SEBRAE MAIS -

ESTRATÉGIAS EMPRESARIAS
Data de início do Programa: 26 de julho de 2011
Horário: 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min

Instrutor: Carlos Alberto Karam
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Parceria SEBRAE - APEVI

HP-12C

.

Data: 19, 21, 26, 28 de julho e 02 e 04 de agosto de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Aimoré Woleck
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Data: 18 a 21 dejulho de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Adriana dos Santos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

NEGOCIAÇÃO COM FOCO EM RESULTADO$
Data: 26 a 29 de julho de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Cristiano Pedrolli de Ramos

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO
DE VENDA PARA INDÚSTRIA
Data: 26 a 29 de julho de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutor: Claudeson Hornburg

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

APOIO: .,

�� Católicae,
Santa Catarina

e-
cenuc l"InlVerslt,ánQ
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Contabilidade
Consufto(la �rlal

.,.....

TÉCNICASI (ooRDENAÇÃO
AJUSTADOR MECÂNICO
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em implantação de ISO, processos de docu
mentação, gestão em geral na área da qualidade.
ANALISTA DE ENGENHARIA 1NDUSTRIAL
Vivência na área de costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando. Engenharia Têxtil ou áreas afins.

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO / MODE

LAGEM

Desejável cursando ou completo superior em Moda
ou área afins.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÂO
Vivência na área. Desejável NR-lO.
ENCARREGADO DE CORTE / ESTAMPARIA

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Desejável vivência na função. Graduação Completa.
Pós-Graduação na área de Segurança doTrabalho.

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

liderança
FRESADOR MECÁNICO/FERRAMENTEIRO I CNC
Vivência na função.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponível
de horários.

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

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

alinhamento.
MESTRE DE OBRAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / ALMOX.ARI-

ESTAGIOS OPERADOR DE SERRAMECÂNICA
OPERADOR DE CORTE LECTRA

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDADO

PINTOR INDUSTRIAL / PISTOLA

PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Figueira.
PRENSISTA

SERRALHEIRO

TALHADEIRA

ZELADOR(A)
Para atuar na Ilha da Figueira.

_
COMERCIO EXTERIOR OU ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Té'CNICO MECÂNICA, ELETROMECÂNICA,
ELETROTÉCNICA
Para atuar em Schroeder

OPERACIONAIS
FADO

Desejável vivência no almoxarifado, possuir curso de
empilhadeira.
PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, HTML, Javascript, SQL,
Orientação Objecto.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência na função.
SOLDADOR/MONTADOR

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

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

Desejável liderança de equipe. Fluência em Alemão.

TÉNICO EM ELETRÔNICA
Cursando técnico ou completo, Desejável vivência
na função
TÉCNICO ELETROMECÂNICO
TÉCNICO MECÂNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

AJUDANTE CARGA / DESCARGA

ALMOX.ARIFE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

CAIXA TÉCNICO SEGURA O TRABALHO

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

Interessados'encaminhar CV para
cherli.manske@grupometa.com

CONFERENTE
Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual

ESTOFADOR

ESTOQUISTA
ENCANADOR

FRENTISTA

JARDINEIRO

LAVADOR DE VEICULOS
Necessário possuir CHN

MOTORISTA
CNH De E. Possuir curso Mopp ..

MARCENEIRO

OPERADOR DE CALDEIRA
-

Vivência na função e tratamento de ETA e ETE.

� BREITHAUPT
fi 1 9 2. 6.

A META RH em parceria com a rede Breithaupt
contrata para início imediato:

• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
• ESTOQUISTA

li � .. " ,,� lO , .' I' OI OI " � .. oi li ..
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Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

Associativismo Empresarial
1\ Ta nossa r�gi�o nos ,depa�a-1 V mos com inumeras aSSOCla

ções e organizações que contam

com participantes que auxiliam
na estrutura social e econômica
da sociedade, a exemplo de:

a) Associação de profissionais
(médicos, dentistas, advogados,
engenheiros, contabilistas, etc.);

b) Sindicatos de profissionais,
de empregadores e de emprega
dos; e

c) organizações não governa
mentais nas áreas da saúde, edu

cação, cultura, etc.

Mas nesse estudo cingimo
nos a Acijs (Associação Empre
sarial de laraguâ do Sul e Apevi)
Associação das Micro e Pequenas

Empresas do Vale do Itapocu.
Pessoalmente, em função

da mentalidade aberta da em

presa em que trabalhamos por
muitos anos, pudemos sentir a

necessidade da empresa de par
ticipar de inúmeras associações,
exatamente para poder auxi
liar na definição de padrões e

influenciar regulamentações
governamentais de interesse da

empresa. Na realidade todos os

setores, produtos e serviços es

tão sujeitos a normas, padrões
e regulamentações, que impac
tam nos custos e estratégias
das empresas, vejam-se alguns
exemplos:

• telecomunicações (tecnolo-

gia); normas de geração, trans

missão e distribuição de energia
elétrica;

• adequação de normas IEC,
Nema, padrões Inmetro, etc.;

• adequação de normas sobre

alimentos;
• regulamentação de normas

de uso do solo;
• regulamentação sistema fi

nanceiro, etc.

O associativismo permite que
empresas que exerç.am a mesma

função possam combinar seus

conhecimentos para melhorar e

criar um mercado maior e mais

organizado.
A Acijs e Apevi funcionam

como associação, não somente

para reunir esforços, vontades
e recursos com o objetivo de su

perar dificuldades, resolver pro
blemas, otimizar e aproveitar
oportunidades e gerar beneficios
comuns de empresas (micro, pe
quenas, médiase grandes), mas

também prestar inúmeros serui
ços para os associados. Destaca

mos entre os serviços os de cria

ção e coordenação de Núcleos

Setoriais, que vem a se constituir
em forte alicerce para o desenvol
vimento econômico da região.

Os núcleos permitem apri
morar métodos, gestão, negó
cios e desafiar o profissional
por meio de troca de experiên
cias em determinado segmento

e a aprimorar e otimizar o seu

negócio. Ajuda a formar empre
endedores, líderes e aprimorar
o conhecimento de negócios fa
miliares.

A realidade é que hoje, com

a terceirização, quarteirização
e acordos. operacionais, o ato

de conversar ou discutir os pro
blemas torna-se fundamental e

pode trazer vantagem competi
tiva para as empresas e ao seg
mento.

Relacionamos abaixo os nú
cleos de diferentes atividades que
funcionam sob coordenação da

Acijs/Apevi em laraguá do Sul,
podendo ser criados outros por
solicitação de seus associados:

• Núcleo d� Construção Civil ,

• Núcleo de Cabeleireiros Profissionais
• Núcleo de Panificação e Confeitaria

,
• Núcleo da,;H6spitalidade ,

• Núcleo de Gestão e Qualidade
• Núcleo das Concessi. de Veículos
• Núcleo de Automecânicas,

Aprendemos participando
em entidades:

• a depurar nossa capacidade
de comunicação, especialmente
de ouvir e de falar;

• a aprender a respeitar o

ponto de vista dos outros, e pro
curar um consenso sobre algum
probkm�

,

• a gerar líderes em nossas

.. Núdéo '(te Segur:(e Saüdê 80 1rabalhd'
• Núcleo de Postos de Combustíveis
• Acomac - Associação dos Comerciantes de Mat de

Construção de Jguá e Região
• Núcleo de Facções.

.

• Núcleo de Gastronomia
• Núcleo de Farmácias de Manipulação

I

� N'tídeo' de HesJ;mnsabilidaàe Sociâ1 Emprésartâl'
• Projeto de Competitividade Metalmecânica - Jguá do
Sul e Região
• Np.deo das Trqnsportadoras
• Núcleo de Metalinecãniéa
• Núcleo de Jovens Empreendedores
• Câmara da Mulher Empresária

empresas, através da manifesta
ção e convívio com lideranças de
outras empresas.

O associativismo toma-se um

meiopara compreendermos melhor
não só os problemas econômicos,
mas também os sociais e comuni

tários relacionados à saúde, segu
rança, educação, etc, e do que está
acontecendo e como os problemas

podem ser resolvidos e/ou encami
nhados para serem resolvidos. Além

disso, nos propicia um conhecimen
to dos impactos que nossa empresa
sofrerá e que providências deverão
tomarpara reduzir os seus riscos, no

caso de introdução e/ou alteração
de normas ou regulamentações de
ordem institucional.

Concluímos que todos alme-

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Copeiro (a)

jamos: deseja, pois segundo Gandhi, cada
• uma vida melhor; um de nós deve ser parte da mu-

• um mundo melhor; e dança que queremos ver no mun-

• deixar um legado, de um do. Reconhecemos que, nem tudo o

mundo melhor do que aquele que se enfrenta pode ser modifica
que encontramos. do, mas nada pode ser modificado

Participar em entidades - asso- até ser enfrentado. E as mudanças
ciativismo - permite que cada um somente serão duradouras se gera
de nós contribua um pouco mais . das pela troca de ideias, e não por

para melhorar o mundo que se imposição ou revolução.

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!

O HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de Limpeza

Fone para contato: (47)3274-5000 .

Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de in

scrição no setor de Recursos Humanos do Hospital São José,
das 07h30min às 17h.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
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Crescimento e rejuvenescimento da população idosa
abre caminho para projeção de' negócios criativos

Tão é simples encontrar quem
se preocupe em descobrir o

..

que quer o consumidor da Ter
ceira Idade. Achando que se trata

de um mercado restrito, a maio
ria dos empreendedores se limita
a adaptar, para esse grupo, pro
dutos e serviços que já existem.
Ou a cumprir a lei, criando caixas

preferenciais, por 'exemplo. Mal
sabem eles, que o público com

mais de 65, anos deixou de ser um

, mercado potencial para se tornar

real: a população idosa não só está

crescendo, como envelhecendo
melhor; E, de olho nessa tendên
cia' o pulo do gato está em pensar
negócios criativos e inovadores

para o grupo, garantem especia
listas em marketing e varejo.

As oportunidades são inúme
ras e englobam vários segmen
tos, como turismo, estética, edu

cação e tecnologia. A indústria

brasileira de cosméticos já tem

xampus próprios para cabelos
envelhecidos e grisalhos, mas

não para realçar os fios brancos.
Abrir um hotel apropriado para
o estilo de vida dessas. pessoas
também node ser um bom filão.lf'
E que tal desenvolver aplicativos
para celulares e produtos eletrô
nicos com interfaces mais sim

ples, com comàndo de voz?

Segundo o consultor Marcos

Morita, especialista em estraté

gias empresariais, não importa
qual seja a escolha do empreen
dedor que deseje investir na área:
assumir um posicionamento ge-

'nérico diante desse novo grande
público pode ser um tiro no pé.

- Como há diversos grupos
de consumo dentro dessa ca

mada da população, a tendência
nos próximos anos caminha para
uma maior segmentação do mer-

cado. É preciso definir um públi
co-alvo e identificar onde ele está
- diz Morita, para quem Q pro
cesso reserva muitas surpresas.
- O estereótipo que muitas pes
soas têm em relação aos idosos

será, aos poucos, desmistificado.
Tudo porque quem já entrou

na faixa dos 60 anos dificilmente
traz características semelhantes
às dos seus avós. Segundo dados

preliminares do Censo 2010, do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a população
com mais de 65 passou de 5,9%,
em 2000 para 7,4% em 2010 -

crescimento motivado pelo de
clínio do nível de fecundidade
associado ao aumento da expec
tativa de vida, o que não chega a

inverter a nossa pirâmide etária,
mas mostra que, até 2050, o nú
mero de idosos vai crescer e mui
to no país.

FOTOS DIVULGAÇÃO

'Gente que é tão capaz hoje quanto era ontem'
Segundo Marise Ugalde, pro

fessora de comportamento do
consumidor da Escola Superior de

Propaganda e Marketing (ESPM
RS) e consultora em marketing
de varejo, os representantes desse

grupo estão envelhecendo tão in

teligentes, capazes e inovadores

quanto eram quando jovens.
- É um público que gosta

de lazer, aprecia carros novos e

não abre mão de viajar, por ex-

emplo. Por isso é tão importante
pesquisar motivações individuais,
atitudes, e estilos de vida. Já as mu

danças físicas, mentais e sociais

que acompanham o envelheci
mento trazem desafios para as

empresas que desejam apostar no

segmento, que quer ser bem aten

dido, sem ser tratado como inca

paz - resume Marise, que aponta
alguns cenários promissores no

varejo e no ensino. - É preciso ir

além da personalização do atendi
mento e da adaptação das lojas.
No ensino, há mais a ser feito do

que criar cursos ocupacionais.
.Como são raros os exemplos de

empresas que pensam fora da caixa
em relação a esse público, largam
na frente as que já entenderam a

importância de usar seus centros de

pesquisa para criar soluções temáti
cas e criativas, como a Natura, de

, cosméticos; Tecnisa, de construção

civil; e CVC, de turismo.
Na Tecnisa, um grupo multidis

ciplinar formado por professores da
Universidade Federal de São Paulo

(Unifesp), arquitetos, engenheiros,
geriatras e terapeutas ocupacion
ais procurou entender as neces

sidades dos idosos antes de criar

empreendimentos inclusivos para
eles. Rampas, escadas submersas

para facilitar o acesso às piscinas,
'pisos antiderrapantes e portas mais

largas são algumas alterações que
podem ser conferidas no edifício

Acqua Play, em Santos.
- Atitudes que incluam o

idoso representam uma mudança
de cultura na construção civiL O
estudo serviu para entendermos

que um prédio pode incluir esse

público e, ao mesmo tempo, agra
dar pessoas de outras idades - diz
a arquiteta Patrícia Valadares, ger
ente de Projetos da Tecnísa,
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DIVULGAÇÃO

Desafio.é estarperto do cliente
Entender como essa faixa etária pensa é essencial

para criar novas soluções e melhorar o atendimento

Apesar de a oferta de produtos
e serviços direcionados para

a Terceira Idade ainda ser pe
quena, diante do tamanho desse

público, a preocupação em co

nhecer seus hábitos já começa a

se incorporar às empresas mais
antenadas.

Um dos reflexos dessa movi

mentação é o projeto "Peritos da
Terceira Idade", da Shopper Expe
rience, empresa de pesquisa que
atua em diferentes segmentos do

varejo por meio dó método "clien
te secreto", em que pessoas são

recrutadas para analisar, anoni

mamente' o atendimento de um

determinado estabelecimento.

Empresa
cria projeto

O objetivo é ajudar organiza
ções que lidam com essa faixa etá
ria - como bancos, companhias
aéreas, hotéis, varejo têxtil e su

permercados - a aprimorar seus

serviços. Para isso, a Shopper tem

aumentado sua base de "clientes

secretos" com mais de 60 anos.

- Hoje, de 20 mil pessoas
cadastradas no nosso banco de

dados, 7% são da Terceira Idade
- explica a presidente Stella Sus
skind. - Começamos a observar

que, nos relatos de pesquisado
res sêniores, palavras como in
visível e descaso se repetiam. Ou

seja, o atendimento ao idoso, de
forma geral, tende a ser negligente
e desrespeitoso. Foi quando pen
sarnos em criar um projeto ca

paz de mostrar aos empresários
os problemas causados por um

atendimento equivocado.
Na opinião da executiva, o

novo desafio do varejo é identi
ficar não só as principais falhas
de atendimento, mas também as

oportunidades de melhoria.
- Ao compreender os anseios

do cliente da Terceira Idade, o em

presário pode reduzir as perdas
nas vendas atuais, além de ante

cipar produtos e serviços que pos
sam potencializar seu desempe
nho no futuro - diz StelIa.

Para Marcos Cavalcanti, co

ordenador do Centro de Refe-

rência em Inteligência Empre
sarial (Crie), da Coppe-UFRJ, o

caminho para conseguir isso é,
não tentar adivinhar o que este

público deseja. É preçiso estar

próximo do cliente e construir
uma relação de cumplicidade e

confiança com ele, garante:
- Se pensarmos em qual

quer área, o mercado já existe, só
não está explorado. Como o tu

rismo: o público com mais de 65
anos é o que mais cresce, mas as

operadoras, hotéis e empresas de

transporte ainda não se deram
conta disso.

A CVC não só já percebeu,
como também tem usado essa

tendência a seu favor. Ao longo
do ano passado, a operadora em

barcou mais de 100 mil pessoas
com mais de 60 anos em viagens
nacionais e internacionais. Pú
blico que corresponde, hoje, a

cerca-de 20% do volume anual de
seus passageiros.

- Descobrimos que são pes
soas que não abrem mão de viajar
com assistência e conforto. E por

-

terem mais tempo para desfrutar

do lazer, preferem fazer viagens
mais longas, fora da alta tempo
rada - diz o presidente Valter Pa
triani. - Como um dos destinos

preferidos é a Europa, criamos
uma programação com mais de
20 roteiros com acompanhamen
to de guias de turismo capazes de

ajudar não só com o idioma, mas

também no momento de ir às

compras ou a um restaurante.

Já a Natura realiza levan-
tamentos constantes tanto

técnicos quanto de hábitos de
consumo - para lançar novos

produtos sob medida para mu

lheres maduras.
- A falta de produtos para re

giões do corpo que ressecam mais

rápido com o avanço da idade,
como pés e cotovelos, é uma for
te tendência - revela Alessandro

Mendes, gerente de Desenvolvi
mento de Produtos. - Trabalha
mos para diversificar cada vez

mais as opções para esse grupo.

Investimento na produção de cosméticos
sob medida para mulheres maduras
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Até que en im, pedido de

patente será in ormatizado
Confira as etapas do processo de
necessário para a proteção de uma

nova ideia �e surge no mercado

Tudo começa quando alguém
tem uma ideia tão boa, mas

tão boa, que precisa ser prote
gida para

-

que outras pessoas
não a copiem. E não importa se

estamos falando de um produto
ou um processo. O caminho para
que a invenção não seja explo
rada indevidamente é o mesmo:

tem início pelo pedido de con

cessão de patente e termina com

a sua aprovação ou negação.
Apesar de ter fama de bu

rocrática e demorada, essa tra-
.

jetória não é tão complicada
quanto parece, garante Júlio
César Moreira, diretor de Pa
tentes do Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI),
autarquia ligada ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria

iI.

e Comércio Exterior, com sede
no Rio. Basta conhecer e acom

panhar, de perto, suas etapas,
diz. A primeira consiste na ela

boração de um relatório que
descreva as características da

criação do inventor. Disponível
na internet, o modelo do docu

mento, deve ser entregue pesso
almente ou pelo correio.

- Em breve, nós teremos um

sistema informatizado
_

que vai

permitir enviar os pedidos pelo
site - informa Moreira, esclare
cendo que há dois tipos de pa
tentes. - Existe a de invenção,
que reconhece a aplicabilida
de de um produto ou processo
novo; e o modelo de utilidade,

.

que prevê a melhoria de um ob

jeto já existente.

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está
seleciunalldo Pessoas com Deficiência (PCO).
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ANALISTA CONTÁBIL SÉNIOR - Desejável Ensino superior
completo em Ciências Contábeis. e vivência em obrigações
acessórias, apuração de tributos e contribuições estaduais
e federais.

ANALISTA DE IMPORTAÇÃO - Desejável ensino superior
completo em Comércio Exterior, inglês fluente e espanhol
básico.

ASSISTENTE DE VENDAS INTERNO - Desejável ensino supe
rior em andamento. Irá atuar com atendimento a clientes.

ATENDENTE/AUXllIAR DE ESCRITÓRIO- Desejável ensino
médio completo, para atuar no bairro Jaraguá Esquerdo.

.

AUXILIAR FtNANCEIRO - Desejável ensino superior em anda
mento ou completo, conhecimento em Word, Excel e na área
administrativa financeiro.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Desejável ensino médio comple
to e conhecimento com informática básica.

ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR - Desejâvel ensino su

perior em andamento para atuar na cidade de Guaramirim.

FATURAMENTO - Desejável ensino superior em curso e vivên
cia com notas fiscais. Para atuar na cidade de Schroeder.

RECEPCIONISTA - Desejável ensino médio completo.
SECRETÁRIA - Desejável ensino médio completo e disponibi

lidade para atuar no segundo turno.

período de análise, por sua vez, ..- Também estamos erian
pode durar de seis a dez anos'; do acordos de cooperação com

dependendo da complexida- institutos internacionais de
de do projeto. Nessa fase, três propriedade intelectual, Atra

critérios principais são obser- vés do Prosur, per exemplo,
vades: se é llQVO, não óbvio e escritórios de nove países da
economicamente viável. América do Sul vão compar-

._, 'Esse tempo varia muito. tilhar processos de pedidos
Projetos de inovação mecãni-. de patentes que tenham sido
ca §ão analisados níats.rapida- apresentados em-dois ou mais
mente do que os da área tec- territésíoa A ideia é .que, os

"

rtol6gíca e· farmacêutica, por
.'. examiJiadores dos países .en

exem;p,IQ. Também priorizamos�' :volvido�· troquem informações
pedidos que podem fi_çaç obso Ievªntes Rara" . ecísão finai
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Desejável ensino fundamental
cursando. Não é necessário experiência.

CARPINTEIRO - Para atuar com construção civil.
COSTUREIRA - Para atuar em Corupá, desejável conhecimen

to na função.
ENCAIXADOR - Para atuar com moldes na área têxtil. Desejá

vel conhecimento com informática.
ENCANADOR - Desejável vivência na função e ensino funda-

mentaI em andamento.
FRESADOR - Desejável vivência na função.
LEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possui carteira

.

de habilitação categoria AB.

PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em an

damento e vivência na função.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
PROGRAMADOR DE MALHAS - Não é necessário experiência,

para atuar no ramo têxtil.
•

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência
na função.

OPERADOR DE �OGíSTICA (EXPEDiÇÃO) - Desejável vivência
na função. ,

OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável vivência na função e

conhecimento no processo de tratamento ETA/ETE.
OPERADOR DE CAIXA - Desejável vivência na função
MARCENEIR.O - Desejável vivência na função. Para atuar no

bairro Centenário.
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Vagas para ambos os sexos.
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SERVENTE DE LIMPEZA - Para os bairros Centro, Rau, Czer
niewicz.

SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento,
para atuar com calhas.

SERRALHEIRO - Desejável vivêncla na função. Para atuar no

bairro Centenário.
SOLDADOR - Desejável vivência com na função.
TORNEIRO CNC - Desejável conhecimento na função.

AJUDANTE DE ELETRICISTA - Desejável conhecimento na área
elétrica e curso de NR10 .

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico de eletrome-

cânica, ou eletrotécnica ou mecatrônica em andamento.

CRONOAN'AUSTA - Desejável vivência na função.
ELETRICISTA - Desejável curso de NR10 e vivência na função.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na

área.

ANALISTA DE VENDAS - Desejável vivência com atendimento
ao cliente, cotações, política de vendas, e margem de lucro.

VENDEDOR - Desejável vivência na função e disponibilidade
para atuar em horário de shopping.
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� < ç:ontra.tam�s pr��tssion,ais de todos os níveis '�' esco.laridades para todos os. cargos e segmentos da indús�ria' e do comerem. ..'
Traga ·seus 'documentos à venha realizar seu cadastro conósco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 18h - sem fechar para o almoço.
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ROMEO PIAZERA

JÚNIOR, ADVOGADO

Na época do governo Lula, o

slogan do seu governo era

"Brasil um país de todos", Sabe
mos, todos, que entre o desejo
manifestado com a adoção deste

slogan, e a prática que se obser
vou nos oito anos de mandato

daquele presidente como "nun
ca antes na história deste país"
haverá outro, a distância se fez
sentir abissal. Que o digam os

amigos (mui amigos e compa
nheiros) do ex-presidente, que
montaram um verdadeiro balcão
de negócios no Planalto, de fazer

inveja até mesmo aos mais com

petentes mercadores da época
em que Constantinopla era o

centro do comércio daquilo que
se conhecia mundo.

VIrada a página do governo Lula,
Já no governo da presidenta Dilma,
esta passou a adotar como marca (e
slogan) do seu governo, a expressão
que diz "Brasil- um país rico é um

país sem miséria". Quando do seu

lançamento, em fevereiro deste ano,
inclusive chegou-se a afirmar que
este slogan seria uma evolução do

slogan do governo Lula.
É de se perguntar: de qual mi

séria a presidenta Dilma estará
falando? Será que é apenas a que
se refere à carência de alimentos

que se faz sentir nas incontáveis
mesas de famílias brasileiras? Ou

PONTO DE VISTA
JII'

P IS IA!
evolução do slogan do governo
do seu antecessor, deverá ter a

coragem de enfrentar todas as si

tuações que realmente impedem
que se tenha educação, saúde e

segurança como desejados pela
sociedade. Tem de tocar o dedo
na ferida, identificando erros,

para que possam ser corrigidos,
cobrando dos seus agentes, in
clusive políticos, uma postura
ética e de respeito ao mandato

para o qual foram eleitos.
Promovendo uma radical

luta contra a corrupção e a san

gria dos cofres públicos, doa a

quem doer. Não existe mágica a

ser feita. Existem ações que uma

vez implementadas poderão ser

notadas e absorvidas pela socie

dade, de que realmente o gover
no pretende um país rico, sendo

que para isto é necessário fazer
a lição de casa. Não roubar, não

corromper, não se deixar ser' cor

rompido, buscar pela aplicação
firme e justa da lei...enfim, tudo
o que todo mundo já sabe.

Resumindo, um país rico é um

país que cuida dos seus como pais
atentos e diligentes, com amor e

firmeza, cuidam dos seus filhos,
afagando-os quando necessário,
e também punindo-os, ,quando
indispensável. Não existe milagre.
Existem ações a serem feitas.

a miséria adotada como inspira
ção no slogan do seu governo, al

cança outras carências tais como

educação, saúde e segurança?
Nos parece óbvio que uma po

pulação de famintos, alguns até
mesmo em condições de completa
miséria alimentar, não pode pensar
em atendimento a outras espécies
de carência. Isto é óbvio, pois sabe
mos que a sensação de fome provo
ca e desperta os impulsos mais im

previsíveis nas pessoas, chegando
em alguns casos até'mesmo a pro
vocar atitudes animalescas e bes
tiais, naqueles que buscam saciar a

sua fome, bem como da sua famí
lia. Isto é absolutamente natural. É
questão de sobrevivência!

Ocorre-nos que não nos pa
rece razoável imaginar que um

país possa se tornar rico sem que
se atinja e sejam saciados os de

sejos e necessidades com educa

ção, saúde e segurança (de quali
dades). Uma vez atendidas estas

necessidades, as oportunidades
de desenvolvimento sadio da

população, com geração de em

pregos, progresso social e eco

nômico, etc., passam a ser meras

consequências.
Portanto, caso o governo re

almente acredite no slogan que
serve de marca para o seu go
verno, e que acreditou ser uma

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE

RECUPERAÇÃO �E ÁREA DEGRADADA

Carrocerias Argi Ltda, CNPJ 83.441.428/

0001-05 torna público que está requerendo
à Fundação Jaraguaense de MeioAmbiente

(Fujama) a Autorização para execução de

Plano de Recuperação de Área Degradàda,
localizado na rua Enrico Fermi, 113 - São

Luis, Jaraguá do Sul/SC.
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OBrasil já não é um país de

jovens. Estamos com uma

grande população de idosos, e o

que me preocupa é o desprepa -

,

ro das famílias e dos governan
tes em relação aos cuidados da
vida diária e vida prática.

A geriatria, que trata da saú
de global do idoso, conta com

ótimos profissionais, mas são

poucos diante das necessida
des existentes. Acredito que
seria de suma importância
investir niais em gerontolo
gia, que é o estudo das etapas
do envelhecimento, e iniciar
um trabalho preventivo em

todo Brasil, com o objetivo de

oportunizar a todos uma vida

saudável, com alimentação

adequada, exercícios físicos e

acompanhamento psicológi
co, bem como, ensinamento

espiritual para que o indiví
duo viva uma vida plena de
saúde física, mental e espiri
tual, chegando à "feliz idade"
mais confiante. Sim, se você
for tratado em todas as fases
do seu desenvolvimento, cer

tamente chegará à terceira
idade com um adjetivo mais

bonito, e ao invés de idoso ou

idoso, será chamado assim:
"olhe ali aquele senhor ou

aquela senhora de feliz idade".

Ildelaid.e Brunhilde
Dornbusch Ender,

aposentada (hUp:/1
laede-laede.blogspof.com)

A Câmara de

Vereadores tem uma

linha especial para

atender você. Ligue
grátis ou acesse nossa

página na internet e

mande seu recado.

Com sua participação,
construíremos uma

Guaramir/rrl caoa vei '

Informa abertura de processo seletivo

,Área/ Requisito Inscrições e informaçõesCidade

Por meio do site até dia

22/07
RECEPÇÃO - GUARITA/ESTACIONAMENTO: VAGA JARAGUÁ
DIRECIONADA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DO SUL

Ensino fundamental completo; Experiência no

atendimento ao público; boa fluência verbal e senso

de organização;
Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Banco dé

Talentos
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Epagri pesquisa
palmito juçara
Cultivo pode garantir segurança aos

agricultores ao dar variedade à colheita

JIlRAGUÁ DO SUL

DA REDAÇÃO

QengenheirO agrônomo, pes
quisador da Epagri (Empresa

de Pesquisa Agropecuária e Ex
tensão Rural de Santa Catarina),
Adernar Brancher, esteve em Ia
raguá do Sul nesta terça e quarta
feira, percorrendo propriedades
rurais do município para coletar
frutos de palmito juçara. A ação
visa compor um banco de germo
plasma (material genético) para
aprimorar a produção da palmei
ra, em um trabalho de pesquisa
financiado pela Fapesc (Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inovação
do Estado de Santa Catarina).

De acordo com o engenheiro
agrônomo da Secretaria do De
senvolvimento Rural e Agricul-

· tura, Roberto Nagel, a pesquisa

Apresentação
livre do coral
da Marísol

Como parte da programação
promovida pela Fundação Cultu
ral para o mês do aniversário de
150 anos de Jaraguá do Sul, o Co
ral da Marisol se apresenta hoje,

· a partir das 11 horas, na praça de

alimentação do Shopping Brei

thaupt. Regidos pela maestrina
Liara Roseli Krobot, os 42 com

ponentes do coral devem apre
sentar um repertório de 15 can

ções da música popular, como

Berimbau (de Vinícíus de Mo

raes) , Carinhoso (Pixinguinha) ,

O trenzinho do caipira (Heitor
Villa Lobos), Aquarela do Brasil

(Ary Barroso), Cantiga do boi de
· mamão (folclore catarinense) e

Xodó (folclore nordestino).
O show também envolve

apresentações instrumentais de

piano, com Andrea Yargas, e de

acordeon, com Rafael Petry. En

tre os próximos compromissos
da agenda do Coral da Marisol
consta uma apresentação na Itá

lia, em evento comemorativo aos

150 anos da unificação daquele
país. O coral estará no shopping
até as 13 horas.

realizada por Brancher tem in
teresse direto dos 'produtores da

região. A intenção é implantar
pomares em Iaraguá do Sul para
fornecer material para a unidade
de processamento de açaí insta
lada no bairro Garibaldi, pois a

atividade extrativista não conse

guiria atender a demanda.
Brancher afirma que a produ

ção em pomar é mais vantajosa
para o agricultor porque a pal
meira juçara, quando manejada
adequadamente, tem uma exce

lente produtividade e um bom

retorno, já que o consumo da

polpa do açaí está em expansão.
De acordo com ele, atualmente
esta polpa é utilizada em mais de
70 produtos oferecidos no mer
cado. "É um pomar de longa du

rabilidade, chegando a se esten

der até 50 anos e, com replantios,

.

o produtor pode ter uma ativida-
de praticamente permanente na

quelá área", completou.
De acordo com Brancher, o

cultivo da palmeira juçara pode
ser vantajoso para os bananicul
tores, pois a variedade ajudaria
a reduzir a infestação da doença
sigatoka nas bananeiras e, conse

quentemente, diminui a necessi
dade de aplicação de fungicidas
e o custo de produção.

A diversificação da colheita
também garante maior seguran
ça aos agricultores, afirma Ro
berto Nagel. De acordo com ele,
as famílias que têm sua renda
baseada somente em uma ativi
dade estão expostas a problemas
mercadológicos e climáticos,
por exemplo. "Mas se tiver mais
esta alternativa, fazendo a com

posição da palmeira juçara com

outras culturas, como banana,
. palmeira real, pupunha, entre

outras, quebra-se esta vulnera
bilidade e consegue-se ter uma

melhoria na renda da família".

f'
Defesa Civil prepara

treinamento anti-risco
Para melhor capacitar os agen

tes' a Defesa Civil de Jaraguá do
Sul está preparando para o dia 30
o curso de treinamento "Percepção
de Risco", com o químico industrial
e instrutor da Secretaria Nacional
de Defesa Civil, Tito Alberto Gobba
to. O programa aborda os riscos de

fabricação, depósito, transporte e

uso de produtos perigosos, como a

gasolina, hidrogênio e o gás, e iden

tificação e padronização adotada

pela Organização das Nações Uni
das (ONU).

Segundo Gobatto, a padroniza
ção de produtos perigosos é uma

questão internacional. "Se nós no

Brasil falamos em produto 1.203, que
é a gasolina, a mesma coisa vaie para
a Alemanha, Argentina e China". O
instrutor ressalta que a legislação bra
sileira é muito vasta e pouco conheci
da, citando como exemplo a Norma
Brasileira (NBR) 7.500, que trata da

identificação para o transporte ter

restre' movimentação e armazena

mento de produtos perigosos. "Em
uma rodovia, a maioria das pessoas
não sabe identificar se no caminhão
ao lado está sendo transportado um

corrosivo, um oxidante ou um ex

plosivo'" explicou.

Com replantios, o produtor pode
ter uma atividade praticamente

permanente naquela area.
1J.,JUf.�nLi:'1Ii8fI" !&mranch.e'f',l

Enger.dleb·o ag1fÔI1(8/lm�)
DIVULGAÇÃO .

Especialistas co� a monta.- wn

bànco de dados'para fàCiIitar produção
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. ESTADO DE S/\,NTA Ci\TAR1!'lA.I PODER JliDICIAR10
Comarca de Jilfagull dc) Sul:, 2') Vara Cjvel.
RI"l Guilherme Cristiano Wackerhageo, 87. Vlla Nova: CEP g9,259·j��!, Ji.lrilgü� do S,d-$C " E-m1lil:

jgsvar2{iJ',tjSc.jus,br
Juiz de Díreno: JuliàM Rufád Bogo
Che.fe d4J Cartório: AnaLucia Rozza

EDt'I'At DE C!1'AçAO - CAUTELAR � COII,,! PRAZO DE 30 DIAS

SUSliWão de Protesto ri� 036, W.002829·S
R�qllt:'Tentli; )11,111561 Indüslrü1 di) V��t1,fÚriCI Ltda,

Requerido: Kníts. T�(.: !lldú�tri,1 e Comércio de Con.fecçõc,s Ltda. i) ()v�rí:)

Cilando(n)(s): Kn.its. 're:c lndlistrla 1.\ Comércio de CO{lf�cçóes Ltda., Rua Vlséónd:t de, TllUrllly, LO ou

19. Bom Retiw - CEP O L132·000, f'{li1C ((l.\)), S,ã() ?,liulü·$P,
Por inllll'ltl6dül d() prC$i2i1,!I!" a(,s) pessoa(s) acima. tdentIíicáda(s), atualrllen\� em t()(�al inclirtt' ou nãi:l

sabido, l'ü;<I.IIIl.) éiente(s) (te que, neste Juízo de Direito. tramlhlm os auios dl� processo epigraísde, bem
como CITADA(:)) para (espoflder(�m) 11 ação; querendo, �tll 5 di;t,'i, (itlnladó$ do transcurse do pr:w:()
Oeste edital. ADVERTÊNCIA� N.ão\.!>énd()�()nt�s.tllda ii �lção no pnl:t�) marcado, pl'eS1.l11111·-S('J-íÍo aceitos
como verdadeiros 0:6 fatos nrlicld:J.d(l$ p�li) f(!quenmle níl pe,lição micial (art. 803, l:.Ic Qlll!lrl$, 285 e 319

d�) CPC). E, p�rá que chegue aQ cVl'lneci.mento de W�(J.s, pa.rtes e- terceíros, foi l1i1'p\lQ.!,d() () pte�etll{: edita�
I;) qUfll $erá itl'lxádQ m} local de cosrume e p,ubticadQ :1 ve1.{e�), cem intervaío de O dias mi fiJttn4i da lei.

,l�mlguá do Stll (SCh 17 de m.tio de :;Ull I,

ESTADO .DE S,I.\�'rA CAifARINA': f'Of;IP.RJI.!DI.ctJ\HIO
C0f1111fCa ,de hmguá do Sul ! 2n 'lUfa C:U'vd
Rua G\,d,lhl�.fl1l� Cd:'1.llmn Wad,er!líig�m, STj i/i.ln NÜ'\fn . cm' S9,259-3{)1'}" J.11t1lglJii do Síd"SC " E-m(lH:
igs'i'::U 2(é'tjlil-'-.i lts_hl'
Jiliz de Dü'ettp: JU]J.I\l1.() Rafilei Bo.g.o
Chét:e d0 Ctl.tH5rii1: Ana I..Ud1! R(��za

!::''''&�'r'"I'' [)li (·'j,"I".�Ç"�(L nrro i')R[·)j\lI\"·jJ!Cl- ('1")"\1' tl'l) f� ",,C') l')l� iii' 01./1;;;; .
. "IL�l f\· M ,�lt,:1 .] _ .':\'

..
�'" .J ,,\ ii: . C. r ,-b 1 ."\ I... ' ... , li, 4V r.. : ..... "\.1," "_.. t",, , J;'\J....

l:h�l:.Jôl ntt('i ri!!. ii i,i f136" 1 O.lI•.>40l.l5�11
AUli.H': M;jfis,o! hldú�l.rj[( �I:'I \lt::.ltJ.!iiri(} Lif.)1L
Réll': Knt!�, Tt!c l:ndústrl;i e (:(lmtln;.il1,;II':!. COllJei:'\J6t:i.\ Lld<\:. I;. Qulro

Çilflll�ÜI.II,)(S): l':llh,$, Tee hldli.stl'lll � Cmll�'rcio de O.llrfeeçdcs Ltthi., Rllt1 Vi&("Collde d� rfllanay. 10 nu

19. BOlll lMíro • CE!' ()J .l3:Mül). FOM ((H ti, $à�,IIl'lIjlr.)·SP, /

Pvr irllermMk) dl� pl'�,q;i!nt!i'f aIs) PÇI$SOi\(S) :!ICimlj idciiÜfk,ilà�(s.h IltuH!rue!1t� em local jm:;;r1n 1.111 nêo

saboillt1, nC�( m) de,m�:( (j dt: que; neste JIJIi�JJ (.iI: Dlrçj'lp, tramitam OI> IWtos do pr()ces.�() t:pigr<lfilüo, bem
(:(ir'llq,:1 CITAOA(S) 1),11:1.1 foe,�pr.JIHJ�ri.�m) fI ação, C!liJe.nmdo, �'.m '.5 dja�" qnil.ild()$ di:) transcurso dü prazo
deste �X![tIIL i1dJVERrf2NCIA: Nil:r) 5(mdo O()lttt1>tada fI ilÇ�q IHj' pt'àZkJ l11�rcado" [Hesumír.!;,u-àü ;M:(II.)�
çomo Y,;rdaddm� ()� l'al()S àrtícula,dos pr.:lo alll(l'f mI pel.il;ã.u il.iidat (an, 28.5, t:/c 1!n. :I!;! do CPC'), r:, pm
qtl(� ch1')g�(t tliú i�allhe:d,ndcin(í.} de 101.108., pattes �: lerCéin':lt$, '[kii c!:pcdído 1.'1 prüse.l1l0 �d.JI,(tl, q qual St:fl'i[
llfLKado !111 [(leal (k: çOií\l.lnllt\ c. p'Ubl!C�ld() lWI:(es)., C;OlU ÜlIe.l'wlln de I) dias M flmn.1!l da lei.

�rumguà dí]. Sl�l (sq, 13 Óí) mak� de 201.1.
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47.. 2107.500

Financiamento na planta

;
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Av. Marecha� Deodoro da Fonseca, 1698
47 2107 ..0500 - veod,

. .. '.

" .

Consulte�'nosR$ 190.000,00

Dorm.

Dorm.

ADOUIRA
,

\

,

SfUIMOVI.

COMOUI
,

f fSPfCIA

,LEIER
IMÓVEIS

Oorm.
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Dorm.

os ItIfUlOlllS ,1tIÓ""S
.rod fllCOIlfU AOUI'

Suíte

+2Dorm.
·1suíte

+2Dorm.
------------------TERRENOS ------------------

III

Terreno

360m2
Terreno

1.126,80m2 ,,;
Terreno

375m2

Terreno

466m2-----
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IMOBILIÁRIA

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

Ret. 7137 - Vila Lenzi - Casa alv. - 01
suíte máster + 02 suítes - Área imóvel:
333m2 - R$855.000,00

Ret. 6723 - Amizade - Sobrado - suíte
cf closet + 02 dorm ..:. Área imóvel:
117,65m2 - R$440.000,00

Ret. 7110 - Nova Brasflla - Casa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
132,00m2 - R$260.000,00

Ret. 7160 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2 -

R$220.000,00

Ret. 7059 - Amizade - Casa total
mente nova - Suíte cf closet - 02
demi suítes - Área imóvel: 213,75m2
- R$570.000,00

Ret. 7132 - Três Rios do Sul - Casa
alv. - suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 155,00m2 - R$340.000,00

Ret. 7151 - Amizade - Casa alv. - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 124,92m2 -

R$239.000,00

Ret. 6554 - Vila Rau - Sobrado gemi
nado - suíte máster + 02 dorm - Área
imóvel: 143,00m2 - R$215.000,OO

Ret. 7108 ..:. Amizade - Sobrado alto pa
drão - suíte c/ closet + 02 dorm - Área
imóvel: 275,00m2 - R$530.000,00

Ret. 7158 - Amizade - Casa alv. - suíte
+ 02 dorm -- Área imóvel: 106,00m2-
R$295.000,00

Ret. 6558 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 104,24m2-
R$240.000,00

...

Ret. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área imóvel:
89,33m2 - R$168.000,00

Ret. 7134 - Centro - Casa alv. - suite
máster cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 230,00m2 - R$450.000,00

Ret. 6725 - Três Rios do Sul - Casa
alv. nova (em fase de acab.) - suíte +

02 dorm - Área imóvel: 137,00m2 -

R$280.000,00

Ret. 7159 - Chico de Paula - Casa alv.
- 03 dorm - Área imóvel: 137,50m2-
R$235.000,00

Ret. 7102 - Vila Rau - Casa alv.
- 03 dorm - Área imóvel: 95,00m2 -

R$157.000,00

Ret. 6718 - Vila Baependi - Casa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
280,00m2 - R$450.000,00

....

Ret. 6727 - Amizade - Casa alv. - suíte
+ 02 dorm - (ficam móveis: bwc e

cozinha) - Área imóvel: 137,52m2 -

R$275.000,00

Ret. 7057 - Três Rios do Sul - Casa
- suíte + 02 dorm - Área imóvel:
107,93m2 - R$220.000,00

Ret. 6714 - Nereu Ramos - Casa gemi
nada - 03 dorm - pronta para morar

Área imóvel: 86,00m2 - R$153.000,00

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

Ret. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2 - R$149.000,00

Ret. 4871 - Centro - Ed. Jardim de
Monet - 04 suítes - Área privativa:
244,00m2 - R$1.200.000,00

Ret. 4930 - Vila Nova - Ed. Capri
II - suíte + 02 dorm - Área privativa:
115,00m2 - R$330.000,00

'

Ret. 7071 - Estrada Nova - Casa
- 03 dorm - Área imóvel: 80,00m2 -

R$130.000,00

Ret. 4862 - Centro - Res. Piemonte
- 01 apto por andar - Área privativa:
259,81m2 - R$2.700.000,00

Ret. 4868 - Centro - Ed. Ruth Braun
- suíte + ,02 dorm - Área privative:
100,09m2 - R$320.000,00

.Ref. 7049 - Três Rios do Norte - Casa

geminada - 02 dorm - Área imóvel:

72,43m2 - R$129.000,00

Reto 4981 - Centro - Ed. Amaranthus
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
183,53m2 - R$640.000,00

Ret. 4968 - Barra Rio Molha - Apto
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
95,5.3m2 - R$300.000,00

Ret. 4934 - Centro - Res. Agata - Suíte
máster + 02 dorm - Área privativa: o

99,52m2 - R$250.000,00

Ret. 4765 - Amizade - Ed. Mont
Vermont - suíte + 02 dorm - Área priva
tiva: 94,00m2 - 8..$220.000,00

Ret. 4932 - Vila Nova - Res. Monize
- 'suíte + 02 dorm - Área privativa:
78,50m2 - R$220.000,OO

Ref. 7087 - Ilha da Figueira - Casa

geminada - 02 dorm - Área imóvel:
47,40m2 - R$1240000,00

Reto 4971 - Centro - Ed. Dianthus
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
122,98m2 - R$380.000,00

Ret. 48$9 - Ilha da Fíguelra - Ed.

Figueira - suíte + 02 dorm - Área priva
tiva: 89,07m2 - R$265.000,OO

Ret. 7171 - Três Rios do Norte - Casa
Lot. Paineiras - 02 dorm - Área imóvel:
66,85m2 - R$148.000,00

"

:fi'

Ref. 4945 - Centro - Res. Dubai - suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 125,72m2
-R$360.000,00

Ret. 4855 - Centro - Cond. Res. Arezzo
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
146,35m2 - R$260.000,00

,
"

Ret. 4922 - Czerniewicz - Res. Jaeser
II - suíte -+- 02 dorm. - Área privativa:
110,56m2 - R$215.000,00

.

Ret. 7168 - Ilhada Figueira -,Casa alvo
- 02 dorm - Área imóvel: 140,00m2 _'

,

'R$150.000,00
'
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• FINANClA'MENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA,
EM ATÉ 80 MESES. .

• RESERVE AINDA HOJE O SEU APARTAMENTO.

Apartamentos com área total de 217,17 m 2

VENDA_S��_

• pamplona
www.pamplonaempreendimentos.com.br47 3372.1616

•APartamentos tipo 1,2,4 e 5: Suíte + 2 Quartos;
•Apartamentos tipo 6: Suíte '+ 1 Quarto;
•Apartamentos tipo 3: 2 Quarto$;
• Cozinho; •Área de serviço; • Living;
• Banheiro social; • Socado com churrasqueira;
-Garagem.

"

• Hall de entrada mobiliado; - Revestimento de piso cerâmico;
-2 elevadores; -Garagem privativa; ·Academia climatizada e equipado;
• Salão de festas com espaço gourmet mobiliado;
• Preparação paro ar-condicionado tipo split no suíte; - Socada com churrasqueira;
-Medidores de água e gás individueis:'
• Reutilização do ógua do chuva em áreas comuns.

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

, .
.

www.pamplonaempreendimentos.com·br·.. :'U!!iCOlQ;;wm-rJleii��)911M, i4tmU:t��t�itlf:JI-!fl\Stci!Mm�Hl(]tetiul �ln,�.:.iI:1lft1l��,
.

c"} itl[tMh, (I�'liI!�(!XlI3B:g!Sl)S r.�::t:�d�'�-en�)fl)li�se:.Ii!:.l� iltr:..4)iJ�8p1cl:tCr\ r.1fultlflSif.IJ$(!\!XlIJr!!'lf��du{GI�ro�u

G i"l;Cw: � �:I�lI:.f {afd"'":tI i:��\)& t-o mt�ll.m t.�li(r.'t. r.«.ieftdo};:ml tlm'lfKW.� l:C Pl�I� u:qu!l�W.�\ � vrM:l (l1.�.
. .. '

473372.1616
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
)\'lf:�,·;;;..:�,·;c��'�!��tro - Jaraguá do Sul - se

, . '1 � j "iI

t.IGUE: 3 72.1616
Plantão: 47,9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 153 - Apartamento contendo
1 suíte,1 quarto, sala de estar�antar,
sacada c/ churrasqueira, cozinha,
lavanderia, bwc social e 1 vaga de

garagem. Prédio c/ elevador e ótima
localização. De R$170.000,00.

por R$160.000,00 -

Pronto para morarl

CASA-BARRA
(OPORTUNIDADE)

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

cozinha, lavabo, 2 banheiros, despensa,
área de servico, churrasqueira e

garagem p/2 carros. Amplo terreno com

476m2• De R$ 260 mil por R$ 220 mil.

000.195
- CENTRO

Apartamento novo,
muito bem localizado

próx. ao Angeloni.
Contém 1 suite, 2

quartos, sala de

estar�antar, sacada
c/ churrasqueira,

cozinha mobiliada,
bwc social, área

de servico e 1 vaga
de garagem. k-rea
privativa de 84m2.
R$195.000,00

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRRO VILA NOVA
R$140. mll- Flnanclável

RESID.AMARANrHUS· CENTRO
CÓD. 225 - Edifício oferece ampla infraestrutura,
com salão de festas, portaria 24h, fitness, quadra

de esportes, sauna, piscina e sala de jogos. Amplo
apartamento com área privativa de 183m2, contendo

1 suíte master com hidro, 2 dormitórios, ótima
distribuição e acabamento, 2 vagas de garagem e

Box individual. R$ 540.000,00

. teARENO RESIDE�CIAt:,,�,.:
CÓD. 005 - OPORTUN'DADEI .,-'

Terreno com linda vistlil, ruaastaltada e �él1l .

saída, local trahqullo e pronto para construir.
-Oontém área de 450m2• R$ 85.000,00

Amplo apto com área privativa de 114m2,
contendo 1 suíte, 2 quartos, s�l.á de �starl.

jantar, cozinha integrada, sacªda:et:: >,.:.
churrasqueira, bwc social, lavanderia'

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

�.!
_ , ,

'V

CHACARA EM CONDOMINIO'
CÓD. 157 - Condomínio Nascente
das Águas, chácara com área de
20.735,70rn2. Escriturada, água

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

DA CIDADE R$ 78.000,00

IMÓVB..OOMERCIAL-CENTRAL
CÓD 145 • Localizado na Rua Antonio Carlos

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

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

CÓD. 177 • Apartamento contendo 1
suíte, 2 quartos, sala de estar/iantar,
sacada, bwc social, cozinha, área de

'

servico e 1 vaga de garagem. Edifício
oferece playground, área de festas,
piscina e academia. R$198.000,00

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

edifício. Localizado prox. a Arsepum.
Consulte·no.'

I'
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GUARAMIRIM - LocaliZado
estrateglê.amente na SR 280, ao lado da
Faculdade Fámeg. Terreno com área de

4.009rpz é galpão com área de 2.609m2•
'Pé direito.alto, ótimo acabamento

interno::escritório e setor administrativo

prontos. ótima frente para a referida
SR e fadlOdade de acesso pára carga e

descarga Consulte-nos!

lrnóvel com área de t007m2,
de esquina, prox. a Marisol.
Terreno plano, pronto para
oQn�t(uir, ótirrYa localização,

:{7, ideai 'para prédío ou gálpão.
�",··R$ .370.800,00bT"',:·' :...- -s: �', ,,-......�./",
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

�JJ1�-'�E: 3372. 1616
i�:

'

;pr�ntão: 47 9107.1988
Empreendimentos Imobiliários "at,endimento@megaempreendimentos.com

RESID. REAL PARQUE - VILA NOVA (NOVO)
CÓD. 226 - Excelente apartamento com área privativa de 93m2•

Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de servico e 2 vagas de garagem. Sol da manhã.

Edifício com otima localização, 7 pavimentos, elevador, hall de entrada
decorado, área de festas e playqround. R$ 260.000,00 - Financiável

SOBRADO-ALTO PADRÃO
c60. 187 - Localizado no Loteam. Bella Vista,

bairro Amizade, conta com linda vista e terreno com .

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

de serviço, lavabo, sacada, área de festas e 2 vagas
de garagem. Área construída de 260m2. Ficam

móveis planejados, aquecimento solar e

acabamento em gesso. R$ 56Ó.000�00

Situado no final da Aven. Marechal Deodoro,
na esquina entre os bairrps Centro I Vila
Nova e Jaraguá Esquerdo. Amplo terreno

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

empreendimentos comerciais. Consulte-nosl

CASA - ALTO PADRÃO
c60. 205 � Imóvel com acabamento

diferenciado, para quem gosta de excluslvídade
e conforto. Amplo terreno com 675m2, localizada

em. região nobre do Jaraguá Esquerdo, possui
310m2 de área construída Contendo 1 suíte
master, 3 dOrTf.litórios, estarcom lareira, sala

de leíturá, ampla cozinha, sala de iarru,u-, sala de
home theater, jardim decoraso, jindá área de

festas integrada com piscina e garagem
.

para 3 carros. eorisuHe-nosl

APARTAMENTo - VIlA�A
.

�
060. 199 - Localizado em regiãõ nobre,

próximo ao Clube Beira Rio. O apartamento.
possui 2 quartos, sala de est'ar/j�ntar, sacada,'
cozinha, bwc social, área de servíco e 1 vaga

de gaÍ'agem. Oe R$120.000,OO Por ,.

R$'99�OOO,00 - FiNANCIÁVEL .

TERRENO - BAEPENDI
cpo, 222 - Terreno de esquina, muito bem
localizado ao lado do Clube Baependi. Tanto
no intuito residencial como para edificação

!!Ie prédio. Contém área de 786m2, sendo
33 metros de frente. Estuda Proposta de

Permuta. Consulte-nosl

'CÓD. 096 - Edifício_com ótima loêalizacão,
7 pavimentos, elevador, espace gO!Jnriêt, .

fitness, brinquedoteca, playground e-,
ótimo acabamento. Aptos contendo

1 suíte + 1 quarto, ampla sacada com
'

churrasqueira, preparação Splitt e água
quente. Área Privativa de 84m2.

RS165.000,00. Aptos contendo 1 suíte + 2

quartos, ampla sacada com churrasqueira,
preparação Splitt e água quente. Área
Privativa de 103m2• RS 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

REStO. JULIANA
"CRISlHINA - AMIZADE
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PLANTA0 AOS DOMINGOS E FERIADOS

MlnhaCa.
Minha Vicia

IMÓVEIS

Rua BarAo do Rio Branco, 557

Jaraguit do Sul • se

www.lmovelsplaneta.com.br

ImovelsCi>lmovelsplaneta.com.br

Ótima Casa Residencial, Contendo
Surre + 2 Dorm, Sal,a 2 Ambientes,

Bwc Social, Cozinha, Area De Serveiço,
Garagem - R$187 Mil- Cod 831

FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JULHO DE 2011 I IMÓVEIS I 11

Sobrado éom Area Cons1ruídil De
220M2, Surre + 2 Dormrrórtos, Ama De

Festas, 2 Vagas De Garagem. Otimo
Acabamento - R$440 MiI- Cod 187

i:',
_'�' "f",� 1;. �

Prédio ClPiscina, Espaco Gourmetl
Frtness, Playground, ElevadofSociaV
Serviço, Portão E Porteiro Eletrônico.

Surre + 2 Dormrrórtos, Sacada Cf
Churrasqueira, 2 Vgs Garagem.

R$230.000,OO - Cod 202

Res Vieiras - Apartame,ntoCom Surre Mais
2 Dormitórtos, Com OIima Localização.
Imóvel Novo E Pronto Para Morar - 189

MiI-Cod744

Casa Surre + 2 Dorm - Área Construida
199,OM2, Com Total De 385,0 M2, Piscina,

Area De Festas, 2 Vegas De Garagem -

R$360 Mil- Cod 743
.

.",,! .'.I,,·'é'i

Apto 4 Surres, 4 Vagas De Garagem,
Piscina Aquecida, Salão De Festas

Com Churrasqueira, Sauna, Heliponto -

Localização Prtvilegiada - Cod 269

Edificio Gaia'·: Sutte-+ 02 Dormitortos.
Rua Walter Janssen - 2" Andar. Area
142,76 Total. 02 Vagas De Garagem

- Cod857

• BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,OO. Condomínio R$60,OO com

gás.

Casa 2 Dorm, 72 M2 Construído, 364,8
M2 Total, 1 Vaga De Garagem - Pode Ser
Rnanciada - R$143.615,OO - Cod 848

Apto 3 Suítes, 2 Va9as De Garagem,
Piscina, Sala De Cinema, Salão De

Festas - Cod 322

Aptos novos prontos para morar. Financiamento·
bancário. Três quartos, condomínio econômico.

Loteamento COIl) Infraestrutura
Completa E Asfalto, Area De 378 M2. -

R$58.000,OO - Cod 360

�
·CASAS

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO CO
MERCIAL, 155m2 construídos, terreno
355m2, 2 salas, 3 quartos, cozinha, 2
banheiros, garagem, edícula. Aluguel
R$3.200,OO + txs.

"
• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3
dorm, banheiro, lavabo, jardim, garagem,
condominio fechado, churrasqueira. -

R$750,OO + taxas.

• CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala,
lavabo, cozinha, área de serviços. Piso
superior: 1 suite com sacada + 2 quartos,

I banheiro social. Area externa com chur
rasqueira ,e garagem. Aluguel R$1.050,OO

+ txs. Estará disponível no final de ju
Iho/2011.
• CENTRO - Casa com 146,23m2, com
3 quartos, banheiro, sala e cozinha, ga
ragem e área externa nos fundos, peças
amplas. R$1.200,OO + txs.

• BARRA - Casa com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, área de serviços, gara
gem. Aluguel R$650,OO + txs. ,

de garagem. Estará disponível no final de
julho/2011. R$1.500,OO + txs.

• VILA LENZI - Residencial Floresta, apar
tamento com sala 2 quartos, banheiro, co

zinha, área de serviços, garagem. Aluguel
R$580,OO + txs.

• CENTRO - ED. MAKTUB, prédio novo,
apartamento com excelente acabamento,
sala, 2 quartos, 2 sacadas sendo 1 com

churrasqueira, cozinha, área de serviço,
garagem. Aluguel R$700,OO.
• CENTRO - Ed. San Gabriel. apartamen

to sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozi
nha, área de serviços. Aluguel R$590,OO
+ txs,

• ED. GEHRING - apartamento com saca
da, 2 salas, suite com armário + 2 dormi
tórios, lavabo, cozinha planejada, 2 vagas

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

.

• SALAS COMERCIAIS
• TERRENOS

• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Su
perm. Brasão. Aluguel R$1.200,OO

• ALPÓ
• CENTRO - Galpão com 341m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,OO.• VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com

banheiro. Aluguel R$430,OO+txs.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu i

.�
,

churrasqueira
,:

- Pré-instalação em split e

teto em rebaixo de gesso .

- Acabamento em massa
:. corrida

- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Saiâo de festas e play

·ground
.

" Medidores individuais de

água, luz e gás
- Portão e porteiro
eletrônicos

Ótima tocaâzaçãol-
Rua Dom Bosco, 57 - Vila Lalau

Entre Marísol e Weg
r

j .

!
:..

- Apto de 03

quartos sendo
0.1 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.

,

t
r:
,.
(

,

(

I'
I

;,
) ,

H204 Residencial VIVER BEM com
71,00 m2 área total - Bairro

.
.

Amizade. Valor: 110.000,00 -

' .

Entrada mais parcelas mensais de
R$500,00 Até a liberação da

documentação.

H 127 Casa de Alvenaria
Com 01 suite, 01 quarto e

demais depedencias. Bairro
Vila Rau,

ir

í
>
)

y

�
}
> '

),
(

I:
), .

I
,

J'
.'

I
b

,..

/,
J,' ."

Casa com 112m2 - suíte master Casa de Alvenaria no

- 02 quartos, 02 vagas de Amizade 20.000m2 de

garagem - Amizade - terreno. Valor �

VaIOFR$297.000,OO R$1.200.obo,oo· �
" ;"-:i� : '.

.._, _..,. ---a�---__
';'. ��-��{, ',"

;t

.

" Apartamento com

'.:''l'" '. 02 quartos,
.

i� ·rebaixo em gesso,
��.

,.

'.' moveis so�
.

� medida, com
/' 70m2,area interna,

pronto para
financiamento.

Valor:
R$130.000,OO
Bairro: Agua

Verde.

f' ', ,

«
Ir r

.(
f,' r

" .

j'
�

H450 Loteamentos - Beira Rio com 458 m2

J

'f,

r

Apartamento Area
ptivativa 74m2

01 suite,
H205 Duplex frente com moveis e 01 quartos, Prédio

.

eletrodomésticos, 148,45m2 área com salão de

interna. Prédio com elevador, Píscina. festa, playground e

salão de festas com duas piscina
churrasqueiras e forno para Pizza! Valor �airro Amizade

420.000,00 Pode ser financiado� � I.> • r' .,'

-----------.------ ----1---- -- �------�---- _..!

Apartamento
com 95 m2

privativo,
01 suite, 02
Quartos com

duas sacadas,
Bairro Nova

Brasilia, Valor
'.e .19,0.000,00, ,

.

,>
"

:.
-'

,.
�,

f

H130 Casa com 192 m2 de área
construída, terreno com 375m2, com 01

suíte mais 02 quartos, e (jemais
dependências, escritório, garagem.

churrasqueira. Casa totalmente

I legalizadji. Bairro Qentro� Valor .. s:

�_� __3.6QLOO'O"on...._ _:_,_.__ '-.

óvel está aqui,

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$450,00

· H672 Casa de Alvenaria � 01 suite+ 01

quarto toda mobíliada Valor: R$800,00
H731 Casa com 6 quartos - Centro

· R$1.200,00.

. APTOS:
·

H416 Quitinet - 01 Quarto, Sala.
Cozinha, Lavanderia, Bairro Nova
Brasília, Valor R$490,OO Rua João
Planicheck Apt 05
H584 Apartamento San Thiago - 02

quartos Valor: R$490,OO + 11 O cone.
H585 Apartamento Vargas � 02 Quartos
Valor R$550,00 +.110 cond ...

'

H563 Apto 2 quartos, Barrado Río'
Cerro R$550,OO + cone.
H567 Apto com 02quartos +

dependencia empregada. Centro .

R$700,OO + cone.
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,OO+ 70 cond.
H586 Apartamento Caetano Chiodíni 03
quartos, sala, cozinha, 02 Wc 02
sacadas Valor R$750,OO + Cond,
Bqírro: Centro.
H656 Apto com 03 quartos - Nova
Brasilia R$550,OO

: ALUGUEL COMERCIAL:
H710 Sala comercíal com 60m2 - Nova

·

Brasílía. R$500,OO
H717 Sala comercial com 32m2 + bwc

>

_ Centro, R$670,OO + IPTU
H723 Sala com. com 70m2• Centro.
R$490,OO + Cond. + IPTU.
H724 Sala comercial com 76m2 - Santa
Luzia. R$399,00
H726 Galpão com 520m2. Vila Nova
R$4.50Q,00
H730 Sala com 100m2• Centro
R$1.500,00.
H740 Casa Comercial _ 02 Quartos 01
Suite Baírro_ Centro R$.5.000,OO
H741 Galpao com 1.125 m2 Poder ser

dividido em 02 Valor R$10.000,OO R$:
10,OOm2
H742 Cªsa Comercial 06 salas, patio
para estacionamento: Bairro: Centro, R$
2.250,00

VENDA DE CASAS:
H122 Casa de 106m2 no Czerniewícz
com 01 quarto mais suite. Rua Nivaldo
Pereira. Valor R$220.000,OO
H124 vende-se casa no bairro vila
tenzí.terreno com 420m2, área
construída 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 acetasse casa na praia e

apartamento valor do imóvel
R$260.000,OO
H132 Vende-se casa na Barra do rio
cerro,terreno com 1.016,51 m2,área
construída ,valor R$450,OOO,OO.
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( 1 Seu imóvel está aqui. •
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
'VIVENDA PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR I 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

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

RESIDENCIAL

JULIANA CHRISTINA

Amizade - Prox. Posto Rudnick

Suíte + 02 Darm. & Suíte + 01 Dorm,

. Elevador I Medidores Individuais
Área detestas I Fitness I Playground

Valores a partir de R$ 190.000,00
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.

"""",�""""",vagas garagem. R$ 230.000,00 ",��t ,,,e>"'«''''"'T'««'''��:��:�:'�''''' .

.

; ÁGUA VERDE - REF 1304

RESIDENCIAL NOSTRA

Empreendimento:

- Área de festas
- Massa corrida

• Roda Teto em gesso

BARRA DO RIO MOLHA - REF 1340 - t AMIZADE - REF 1340 - RES. ALGARV -

I Apartamentos com 69m2, c/02 dorm, Sala 02 ambientes., sacada c/ churrasqueira, RES. SANTA RITA - Apto c/75m2 - Suíte, I Apto c/75m2 - Suíte, 01 Dorm., sala 02 VILA RAU ( Prox. Unerj) - REF l�����!ETO - área de festas - medidores

l�. bwc., área de serviço e 01 vaga de garagem. R$ 140.000,00 01 D I 02 b' t d/i $
. !

orm., sa a am ten es, saca a c � ambientes, sacada c/ churrasqueira. R . individuais - Apto c/60m2 - 02 Dorm., sala 02 ambientes, cozinha, sacada c/ chur- !

! FORMA DE PAGAMENTO FACILITADA, ()oÁI DE ENTRADA! ,churrasqueira: A partir R$123.ooo,00 ;1 136,000,00 ; rasqueira., 01 vaga de garagem. A partir de RS 113.000,00 !

�.B:.1.l...tÃ'iiiw..�::._
",--==""",,,,,,,,,,,,,,,,,"<'''-'''''''''''''''''''''''''''';'''''''''''''.''''''''''''''<i""'.'.,;" ,."",...".,",.,.,,,,,.,,.,,",,.,,,,.,",, •.,,,, •.

,.,,.,.,.,.,.,,.,,,,,,,,=.��:".,.',,�.,,",,:,�,�w""'i,",··"_w
..

,.''''''_'_NN'N'"W''-w··-Il.it\'·p� -=�·�·1<-�-�-,���-�=,·,�--=,===;=,;m\t"==%:"W1"t"tr""'l�
����r:�I��,�:�:� ��'

ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 - l VILA RAÜ'- RÊF 2574 - Casa aív.
Casa alv. 151m2 e terreno de 410m2, i 109m2 e terreno de 330m2, c/Dl
c/01 suite, 02 dorm., área de festas I suite, 02 dorm., área de festas, ga-

c/ churrasqueira, garagem para I ragem para 02 carros.

03 carros. R$ 235.000,00 � R$ 235.000,00
..............�_,=.,"_._..,,__.�_��'WN�_V_•."_�W,'��_,

JARAGUÁ ESQUERDO - REF 2925 - So- !
brado geminado alv. 134m2, c/ Suíte, 02 ;

dorm., sala de estar/jantar; coz., lavande- :
ria., bwc. e garagem. R$ 220.000,00

.

AMIZADE. REF 2979 Casa 160m2, 01 i AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2 j VILA RAU - REF 2662 - casa ���. alv.; BARRA DO RIO CERRO _ REF 2890 II TR�S RIOS DO NORTE - REF 2907 -

Suíte, 02 dorm., sala estar/jantar; coz- � terreno de 450m2, c/ 02 dorm. j 77.39m2, c/02dorm., sala de estar, sala de 1 Casa gemo 75m2, área total de 164m2, ii casa geminada alv. 7i,75m2, c/02 dorm.,

inha, Edícula, garagem para 02 carros. I sala estar/j�ntar; coz., bwc., � jantar; coz., bwc, área de serviço, garagem. I 02 dorm., sala estar/jantar, garagem. li sala de estar/jantar;' coz., lavanderia.,

RS 220.(XX),oo "L"_w_,ww�va����!�;;�":�",., ".,.,, �.. , ,.WWV"W""WW,���·��:�,,_.,w.__ ..,,_,J_w_,,�=__�N��·(XX)'OO "' � I ��w�: e garage�� 135�000,00__o

ÁGUA VERDE· REF 2991 - casa mista

70m2 com área total de 410m2, c/ 03

dorm., sala de estar/jantar; coz., lavande-

ria., bwc. e varanda.
R$135.000,oo

I ALUGUELI TERRENOS
R$ 80.000,00 - REF 3359 - Amizade - Ter
reno 422,50m2•
R$ 85.000,00 - São Luis -lote com 361m2•

c/ baldrame (fundamento) p/ casa de 100m2

R$ 90.000,00 - REF 3364 -Ilha da Figueira
Terreno 345,OOm2•
R$loo.000,oo - REF 3356 - Jaraguá Es

querdo - terreno 552,65m2•
R$110.000,00 - REF 3353 - Amizade =ter
reno 538,OOm2•

REF 653 - Jaraguá Esquerdo - 04 Suítes, pis- REF 534 - Vila Nova - 02 dorm. RS 680,00 REF 622 - B. do Rio Cerro - 02 dorm.RS 450 00 REF 6�5 - Centro - Munique - SuíteÂ�02
ema e garagem p/ 02 caro R$ 2.300.00,

,
REF 624 - Vila Nova - 02 dorm., RS 550,00 Dorm. 02 vagas de garagem., RS 1.000,w

REF 503 - Centro - Ed. Pedra Rubi - 01 suíte
REF 657 - Centro - 01 Suíte/.. 03 dorrl)..,!. 02 02 dorm., 02 vagas de garagem. RS1000,OO REF634-Vila Nova-Real Parque-Dl suíte, REF 667 -Rau-02 Dorm. RS 595,00
bwc., garagem p/03 carros. KS 3.000,w 02 dorm. RS 980,00

S
REF 563 Centro Ed. lili - 01 dorm.RS 430,00 REF 672 N. Brasília - Suíte, 02 Dorm. RS 900,00

. ,
REF 667 Jgua Esquerdo 03 Dorm, R 460,00

,
REF 642 - apto 01 dorm., sala estar/coz.,

REF 036 - B. RIO Cerro - SUite 02 Dorm., REF587-Centro-Ed Alésslo Bem+amplo bwc RS43000 SAIA COMERCIAL'
Piscina, 02 vagas de garagem. RS 1.800,00 �EF 674 Jgua Esquerdo Suíte, 02 Dorm, apto cl 01 suíte, 02 dorm., coz.(mob.), 02

., ' •

. .

area de festas. RS 1.000,00 vagas de garagem. RS 2.100,00 REF 646 - Nova Brasília - Ed. Moradas da
R.EF 114-Czemlewlcz-02 dorm. RS570,OO Serra -01 Suíte, 02 dorm. RS800,oo REF 574-lIha da Figueira-c/70m2• RS 800,00

. . APARTAMENTOS: REF 595 - Centro - 03dorm. RS 900,00 .... .

.

. ,

REF 582 - Figueira - alv., 02 dorm., RS 650,00
.

': REF 647 Baependl SUite, 02 dorm.RS 900,00 REF 655 - Nova Brasília - cl 170m2RS 2.000.00

.

- REF 493 - Vila Nova - Ed. Capri 11- 01 suite REF 621- Cen�ro - Ed. Impenal - Cobertura '.

REF 636 - RIo Molha - 02 dorm., RS 600,00 02 dorm., 02 vagas de garagem. RS1.000,OO Ç>uplex - 02 sUlte� 02 dorm., clo�$t3.�� REF 661- Centro - 02 dorm., RS 550,00 REF 637 - Centro - c/ 40m2 RS 480,00

REF 652 _ Tifa Martins-02 dorm. RS 600,00
area de festas e Oj vagas de gar. . ,

.CASAS:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCE
Rua: Leopoldo Janssen, 465 • Centro

ww.villeneuveresidence.com.br

Torre 01 Finalizada;

04 suítes;

04 vagas de garagem;

02 últimas unidades;

000 m2 de bosque privativo.

Visite o

apartamento
decorado!

De Segunda a Sexta, agende sua visita.

Aos sábados, lhe aguardamos das
09h30 às 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�RICARDO

COd 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com 1
suite + 2 quartos,1 vaga de garagem e demais

dependências. Opção 1 R$280.000,OO com

"._ tr�ca OPrâ� 2 ��250.000,OO "sem !��C� " .

cod 338 Casa Alvenaria mobiliada,
,

Bairro Amizade, 3 suites + banheiro

: social, e demais dependências, 2 vagas
garagem. R$575.000,OO

CÓD 365 Casa Alvenaria,1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de

, Festas, 1 Vaga de Garagem, demais

:,,' �e'pe�dê�cias. Valor R$220.000,OO.

Cod 354 R$350.000,OO Terreno
com imóvel Bairro Vila Lalau

CÓD 353 > Casa de Alvenaria,Três
CÓD 366 Casa de Alvenaria,1 Rios do tlorte,2 Dormitórios,1

Dormitório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,l Banheiro,l ChurrasQueira,1 vaga de

I Vaga de Garagem, demais :' Garagem, demais dependências.
I. ,,_ " ºç�e"n�ç"-ci<!s.Jt�?1 �.QQl!,ºI!.. ,,: !.. _ "y�l?r ��120.000�O.O ... " ....

CRECI3171-J

REF 389 Centro: Apto com

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 festas, hall de en

trada codificado, portão
eletrõnico. Rua: Barão do

130 Centro: Resi
dencial Paoletto. Um

empreendimento
brilhante, que vai

conquistar você!
Brilhante mesmo

ficarão seus olhos,
encantados com esse

,

, I

: Cod 213 Vila Lalau • Residencial Saint :
: German Apto. tipo 1: R$165.000,OO
, Apto. tipo 2: R$155.000,OO

- I

LOCAÇAOi
• Apto Francisco de Paula, com 2 :
quartos, 1 bwc, churrasqueira, lvaga
garagem e demais depedências
R$575,OO

• Apto 8airro Vila Nova, 2 quartos,
cozinha, sala, 1 Vaga.de Garagem, Salão

de Festas e demais dependências valor

R$570,OO + Condomínio

• Apto, bairro Francisco De Paula, 2

Dormitórios, 1 Banoelrc.sals/cozlnha
,

: Conjugadas, Sacada C/churrasquelra,l
, I Vaga De Garagem,demais Dependências.

Valor 520,00 +condomfnio.

• Sala Comercial, Bairro Centro, 70m2,

imediações Terminal Rodoviári,o,l
Banheiro, 2 Vagas de Garagem. Valor

R$2.400,OO.

I
• Sala Comercial, Bairro

I
, Centro,140m2,imediações Viaduto, 1

, I

: Banheiro,Vagas p/Estacionamento Valor

: R$·1.600,OO.
,
I
I
L,o ._, .,� ,,�. _ .. �. '_ . __ ., ��. • •. ,,�. '. __ , ,_ '"� '_o _

REF 188 Jaraguá Esquerdo: Casa no condomínio Azaléia (
condomínio fechado com vigia 24 hrs) Terreno m2 980,00 Casa
com m2 327 01 suíte com móveis imbutidos com banheira de
hidromassagem, 02 quartos, bwc social, mesanino, cozinha

móveis i
.

om larei

Ref 106 Chácarra no bairro vieira

com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água vaiar R$90.000,00

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65.000,00

Ref 120 terreno industrial

Guaramirim com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. SC 413 R$250.000,00
Ref 112 Terreno industrial SR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 117 terreno comercial no bairro

São Iutz 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 mii pés de eucalipto com 4 anos

água corrente R$75.000,OO .

Ref 119 casa de alvenaria com 3

quartos e demais dependência no

bairro rio da luz próximo a Ceval
vaiar R$58.000,OO

Diferenciais:
- Todo mobiliado (na
mobília acompanham
os eletrodomésticos)
- Vista panorâmica
(permanente) para o

Mare BR-lOl
. Telas de proteção
nas janela
- Ventilador de teto

em todos os

ambientes.
- Possui poço
artesiano.

VENDO - Apartamento em ITAJUBA localizado em

Barra Velha ,bairro ltajubatceotrlnhoí.na avenida,60
metros da praia,à 500 metros da divisa de Piçarras.
o apto:
• 73,762 mts2 de área privativa
,,02 quartos
. Saia de estar,banheiro social,
cozinha,área de serviço

- Sacada fechada cl
churrasqueira
- 01 garagem

VALOR: R$179.000,OO.
CONDOMíNIO R$100,OO .

ACEITA PROPOSTAS E
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
TRATAR COM: (47) 9967-0671
MÁRCIA I (47) 9984·0578 MURILO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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070- Três Rios do Sul, apartamentos
com área de 61 ,36m2 R$110.000,00.
Acerta financiamento bancário.

136 - Rau, geminado em alvenar
ia com 199,OOm2 R$250.000,OO

1162 - Ubatuba, casa mista com

140,00m2 e terr. 307,51m2• (aceita
imóvel de menor valor em Jguá do Sul)

R$115.000,00

150- João Pessoa - casa de alv. cf
aprox. 280,OOm2 mais galpão. Terr.

cf 1.574,10m2 (aceita apto de menor

valor) R$430.000,OO

030 - Santo Antonio, cf casa de alv.,
rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2.

acerta imóvel de menor valor

R$450.000,00

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114, 00m2. 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 Luis - 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
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TERRENOS
002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 R$800.000,00
010- Loteamento Duwe- terreno com 324,00. (R$5.000,00 de entrada + Financiamento CEF) R$56.000,00
019 - Schroeder, 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$56.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 R$128.600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2.200,00m R$300.000,00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 : R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$98.000,00
237 - Amizade terreno com 364,00m2.(Residencial Munique) , R$98.000,00
238 - Amizade terreno com 362,50m2. (Residencial Munique) : R$98.000,00

CASAS
009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 e terreno com 90Õ,00m2 � c� ".� R$583.000,bo
020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma de madeira com 60,00m2.Terreno cl 413,35m2 R$135.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200,00m2 e terreno cl 329,00m2 aceita sítio R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$126.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 R$75.000,00
078 - Ribeirão Cavalo, terreno com área de 2.935,60m2 com casa mista R$90.000,00.
090- Barra do Sul, casa com 32,00m2 e terreno com 360,00m2 R$32.000,00.

_
120 - Estrada Nova - Casa de madeira com 100;00m2. e terreno comA06,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 02,00m2 e terreno cl 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,OOm2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 R$100.000,00

M 'A6 I ��i'Ii""' " " '1 rliilflffli1lliiiIH!lIifm' ,', 11m"!! il/illlim'l' imi"fflimj'II" 'I ! Y!//I � 'Iii""! m" "M',!JPli�.��I.�NliQ hl1{!,iQII�mJllllIifflilllj, ',I UI �jI,.W��ffllíl. uiiWfHIIL::Hh,il I/I IH'wl/!,!Wffill �"�iíj ii !ll
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00
008 - Amizade apartamento com área útil 43,99m2. Dá como entrada em uma casa de maior valor R$1 00.000,00.
LOCAÇÃO :

. -

Apartamento Amizade R$700,00
Apartamento Centro R$700,00
Apartamento Centro : : R$850,00

GALpÕES , ,,"". • =

025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,00m2,terreno com 504,00m2 R$190.000,00

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício lergamo • Centro

EPASSOS
imóveis

o
PRIMEIRO PASSO PARA,

NEGOCIO

Pl : 3
47 3055 00'7,3 - www�epas,sos.com\tbr
Marina Frutuoso, 180 - solo 40. - Centro - Jaroguó do Sul - se

1 j •

fi,l)1
! 1

.I.! : • J I,
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CASAS

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

REF292 - Jaraguá Esquerdo - Casa pré moldada
Mo Padrão cl 1 sute master + 3 qtos, sala de

jogos, cozinha cl chur. em ambiente integrado,
lavanderia, dispensa, garagem coberta pi 3 carros,

piscina. R$590.000,OO

REF346 - Firenzi - Casa de alvenaria com 3 qtos, bwc, cozinha, sala de estar/jantar, área
de serviço, garagem cl bwc, área de festa. R$ 180.000,00

REF318 - Barra do Rio Molha - Terreno de 1.167,85m2 com lindo
sobrado em fase de acabamento. Aceita imóvel até R$100.000,00

(apartamento ou casa).R$ 280.000,00

REF306 :. Schroeder - Casa de
alvenaria, com 2 qtos, bwc, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia e

garagm. R$138.000,00

REF333 - Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, qto de empregada, sala /cozinha conjugadas,

área de festa, varal no terraço, garagem, toda
murada. Consulte-nos.

REF338 - Amizade - Sobrado de alvenaria
com 1 suíte master, 4 qtos com sacada,
sala de estar cf lareira, 2 bwc, cozinha

mobiliada, piscina, área de festa,
garagem. R$780.000,00

REF289 - CAMPO ALEGRE - Finalidade Hotelaria - terreno com 6.815 m2 ( 2 áreas contíguas),
contendo 2 edificações - casa principal 200m2 cf 8 peças + 1.195m2 em alvenaria, tijolos á vista
em arcos, contendo 18 aparetamentose demais dependencias. R$1.435.000,00

REF310 - Jaraguá
Esquerdo· - Geminado
com 1 suíte + 2 qtos,

sala estar / jantar, lavabo,
bwc, cozinha mobiliada,

garagem, área de
festa, portão eletrônico.
Excelente acabamento.

R 22. O O

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

REF328 - Residencial Solares - Vila
Nova - Apto com 1 suíte + 1 qto, sala
cozinha, lavanderia, bwc, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
(entrega junho de 2012). R$170.000,00

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

REF294 - CZERNIEWICZ - Apto cl 1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar

e estar, bwc, sacada cf churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de

R$175.000,OO aceita carro.

REF285 - Vila Lalau - Aptos de 02 qtos
ou 1 suíte + 2 qtos e demais dep. A

partir de R$104.900,00

-

I

iI:
,

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1
qto. A partir de R$11 0.000,00

REF273 - NOVA BRASíLIA - Apto
1 suíte com sacada + 2 qtos, sal,
jantar/estar, bwc, cozinha, lavande

sacada com chur R$180.000,0

MILANO RESIDEN2
- Sala de estar / hl

theater; sala de jal
01 suíte máster +

Suítes; Ampla vars

com churrasquei
Cozinha (opçãr

integração com

jantar); Home of!

(opcional); Lavai

social; Lavander
Lavabo de serviç

Sacada técnica p
climatização; 03 v,

de garagem; Depó
individual. Consulte

REF284 - CENTRO -

Schroeder - Aptos c/ 2
qtos, sala de estar/jantar,
área de serv., COZ., bwc,

sacada c/ chur. A partir dE
R$110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• VENDE-SE Apartamento 3 quartos

em Joinvifle, bairro Boa Vista. Troco

por apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK

Vende-se 2 aptos cl 2 quartos por

R$ 114.900,00 cada. Entrada R$
14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega em

maio deste' ano. Tr: 9233-8008 com

Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parceíarnento direto.Tr: 9159-9733.

·VILA LENZI Vende-se apartamento 88

rn-', e/suíte, O'lqto, 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:3374D927.

• NEREU RAMOS V.ende-se Casas geminadas
2 ,quartos, em demais dependências,
financiável. Tr:3376-0569 ou 9155-

0553/9119-2643.

• BARRA- Vende-se casa de 206 m2 na

próximo à Construtora Hane, livre de

enchente, terreno de 1016 m2 plano,
porcelanato, suíte máster com hidro,
closet, móveis sob medida, garagem para
2 carros, ampla varanda. R$ 480.000,00
Tr: 3372-1765 ou

9109-9085. Aceita troca por apto em

Jaraguá e 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.

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: 3273-56731 91834220.

• 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 2 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 Noroski, 536. Aceito

propostas.Tr: 8421-5923 ou 9616-6303.

-

·LOCAÇAO
·APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$ 480,00.
Tr: 32f16-3368 com João.

·SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

estacionamento, região central de

Canoinhas. Tr: 8868-5822.

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão
na Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-

9996.

• ALUGA-SE Quarto para pensionista
uso banheiro com a farnilia. Tr: 8826-

2565.

ALUGA-SE Quitinetes e apartamento com

um quarto. Localizado na rua: Max

wilhelm, 837, Baependi, prédio azul.

Tr:3371-6021·

• 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.

• LOJA DE ROUPAS Vende-se na Rua: Pastor

Albe_rt Schneider, Barra do Rio Cerro. R$
50.000,00 Tr: 9971-6956 com Giovana

SALAS COMERCIAIS

• 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.�00,00. Tr: 9112-

3947.

•

Terreno com área
de 19.357,00m2,

localizado na BR 280
- fundos-Rua dos

Imigrantes
próximo a Uner].

•

i""

Terreno com área de 612.376m2
localizado no rio alma - rua antes

da malhas Malwee.

Terreno com área de 1.287,50m2-
localizado a Rua Domingos da

Nova 123-oentro.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi -

Tifa martin - área terreno: 350,OOm2
- área construída: 50,OOm2

Terreno com área de

2.020,75m2, localizado
na Rua 28 de Agosto
1.523 em Guaramirim

Terreno com área de 10.005,00m2
localizado na Rod. BR 280 - KM 50

em Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km

de Jaraguá do Sul.

.

,�
,

:.
. Para mais informações eontate-nos!>� .

','
,

• 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 vende-se, ótima oportunidade, loja com

estoque e roupas, calçados e móveis, com

clientela formada, por apenas R$25.000,00.
Motivo mudança. Aceita carro no negócio, há

possibilidade de negociação. Tr. 3371-9604

ou 9188-3815 com Elisa.

• CLíNICA vende-se, de Estética com Salão

de Beleza, clientela formada. R$55
ooo,OO(aceito automóvel no negócio) Tr.

9946-349.

Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv

o cabo com caixas individuais
subterrâneas. Trotamento de esgoto e

todo infra-estrutura paro construir.

Imóvel Localizado no

loteamento Prodi I

Imóvel Localizado
no Loteamento

Prodi I

Casa com 2 quartos, sola e

l� cozinha integrado, um bwc,
área de serviço, goroge�

coberto e murado.

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc, éreu de

serviço, garagem coberto e murado.
I

I/UPJ1JjW�qUBll/IIJ//III//UD/I/II/l/mDlllilll1JlJiHiJJ!UH1iJJIliIlilUil!iIlI1lIIlI//IJ/mllllm///11Ji/IIIIIIIIJ1JJal!Jl/i/m/JJJlIID!///IiIIBI///IIIII/IlIIUiJJ!!JIIBlIIIJI,WBlIDit.1ll1llli!IUlIlllJIJJ/lld/1IIIIIU/IJlJflllflf/Jl,d

Ref 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

clurrascuera - Terreno
c/334m2.

Valor: CONSULTE-NOS!

• Rei 086 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 945m2•

R$77.000,00

• REF 087 • Barra do Rio
Cerro - Terreno cl 334m2 -

R$67.000,00
Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Rei 093 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/80m2 - 3 qtos, bwc social,
sala estar I):'antar, cozinha, varanda·

Terreno c 350m2 - R$ 93.000,00

• Rei 092 - Barra do Rio
Cerro - Terreno com 334m2

R$73.000,OO

Pastor Albert Sehneiqer, 1,946' - C�P 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se I marquardtimoveis@gmail.eom

!HIl!!HHltIlH!llUl!lIl1iIHHIIIIII!IIUIH ih lI! IIl1l li iÍ,l j". i
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IMOBILIARIA

MANN
COMPRA • VENDE

Fone/Fax: (47) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 06/08/2011

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite cf sacada
+ 2 dormit. + sacada cf chur. + demais

dependencias. R$164.000,00

3923 - ÚLTIMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E
3 DORMITÓRIOS COM

SUITE! ACEITAMOS
VEícULO COMO

ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 3653-
Barrá do rio

molha - 4 tipo
de apto: (2

dorm ou suite
+ 1 dorm),
medidores
individuais,
ampla area

de festa,
preparaçoes

para ar
condicionado

split,2
sacadas
uma com

churrasqueira.
á partir de

R$115.897,00

, !iiJ;m,;;.___.

C9J.::;;I&{I;:iI!I'iffmmllfIlEI[g�
REF: 39215 - JOAO PESSOA - 02 dorm
ou suite + 01 dorm ou.03 dorm ou suite
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$2.000,00 +

PARCELAS POR MES.

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3

dorm. com suite. Brinquedoteca, salao de festas

com terraço condominial.
"OTIMO PADRAO ". Á CONSULTAR.

REF: 120 - RAU - 2 dormitorios, bwc social,
cozinha/a. serviço, sala jantar/estar. R$128.000,00.

Aceita financiamento

REF: 4152 - Vila Rau - 2 dorm, 1 BWC,
cozinha e sala de estar conjugada area de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
garagem. R$ á consultar

REF: 4631-Tifa Martins, 1 suite + 1 dorm., 1 BWC, 1 vaga

garagem, sacada com churrasqueira e sacada na área de

servi o a ts 01 e 02 R 121.000 00 .

REF: 4551 - VILA NOVA - suite + 2 dormitórios com

sacada e churrasqueira. prontos para morar!!
R$220.000 00

REF: 3877 - Tres Rios do Sul - 3 dorm, 1
BWC, cozinha, vaga de garagem e demais

de endências. R$166.000 00

. imoveisemiaragua.com.brO
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

Residencial
Riviera
2 APARTAMENTOS

POR ANDAR!

LANÇAMENTO

Ref. 2418 Resid. RMera, Bairro Vila Nova:
• 1 sufte com closet ;
• 2 dormHórios;
• bwc social;
• sala de estar�antar;
• cozinha;
• área de serviço;
• ampla sacada gourmet;
• 2 vaga� de garagem com opção de vaga extra.

* Forro em gesso no interior dos apartamentos,
preparação para ar-splH e hidrômetro
indMdual,Preparação para aquecimento a gás.

Obra Incorporada n° 5.839

ReI. 2416 IBIZA
RESIDENCE, no
Centro c/ TIPO

2: Com 1 suíte c/
closet e sacada + 2
demi-suítes, sala de .

jantar e estar, sacada
com churrasqueira,

lavabo, cozinha, área
de serviço, garagem.

- 2 COBERTURAS
DUPLEX. Apenas 2
apartamentos por

andar, aquecimento
de água a gás, ar

split, aproveitamento
de água da chuva,

medidores individuais
de água e isolamento
acústico. A Partir de

R$345.000,00

ReI. 1639 Sobrado na Vila Nova, c/ 02 Quartos, Sala,
Coz,inha toda de gra�ito, 2 Bwc Social, Despensa,
2 Area de Serviço, Area de Festa com Piscina e

Garagem para 04 Carros. Edícula com: 02 Quartos,
Bwc Social, Sala, Cozinha. R$370.000,00

ReI. 2384 Resid. Don Michael na Vila Nova c/ Aptos
c/ 01 suíte com closet, mais 02 dormitórios, sala de
jantar/ estar, bwc social,'cozinha, área de serviço, e

garagem. A Partir de R$160.000,00

ReI. 2442
Resid. Nova .",i"'-_

York, no
Centro c/01

suíte mais 02
dormitórios,

sala' de
jantar/estar,
bwc social,

cozinha, área
de serviço,

sacada com

churrasqueira,
I

01 vaga de
garagem.

R$191.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t1000: Cásá'- VllàNova � Com 05 quartos, sara; cóilnhá'"
....

e copa conjugadas, área de serviço, 01 bwc, garagem pra
até 03 carros. R$700,00
L 1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's, 02
salas, cozinha, área de serviço, dépendência de emprega
-da, com jardim. Tem duas entradas sociais na frente muro

baixo - R$ 3.500,00 .

L 1018 - Casa - Nova Brasnia - Com suíte, 03 quartos,
sala, cozinha, 05 bwc

.

s, dep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alarme -

R$ 4.500,00.
L1026 - Casa - Barra do Rio Cerro - Com 1 suíte, 2 quar
tos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e garagem.R$800,00
L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, bwc, cozinha, área de serviço, área de festa,
garagem paa 02 carros. R$1.250,00
L 1028 - Casa - Gentro - Com 03 quartos, 2 bwc, sala, •

copa, cozinha, área de serviço, garagem. R$2.200,00
L 1 030 - Casa - Vila Nova - Com 03 quartos, sala, cozi
nha, 2 bwc, área de serviço, garagem - R$ 1.000,00 .

L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.Cond.
Aprox. 100,00 R$480,00
L 2006 - Apartamento - Vieiras - Com 01 quarto, cozinha,
bwc.R$ 200,00.
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos, 02
bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem.
Cond. Aprox. 100,00 R$700,00
L2023 - Apartamento - Barra do Rio Cerro - Com 02
qúartos, sala, cozinha, bwc, sacada com churrasqueira.
Cond. Aprox. R$100,00 R$670,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox. R$130,00
R$850,00

"
L 2031 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira,
garagem.R$ 680,00 + Cond. Aprox. R$ 90,00 .

L2045 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.SEMI
MOBILIADO Cond. Aprox. 100,00 R$570,00
L2046 - Apartamento - Vila Rau - Com 02 quarto, sala
com sacada, bwc, cozinha, lavanderia e garagem.Cond.
Aprox. 100,00 R$520,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, garagem.R$61 0,00 Não
tem condomínio.
L2052 - Apartamento - Ilha da Figueira - Com 01 suíte, 02
quartos, sala, cozinha, sacada, bwc, 01 vaga garagem.

.

Cozinha e quarto mobiliados e 02 splints instalados.
R$780,00
L2053 - Apartamento - Barra do Rio Molha - Com 02
quartos, sala, BWC, Cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 01 vaga de garagem R$580,00
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quar
tos, sala, cozinha, área de serviço, sacada, bwc, garagem.
R$850,OO. Cond. Aprox. R$80,OO
L 2065 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto,
bwc social, sala, cozinha, area de serviço, sacada com

churrasqueira. R$ 950,00 + cond. Aprox. R$ 120,00
(com intemet)
L 2066 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, 02 bwc,
sala, coinha, área de serviço, garagem - R$ 660,00 +

Cond.Aprox.R$150,00.
L 2067 - Apartamento - Vila Lalau - 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem - R$ 570,00. Não tem taxa
de condomínio.
L 2068 - Apartamento - Centro - 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, garagem - R$ 600,00 + Cond.
Aprox. R$ 90,00.
L 2069 - Apartamento - Centro - 02 quartos, sala, cozinha, '

bwc,área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem
- R$620,00 + Cond.Aprox R$ 80,00.
L3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com

aproximadamente 40 m2 com bwc. ,R$500,00
L3007 - Sala Comercial- Centro - Area 813m2 tem 09
vagas de garagem.

. L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2 com bwc.
R$500,00
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,OO
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$800,00
L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com 210m2,
estacionamento na frente, R$2,000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2. R$460,OO
L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 100m2, 02 bwc.
R$3.200,00
L3023 - Sãla Comercial- Centro - Com 100m2, 02 bwc,
Sala Nova, R$3.000,00
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2,
R$2.000,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2,
apartir de R$250,00
L3028 - Sala Comercial - Chico de Paula - Com 54rnz 1
bwc, estacionamento. R$1.400,00
L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2 R$440,OO
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3 bwc's,
área de festa com churrasqueira, estacionamento privativo.
230m2 R$2.900,00
L3032 - Sala Comercial - Centro � Com dois andares área
total construída 370oi, estacionamento amplo e privativo
10 piso com dois banheiros e uma área para cozinha, 20
piso com um banheiro. R$4,500,00
L 3033 - Sala Comercial- Céntro - Com dois andares área
total construida 370m2, estacionamento amplo e privativo 10
pso com dois banheiros e uma area para cozinha, 20 piso
com um banheiro. Medindo 370m2. R$4.500,00,
L4003 - Galpão - Barra Rio Molha - Com 520m2 - com

recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem grande 2500m,
murado. R$4.500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasffia - Com 300m2, amplo'
estacionamento. R$2,200,00
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e privativo
90rnz. R$3.800,00
L 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com aproximadamente
l.600rnJ. R$6.660,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpóes (35OOm2
área construida)Medindo 4.500 m3 área total,

'"
, I

...
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, Ref.463.1-
Apartamento no

Centro com I
Suíte + I quarto,

sala de estar.
sala de jantar,
cozinha, bwc,

•

área de serviço.
sacada com

churrasqueira
e garagem,

R$230.000,OO. Ref. 506.1· pa.rtamento no ependi
com I' Suite + 2 quartos, sala. cozinha.

bwc, área de serviço. sacada com

churrasqueira e garagem. R$I90.000.00.

Ref.537.1 ..

Apartamento
naVil Latau
com I suite
+ I quarto.

sal I cozinha,
laYanderia,
bwc. I vaga
d ga��m.

R$I60.�OO,

-

Excelént
Casa

Comercial no

Centro.Valor'
sob consulta.

Ref� 197, I - CaSa
,\ ne;" C, n� com.

'�:�: 4: qúa�'sàla�
coZinha, copa,

'bwc, lavand ria�
,

di P nsa,
churra queira

garagem,
R$320,OOO�OO

, i:_"

"',
r:

Ap.�tarnento-
",

'

no 8��pendi
", .cem t Suíte

,MaStér + '3
..

'
� guviO's, Sirrt

,

,
'

'

" ;r''', ,,-:' "
-c ,

't!\'"""
'

'" �

::" �' ,

'

'�de,j�ntlt; ,�ãl.
,

�:<'
,
-, ,de· Estar' e Tv.'
,

'

','
"

,
" ' , .... �

,

, , "Coziriha"ár a
'

de serviço,
,

,

"

.

dep'�'",i ito',' �.;_ ': '

,

" . " .

, ',acada
'2 -vagâs d'
Garagem.

R 235.000,00.

..
,

.

�

• ,wviw�bartelimoveis ..com.br
"

( ,

(

, .._----'---'---''----'--'---'--'-''---�--'--'---'----'-------------------------------'--'---'----'-----''--'--'----��
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Bairro João Pessoa

� totes com aprox. 350m2
� Ruas asfaltadas
• Em �as.� d.� aprovaçãq ,no

Régistro de lmóvels,
'

MI. mãe 54.965.
A�pàrti,r'de RS 85.000,00

" "'\'-- ...

,

"'.
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,. i

LOTES
'

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

Registro de lmóvels;
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
,35'Om2, 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 MI 9.205.

A partir de R$ 55.000,00.'
- .

..

Lot. Amizade, lote esquina com área de 48�i\oi:ó< ,��
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI 50.9'66

'

A partir de R$ 120.000,00

,,' ..\ "(l,ES."VENEZA,, ',' ,'.' ,

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase. '

de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783. �,,:-,.,�'.

.

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! -

,
.;<.

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

_-:.-;-: _-_ • �.- ---= . -, '"

. .,':0 B I L I Á R I A

RESENÇj!
CORRESPONDENTE"

(47) 3375-0505
9153-1112/91354977

. ';L-' : -';

<\;Aceita 50% em 'imóVQI�s,e
. .

.

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

50% em dlnhêiYÓ':";:>':j'
Área de 5.665m2 (50m x 113,5�}:r �'.�Yã��berti s�l���

Contendo casa de alvenaria. Area éóinêroial, 'exé'elente f., "

focalização. Co,"pájSC. . "'t' ','.,
•

.

.

'. ..." .'
,,�... "

'

l6;! �
Possibilidade de venda também em duas Qaftes dIstintas.. -,..

,

Chácara 'is.660m': � lagoa!> e �rea cj,?.om�r. "

casa madeira antiga + rancho, + 1 casa .dé alv. ,

nova 140m' ct 3 garagens (obta não concluída).
SChroederlSC,

- ,

: .

.

.... ,.· ... ·a,. o'v

Casa 120m2, terreno com 23m de frente,
sala, área serv., garragem e varanda.' M Rua OÓm Pedro II. Centro,
Terreno t.tsern-.Ano êorn

.'

corupá/sc, R$180.000.00.

Casa 101 m', _1 suite +·3 quartos, demais

dependo ,e garagem. Terreno 625m?-, R.

Ano Bom, Coru â/SC.�R o

•

casa .. Terreno 10.000m'!, BR-280. Jaragua Terreno cf 316,89m2, Loteamento

do sul/se. R$ 66.000,00. Pradi I - Jguá do Sul/ se.
��Mm�������..���
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--_-_------ - ----
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Edson Müller (47) 9112-17'00
Corretor de Imóveis (�?Jre2ct§so��qeQ07
CRECI/SC N°. 8530 Jaraguá do sul-se Cep: 89.251-500

www.mullercorretor.com.br

Côd 4005 Rio Cerro II
22000m2, casa c\200m2 semi

mobiliada. rancho, lagoa,
árvores frut. etc.

R$ 230 mi!

Cód, 2020 João Pessoa - Edit.. CÓ�. 110� Schõre er - (Prox. 2 qtos, bwc, sala, cozinha, si Iv,
- Entr, 20 mil +fin,Ap 2 quartos,

.

, Mansol) .vila Sossego - Casa
estar, churrasqueira lavanderia,

salal copa, cozinha, lavandf:lria,_ .

madeira, 2 quartos, sala, piscina, garagem.
bwc, churrasqueira sacada '

. cozinha, bwc, garagem, - terre�o Financiável CEF
ara em R$125 mil' 20 x 31= 62Q,00m2 - R$ 89mll R$ 400 mil

+-��--�------��

·c6J304fc;�lr;�WRu�:'P�OC6pio
.Gomes, Casa de esquna- com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem, terrrenó 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2019 • Schoreder • Edil,

Gneipel- Apartamento 2 quartos,
.

sala! copa, cozinha, lavanderia,
.

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$130 mil

...

CM 2017 - Centro • Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem· Valor '

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil e/eser...

«: EM ARAQUARI, LOTEAMENTO INDUSTRIAL, COM
"�' LOTES'A PARTIR OE 615 MIL Mi. VALOR.' R$50,OO 'M� ,

FINANCIAMENTO PRÓPRIO ENTR.SALDO 60 MESES'
Valor
430mil
450mil
850mil
350mil
100mil
155mil

"""
, ''''"

'. í
��

""l�'h"h8"<!"'''I9\'-'''��

\t.•..;�i,\(")""\I'\,�"'I\
Casas Bairro ÁreafTerreno'
1002 Baependi 300m'

Cód.1105 • Vila Lenzi- Casa Côd.1049 - Nova Braslíia- 2 1046 SFS/ltaguaçü 600m'

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, , sU1íteS{hidr)+3 qtohs, 2 bwc, cOPia, 11006458 Centro 532m'

Iv t Vila Nova (2casas) 1500m'
cozinha, despensa, lavanderia sa a .s es ar, c urrasq,aq 50 ar,

1066 Praia Barra do Sul
varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil

1075 Chico de Paulo 430m'

jardim - R$ 185 mil Apartamentos Local
t----------------'----__-------I2002 SFS/Ubatuba 1 quadrado mar 70in'íSuíte+2qPROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa �róix. Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os Terrenos Area

-desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' 3051 GuaramirimBR280 2.450 �

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
•

3054 João Pessoa 918,OOm'

�;�::�:�=��h:�!�;tetôn�� :!'''' ��=:� �2:::.._., 4006 Mass.lRib Gustavo 201 ,000m'
OSUA<HU$TINA 4007 S'ãoBonifácio' 242.000m2 ·(Prox.Palhoça)t" \f � \! ,I\> h 1\ <1\ ' ,\.

___________________.Aluguel- Centro- Casa 3quart?s+camaemb.+arrnário

Construção·
350m2

600m23pav,
1-50m2

aprox,,90m2
120m'

115míli
125mil
125.mil

3.0oom'+i·

3aluguéis
650mil
500mil
180mil

250mB
220.mil
180mil
150míl
R$750,OO

'.' ��fi�)/ENÔtÚr' f:,càM�RAR I �LUGA� 'OU �D'MiN�STRAR,SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS

IMOI.L,ÁRIA

www.imobiliariamg.co

ro

nos de bons negóclosl
. ,

FONE:' (47) 3371·2117
PbANfAo V�Nt)M� 8404=�4�B I §)1@a=2333
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',,- �'91,20m2 de área privativa;
l' � '3 'quartos (1 suíte):

r
,

• 1 BWC;
• sala de estar e jantar integradas;
• cozinha;
• lavanderia;
• ampla 'sacada;
• ar-split pré-instalado.
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Casa 3 Quartos· Vila Lenzi
sulte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,

área de festa + quintal, garagem. Próx. a escola, mercado .

. R$ 270.000,00. Aceita apto no negócio.

LOCAÇÃO
- Apto 2 quartos, sala, cozinha. bwc, lavanderia.

churrasqueira e garagem. Baependí. R$ 530,00 + cond.

- Apto com 1 quarto, sala, cozinha. banheiro, lavanderia
e garagem, Centro, R$ 500.00 + Condomínio,

- Terreno 750m2 - Baependi
15,OOm2 frente x 50,OOm2

Lindo terreno, alto, com linda vista da cidade.
A menos de 1km do Centro.

Escriturado, financiável. R$ 180.000,00

- Apto Suíte + 1 quarto. sala estar e jantar. cozinha e

bwc mobiliados, piso laminado, sacada cf churrasqueira,
garagem. Prédio c/ elevador. R$ 750.00 + condomínio,

- Apto 3 quartos (sendo 1 suíte), cozinha.
sala estar/jantar, lavanderia, banheiro,

sacada cf churrasqueira, garagem. Prédio cf elevador.
RS 1,000,00 + R$ 80,00 de condomínio, Vila Nova

Em BARRA VELHA
, " . I

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;
• lavanderia;
• ampla sacada.;
• ar-split pré-instalado.

Apto 03 quartos

• tratamento de esgoto
- "� .reÇ1prç'veitaménto ,�e águas "

, pluviais para, uso 90 condomínio;
.' po�tão e port,eifo";�retrô�ico;, ,', .,' .

=lúzes da circulação com sensor de
presença.

.

• 9 pavimentos: ,

• 5 apartamentos-por andar;
, • 2 elevadores: '<

'

'-

.
.

\ ,"'"

<

·'2 salões: de festas;' ",I,,:
,

�,salà fitness, sala de jogos;
--�., box-praia individual;\

VENDAS: Amora'da
'W�R'A brasil

www.moradabrasil.com

473372.0555Endereço: Rua Esp.írito Santo,
Centro, Barra Velha - SC

CREA 76096-6
A. NEGRI ENGENHARIA LTDA Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1384 - Centro - Jaraguá do Sul/SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3376·5050
R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio 'Cerro

Locação • contato@imobiliariareal.net

1MB 41 Apto - Rio Molha - 2 quartos, sala, copa,
cozinha (mobiliada), banheiro, sacada com

churrasqueira, garagem, área útil de 61, 75m2•
R$160.000,OO (Financiável).

1MB 102 - Apto na Planta - Rio Molha, a partir de
68,00m2, 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 104 Apto - Czerniewicz * suíte, mais 2 quartos,
sacada com churrasqueira, demais dependências,

área útil de 110,00m2• R$175.000,OO

1MB 110 Casa Jaraguá 99 - 3 quartos, sala, eezínha,
banheiro, garagem, lavanderia área de 90,OOm2 R$ '1MB 48 - Flet - Duplex - sufte com banheira, cozinha,

120.000,00 garagem, l<Jvabo, sala, R$130.000,00

1MB 45 - Apto - Barra - suite, mais 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, sacada/churrasqueira,

garagem, (gesso re�aixado 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,OO

; VI�.NOVA'. '

,

' :a,êsiklal Grand'
.. : 'I LI'e • Prédio com,

,

elevàdor - Apto nO

�503:
Sala'

estar/jantar, cozinha,
lavamtería, suite + 2

Quartos, banheiro
: 1 social, sacada com

,

I cHurraSQueira, 1

vaga de garagem.

qApto, C9� laminado
"

de madeira,'
,

'i porcelatQ e

rebaixado em gesso,
R$�55.0�O.OO.

,

.
, Entrega 'em:

: j :fe�ereiro 2011
.

I,' <�.. >,"

'

�". �, , 'f
" ,

:�; .

.

�

. "'i-

.br

VILA RAU - RESIDENCfAL ATLANTIS - apto 201 Com
.;:s�íte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha, .

;

,

làvandéria, banheiro social, sacada com churrasqueirà
,

e 1 vagá de garagem. R$,,165.000,OO.'
" :"

.

,',

AMIZADE·
LOTEAMENTO
MUNIQUE *

"RESIDENCIAL
FLOR DO CAMPO"
Apartamentos com

02 dormitóríos. 1

bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de

garagem .

R$130.000,OO.

Apartamento - Residencial Apollo - bairro Amizade -

R$130.000,ÓO - Loteamento Munique 2 dormitórios, 1
. banheiro! amblente'para duas saías.sacada com

cíurrasqaelra, cozinha, lavanderia, 1" vaga de garagem.
Área: 62,89IJ:1a, Entrega prevista para ag08to/201 1.

'

, . fI: .. � ..
'

. , . ;/'. _�''._'",__ �__""""""""",",- , "",_""""'_""""",'-"""''''''__''''--i

\,

'. ,

( ,)

( »

,'NOVA'
BRASíLIA -

"RESIDENCIAL
MATER DEI"
Apartamentos
com suíte + 02

,

dormit�rios, 1 i
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de
garagem.
R$180.000,OO.

',. '''''TERRENOS>',
. .

"

.

• Atrás da I'gteja São Judas'
Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁG,UA

'

,

';'VERDE
. :

,
'

,

,'., LOTEAMENTO VILLE DE
LYON. R$95.000,ODJ- A,MIZApE

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais'03 dormitórios, bwC'SOCi:ll;
, '. Loteamento Dona' Marta.,-

sala de jantar e'estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e f' ,
.

garagemnosfundos,Metragemdacasq9.3,OOm2Metragemdoterrenó:, i' R$60.000 - NEREU"RAMOS'
- '409,50me - R$450,OOO,oo. '

'. , l' I
'

',' , +',
__=='"

- - J. - � - _... - - ,..,.. _, • - - - -

;;;,r..,o;IiIiIl!!'

> , 1,\.'
.

.
"
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} ne473371-1
Fax 47 3275-1

.

:,- .{: ;�, �:::
.»

I mobil i á r i a��3��
�. .

,
.

.

".' Plantão 47 9975-1 .

chale@chaleimobiliaria�c .

•

j

, J
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WS Imóveis agora com

consuHoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmlca Federal.

Facilitam6s seu créãíío junto a CAIXA
* Casas Prontas ", -: ,

'. * l.otes:a víndao,em

.

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias ap6s a veiculação.

Terrenos
• Ref 4375 Amizade!Guaramirim Terreno

360,00m2 R$75.000,00
• Ref 325 Amizade! Guaramirim Lote com

área de 445,04m2 R$70.000,00
• Ref258 Ponta Comprida/Guaramirim Terreno

de arrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref: 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 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 214 : Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua

principal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,00

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2
R$58.000,OO

I " .. ,

___ ._ __ .. .,.,.l.__.._.._....__Id>_;�_.. �....__�..........._��_....t-.J-.,;.'--'_"---._�._"'- .LJ- j,_J... __,-.L..L... 1- &- __ -. ... '- 4.... Ji.,._ &....L.. ..... ..lr.:. Ao,.. .... ..It.,,_ .... I..-.1-4............ __ "'_..l-.&... .' _. ......
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m iotetto@m iotetto.com. br
www.miotetto.com.br

Vendas e incorporações:
MIOTtrrd 47 3370-2507 e 9199-0770
,---_...

Apartamento com 48,17m2 de área útil, 2° andar Bloco B.
,* Cozinha

'
,

* Área de serviço
* Sala jantar I estar
* 2 quartos
* 1 BWC

Apartamento com 50m2 de área útil, último andar
* Cozinha
* Área de serviço
* Sala de estar conjugada
* 2 quartos
* 1 BWC

R$115.000,O
Aceita financiamento

R$115.000,OO
Aceita financiamento

* 1 vaga de estacionamento coberto
* Sacada com churrasqueira

,* 1 vaga de estacionamento coberta

Rua José Narloch, 3009 (lateral da Rua Joaquim
Francisco de Paula) - Tifa Martins - Jaraguá do Sul

Rua Hermann Schulz, 169 (nos fundos da Carinhoso)
Vila Lenzi - Jaraguá do Sul

, , .

4f7 .

I

)
./

".,
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...
comerCiall2.ação:

,
:�

LEIER

2 Dormitórios
Sala de EstarlTVlJantar
Cozinha
Sacada com Churrasqueira.
Área de Serviço
Infraestrutura para ar

condicionado "Tipo Spllr'
Hidrômetros Indivíduais
Medidor de Gás Individual

Piscina
Fítness

.

2 Salões de Festas
Playground
Elevador
Garagem Coberta
Portão e Porteiro Eletrônico
Arquitetura com Oesign Moderno

Rua Cart.os Zemke
esq. Nilson Trelb

Jara,uá do Sul· se

Iii:iIiIj
'_'N
LEIER
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www.bertaimoveis.com
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Ret. 1020 Casas NOVAS geminadas com 79,00m2, 2
quartos e demais dependências, 1 vaga de garagem.

, R$135.000,00 ou 50% de Entrada e o Saldo em até
60 meses. Próximo ao COlégio Jonas Alves.

Cad 252 Sobrado Geminado Bairro loteamento
Champagne com Ótima Localização com 03

dormitórios sendo 01 suíte + dependências, com

Area útil de 125,00 m2 no Valor de R$275.000,00

Loteamento Malibu - Ref.1 003 - Casas novas geminadas com 89,58m2, 02 quartos
sendo 01 suíte e demais dependências, 01 vaga de garagem, bairro Ilha da Figueira -

Guaramirim. Valor R$ 162.000,00.

Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2,
100% plano, pronto pra construir. Ultima unidade!
R$69.000,00 à vista ou 50% de Entrada e o Saldo

arcelado em até 60 vezes.

Ret.1 01 O - Casa de alvenaria 220m2, 01 suíte,
03 Quarto, banheiro, cozinha, lavanderia.Terreno

com 625m2. Valor R$ 235.000,00.

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

éom 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.

. ...
.

LOCAÇÃO - PLANTÃO 9994-5662
.1

I
�

�
j
I

l
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Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO - Aos Sábados: 09hOO às 12hOO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI550·J
Bil.I;·,

M,ENEGOTTI www.imobiliariamenegotti.com.br
e�mail: imoveis@imobiliar'iamenegotti.Com.br

6.203-
Balneário
camboriú
residencial

bellas artes.
A partir de

R$600.000,00

6.207 - CENTRO - ED. Schiochet - Apart. cf 1 suíte
com closet + 2 quartos + dependências de emprega
da completa, sacada, ampla sala conjugada, escritório,
2 bwc, cozinha, móveis sob medida, piso porcelanato e

laminado de madeira e garagem, R$280.000,00

6.237- Tifa Martins- Casa Com 1 Suite,
2 Quartos, 2 Bwc, Copa/Cozinha, Sala,

Churrasqueira, Varanda E Garagem P/2
Automóveis. R$340.000,00

6.163- Schroeder - casa de alvenaria com

01 suíte + 02 quartos, sala, COZ, bwc, lav,
+ edícula com garagem. R$190.000,00

6.187- AMIZADE- Casa de alvenaria com

01 suíte com banheira de hidra + 02
quartos, sala, copa, COZ, área de festas com

churrasqueira e garagem para 02 carros.

R$280.000,00

6.217- CENTRO - terreno comercial com 1.275,00m2
(25,50 x 50,00) O terreno possui 2 edificações de

alvenaria, a primeira com 300,00m2. Sendo restaurante na

parte inferior e 02 aptos na parte superior. A 2° edificaçãó
tem 200,00m2, sendo um escritório na parte inferior e um

apto na parte superior.

6.232- CHICO DE PAULA- terreno

com 67.658,79 - frente: 285,37-fun
dos: 246,00 -I. direito: 221,00 e

I.esquerdo: 334,60. R$280.000,00
\ 6.122- Três rios do norte - Terreno com area de 21.270,00M2. R$550.000,00

Casas;
./

Bairro:Amitade
Tecla Kirschner Todt,n°
90 - 01 suíte, 02 qtos, si,
coz mobiliada, lav, área cl
churrasqueira; bwc, gar.
R$'l �600,OO, "

Bairro :Vila lenzi -Rua
Jaime GadoHi,s/n -04
qtos, si, coz, bwc, .. lav e

gar. R$550,00
I"

Bairl:o:Tifa Martins -Rua
Alonso Nagel, n 63 --01
suíte, 02qtos, si, coz, bwc,
lave gar R$1.200,00

BaitrQ:Três Rios Norte
-Rua Rod. Municipal, n°
282 - 02 qlos, si, COZ, bwc,
lav. R$380,00

Bairro: Centro -Rua Ma
rinf! Frutuoso, n° 44� - 02
qtó's; si, cOz, bwc, lav' e

gar. R$700,00
Bairro:Amizade -R�a
Jacob Guesser, na 281
-03 gtos, si, coz.. bwc,
lav e gar pJ, 02 QarrOs.
R$17175,00

Bairro:Estrada Nova -Rua
Jorge Verbinen, n01183-
01 suite,02 qtos, si, coz,

.

bwc, lave gar .R$750,00

Bairro:lI�a da Figueira
. Rua Antonio Pedri, n° 14-
03 qtos, si, coz, bwc, lave
gar .R$700,00

A�artarnentos:
Bairro Centro: Rua Nelson
Nasato, n° 46 - 02 qíos,
si, coz, bwc, lav, sacada
cl churrasqueira gar.
R$580,OO -Edif. Ferretti

Bairro:Centro �Gov. Jorge
Lacerda, n° 310 - 01
suite, 01 qto, si, coz,
bwc,.lav, sacada cl chur
rasqueira gar. R$680,OO
-Edil. Sta.Luzia

Bairro Centro - R. Proc.
Gomes de Oliveira, n° 717
- 01 suite, 02 qtos, si, COZ,
bwc, lav, sacada c/ chur
rasqueira gar. R$900,OP
Edil. Ana Paola

Bairro Centro -Rua Go.
Jorge Lacerda, n° 270
-01 suite, 02 qtos, si, coz,
bwc, lav, gar. R$900,OO
Edit.Argos
Bairro czerniewicz -R.
Francisco Todt, n° 960 -

01 qto, si, coz, bwc, Jav e

gar. R$500,00 Edil. Guil
herme

Bairro: czerniewicz -Rua
Paulo Beckemdorl,n° 230
- 01 suite, 2qtos, si, COZ,

bwcJ lav e gar.R$900,00
-Edlf.'0411�as

Bairro Vila Lenzi -Rua
Victor Rozemberg,n° 384
-01 suíte, 2qtos, si, COZ,
bwc, lave gar.R$700,OO.
Bairro \lila Lenzi, Rua
Maria Umbelina da Silva,
n° 500 -1qto, si, coz, bwc,
lav. R$330,OO

Bairro Tifa Martins -Bua
766, Adelaide toftol -101.

Corupa -2qtos, si; C.OZ,
bwc, lave gar.R$380,00
Bairro:São Luis -R. Jose
Narloch, n° 1606 -01 qto,
si, coz, bwc, lav, sac e gar.
R$400,00 "

Bairro:llha da Figueira
-Rua Servidão Rosa
machado,n° 110- 01 qto,
si, coz, bwc, lav.R$445,00

Ba.irr.o:llha da Figueira
-Rua Servidão Rosa
machado,n° 110- 01qto,
si, coz, bwc, lav.R$556,OO

Bairro:llha da Figueira
-Bua Mariá A. das Mas
carenhas, n 11 (l -O�
suíte, 1 qto, si, coz, bwc,
lav ,02garagens e saco cl
churrasqueira. R$720,OO
Edif. Maria Alice

I,

Bairro1oUha da Figueira
Rua Guilherme BehJing,
n 60 -01 suite, 02qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$1.050,00 Mobiliado -

Edif. Claude Monet

Bairr�:Barra do Rio Cerro
- Rua Plácido Satler,Qo 87
-03qlos, si, coz, bwc, lave
gar.R$680,OO Edil. Cezane

Qa!rro . �gua Verde
-R.Jorge Buhr" n<1336
-02qtos, si, coz, bwc, lav
e gar.R$530,00
Bairro Jguá 99- R. Oscar
Schneider, n° 301 -02qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$550,00
Bairro Nova Brasília -R.
Jose Emmendoerfer, n°
851 -02qtos, si, coz, bwC,
lav e gar.R$640,OO -Edil.
San Rafael

Bairro Vila Nova:Rua Guil
herme C. Weckenrhagen,
n° 641 -03qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$575,OO
Kitinete

Bairro -São Luis -Rua
francisco hruschka, lote
148 -são luiz - 01 qto e

coz Junto, bwc. R$250,OO

Bairro - -Estrada Nova
-Rua Jose Picoli, 510
-01 qto e coz junto, bwc.
R$250,00

Bairro .:.. Vila Rau - Rua
Carlos Zenke,n° 224
- 01 qto, coz e bwc. -

R$300,00

Terreno:

Rua José Theodoro ribeiro
- Ilha da figueira - 30x60
m2 R$1.000,00

Sala Comercial 18 Cen
tro - Rua Guilherme
Oancker,n° 161 - 34 m2
- R$440,00
Sala Comercial Água
Verde -Rua Wally Emifia
MOhr,n° 60 -36m2 -

R$650,00

Sala Comercial -Av.Mar.
Deodoro da Fonseca, n°
1594 - 32 m2 - R$670,00

Galpão: Massarandu
ba -Rua Luis Kreis,' n°
116 -Centro - 600m2-
R$2.200,00
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ReI. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com

ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.

Ref. 1010 - Centro - Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suíte máster + 2 quartos, 4 banheiros,
ampla sacada com churrasqueira. Completa área
social e de lazer no prédio. Consulte-nos.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia _' Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$115.000,00.
Aceita financiamento bancário.

j
j "

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica
- Apto de 1 quarto, banheiro,
sala, .cozlnha, lavanderia e ga
ragem. R$11 0.000,00. Aceita
financiamento bancário.I

I
I

I

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de água
da chuva,· internet coletiva,
entre outros benefícios.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$209.195,00,
Aceita financiamento

bancário.
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Ref. 007 - Amizade - Casa c/ suíte master +

2 quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozin
ha mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. R$450.000,00.

Ref. 011 - Baependi - Sobrado com suíte
+ 2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas ga
ragem. R$490.000,00.

Ref. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa c/
suíte + 2 quartos, banheiro, sala de es

tar/jantar, área de serviço, 2 vagas de ga
ragem. R$240.000,00.

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa c/
suíte + 2 quartos, demais dep., 2 gara
gens, terreno c/646m2. R$219.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 041 - Nova Brasnia - Casa com suíte + 2 quar
tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha,
churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
R$450.000,00. Aceíta financiamento bancário .

. �I,,"'_h _

Ref. 012 - Tifa Martins - casa e/4 quartos,
2 banheiros, dividida em duas moradias

separadas. R$120.000,00.
----------------------- �,-------------------------

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/ 2 quar
tos, 2 banheiros, 4 vagas garagens, chur

rasqueira. R$118.000,00.

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado c/
suíte c/ eloset + 2 quartos, 4 banheiros,
churrasqueira, 2 garagens. R$350.000,00.

Ref. 037 - Vila Lenzi - Casa com 5 quar
tos, sendo 3 suítes, churrasqueira, 2 va

gas de garagem, excelente localização.
R$350. 000,00.

Ref. 039 - Jaraguá Esqaerdo - Casa c/ surre +

2 quartos, 2 banheiros, cozinha com moveis
sob medida e churrasqueira, 3 vagas garagem.
R$260.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 022 - São Luís - Casa Nova com surre +

2 quartos, 3 banheiros, 2 vagas garagem, chur

rasqueira, excelente padrão de acabamento.
R$305.000,00. Aceita financiamento bancário .:

,

APARTAMENTOS 1

Ref. 1041 Nova Brasília -

i Ed. Moradas da Serra - Apto
I cl suíte + 2 quartos, 2 ban

I heiros, sacada cf churrasque
ira, garagem. R$192.000,00.
Aceita financiamento bancário.

- I

I
I RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 10Ó4 - Vila

Nova - Resid Real Parque - Apto cf suíte + 2

quartos, sala, eoz., sacada cf ehurrasq., área de

serviço cf sacada e garagem. Localização privile-
giada. R$210.000,00.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asíatada R$98.000,00.
- Ref. 2003 - Barra do Rio Molha - Terreno
com 348,24m2. R$98.000,00.
- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com

388m2 de esquina, ótimo ponto comercial.
R$80.000,00.
- Ref.2018 - João Pessoa - Terreno com

324,81 m2 em rua astatada R$76.000,00.
- Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com

488,25m2 em' rua astataca eom22m de
frente: R$98.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com

300m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
, Aceita financiamento bancário.

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com

• 330m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
I

Aceita financiamento bancário.

Ref 1014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte + 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali

zação. R$230.000,00.
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(47) 3371-7931GIRASSOL ,.

IMOVEIS
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

• Kitinete no centro, tquarte 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$155.000,00 (Aceita
se propostas)

TERRENO: Loteamento Boulevart, próx. ao Champagnat
- Lote cf 3.{}60m2. R$ 1.000.000,00 - 50% de entrada e

saldo parcelado

• Apto no bairro Ilha da Figueira, Rua Reinoldo Bago. 3
quartos e demais dependências. Valor: R$650,OO (não
tem condomínio)

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Terreno no bairro Chico de
Paula - Rua Dr. Aguinaldo José

de Souza. Área de 450m2•
Vaiar: R$155.000,OO (Aceita

se propostas)

Côd.: 3199 - Terreno no bairro
Três Rios do Sul - Rua Prefeito

José Bauer. Área de
62.510,OOm2• Vaiar:

R$2.500.000,OO

Cód.: 3126 -

Cód.: 2108- Cód. 3166 -

3194 - Bom Casa no bairro Loteamento
investimento. Ilha da Figueira Boulevart, próx.

R$550.00Q,OO com 3 dorm., ao Champagnat.
Com demais Lotes cf

dependências.926 OOm2- 248,75m2• A, R$150.000,OOr

partir deCentro. Otimo aceITa casa em

para prédio. Tubarão! R$140.000,OO

Côd. 2301 -

Baependi -Apto no

último andar de
frente, sol da manhã

com 74.50m2 de

privativos, sendo 01
suíte. 02 dormt. sala
em dois ambientes,

demais dep., 01
vaga de garag ..

Prédio com

elevador, entrega em

junho.
R$190.000,OO -

estuda propostas

.. ALUGUEL

Cód. 2803 - Amizade· Terreno com 450,OOm2 com casa

de madeira para demolição, localizado em área nobre, rua

asfaltada e sem saída. loteamento Versalhes.
R$139.000,OO estuda propostas, aceita financiamento

bancário.

CM. 1757 - Centro - Casa de alvenaria com i 52,00mz de
área construída, sendo 04 qtos, sala de jantar e estar. sala

de TV, COZo mobiliada, lavand., 02 bwc
'

s, despensa,
garag. para 02 carros. Próximo da Casa Geraldo.

R$310.000,OO aceita financiamento bancário.

Cód. 1755-
Centro - apto no

Edifício Klem, com
91,30m2

privativos, sendo
01 suíte.02

dormit., demais
depend., 01 vaga
de garag .. Ultimo

andar, sol
ascente, ficam os

móveis sob
medida.

R$270.000,OO -

estuda propostas

Côd. 2851 - Centenário Terreno COM. e para prédio,
possui 2.047,00m7. sendo 22,00111 de frente para a rua

Waldemar Grubba. R$1.000.000,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. 2305 - Vila Baependi Apartamento com 51 ,00m?
. privativos, sendo 02 Quartos, sala em dois ambientes,

cozinha; lavanderia, bwc, sacada e 01 vaga. Excelentes
móveis sob medida em todos os ambientes. Prédio
corn elevador. RS150.000,OO aceita !inane.bancário

Cod. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com 86.,00rn2
privativos, sendo 01 suite, 02 dormi!:, COZo moiJiliada, sala
em dois ambientes, ampla sacada com churrasq, bwc
social, duas vagas de garagem. R$199.000,OO -aceita
finane. bancário

Cód. 3200 - Rio Cerro I Sitio com 165.000,OOm2 com

trilhas. lagoas, nascente, Quadra pofiesportiva, possui uma
excelente casa com 170.00m',', lareíra, fogão a lenha, área
ele festas. suite com closet e demais depend., distante
14Km do centro. R$399.000,OO - estuda propostas

Ref. 2000 .� Apto,s Novos _. Barra
do Rio Cerro - 01 Qto., bwc .. sala,
COZ .• lavand. e garag .. A$SOO,OO
Rel.2002, Apto. - Vila Nova- ED.
BELA VISTA - 03 qtos, sala,
sacada, coz., bwc. area de serv.. 1l1
vaga de gariíQ. R$740,OO
Ref.2003 - Apt!}. - Vila flao - Ed.
feliclt.á· 01 suíte com s.acada + 01
qto .. sala, nwc social, sacada com
ohurras .• COZ., área de serv, 01
vaga de garag .. fl$650.00
RIlf. 2004 - APARTAMENTO -

CENTRO Com 02 quart.os, 01 bwc,
sala e coZinha conjugadas, 01 vaga
de garagem. prédio tem elevador e

salão de festas coletivo, RS830.00.
Cond. Apl'Oxlmado: R$130,OO.
Ref.2005 - Apto. Novo -Vila Nova -

.

Res. Granada" slllte, 02 qtO$. sala
COi)'! sacacl� com ühurras., bWG
social, COZ., lavand. e garag ..

R$UOO,{)O
Rel.2007 - Apto, - São Luiz - 02
qtos, 01 bwc, sala e Cal. conjudas,
área de serv., 01 vaga de garag ..

R$450,QO
Ret. 2008 - Apartamento _.

BAEPENOf . Com 02 quarlos, sala
com sacada, cozinha com balcão e

pia, 01 bwc, área de serviço, 01
vaga de garagem. R$500,OO
Ref. 2009 - Apartamento -

BAEPENDI • Com 02 Quartos. sala
com sai:ada. cllzltlha com balcão e

pia. 01 bwc, área ele serviço e ()1
vaga de garagem. R$600,OO
ReI. 2010 - Apto. -ILHA DA
fiGUEIRA - Com 02 qws, sal9 com

sacada a churras., 01 bwc, COl .•

área d� se rv., O 1 vaga de gara!} ..

1\$630,00 . Comi. l:ixQ: R$95,OO
ReI. 2012 - APARTAMENTO - Ilha
da figueira - Com ()2 quartos, sala.
cozinha. área de serviço. 01
banheiro social com 02 sacadas
urna delas'com churrasq()ei(� e 01

vagê\ de lJaragern.R$ 600,00. Com.
l'ixo H$ !JS.OO
Ref. 2013 .. Apto. - CENTRO - EO.
MUNIQUE· Com 0'1 suite, 02 Qtos,

01 escritório. sala com cal.

conjugadas, sacada com cllOrras.,
bwc social. owc de serv.. Iavand. e

02 vagas de garag .. R$1.500,OO
ReI. 2014 - Apto. - CENTRO - ED.
ANA CRiSTINA· Com suile, 02

qtO$, sala com sacada a churras.,
bwc social, coto (apenas bancada
de granito divide sala da COl.) •

lavand. e garag .. R$1.000.00
ReI. 2015 - Apartamento - NOVA
BHAS!UA - Com 03 quartos, sala.
01 bwc social. cozinha, �Irea de
servIço 1) 01 vaga �e garag,em.
R$600,OO
Ref.2016 - Apto..

- Ilha da figueira
Res, Dom Giovane • 02 qtos, sala,
COZ .. área de servo com cherras., 01
vaga de gara. R$580.00
Rer.2017 - Quilínetes - Centro - Eã .

Marechal Canter· IH Qto., bwc.
sala e COZo cDnl. R$350,OO
ReI. 2018 - Apartamento - Centro
Com 02 quartos, sala, cozinha.
área de serviço. Nilo tem garagem.
R$ 750,00. Não tem condomínio,
àllénas taxa de áíJlI a.

Ref, 2031 ._ Apai'tamentu - BARRA
- Com Di suite + 02 cuartos, sala,
cozi�ha. alea de serviço, 01 bwc.
01 vag'. de garagern.A$850,OO
Ref.2043 - Apto. - Centro - Res.
Sebastião Kamer suíte + 02 qtos,
bWç social, sala, C07.., ill'ea de
S6IV" $qoada com chulfas., 02
vagas de garag. H$1.180,OO
Rel.300U - SALA COM. - VILA
NOVA - Com aprox 90m:!.
R$1.200.00
Ret.3001- SALA COM. - CENTRO
-. Com aprox. 1 OOm�, com owc,
R$1.500,OO
llel.30!J9 - SALA COM. - CENTRO
- Com aprox. 100ml!, com bwc.
R$1700,QO
Rei. 3016 - SALA COM. - BARRA
Com aprox. 110rn1, com mesanillo
e 02IJwü's. R$1.200,oo

.

TEMOS Ól'lMAS OPÇÓES DE
SALAS COMERCIAS II' CONSUlTE·

NOS!!!
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CORRETOR DE IMÓVEIS

I
Cód:108 .. CASA ALVENARIA, Bairro Centenario,
com 200m2, Terreno com 400m2, 3 dormitórios
sendo 1 suíte e 2 vaga de garagem.
R$260.000,00.

Plantão: 9135·8601

3371·2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br, R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207 .

Cód: 249 .. TERRENO, Vila Nova, com 8.256m2•
Prox. ao Posto 8ehling. R$ 1.290.000,00.

Cód: 246 .. TERRENO, Bairro Três Rios do Norte,

.,. �om 3�_�"�2, Loteamento Fossile. R$ 60.000'OOJ
I

Cód 208 .. TERRENO, Rio da Luz, com 460m2•
Prox. Ceval. R$ 65.000,00.

I
I Cód:162 .. CASA 02 GEMINADA, Bairro Três Rios
do Sul, com 76m2, 2 dormitorios, 1 vaga de
garagem. R$ 120.000,00.

Cód: 112 - SOBRADO, Bairro Vila Lalau, com 400m2,
semi-mobiliado, 5 dormitórios sendo 2 suíte, 1 com hidro
e 2 vaga de garagem. Ampla área de festa, com piscina.
Prox. WEG II. R$ 650.000,00.

����'O��<v�

BarraSul
A imobiliária da Barra

REfi 446 • Barrá do Rio Gerrro (Jaragu. 99) Terreno com área total de
704,55ma Valor R$: 95,600,00

RM. � 370 -1I!f1l da Figueira: Sl:lbrado de all/enarla, ár$a col'Ísl()Jida
1501n�, cllnstlt\lfdP de.cozinha, 08 dormMriOi$, sala de estar, 2 bw's, .

dlspensa.lavanctelia. samade festa com churrasqueira, garagell1 c/2
vagas, terreno com 300m2• Valar: R$266.000,OÓ

Pãíêimóveis

REF." 435· Barra do Rlo Ce�ro - Terreno ptana com bda IQI.i.llllxação.
Área de 15.39'=58S,OOm2 RSi20.aM,OO

'
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126,90 rn" de área privativa

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim-Ar

4 apartamentos por andar

Área social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Ed. Dom Emilio, Nova Brasília R$530,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Emilie, Centro, R$500,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx. Lo-

jão da Vila) R$470,00 cf condominio incluso.
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Primula, Vila Nova R5 530,00

- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$550,00
- Apto Centro R$580,00
- Ed. Centenário, Centenário R$550,00
- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

R$700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$620,00
- Ed. Raphia, Centro R$800,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00

.

- Ed. Prímula, Vila Nova, R$670,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$1200,00

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para splít

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

� !:����uAA�
VENDAS

;�I!!�Ii'��"{Ulr- JU}\�� .,_".��U "
__ .... l_. �.�._, __.�\�

Empreendio:nentos Imobiliârios Ltda.

- Ed. Suellen, Czerniewicz R$700,00 -

- Ed. Monise, Vila Nova, 2 garagens R$850,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens

R$1000,00
- Ed. Silvio Pradi, Jaraguá Esquerdo R$750,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Monise, Vila Nova R$900,00
- Apto Czerniewicz, R$650,00
- Ed. Vitória Régia, Vila Lalau R$630,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de

R$1.100,00
.

- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

- Casa Bananal do Sul, 70m2 cf 2 qartos
R$600,00

- Casa Três Rios, cf 3 qrtos R$650,00
- Sobrado cf 3 suítes, 160m2 Ilha da Figueira

R$1200,00
.

- Casa Vila Lalau, 3 qtos cf 160m2 R$1500,00
- Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis

R$1300,00
,

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa alv Nova Brasilia, semi mobiliada

R$2500,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$2000,00

- Ed. Gardenia, Centro cf 67m2 R$11 00,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro cl 24m2 R$600,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro ct 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova - 25m2 R$430,00
- Sala comI. Centro, cf 120m2 R$1300,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,00

- Galpão Guaramirim, 110m2 2 bwc R$1600,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00
- Galpão Três Rios do Sul cf 698m2

R$4.200,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil
metros R$1.000,00

- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,00
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VOCÊ TEM.·VÁRIOS MOTIVOS PARA
COMPRAR UM PEUGEOT. BASTA
COMPARAR COM OS CONCORRENTES.

PEUGEOT 207 XR 1.4l FLEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$31. 90AVISTA
1.4 COM
PREÇO DE 1.0
AR· DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6l16V FlEX
VERSÕES A PARTIR DE

PEUGEOT408
VERSÕES A PARTIR DE

R$ 46.212 AVISTA

O MAIS COMPLETO
DA CATEGORIA
ABS· AIRBAG DUPLO
RODAS ·AR

PEUGEOT 207 PASSION XR 1.4L FLEX
VERSÕES A PARTIR DE

RS 36.990 À VISTA

MANUTENÇÃO
COM PREÇO FIXO
AR· DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

PEUGEOT HOGGAR
, VERSÕES A'PARTIR DE

RS29.871
À VISTA

3 ANOS DE GARANTIA
(MOTOR E CÂMBIO)

R$ 59.S00ÀvlsTA
TAXA 0% a.m.

COMPLETO

PEUGEOT 207 SW XRS

P E U G E OT RECOMENDA,TOTAL Faça revisões em seu veículo regularmente.
,

Quem Compara Leva Peugeot é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 20 de Julho ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, ar, direção, vidros e

troves elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, preço público sugerido paro venda à vista a partir de R$ 31.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. Peugeot 207 Possion XR l.4L Flex, 4 portos,

ar, direção, vidros e travos elétricos, pintura sólido, ano/modelo 10/11, preço público sugerido poro venda à vista a partir de R$ 36.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. 207 SW XR$ l.4L Flex,
ano/modelo 10/11 ar, direçõ o, vidros e trovas elétricos, faróis de neblina, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido poro venda à vista o partir de R$ 44.100,00 por R$ 39.300,00 com 1 unidade em

estoque. Peugeot 507 HB Presence 1.6L Flex ano/modelo 10/11, ar, direção, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbog duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido paro vendo à visto o partir
de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggor X-Line l.4L Flex ano/modelo 11/11, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para vendo à visto a partir de R$

29.871,00 e com 1 unidade em estoque. Garantia de 3 anos paro o Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e terceiro anos referentes

à garanti0 do motor e câmbio. Linho 408 com taxa 0% de juros o.m. (55% de entrado e saldo em até 12 meses sem juros). Peugeot 408 Allure mecânico, completo + freios ABS _e airbog

duplo, ooo/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólido, versões o partir de R$ 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa poro outras promoções. Poro mais informações
sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionários Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot ligue

poro 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento 00 Cliente - do Banco Peugeot 0800 !715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

Strasbourg
www.strosbourg ..com.br

Itajaí (47i 3344-7000

Brusque{47) 335�-4500Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686
� te:! U ,...._ .::=: O'T''F" So' . l� s;;; 'I"

MOTION & EMOTION

Neste sábado} das 9h às 13h.

•

"
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AUDI BREITKOPF PARTICIPA DA
NOITE DE GALA CATARINENSE

COIJcessionária patrocina o evento que espera cerca ele 550 convielados ele, e1iferentes regiões elo Brasil

utilizado para o transporte
da anfitriã Neusa Manzke'
Hoemke. São esperados
cerca de 550 convidados de
diferentes regiões do Bra

sil,' principalmente de Santa
Catarina.

Estarão presentes no eyen-

to os diretores comerciais da além dos gerentes e vendas, glamour à esta,. Lino & Or
Audi Breitkopf, Enio Mário Marcos Reis e Lúcio Osório, e questra fazem uma seleção
Sardagna e Alfredo Breitkopf, a gerente de marketirig, Jaine de músicas. Na ocasião

de Oliveira. A equipe catari- serão sorteados' entre os

nense, ainda será acompan- convidados duas diárias
hada pelo gerente de vendas para casal no Hotel Fasano
da Audi Brasil, Thiago Lemes. Las Piedras (Punta Del Este -

O gerente de vendas da Uruquoi}, cinco diárias para
Audi Breitkopf, Marcos Reis, casal no Tabacon Gran Spa
afirma que o objetivo da Thermal Resort (La Fortuna

pa.rceria é aproximação do - Costa Rica) e duas diárías

público, apresentando os para casal no Faena Hotel

lançamentos da Audi. '�Iém + Universe (Buenos Aires -

disso, é uma oportunidade Argentina). O telefone para
de interação entre diretores, compra de convites para a

equipe e público em geral". Noite de Gala Cotorinense
Para animar e dar mais é (47) 3322-9887.

A Audi Breitkopf marcará foram escolhidos. para o

presença na 23° edição da translado de alguns convi

Noite. de Gala Catarinense. dados e um veículo A7 será

Além de ser patrocinadora
do evento, a concessiôn
á ria será responsável pelo
tronsporte de alguns con

vidados e pela exposição
dos veículos R8, A7 e A 1 .' O
evento será realizado neste

sóbcdo, dia 16, a partir das
23 horas, no Tabojara Tênis

Clube, em Blumenau.
Os modelos Q5 e A4
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Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ'DO SUL I CENTRO·

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, '1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

VECTRA EXP 2:0 MPFI FlEX
MEC 2008 R$39.800,00

oe

FIAT STRAOA 1.4 MPI TREK
KING CS 8V FlEX 2P MANUAL

2006 R$24.800,00

AGllE lT 1.4 MPFI 8V FlEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00

GOL 1.0 TRENO 09
R$29.800,00 COMPLETO

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

'." I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r}

4 I Vl�"CULQI!i I FIM DE SEMANA, 16 a 't7 QI4ULHQ a. J11'l1't1

NOVO
SANDERO
3!
ANOS�

JARAGUÁ DO·SUL
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1 ;J92 _- Baependi
(47) 3274-0000

FÁBRICA���
NOBRASIL

@renaultliberte
www.liberte.com.br

Para rnai�3 infç)rl1{)a9ÔE�S, consulte :,"1 Ci()1"I,OeSS;'i)':léJna F�ena'l.,I,!lljÍ)('!rlé 'l)SandE:Cü 1.0 '11,)\/ Hi·Fl•.sx 4P "\'1{"/2, Llésic.c/, Si,,:!rn opci(.Inai��" pintura sólida ,'7t ilsta a pacl;}!, cl/:;, f-l$ 27JJCiO,()(). 'I 'IJmc!adeé',.l\iIITlI:'lqem do ,'3il1'1Klero anl,..inG)ada fEdere-se ao .modelo Sand,:no

F'dvilte9E' ,,' ti e\l Hi-flüx 4·P "\ '1 1"12, GOlnpI10'i,O, pl.l:l'l'U,fê� !,,6Iidi'/, h ',lista RS 4:;3.. '1 OU ,{lO. E,sl.oqU8 '1 unic(D,('!f!iS OJI1s/,..I1te info,maqões e Fne-ços �.; opGÍonelÍ1E, ela nova ven.;C4o Sanc1ero /\Uk,llllahe. 2 }Loqan i\uU')f�n(,jque '1.0 16\1' i"!l·fi/ex .!.I.f" '1 ,) ,1'1 "\, bé,!,,;iGO, sern opcionais, pi,nh:.1l'E.l
sl,')!icla ii V:Íl"ta r�:$ �!7 .690,00. [�,,[(,)qLle I uniclacleb, 3)(;1\0 1 IJ '1(:\\/ HI-Fle;�, 21" '\11'/ '), bésicCl, sem opci(lnals, pintufuI s61ida 1,'/1 V;�3ta FI,.$ :!:3. mo.oo Esjl)qu',�!::? llnic1<1dq,,�8, COlnpraivl21 E,;·(;Ornrne:l'GE:. ()u '1in",nciaClo com f,°i/,,/l.rada (1;2: 40':'1<, do \lal,or à \lISTa + (:?,a)do ;:m150 vezes

de H$ 3a3,00. Ill<í:'!1'Is,ai!>, com !(:l)':a rJe: juros pren)(ada em '1,,49')':, El,xn. TI'-\C n�lo incl,usa, C,)nsultE:! detalhes do nnancian'llElnll.'.) ',lEIS COV"lGt':!:3sionÉ4Jias R/.?nault Ubelté. '//, )Kan[lOo 1 ,6 "I G\i Hi"Flex, 'j Df '11 , t'{!;SICO, !,sern opGionats, pIntura sólidel, ,� l,IbSt:i:l R$ :3,:,), filO,OO .

Es'k.,que "\ unkladE)s. Ou 'fim:l,nc.iado com enlracli::l eh;' 30%, do '"ralol ;!\ \li;3\1:'/ + SF:lldo 'E:m 413 ',/C:;�1'!j5 di." H$ 659,00 ml,:_;ns.al!ii com taxa de junJs pri"j'jlCada ü!l'I [1,99%, <uno Uv:::: ni}() inG!JJsE!1 Consulte detalhes do fin;;mcialTlenlo !�EJiS G:1)f1{)í.�Ssif,)mjLi"I'lS I�ena,ua L.lberté, Finanei",

rnemto e !nvt':;;lirnen(o Hlimaul'l elo Bri':)sil. CI'I��rlito SU,lelto a aru,',)!lsc " apw"t;:;\,;:EK/ cle G2Idask�J, P"H,t!J):i:lult reS8'J'.liEl-Se o dimrto de i:!llleni!ir as (k� seus \/Qlc;ulo;; O'ff!ntas \Iálidas a!é '1 BfDU:m '1"1 ou enquanto l:!ufl3rern os estoques, !�orl'lente par;:! as o,:mcession

ÉArias Hen.l,uH Ubf:.t!:/,§ FretE!: inc:lw:i(l 02Ifanl.!i,'1 de :3 anos OI,.] 1 DO mil !\I{)), o qLlE� ocorrer prir)1ii:))/c,), (::(,)11.1011'11<; cof1ts'la no I',,iianual ele, C;.araniii'!/, e 1\1'lam..l!:enç210 de) velc.uto. P(,lre/ mais If'!lemna,\;.ôe'::>, con!:,ulte Lwna 1;,::onDHs�"onál'iek fl,(lfI,:;:,lult lm,el{i",\n,; ih..istrativas A.lf�un'S itens

rn()slrad()�; 1T21ou rnencionadoi; s&lo ()P/,:;ICil'\iJis eJ'otl i'lGe�:'!.::I,)rir:)'!:." ;,�iol,l rE'Y1.''!irc:!rn-se a versejes especificai". F'H'iserve j!h vkl:a.·Cin1:(}s (I'e �,;eçiU!E'/n�;a ern conj,unl,CI com air tlaQs p<CJdern salvar I/idas, Se b,�bli::r ni!'hO dlí�:a. [nquanto clirigir, 1'11)0 léôe IE/.O c,,""!Ul<,lC PrE!i�"erve Cl \rk:l:r:l..

FAÇA REViSÕeS EM SEU veiCULO REGULARMENTE.
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N GARAGEM'

Brake tt�ht
.

DriVê � Wire (aceJerador etetrÔnico)
E'corr6metrb
FarGts l2>íparáb'"ota
Griade fwntal G�omada
Painéis de porta lntegra's em tecid0
Para-choque na cor do veículo
Reyestirnento parla-malas
WidJios [itTtlatizado5\Verôes
W0léÍntelli'A
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CO.MPRA·SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8�17-0595. '

• CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-

1696 com Carina.

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr:

3273-0884 ou 8869-5008.

PROCURA·SE
• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água,

atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.

Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR

Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:

8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura

interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

." TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

. -

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do.Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitár. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:

47-3055-2244 ou 47-9144-4040

� PRECISA-SE Doméstica para serviços
gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.

Tr: 3372�1490 ou 9125-7363 com

Darci.

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-

3406.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tlg, Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após às 18h com Carlos.

. VENDE-SE
• TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00.Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania
AB 1800 óleo R$165,00. Tr: 47-

99755383 com Silvia.

• 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 Cadeira massageadora
e/aquecimento. com 8 funções de

massagem. R$1.390,00.Tr: 8826-
2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV
P4 60 HZ - KCEL Quantidade: 100

VENDE-SE

Motores Valor Unitário: R$390,00.
Tr:3370-4214.

• MOEDOR vende-se, domestico

R$150,00 Tr: 3370-4924 ou 9934-
43000.

• MÁQUINA vende-se, 1 Reta eletrônica

usada Gemsy, 1 cobertura Zoje nova

co.m 3 meses de garantia, Lovertoque
Jack nova com 3 meses de garantia.
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

9179-2255

• TORNO TUBOLAR vende-se, para

fabricação de cabo de vassoura marca

(RAIMAN). Tr: 3276-0340.

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo,

processador AMD, tela "15,6", 3 GIGA
de memória, 320 HD. R$1000,00.Tr:
3276-0340.

.

• TAMBORES vende-se, 200 litros de

plástico com tampa grande, valor á
combinar. Tr: 3276-0340.

• CADEIRAS vende-se, estilo colonial
almofadadas R$100,00 cada. Tr:

3371-6021.

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler
rts 235/75/15 R$390,00 cada par
de toyo 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 EXPRESSO Vende

se ou troca marca Italian Coffee de 2

grupos, semi nova.TR: 3372-28230u

9632-3925
. f\

• RECK Vende-se Reck original do

Prisma, R$300,00. Tr: 3273-7964 ou

9994-6637.

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite)
2 mts x 2,90 R$100,00 e 1 tapete cor

Claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com

altura de 3 mts e placa de 90cm x

2,00 com foto célula e sistema de

luz R$200,00 Tr: 9168-7441 ou 047

3372-0341

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 1500)
Vende-se maquina em ótimo estado

funcionando perfeitamente com

digital Além dos acessórios originais
acompanhara mais alguns como
castanhas especiais e ferramentas

R$30.000.00 aceito propostas como

carro e outros. Tr: 9993-7632 ou

3276-1234 (3370-9308) com Adilson.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
maquina em ótimo estado
funcionando perfeitamente com digital
3 eixos, cabeçote reforçado e caixa

de engrenagem no avanço. Além dos

acessórios originais acompanhara
mais alguns, como morsa e

terramentas. R$25.000.00 aceito

propostas como carro e outros. Tr:

(9993-7632) (3276-1234) ou (3370-
9308) com Adilson.

• TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$150,00 Tr: 3275-
1530.

• RECK Vende-se para automóvel
. original da Paratl, R$100,00.Tr: 9216-
4236 ou 3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$650,00. Tr: 9926-

1717 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas
R$140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$35,OO. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$220,00 e

R$120,00, verniz em canela. Tr: 3371-

4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr

160 x 100 rn, R$160,00. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se

próprio para tocar em lanchonete, 4

caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-4377 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$600,00cada. Tr:

9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com

2 tampas �$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: 3370-2715 ou 8831-

5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.

Semi novo, cor: Preto e Branco.

Contato: 47 3274 8023 ou 3274

8351.
I

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano 1916.

Tr: 9241-3121.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik V8.

Tr: 9241-3121.

• TV Vende-se "29" polegadas tela plana,
R$400,00. Tr: 9922-8011 com André.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano

95, aceita carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

CAMINHÕES
• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por
R$50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César.

.• CAMINHÃO MERCEDES BENZ LS 2638
6 XA ano 99, cavalo rebocador. Tr:

3370-7144.

'CHEVROLET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 0474101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava

.

e alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

9141-6810.

• 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, ABS, Couro. Aceita carro de

menor valor. Tr: 9912-8492 ou 9975-

,5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2

portas. Tr: 3275-0697.

• KADETI 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, suspensão
baixa, LEGALIZADO. 100% mecânica.
R$17.300,00. Tr: 88023163

• CHEVETIE Vende-se 87, prata, em

perfeito estado deconservação
R$4.000,00. tr: 8817-0595 .

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
R$29.500,00. Tr: 9952-7337.

\

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca

por carro de menor valor. Ano 20084

portas, cor preto, direção, vidro, trava e

alarme. Tr: 3373-0190.

FORD
• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,

reformada, Tr: 3370-5034.

• FORD KA Vende-se Ano 2009, vermelh
aro "14", R$22.900,00. Tr: 9647-234:

• FORD FOCUS GL 1.6, Vende-se ano

05/06, preto, único dono, completo,
com aprox. 81.000 km.R$28.500,00.

• VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GN

'bom estado, pneus novos e bateria

nova, cor azul claro metálico, Tr: 3373
6119 ou 8833-9925 com José Carlos,

• ESCORT ZETEC Vende-se ano 97,
azul, gasolina, direção hidráulica

R$5.000,00. Tr: 9168-7441.

• ESCORT EUROPEU Vende-se

96/96, motor AP 1.8, a gasolina,
direção hidráulica, em bom estado.

R$8.600,00, aceito moto. Tr: 9946-
3491 ou 3276-1410.

• 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, ar

15 liga leve, película, revisado, air bag
R$15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

FIAT

• UNO Vende-se ano 94, 4 portas,
limpador, desembaçador traseiro. Tr:

3376-0043 ou 8426-4990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SEANC

96, 2 PORTAS, COR PRATA, R$7.000,O
Tr:3370-1161.

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, ÇOI

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,
.ltmpador e desembaçador, 4 pneus
novos. Torro por R$16.900,00, somen

a vista .Tr:3275-3538 ou 9931-9410

com Célia.

• STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se anc

2005, cabine estendida. R$26.000,01
Tr: 3273-0633 ou 9106-2263 com

Wesley.

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende

se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. Tr: 9978-9452.

• PALIO vende-se ano 2003/2004,
4 portas, vidro elétrico, limpador e

desembaçador, R$7.000,00 mais 22

574,00. Tr: 3275-0482 ou 9193-49+G

• PALIO ELX - FLEX -1.3 - 8 VÁLVULAS, 41

2005, completo, carro em ótimo estac

de conservação, baixa kilometragem,
pneus novos (Step nunca rodou), inter

impecável. R$22.500,00 Tr: 9671-45:
com Airton
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FIAT
• 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.

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) 3371-8153/9186-
7223.

• HONDA CBX TWISTER Vende-se ano 2002,
Vermelha, R$5.500,00. Tr: (47) 3371-

8153/9186-7223.

• FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$Ll.500,00 + 22 parcelas de R$298,00.
Tr: 3273-6708 com Antônio.

• BROS 150 ES vende-se ano 2008, preta,
18.000 km. Único dono. Partida Elétrica.
IPVA 2011 pago, R$6.200,00. Tr: 9196

4595 com Ivan.

• HONDA CBR 1000F Vende-se Ano 1995,
Preta, R$18.000,00aceita troca Tr: (47)
3371-8153/9186-7223.

• MOTO HONDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado

de conservação, toda original, dois

pneus novos, manual e chave reserva,

impecável, R$1�.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 pintura.
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:

8811-0595.

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,
revisionamos suas dividas. 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

OUTROS
• FlORI NO FURGÃO - Vende-se motor 1.5,

cor branca, ano 89 valor á combinar Tr:

9997-4003 Dário.

• TRATOR NEW ROLAND - Vende-se ano 95,
2.500 horas trabalhadas, todo reformado,
revisado, 4 pneus novos.Aceito trator de

menor valor no negócio, Tr:8452-0178

com Marco.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú Argi
por R$50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César

• HllUX SRV Vende-se ano 2008, prata,
60.000 km originais. Tr: 3370-7144.

.• HONDA CIVIC Vende-se ano 2003, 2 o

dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

• TOYOTA BANDEIRANTE Vende-se ano

1980, verde, com Capota de Aço
alongada. Motor 608, direção, mecânica,
bancos de Couro, emplacado, tração 4X4.

R$26.000,00 (negociável) Tr: 9607-1692

• LANDAU V8 Vende-se 82/83, preto, motor

novo, com ar condicionado. Tr: 9113-5111

com Paulo.

PEUGEOT
PEUGEOT

• PEUGEOT 3071.6 Presence Pack Flex

2009, preto, ar-condicionando, direção,
ABS, Air bag duplo, Teta solar, CD player
c/ MP3 e controle de som no volante,
computador de bordo, retrovisor vidros

e travas elétricos, chave canivete,
alarme original de fabrica, farol de milha,
regulagern elétrica dos faróis, limp. Desb

,

traseiro, Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,
cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas

nà concessionária. R$32.500. Tr: 9975-

0078.

RENAULT
RENAULT
• CLlO 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.

• CLlO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção
hidráulica. Tr: 8448 9006

• CLlO HATCH Vende-se ano 2004, cor

prata, 2 portas, completo. R$15.500,00.
Tr: 3276-0826 com Darlei.

-

I

CITROEN

• C3 Vende-se ano 2009, preto, em ótimo
estado R$28.000,00. Tr: 3373-3836 ou

8422-2576.

WOLKSWAGEN

• GOL 1.6 CLI Vende-se cor vermelho, com

rodas esportivas. R$9.500,00.Tr: 9112-

3947.

• GOL 1.6 Vende-se ano 92, cor branco,
motor novo na garantia. R$7.900,00.
Tr:3275-3538 ou 9931-9410·com Célia.

• SAVEIRO FlEX Vende-se ano 2004,
completa sem ar cond. Com capota
marítima e protetor de caçamba, roda de

liga leve, aro 15, rebaixada legalizada:
R$25.000,00.Tr: 8431-0316 ou 8852-

0400 com Rudi.

·SAVEIRO Vendo ou Troco ano 95, cor

prata, motor AP 1.6, VE, TR, Al, Rll, lM,
excelente estado. Valor a combinar. Tr:

9172-9175 ou 9175-9174.

·SAVEIRO Vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada (pneus-novos), aros

esportivos com tolda. R$20.000,00. Tr:

3375-2136.

• GOL Vend�se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$7.500,00. Tr: 3275-

3538 ou 9931-9410.

.

• GOL 1.0 CHT Vende-se 96, gasolina, 4

pneus novos, aro "13", esportivo em ótimo

estado, valor á combinar. Tr: 9962-5795.

• GOL M11.6 Vende-se ano 97,
R$11.500,00. Tr: 3376-4043 com Márcio.

• GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4

portas, básico, preto, R$24.000,00. Tr:

3276-0826 ou 9973-5960 com Darlei.

• SANTANA EVIDENCE Vende-se ano 97,cor
preto, completo em ótimo estado, valor á

combinar. Tr: 3370-6944 ou" 9602-9522
.

FIM DE SEMANA, 16 E 17 DE JULHO DE 2011 I VEíCULOS I 7
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3273·2347 I 8853-9716

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058 .

Chico de Paula

VENDE-SE EXCELENTE APTO - ED. ELDORADO - CENTRO
Com suíte + 2 qtos, 2 vagas de garagem individuais.

Jaraguá do Sul - Gentro - Rua Florianópolis, 153

APTO com área privativa de 115,12m2 e área total de 185,12m2.
Gômodos: Sala em 2 ambientes, sacada, suíte + 2 quartos, bwc social,

cozinha, área de serviço, aquecimento de aguá eentral a gás, duas vagas
de garagens individuais, condomínio de baixo custo, cozinha e banheiros
novos. Piso em porceJanato na área social. Piso em laminado de madeira

nos quartos e suíte. Suíte com semi-mobiliada com guarda-roupas
sob-medida, teto com rebaixo de gesso. Com salão de festas.

Apenas 2 apartamentos por andar. Tr: 9102-1722
.

VENDE-S,E INDUSTRIA
DE CONFECÇÃO

mont:odo em o'tividode na cidode de
Joroguó do Sul a 5 anos atuando no

segmento de Modo Feminino com

f:oturam'ento médio de 'torno de
RS 120.000,,00 mês Motivo: Porticular.

'Tr: (4'7) 84,57·,854'9
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CITROEN C4
GLX 1.6 FLEX 2011

PAINEL DIGITAL COM COMPUTADOR DE BORDO
E VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE

MAIS COMPLETO PORQUE TEM:
• FREIOS ABS .

• AIR-BAG DUPLO
• VOLANTE COM COMANDOS CENTRAIS FIXOS
• AR-CONDICIONADO

CONHEÇA TAMBÉM A VERSÃO 2.0 16V 151CV à vista

VENHA SE SURPREENDE-R COM O CITROEN C3
SÉRIE ESPECIAL 10 ANOS LE MONDE.
FAÇA UM TEST-DRIVE OU ACESSE
WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com err

50% + 48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 57.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 48 parcelas c

0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa F
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MINI ONE CHEGA AO
BRASIL POR R 69.950

o modelo mais' em conta da Mini foi apre
sentado nesta quinta-feira (14) à imprensa
especializada. O One chega ao Brasil por R$
69.950 com motor 1.6 litro aspirado capaz
de entregar 98 cv de potência e 15,3 kgfm
de torque, enquanto o Cooper oferece 120
cv. O câmbio é manual de seis velocidades.

Enquanto no Mini Cooper as rodas podem
ser de aro 17" ou 16", no One, são de 15

polegadas" um típico "popular" inglês. Mas

ainda está disponível o ar-condicionado,
porém, analógico, e o rádio perdeu a con

exão USB e para iPod e conta somente com

entrada auxiliar.

, Além da potência do motor, vários outros

elementos do automóvel foram upiminuí
dos" em relação ao Cooper. O acabamento

do Mini One, por exemplo, piorou em com

paração ao irmão maior. O volante passa a

ter somente dois raios e o acabamento dos

bancos adotou o tradicional tecido.

A segurança permanece intacta no One:

são seis airbags, freios como ABS e EBD e

controle de estabilidade. Apesar de toda

essa diferença, o Mini One ainda pode rece

ber opções de personalização, restrita so

mente a adesivos na carroceria. Em breve

vocês terão nossa avaliação do Mini One.

BENTLEY VAI LANÇAR
SUl DIZ SITE

Depois da Porsche, pode ser a vez da Bentleyse aventurar no

segmento de utilitários esportivos. Segundo informações do

siteda revista alemã Auto Motor und Sport, o CEO da Bentley,
Wolfgang Dürheimer, afirmou que a marca pretende lançar
um SUV para concorrer com nomes como Porsche Cayenne e

Range Rover Vogue.

A decisão da Bentley se justifica pela alta procura dos utilitários

esportivos de luxo em mercados como China, Europa e Esta

dos Unidos. O futuro modelo deve ser apenas um dos vários

lançamentos que a marca prepara para os próximos anos. Os
novos Mulsanne e Continental também devem ganhar as ruas

em breve.

Vale ressaltar que os boatos de que a Bentley pretende lançar
_

um SUV começaram a circularem 2006.

MARCA CHINESA INVESTIRÁ US$ 100·
- , _

MILHOES PARA ERGUER FABRICA NO
"

BRASIL; LOCAL SAI EM IRES MESES
A chinesa Lifan anunciou oficialmente que irá fabricar

carros no Brasil. Segundo a marca, a meta desse planejamento
é montar 10 mil carros por ano - e o investimento para alcançar
este objetivo é US$ 100 milhões.

Ainda segundo a Lifan, a cidade onde será construída
a fábrica será definida nos próximos três meses. A ideia é

começar as obras ainda neste ano. A produção será por esque
ma CKD (montagem nacional, mas com peças importadas).

\ • j' " -' •
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4.AudiQ5
Com plataforma adaptada do A5, o SUV médio da Audi foi comprado por 165 brasileiros no pri
meiro semestre. Por um preço inicial de 210.700 reais, o Q5 com motor 2.0 oferece um pacote

tecnológico de encher os olhos, com sistema de auxâio em descida, tração integral permanente
e possibilidade de ajuste,da direção, suspensão e câmbio em três modos: esportivo, confor

tável e intermediário. O motorista também leva uma chave eletrônica que armazena funções
personalizadas, corno a reclinação do banco, posição dos espelhos e temperatura regulada
pelo ar-condicionado.

OS CINCO CARROS DE
LUXO MAIS VENDIDOS

DO BRASIL

1. Land Rover Range Rover'
Só no primeiro semestre deste ano 584 novos Range Rover ganharam as ruas brasileiras. Con

siderado um dos SUVs mais luxuosos do mundo, o carro é um dos veículos oficiais da família

real britânica. Por aqui, quem quiser sentir a majestade do automóvel inglês deverá gastar o

suficiente para comprar um apartamento. Pela tabela Fipe, o desembolso fica em torno de

270.000 reais na versão mais simples (Sport) e 405.000 reais na versão top de linha (Vogue),
que conta com motor V8 5.0 turbo diesel com 510 cavalos de potência. Entre os atributos do

SUV se destacam a intricada combinação de sistemas de frenagem, painel de instrumentos

interativo com 12 polegadas, telas de dvd independentes, sistema de câmeras com visão de

360 graus, 8 aírbags e som Harman-Kardon

2. Porsche Cayenne
O segundo lugar da lista também é de um utilitário de respeito. Nos primeiros seis meses do

ano, 341 Porsche Cayenne foram comprados no Brasil. A versão reestilizada do carro chegou
por aqui em junho do ano passado com faróis com sistema de inteligência artificial, sensores

para mudança de faixa e acionamento automático dos freios na iminência de uma colisão. No

teste.da revista Quatro Rodas com a versão mais cara da linha (Turbo, 545.000 reais), o motor

4.8 de 500 cavalos foi de O a 100 km/h em apenas 5,3 segundos. Com motor 3.6, a versão

mais barata sai por 264.500 reais.

3. BMWZ4

Segundo a BMW, o Z4 üderou entre 2009 e 2010 o segmento de roadsters de luxo pelo mundo

afora. Ao que parece, o sucesso continua em 2011, pelo menos por aqui: 184 carros deixaram

as concessionárias da BMW até o fim de junho. Usado para designar os veículos com apenas

dois assentos e capota rebaixável, o termo roadster é usualmente associado aos carrões de

luxo. Pelo preço mínimo de 221.000 reais (motor 2.5 de 204 cavalos), o Z4 fazjus ao status de

superesportivo com som de 14 alto-falantes, Bluetooth, entradas USB e para iPod.

5. BMWX6

Na parte da frente, as linhas do X6 são de um típico SUV da BMW: Na traseira, são as carac

terísticas de um cupê que ganham evidência. Não por acaso, a montadora alemã define o X6

como o primeiro utilitário cupê do mundo. E de luxo. A versão XS 3.0, a mais barata da linha, cus

ta em torno de 328.600 reais. De série, o carro já vem equipado com o sistema inteligente de

tração e com o chamado Controle Dinâmico de Desempenho. Volante esportivo com borboletas

para troca de marcha, dvd para o banco de trás e câmera para auxílto de estacionamento tam

bém integram os itens de fábrica. No primeiro semestre, 139 X6 foram emplacados no Brasil.
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AR+OH+VTE+AL+AUTO

+AQ+COMP+CO

+ROOA+LOT+W

�42.000 �38.000

PORR$ LOJA

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG+AlJ1O+COURO+CD+RODA+4X4 2008 88.00Q 82.000 ITA

ARtOH+VTE+Al+ABS+ABG+COURO+{OMP+ROOA+Wf+W 2010 64.000 59.000 ITA
.

i M+DH+VTE+Al+ABS+ASGtAUTO+COURO+TEID+AO+RODA 2005 64.900' 58.900 JON

ARtDH+Vlt+ABS+ABG+Al+AUTO+TETO+AQ+CD+ROOA+W 2008 58.900 53.400 ITA

AR+DH+VTE+AUTOtCOURO+AQ+ABG+COMP+RODA+lDT+W 2009 55.900 50.500 JON

AR+DH+VTE+ABS+COURO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+W 2009 52.000 48.000 ITA

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+ABG+ROOA+AQ+W 2008 51.900 47.400 JON
-

AR+DH+VTE+Al+ABS+AI3G+AUTOtCOURO+CD+RODA+4X4 2007 51.900 46.900 JON

AR+OH+VTE+Al+AUTO+AQ+COMP+ROOA+IJJT+W 2010 50.900 46.400 JON

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG+AQ+COMP+CD+ROOA+lDT+W 2011 49.900 45.900 JON

AR+DH+Vlt+Al+Al1ID+COURO+ABG+RODA+lDT+W 2007 49.900 45.000 JON

F250Xl AR+OH+VE+AQ+ROOA+W 2001 48.500 44.500 JON

FOeus 2.0 AUTO . AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AO+A8G+CD+RODA+W 2009 48.900 44.400 JON

NEWBEETLE AR+OH+VTE+Al+ABS+IDO+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+W 2007 45.000 42.000 JON

XSARA PICASSO 1.6 AR+DH+vrE+Al+AO+ABG+CD+LDT+W 2010 46.500 42.000 JON

307 PRESENCE PK 1.6 FLEX AR+OH+VTE+AL+ABS+TElO+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA 2009 45.900 41.900 JON

DUCt\TO MAXICAHGO 2.8 DH+AQ+W 2004 43.900 38.900 JON

207 SW XS AUTO AR+DH+VTE+AL+AUTO+AQ+COMP+ROOA+lDT+W 2010 42.700 38.700 INO

307 SW AlLURE 2.0 AR+OH+VTE+AL+ABS+ABG+TETO+COMP+RODA+lDT+W 2008 41.900 37.000 ITA

206 COUPE CABRIO AR+OH+VTE+ABS+ABG+COMP+ROOA+COURü+W 2003 39.900 36.000 JON

207 ESCAPADE 1.6 FlEX AR+DH+VTE+Al+AQ+COMP+RODA+WT+W 2009 37.500 33.500 ITA

307 SD FELINE 2.0 ABS+ABG+AL+AR+DH+VTE+AQ+COMP+OT+W 2007 35.800 31.800 RIS

(3 GLX 1.4 FlEX AR+DH+VTE+AQ+lDT+W 2009 34.900 31.400 ITA

DAILY CITY IVECO DH+W 2002 35.000 31.000 ITA

STRADA TREEK CE DH+AQ+ROOA 2010 34.000 30.600 JAR

ASTRA ADVANTAGE 2.0 AR+OH+vrE+AL+AQ+CD+RODA+lDf+W 2007 33.500 30.500 tND

FITLX AR+DH+VTE+Al+AUTO+AO:t-ABG+COMP+LDT+W 2004 30.000 27.000 JAR

207 HB XS 1.6 AR+DH+VTE+Al+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2009 29.500 26.000 RIS

MERIVA AR+DH+VTE+Al+AQ+toT+W 2004' 28.500 26.000 JON

PRISMAMAXX AR+OH+TE+AL+AQ+W 2007 28.500 26.000 BRU

FOX 1.0 IE+AQ+U1f 2008 26.900 24.900 JAB
CORSASD1.0 AR+DH+VTE+AQ+W 2004 25.000 23.000 JON

PAUOFIRE VfE+lDT+W 2007 22.200 20.200 BRU

CElTA UFE W 2007 22.500 20.000 JAR

FlESTA 1.0 W 2007 22.500 20.ÚOO JAR

GOL 1.6 . VTE+AL+AQ+RODA+lDT 2003 21.900 19.400 INO

(UO AUr 1.6 16V AR+VTE+AL-t'ÃQ+ABG+W ' 2004 19.900 17.900 �B�U
PARATI1.016V AQ+lDf+W 1999 12.990 10.990 ITA

POINTER W 1995 8.600 6.700 ITA

SEGUNDA À SEXTA, DAS 8h ÀS 19h. SÁBADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUÁ DO SUL I 4732741900 I R. REINOlDO RAU, 414

BLUMENAU 47 3231 6000 I ITAJAí 4733488556 I BRUSQUE 47 3355 4500

RIO DO SUL 4735220686 I INDAIAL 4733334866
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e4 PALLAS 2009 GLX
AUTOMATleO

eOURIER 2008

====-"'#'-""==�

automóveis

STRAOA TREKKING 1.4 206 P8ESENCE 1.4

MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 FLEX 8V SP 08

GOL GV 09 TREND DH
+ V. ELE. + opes

PALIO EDX 4P 99 AR +

V. ElEt
FIESTA STREET 4P 2003

3372·1 70
3370·4714
9125·2008
Rua Walter Marquardt, n° 1850

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Horário especial
neste 54Íbado!

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V ·5P AUT

CELTA 2009 TRIO
ELÉTRICO E PELlCULA

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

SAVEIRO CL 1.6 MI C
1.61997

,
-

PALIO ELX 1.0 FIRE
FLEX 08

PARTNER 2008 AR
QUENTE

CORSA SEOAN 2005
TRIO ELÉTRICO

SANOERO PRIVILEGE HI- PALIO EOX 1.0 MPI 4P
FLEX 1.6 16V 5P 2008 1996

,

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 4P 08
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só ATÉ ESTE FINAL
DE SEMANA, CORRA!

ENTRADA DE R$

15.990 + 60x g� 359

A PARTIR. DE R$

26A90
• Direção hidráulica • Alarme
• Vidros e Travas elétricas

rAXADE 0,99% om.

-----_.

• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veIculo
• Desembaçador do vidro traseiro

ENTRADA DE R$

22.990+24x�; BIS

COMPLETO
tOM BÔNUS DE R$

5.000ou

COP\! . lO
COM BÔNUS DE RS

5.000
• AI'€ondJciofladc> • Fr�ios ABS na!; 4 iodps • A;rBag Duplo
• Sistema Trttc:((·Loc/( • Faróis de Neblina • Tría Elétrico

: • DireçõoHídróúllca • tapotqMarftima • Alarme

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Automóveis
Compra - Vende - Troca - Financia o. 986

New aeetLe 2009 Completo R$49.000,00

2061.41008 com teto solar R$29.800,00

Saveiro 1.6 2004 flex R$22.500,00

A3 t.8 2002 Completo R$28.800,00

Clio 2004 AC e Trava R$19.300,00

Fipsta Spdan 2003 Compll'to R$19.500.00

2061.62003 Completo R$19.800,00

Celta 2002 Direção hidráulica R$16.000,00

Jeep Cherokee 2000 4x4 Diesl.'l. R$51.000.00

Parat; 1.0 1999 Completa R$13.800,00

Palio Weekend Stile 1998 GNV R$14.800,00

R$1O.500,00

Vectra GlS 1997 GNV R$17.500,00

S10 1997 GNV . R$18.800,00

R$6.800,00

R$6.500,00

Fam2006 R$6.500,00

autojm@ibest.com • Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 Jaraquá do Sul

Agite Ltz 1.4

w&500,OO

2010 - Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina. Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos faróis.

Monfana Conquest 1.4

2illllllN IItJ �'l'd/') 1n),�I),'/01"1 UII IUb, @IJ�I. � 'J '"
'

I.' Ilm�111 .

2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba,

2007 - Prata � Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica. Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis e Neblina, Freios Abs.

Palio Weekend Elx 1.4

i' « m,,5(J(1�OO .�,1lffnlm �j ,

�
e,

�
,s;
"'

2010 - Vermelho - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, g
�

Vidros, Travas e Espelhos Eléticos, Limpador e Desembaçador �

Traseiro, Rodas de Liga-leve, Som Mp3, Faóis de Neblina, '�
li

Computador de Bordo. õ

Vectra GT 2.0 MT

.000,00
2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, DIreção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelnos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de liga-leve 17", Freios ABS, Air Bag Duplo, Faróis de
Neblina.

2008 - Branco - Flex � Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Fiesta Hatch 1.0

!l500�gOO Zafira Elite 2.0 AT

ul1�800,O()
2008 - Prata - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçadcr Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cambio Automático. Bancos em Couro, Freios
Abs, Alr Bag Dupl.o, Faróis de Nebl.ina.
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R$ 8.200,00
�6.QOO:�pO

R$ 22.000,00
R$ 69.000,00
R$180.000,OO

anos
•

rasl

No último dia 9 de julho, a Fiat completou 35 anos de Bra

sil. Para comemorar a data, foi lançada uma campanha com os

atores globais Giovanna Antonelli e Vladimir Brichta, que também

estão completando 35 anos. Eles questionam o público sobre o

. que os move, ao mesmo tempo em que apresentam super ofer

tas de aniversário e as ótimas condições de pagamento.
A Javel convida a todos para participarem dessa -festa!

Além do atendimento em horário ,normal, estará de portas aber

tas neste sábado, 16/07, até às 17h. Prestigie!
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I'"

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

tW'

EJC'ULOS

MMC TR4 4X4 2.0 2008

COMPLETA\AIS
R$49.990,QO

FIAT UNO FIRE 2P 2008
'

C\OP,CS \ GNU
R$17.990,OO

CITROEN t4 PALLAS GLX
2008 COMPLETO

RS41.440,OO
,

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparên�ia na negociação

GM\MERIUA MAX 1.8 2007
COMPLETA

RS32.399.00

PEUGEOT 307 FELlNE 2.0
2007 COMPLETO

.R$34.86S,OO

510 COLINA 2.8 4X4 2005
COMPLETA

R$S4.995.00

Nós garantimos o preço
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GANHE BÔNUS ADICIONAL
DE ATÉ R$ 3.000,00 NA TROCA

DE SEU CARRO USADO POR UM

NISSAN O KM.(1)

NISSAN SENTRA 2012
2.0. FLEX 6 MAReHAS

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ARS COM ERD
• AIRBAG DUPLO

• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS"
""E ESPELHHS ELÉfRtCOS

• RÁDIO COM CO PLAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME

NISSAN TIIDA 2012
1.8 5 FLEX 6 MARCHAS

• AR-CONDICIONADO
• AIROAS DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
a RÁDIO COM CO PLAVER E MP3
• AlARME E IMOBILIZADOR 00 MOTOR"
a COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE
a BANCO TRASEIRO BIPARTIOO

• AR-CONDICIONADO
a DIREÇÃO ElÉTRICA
• KEVlfSS
• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
• RÁDIO COM CD PIAVER E MP3

". ALARME E IMOBILlZAOOR DO MOTOR

SHIFT_the way YOU move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissanqix.com.br

PROGRAMA
direcâo especial
Consulte condições especiais
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DIVULGAÇÃO

TENDÊNCIA

. Falta de domésticas

.pode.mudar hábitos
Segundo analistas, classe média terá
que se adequar a uma nova realidade

lia, ou só da mulher dentro da
família. Se for assim, quem tem

dinheiro resolve, quem não tem

não resolve", afirma.

AGÊNCIA ESTADO impactos muito profundos na so

ciedade. Se a oferta se tomar muito

pequena, as famílias podem ter que
se reorganizar e redistribuir as rare

fas domésticas", diz a socióloga.
Famílias acostumadas à ajuda

doméstica terão que encontrar

novas maneiras de dar conta de
cuidados com filhos, limpeza e

alimentação, diz Luana, e adotar
uma divisão de tarefas mais equi
librada entre homens e mulheres.

Mas também o Estado será

chamado à responsabilidade, afir
ma a socióloga, preenchendo la
cunas que vêm sendo compensa
.das por trabalhadoras domésticas.

"O Estado vai ter que compar
tilhar com as famílias a respon
sabilidade por atividades como

o transporte escolar e a oferta de
creches. Os cuidados não devem
ser responsabilidade só da famí-

, Novos direitos

Amenor oferta e a maior renda
de empregadas domésticas

vão trazer impactos profundos
para a sociedade brasileira, obri

gando famílias a reorganizarem
suas vidas e hábitos domésticos.

l'As classes média e média alta

se organizaram em função do tra

balhador doméstico, que estru

tura suas vidas e possibilita suas

jornadas de trabalho", diz Luana

Pinheiro', do Instituto de Pesquisa
Econômíca Aplicada (Ipea). .

De acordo com a pesquisado-
, ra, a migração de mulheres jovens
para outros setores do mercado de
trabalho formal tende a reduzir a

oferta de trabalhadoras domésti

cas.rnas a demanda continua alta.
. "Essa não reposição' (de pro

fissioriais na categoria) pode ter

Em junho, uma resolução histó

rica da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), integrada por
183 países, determinou que 'em

pregados domésticos devem ter os

mesmos direitos básicos que traba
lhadores de outros setores, incluin

do regulação de jornada de traba

lho, descanso semanal de 24 horas
consecutivas e um limite para pa
gamentos em dinheiro vivo.

Após a decisão, o Ministério do
Trabalho anunciou que vai elabo
rar uma proposta para equiparar
os direitos trabalhistas de empre
gadas domésticas aos de outros

trabalhadores, assegurando, por

exemplo, o direito ao FGTS (Fundo
de Garantia porTempo de Serviço)
e o pagamento de horas extras.

BENEFíCIOS Ministério do TI'abaIho elabora projeto
para assegurar direitôs às empregadas

I ,

Inscrições abertas

óaMAIOR
PODE levar

. J'\

VOCE maisALTO. .

. ..

po s·aIADUAçAO
IA SEJ.;YI
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o prefeito que ordenou
. , .

passagem ao centenàrío
:

Aos 74 anos, Eugênio
Strebe relembra a Jaraguá
do Sul que governou nos

anos 1970 e os principais
marcos daquela década

JARAGUÁ DO SUL
................................................................................................................................................................................

BRUNA BORGHETTI

Na hora combin�da para a entrevista coma

reportagem do O Correio do Povo, na úl- .

tima quinta-feira, Eugênio Strebe abriu a por
ta distraidamente, segurando a conta de luz.
Com um comentário sobre as desrespeitosas
tarifas entregues pelos Correios, convidou
nos a sentar em uma sala primorosamente ar

rumada e com a decoração aconchegante que
se espera de uma casa de avô.

.

Com 74 anos de idade, o professor e con

tabilista que foi prefeito de Jaraguá do Sul
entre 1973 e 1977 quase não sai de casa': a

.

não ser para a formatura de um dos cinco

netos, quase todos estudiosos da área da
saúde e engenharia na UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina). O carro, um mui
to bem conservado Corcel II, com 30 anos de

idade, fica sempre na garagem, motivo pelo
. qual ainda está com apenas.ôü mil quilôme
tros rodados.

Entre as visitas dos dois filhos, netos e
f'

dos amigos mais próximos, ele leva a vida
com simplicidade. E parece lidar bem com .

o que lhe acontece: Eugênio já perdeu as

contas de quantas vezes a casa, na rua João
Picolli, foi assaltada. Além das armas de caça
e outros equipamentos, já chegaram a rou

bar o carro e até os condimentos da cozinha.
Vai ver os ladrões não conheciam o currículo
de cinco páginas do simpático senhor, e não

faziam ideia da história retratada em cada

pequena parte da casa.

Quem não dá assim tanta importância
ao passado provavelmente não sabe que foi
durante o governo de Eugênio que surgiu a

Faculdade de Ciências Sociais, hoje Católica
de Santa Catarina, como uma tentativa de

formar. acadêmicos na região para suprir a

falta de professores. Não sabe também que
foi ele quem começou a pagar o salário dos
funcionários públicos no dia Iode cada mês,
ajudou a fundar o Clube Atlético Iuventus e

.

os Bombeiros Voluntários.

(

Já fui tentar �ar os votos
de bom governo, mas

muitos não quiseram.
Cercam a Prefeitura e não

dão acesso. Só haViam
tantas defesas assim em

campos de concentração

EDUARDO MONTECINO

A política
ficou para trás

o ex-prefeito continua com

uma memória exemplar e a orató
ria dos tempos de campanha polí
tica. O que ele deixou para trás foi

justamente a disputa por cargos
�

governamentais - da qual se des
vinculou há 15 anos, por acreditar

que "política não é para honestos",
e a pescaria, atividade na qual era

registrado e que dividia com ou

tros cinco amigos. "Hoje, não tem

mais com quem ir. Um não sai da

chácara, dois não saem da igreja e

os dois últimos não saem do bote

co", brinca o ex-prefeito.
O que ainda parece deixar um

leve ressentimento é apenas a fal
ta de consideração daqueles que o

sucederam na cadeira da Prefeitu
ra. Obras municipais que não lhe
foram devidamente creditadas e

o desinteresse dos q�e muito po
deriam aprender com quem con

ARQUIVO PESSOAL duziu Iaraguã na época em que o

perímetro urbano ia apenas até o

Colégio Divina Providência. "Já fui
tentar dar os votos de bom gover
no, como é costume entre os ex

prefeitos, mas muitos não quise
ram me ouvir. Cercam a Prefeitura
e não dão acesso. Só haviam tantas

defesas assim em campos de con

centração", compara.

Apesar de Dão pescai' ..., Eugênio ainda guarda o Marisa D nos

fundqs da çasa, comq WIIa� dos 'QIbarões do lta�
, �"l,.. �,r. • .',

.

"'" . " ". I/i,', ,.,i.·1 ti

sjr�J&lwí.�t:'1U::�
Crachá da
festa de
aniversário
da cidade
continua

guardado

o comandante do passado COUl futuro
Uma parte da história de Eugênio, pelo.

menos, é garantia de o ex-prefeito estar

marcado também no futuro: uma caixa

que assumiu a forma de uma cápsula do

tempo enterrada embaixo da escultura
de Emílio Carlos Jourdan, na Praça Ânge
la Piazera. "Colocamos lá tudo o que foi
feito na festa do centenário, documentos
do governo municipal, alianças, canetas

..

pertences pessoais, todos os tipos de notas

de dinheiro que existiam", relembra Eugê
nio. A caixa foi fundida na Weg, revestida
com plástico interna e externamente para
evitar danos pela umidade. E muito bem

lacrada. Ela só deve ser tocada novamente,

segundo Strebe, em 2026 - quando Iaraguá.
do Sul completa 150 anos.

Apesar de Eugênio ter conseguido, entre

1973 e 1977, construir também escolas como

a Cristina Marcatto e aAlberto Bauer, a Expo
100 é que se transformou na maior marca

de seu governo. Ele conta que na época não

havia rivalidades políticas, o que possibilitou
a ajuda de todos os partidos e empresários
na composição da comissão central do cen

tenário. "Devemos essa festa à muitos em

presários, que colaboraram com doações
e muito trabalho. Conseguimos vender in-

gresso para 100 mil pessoas com muito es

forço. A mobilização foi geral - quem tinha
um quarto que fosse cedia para receber os

visitantes", relembra.
O fator principal do sucesso pode ter

sido a inusitada e constante divulgação.
Além da propaganda verbal, pequenas
chamadas apareceram na televisão, que
era muito cara na época, e diversos fo
lhetos foram parar em todas as partes do
mundo. "Foi a nível internacional. Entre

gamos propaganda em companhias aé
reas e navios. Muitos visitantes vieram de
fora do país", relembra.
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Uma epoca em que o

dinheiro era coisa rara
Na vida de Eugênio Strebe, as oportunidades parecem
ter surgido por convite. Foi assim que conseguiu alguns
de seus empregos e que entrou para atividade pública

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETTI

Depois de substituir o então prefei
to Hans Gehard Mayer durante três.

meses, em 1972, o meio político pareceu
acostumar-se com sua- presença. Ele foi
convidado a se candidatar a prefeitopela .

Arena (Aliança Renovadora Nacional) e

acabou vencendo - segundo ele, por "não
haver oposição".

O trabalho era feito com muita dificulda
de. O salário dos funcionários, algumas ve

zes, era pago com um empréstimo dos em

presários da cidade. E conseguir qualquer
investimento dependia de alguns poucos
contatos no governo estadual e federal. "Na

criação da hoje chamada Católica de Santa

Catarina, por exemplo, eu e o padre Elemar
(Scheid) corremos todas as Prefeituras da

região. Era extremamente difícil conseguir
fazer as coisas acontecerem", afirma.

O problema mais difícil, no entanto, foi
uma grande enchente que aconteceu no

!ffl.7
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• Data de-nascimento:

5 de fevereiro de 1937.
• Formou-se no 'ginásio'

em 1953.

• Conseguiu emprego de

professor com Arthur Muller,
lecionando em Garibaldi e

Itapocuzinho
• Trabalhou na Malwee como

contador por cinco anos e

mais tarde na firma Alberto
Bauer, por 16 anos

• Muitos anos depois, foi

professor na Escola Técnica
de Comércio São Luís

• Vereador entre 1970 e 1973,
sendo presidente da Câmara
em 1972

• Prefeito em exercício entre

fevereiro e maio de 1972

• Prefeito eleito entre 1973 e

1977

• Placa de Prefeito nvl de Santa
Catarina em 1975, elegido
pela TV Coligadas e Jornal de
Santa Catarina

• Diploma como um dos Dez �

Melhores Prefeitos de 1975 ;�
a nível nacional, conferido �

pela Ucafe de São Paulo e
i�

recebido na Bahia. �

'/[!IJii1m!liin�{"IIUii. ':!ili!J;//IIUIIPIII! UiIri!JIIRWlifli;l'1l(ml/:nmffJJI#/mmlmJiili/lmi)flwUJll#lllluiJI/H!iIi/ll
.

!II;;:rII:ii!!,;;;ml!mtIUQ'�!i#iiJl. mil, rJI!;rrJ

Natal de 1972, pouco antes' de Eugênio as-
.

sumir a Prefeitura. "Logo quando assumi, 42

pontes e pontilhões haviam caído em uma

enchente. Tive que reconstruir todas, e em

concreto. Na época, era muito mais difícil -

tudo era feito à mão. Para cavar um buraco,
em terreno pedregoso, parecia que levava
um mês", afirma. Eugênio conta que a água,
na época, ficou 20 centímetros acima do ní
vel da rua Procópio Gomes.

O que diminuiu o dano foi o tamanho da
cidade - na época, não haviam tantas casas

construídas em áreas de risco. "Isso só co

meçaria quando escasseassem as áreas pró
prias. Em 1973, acabei proibindo as constru

ções na área do São Judas. A água tinha ido

por cima do asfalto, então prejudicaria todos

que morassem lá. Acho que isso criou uma

certa antipatia do povo. Com a falta desses..

votos, acabei não me reelegendo", acredita.
Bem humorado, o ex-prefeito continua

informado sobre os bastidores da política
em Jaraguá do Sul - e tem uma opinião for
mada sobre cada decisão que atinge a popu-

lação do município que comandou quando
havia apenas pouco mais de 30 mil habitantes.

o Correio do Povo - Que diferenças per
cebe na política em Jaraguá do Sul, com

parando os últimos anos com a década de
1970?

Eugênio Strebe :- No nosso tempo .não
havia outra alternativa, era preciso traba
lhar. Não conhecíamos os superfatura
mentos e desfalques que acontecem hoje.
A única coisa que tínhamos era o suborno
- e aqui sequer. fizemos parte disso, porque

.

não havia dinheiro para subornar e nem

necessidade. Já éramos a maioria e tínha
mos liberdade para agir. Sem contar que
meu vice-prefeito, João Lúcio da Costa, foi
de grande ajudadurante todo o mandato.

oCP- Como foi governar no período da
ditadura militar?

Eugênio Strebe- Do governo militar, né.
É claro que era mais austero, mas foi a me

lhor época que o país teve, em minha opi
nião. Era muito fácil governar. Eu, graças a

Deus nunca precisei fazer nada. Só em rela

ção a uma pessoa, um amigo meu, já faleci

do, que era um agitador - sempre tentando

.

mobilizar empregados e coisas assim ... mas

. pedi para parar, e parou.

Al)MENTO DO NÚMERO DE
VEREADORES

"Sou a favor de í l. Se eles
trabalhassem um dia a mais

por
.

semanal era como ter
,

22. SeIll contar o que eles ga
nham e" nem conseguem gas
tar - na nossa época, era cargo
de honra".

ESTACIONAMENTO
ROTATIVO

IIÊ bom. porque o pessoal
que trabalha no Centro deixa O

cano o dia inteiro. Vinham do-

FOTOS ARQUNO PESSOAL

A I

(:�Jj:Rlfllj('NI���, Na inauguração de um parque
com aS crianças jaraguaenses

,AW!,/ff;I:f1U&f) O prefeito (Pl"imeiro ao lado direito da .

betoneira) ao lado dos representantes da Menegotti, que
emprestaram a betoneira para obras do município. Não haviam

recursos para a compra de equipamentos na época

,WE:Sf�ope,wlnr; Eugênió Strebe na entrega de
.

troféus de competições que faziam parte da

comemoração do centenário, no Sesi
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Animais precisam ganhar umlar
. "

.

Diarista acolhe
e cuida de 17

-

caes, mas procura
encontrar. novos

donos para 11
deles

JARAGUÁ DO SUL
... , .

PEDRO LEAL

Para os cães de Tua do bairro
. Amizade, de Iaraguá do Sul,
a casa da doméstica Dirce Perei

ra' 'de Almeida é um porto segu
ro - atualmente, serve de, abrigo
para 17 cachorros. Porém, nem

só de amor aos animais se vive,
e Dirce precisa de recursos para
a sustentação deles. Ela plane
ja se mudar em breve, e busca
encontrar famílias que possam
adotar 11 dos seus cachorros.
"Também preciso de doações
de ração, hoje eles ficaram sem,

pois não consegui comprar mais
a tempo", destacou.

Entre os cães para adoção, um

dos casos mais preocupantes é o

\
\

�

de uma cadela, de rua batizada
de Nina, que tem cinco filhotes.
IINós encontramos ela no mato

aqui perto, está muito magrinha
e não dá leite, estou tendo de dar
leite de mamadeira para os filho

tinhos", disse. Ainda de acordo
com ela,

.

muitas pessoas largam
os animais na rua ou no mato

quando eles apresentam alguma
doença ou ficam prenhas. IISão
tantos que nem posso mais dar

abrigo, tento desviar o olhar para
não me obrigar a trazer mais".

A aposentada Marilene Su
dan também' enfrenta dificulda
des para conseguir dar conta de

ajudar os animais. Com dez cães

e mais de 30 gatos em casa, ela
acumulou dívidas com a compra
de ração e medicamentos. Agora,
a senhora precisa de ajuda para
cuidar dos bichos, ou dar um lar
a eles, e para pagar as despesas.
IINão adianta a pessoa adotar e

depois soltar na rua, adoção é

para ficar", ressalta.
Interessados em ajudar ou

em adotar os animais podem li

gar para Dirce no telefone (47)
9223-3814, e Marilene nos nú
meros 3370-5644 e 9989-3205.

EDUARDO MONTECINO

Dirce de Abneida (E) recolhe cachorros
abandonados, mas precisa doar alguns

Abandono é
O problema
Para a voluntária da Ajapra
(Associação Iaraguaense
Protetora dos Animais),
Tayse Schmitz, o rnais
importante é conscientizar
a população, pois o

abandono é a situação'
da maioria dos animais

resgatados pela entidade.
"Um caso recehte foi
uma família que adotou
um cão conosco, mas no

mês seguinte devolveu ao

abrigo. Animais não podem
ser tratados desse jeito".

II _,....,. ':7 1rf1J t1\ ', . .".
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CONCESSIONÁRIAS
DE VElCUL.OS ACUS Moretti Emmend6rfer Gabivel Le Monde Dimas Nix Strasbourg Javel
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Começa a Primeirona de [araguá
Com dois clubes a

mais que em 2010,
competição deve
dar fortes emoções
à torcida pelos
campos da cidade

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Omaior campeonato amador
do Vale do Itapocu começa

neste sábado. Com sete clubes,
dois a mais que no ano passa
do, a 53a edição da Primeirona

promete fortes emoções. Repre
sentando Schroeder, a equipe
do Néki estreia na competição
promovida pela Liga Iaragua
ense de Futebol. Já o João Pes-

soa, que pediu licença no ano

passado, volta este ano. O regu
Iarnento é tradicional. As equi
pes jogarão entre si, em turno

e returno. No final, as quatro
melhores colocadas se classifi
cam para a semifinal, que será

disputada em sistema elimina
tório. O campeão e o vice con

seguem vaga na Copa Norte de
futebol amador de 2012.

Os jogos de abertura aconte

cem às 15h30. No Estádio João
Lúcio da Costa, o João Pessoa

recebe o Cruz de Malta e, em

Schroeder, o Néki enfrenta o Vi

tória. A rodada encerra no do

mingo com o jogo entre Flamen

go e Botafogo, no Estádio Luis
Carlos Ersching. O JJ Bordados

folga nesta rodada e só joga no

dia 23 de julho contra o Flamen

go. Acompanhe abaixo a situação
de cada clube.

Academia
Corpo & Mente

11 onos comvocêJ Para fica,' de bem com. a vida!

ANIVERSÁRIO

Jaraguádo
Sul vai correr

O 2° Duatlo de

Iaraguá será realizado
a partir das 8 horas
deste domingo no

Parque Malwee, com

a participação de 57
atletas: 12 na categoria
individual, oito trios
no naipe masculino
e sete trios mistos. A

competição envolve
as modalidades de

canoagem (duck),
com percurso de um

quilômetro, e corrida,
em que os atletas

percorrerão quatro
quilômetros. ,

Promovido pela
Fundação Municipal de

Esportes, com o apoio
do Sesi, do Clube de ,

Canoagem, Kent�cki da •

Unimed e da Faculdade

Jangada, o evento

integra a programação
de aniversário do

município, que",

cO�Hl,eta la a:m:o� n

,

ai.J 2� fie jm

(47) 3055-0351
AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Barão do Rio Branco, 414

Centro· Jaraguá do Sul/5<,

FUTEBOL

Guaramirim
nos pênaltis
Começa neste sábado,
a 2a Copa Municipal-de
Pênaltis em Guaramirim.
A abertura será no

estádio João Butschardt,
ás 15 horas.
Desta vez as equipes
participantes
representam os times do

Campeonato Brasileiro
Serie A e B, mais as

equipes de Joinville e o

Chapecoense de Santa
Catarina.
A primeira Copa de
Pênaltis em 2010 teve

a participação de 32

equipes. Mulheres,
jovens e adultos tiveram
a 'oportunidade de cobrar
seu pênalti e a torcida

�oPll?aij.hç)l� cada, :
mOÍlltmto. Cada time
repfêsentou uma seleção
da Copa. A equipe
campeã representou ó

país da Itália, o 2° lugar
representou o país da
i' ",

.';

CRUZ DE MALTA

**

Clube: Grêmio Esportivo Cruz de Malta
• Principais Títulos: 8 vezes Campeão da la Divisão (83, 84, 85, 93, 97, 00, 01 e 05)
• Estádio: Eurico Duwe

'

• Situação: A. equipe do Rio Cerro manteve ,a base que vem treinando desde
o início do ano, com a permanência de nove jogadores. Para reforçar, foram -

contratados dez que estavam jogando o Campeonato Amador de Pomerode. De
acordo com o tesoureiro do clube, Alexandra Moraes, o Campeonato Citadino,
do qual o Cruz de Malta foi vice-campeão, ajudou na preparação dos atletas.

Clube: Esporte Clube Flamengo
• Principais Títulos: 2 vezes Campeão da 1 a Divisão (03 e 04)
• Estádio: Do Flamengo
• Situação: Mantendo a base do time campeão do Campeonato Citadino, a

diretoria do Flamengo fez nove contratações. Trouxeram cinco jogadores
que estavam em Pomerode e quatro do Vitória, atual campeão da
Primeirona. "A expectativa é grande, mas estamos com os ,pés no chão,
pois sabemos que os outros times se reforçaram bem", disse o

presidente da equipe, Claudemir Ruedieger.

Clube: Sociedade Esportiva Jo�o Pessoa
• Principais Títulos: 2 Campeonatos Jaraguaenses da 1 a Divisão

(1995 e 2007), 1 Campeonato Jaraguaense da 2á Divisão (1955)
• Estádio: João Lúcio da Costa

,

• Situação: Com o time montado há um mês, o time do João Pessoa ainda
não realizou nenhum treino e continua atrás de jogadores para reforçar o

elenco. Atualmente, são 15 jogadores, sendo que 11 estavam jogando em

Pomerode. Para o presidente, Célio Lange, a falta de treinamento não

deve atrapalhar a equipe, já que a maioria dos jogadores se conhece.

Clube: Sociedade Recreativa Vitória
• Principais Títulos: 4 vezes Campeão da 1 a Divisão (99,02,06 e 11)

2 vezes Campeão da 2a Divisão (92 e 93),
,

• Situação: Atual campeã da competição, a equipe do Vitória
se reforçou com jogadores que estavam em Pomerode
após perder alguns atletas para o Flamengo.

Clube:' Botalogo Futebol Clube
• Principais Títulos: 7 vezes Campeão da 1 a Divisão (59,61,64,
76,87,88 e 89) 5 vezes Campeão da 2a Divisão (52,72,74,75 e 77)
• Estádio: Do Botafogo
• Situação: Agora com a companhia do Sport Clube Jaraguá, o Botafogo

busca quebrar uma hegemonia de 22 anos sem título. Para este ano, o

. planejamento da diretoria é utilizar a Primeirona como laboratório

para a equipe de juniores do novo clube da cidade, o Leão do Vale. "Os

garotos vão jogar pelo time principal do Botafogo", disse o diretor
do clube, Valdemir Salviano da Silva.

Clube: Néki
• Principais Títulos: I Campeonato Jaraguaense da 2a Divisão (10)
• Estádio: Claudio Tomaselli
• Situação: A diretoria da equipe de Schroeder ainda está em busca de novos

reforços para a equipe que estreia na competição credenciada pelo título
da Segundona do ano passado. Para a Primeirona, .o Néki vai com a base
do ano passado e mais dois jogadores contratados. A expectativa do diretor
Fernando Dalri é de que a equipe conseguirá fazer um bom campeonato.

Clube:
• Estádio: Guilherme Tribé
• Situação: A equipe do bairro São Luis aproveita a folga desta rodada para

inaugurar o estádio. Durante o dia, das 8h às 17h, terá amistosos entre times
�

veteranos e infantis, além de um jogo entre o time de futebol feminino do

Olympya contra a equipe local. Em relação ao time, foi mantida a base do
ano passado e contratados dois jogadores que estavam em Pomerode. o
treinadorWilfre também vem de fora, do Água Verde de Timbó.
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DIVuLGAÇÃO

Conqtdsta brasileira no último campeonato sulamericanoainda,co.... N�, "I
-

FUTEBOL SUBa20

Seleção já.
tem osnomes

para Mundial
Técnico Ney Franco anunciou os jogadores
que terão a missão de dar o título ao

Brasil em mais um torneio internacional

RIO DE JANEIRO

AGÊNCIA ESTADO

/\ Confederação Brasileira de
rlFutebol (CBF) anunciou on

tem a lista dos 21 jogadores que
serão inscritos no Mundial Sub-

20, após o técnico Ney Franco
definir o corte de quatro atletas

que vinham treinando com o

grupo na Granja Cornary, em Te

resópolis (RJ). O torneio aconte

ce de 29 de julho a 20 de agosto,
na Colômbia.

Roni, Sebá, Diego Maurício'

e Felipe Anderson foram os jo
gadores desconvocados por
Ney Fraco. Assim, o grupo, que
tinha inicialmente 26 atletas,
foi diminuído para 21 - antes,
Roberto Firmino não tinha sido

liberado pelo Hoffenheim, da

Alemanha, e já havia sido corta

do. Mesmo machucado, o lateral
Alex Sandro foi mantido no elen

co que viaja no dia 24 de julho

para a Colômbia.
Com isso, o São Paulo pas

sa a dividir com o Flamengo a

condição de time com maior nú

mero de atletas na seleção Sub-
20. São quatro de cada clube:

os são-paulínos Bruno Uvini,
Henrique, Casemiro e Willian e

os flamenguistas César, Rodrigo
Frauches, Galhardo e Negueba.
Inter, com três (Juan, Romário e

Oscar), Santos, com dois (Dani-
16 e Alex Sandro, além de Alan

Patrick, que deixou o clube no

mês passado), e Cruzeiro, com

outros dois (Gabriel e Dudu),
completam a base do grupo.

Em relação ao grupo que foi

campeão sul-americano Sub-

20, em janeiro, são seis as novi

dades: o volante Allan, do Vasco,
o atacante Dudu, do Cruzeiro, e

o atacante Philippe Coutinho,
da Inter de Milão, além do trio

doFlamengo, César, Frauches e

Negueba.

CONFIRA A LISTA

DOS 21 JOGADORES
QUE SERÃO INSCRITOS

NO MUNDIAL

• Goleiros - Aleksander,
César e Gabriel

• Zagueiros - Bruno Uvini,
Rodrigo Frauches, Juan e

Romário

• Laterais - Alex Sandro,
Danilo, Gabriel Silva e

Galhardo

• Volantes - Allan,
. Casemiro e Fernando

• Meias - Alan Patrick,
DudueOscar

• Atacantes - Philippe
Coutinho, Henrique,
Willian e Negueba
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CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

7°Yasc0

8° Figueirense
9° Fluminense

10° Cruzeiro

11° Grêmio

12° Ceará

13° Atlético-MG

14° Coritiba

15110'4:3
1 I

14 i9 4i 2

14 19 4. 12
i '

12 [8 4: O

12 19 3 i 3

11: 19 3 12
; ,

1119 312
11 9 3 2

,lO i9 ,
3 11

10" RODADA -16/7
18h30 Vasco x Atlético-PR
18h30 Coritiba x Fluminense
18h30 Atlétic(}{lO x Avaí
21h Santos x Atlético-MG

15° Bahia

10" RODADA -17/7
18h30 Ceará x América-MG
18h30 Cruzeiro x.Bahia
18h30 Internacional x São Paulo

16° Santos

T 17° Atlético-G08

T 18° América-MG6

T 19Avaí

T 20° Atlético-PR

8 7 2 2 3 7 9 -2 38

9 i2 j
2 , 5 8 11 -3 30
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4 '9 , O 4 5 8 22 -1415
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,c(as�)ffb�dO!i llbiítadores
Classificados Copa Sul-Americana

TRebaixados para Série B

11" RODADA -16/7
-16h20 Ponte Preta x Guarani

16h20 Bragantino x Sport
16h20 Grêmio Barueri x lcasa

16h20 Salgueiro x Criciúma

21hOO ABC x Duque de Caxias

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
P i J i V i E ! D I GP i GC i SG i A
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l�GrêmioBarueri 13 I lo! 4 ! 1 15 . 9 i 12 1 -3 143
13° São Caetano 13 11t 3 14 i 4 i 15! 18 1 -3 139
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T 19° Bragantino 9 i 10: 2 3 5 i 10 18 ! -8 30

T 20° Duque de Caxias 3 i lQ O 3 7 i 10 21 i -1110

m Coi. Times

.Â. 1° Portuguesa

.Â. 2° Ponte Preta

.Â. 3° Americana

.Â. 4° Náutico

5° Paraná Clube

6°Yitória

r Sport
8°ABC

9°Criciúma

10° Vila Nova-GO

11ASA

14° Boa

15° Goiás

16° Salgueiro
T 17° Guarani

... 18° Icasa

T'Rebaixados para Série C

Torneio 'Iouchdown começahoje
para equipe do Jaraguá Breakers

Depois da eliminação no Cam

peonato Estadual, para o Joinvil
le Gladiators, o Jaraguá Breakers
estreia neste sábado no Torneio

Touchdown, que reúne equipes
de todo o país. O jogo está marca

do para as 15h no Campo da Vila
Lalau. O adversário será o Curitiba
Predadores. Na plateia, terá a pre
sença do diretor do campeonato,
André José Adler.

Os Breakers ficaram na con

ferência George Halas, junto com

Ribeirão Preto Challengers, o Vas

co da Gama Patriotas, o Santos
Tsunami e o ABC Corsários. Na

equipe, a mudança fica por conta

da saída de Hoepers, que vai se

dedicar aos estudos e a entrada de
Mota. A equipe ainda terá o refor

ço de Clair, que vem de Tubarão.

Já a equipe do Corupá Buffalos
estreia no dia 30 de julho, em casa,

contra o Ponta Grossa Phantoms.
A "Manada" corupaense é a atual

vice-campeã do Estado, perden
do na final para o invicto Joinville
Gladiators, que não vai disputar a

competição nacional.
A primeira fase do torneio en

cerra no dia 29 de outubro. Para a

segunda fase, passam os dois pri
meiros de cada grupo, chamado
de conferência.
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Escola reúne quatro
gerações de ex-alunos
Para celebrar os 104
anos da Luiz Gonzaga
Ayroso, evento registra
memória e relembra
histórias antigas

JARAGUÁ DO SUL
...................................................................,

.

PEDRO LEAL

Filha, mãe, avó e tia-bisavó: a famí
lia de Vanessa Karine Bankhardt

oe a história da escola municipal Luiz

Gonzaga Ayroso, no bairro Garibaldi,
estão 'profundamente entrelaçadas.
Aluna do 5° ano da unidade de en

sino de Jaraguá do Sul, a menina de
nove anos teve a oportunidade de co

nhecer melhor essa relação, e as mu

danças no cotidiano da escola com a

passagem do tempo. Como parte da

comemoração dos 104 anos, que se

rão concluídos no dia 6 de agosto, a

escola convidou na manhã de ontem

cerca de 15 ex-alunos para uma reu

nião - entre eles, a família de Vanessa.

Segundo a diretora da unidade de
ensino, Zenaide Pezenti, o objetivo é

preservar a memória da relação da es

cola com a comunidade, e as histórias
individuais dos ex-alunos. "E assim po
demos valorizar mais a nossa escola"
Depoimentos foram gravados em vídeo
e entrevistas com ex-funcionários para
integrar um documentário que será exi
bido no dia do aniversário da escola.

EDUARDO MONTECINO

Tia-bisavó de Vanessa, Cecília
Scheuer Bardelatti, de 84 anos, foi
aluna do próprio professor Luiz

Gonzaga Ayroso, entre 1934 e 1936.
"Era um professor muito rigoroso e

enérgico, mas muito bom", relem
brou. Com apenas uma sala de aula,
e com aulas durante a manhã, os

Memórias que alcançam diferentes gerações
alunos da Ia, 2a e 3a séries dividiam
a atenção do professor

A sobrinha, Amélia Scheuer
Fodi, 60 mos, passou pela escola
entre 1956 e 1959, e retomou à uni
dade educacional em 1995, traba
lhando como servente. ParaAmélia,
as coisas melhoraram muito, não só

na estrutura, mas na metodologia.
"Hoje não se tem mais castigo, no

.

meu tempo os professores faziam'
a gente se ajoelhar sobre o milho, e

nós tínhamos que capinar e varrer

o pátio da escola". Amélia também
relembra a dificuldade para ir às au

las. Ela conta que não havia ônibus

a 3a e a 4a série, enquanto de tarde
eraa Ia e a 2a", lembrou. Ela foi alu
na entre 19�n e 1984, e recorda que
a escola ainda não tinha biblioteca,
e os alunos tinham de preparar a

merenda. "Ao menos não tínhamos
mais punições físicas, mas faltava
muita coisa ainda".

escolares ou outro serviço de trans

porte, e precisava ir a pé para as au

las; mesmo no inverno.
A mãe de Vanessa, a auxiliar

de produção Márcia Maria Fodi
Bankhardt, 37 anos, também dividia
a sala de aula com outra série. "Era
só uma sala ainda, e de manhã era
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Voyage 1.0 - Linha 2012
Na versão básica 1.0 a partir de

Voyage 1.0 - linha 2012 COMPLETO

• Ar-condicionado • Alarme
• Direção hidráulica • Pacote Trend
• Vidros'e travas elétricas e

' Espelho retrovisor elétrico'

A partir de

R$35.990
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Usados, Caraguá + DE J00 OpÇÕES A PIlOII'I'A EII1'IlEGA
VOLKSWAGEN FIAT

MODELO 14·'ãmw
4 AC DH VE TE AL LOT

4 VE TE LDTGNV

MODELO OPCIONAISOPCIONAIS

AMAROK 4 COMPLETO PRATA

JETTA . .4 COMPLETO PRETA'

JETTA 4 COMPLETO 08/09 PRATA

PASSAT VAR. 4 COM PLETO 08/09 PRATA
BORA MANUAL 4 COMPLETO+TETO 08/09 P�ETA
BORAAUT ,� 4 COMPLETO 08/09 PRATA

SPACEFOX '4 COMPLETO 10/11 PRATA

CROSSFOX 4 COM PLETO 09/10 PRATA
FOX 1.6 PRIME 4 COMPLETO 10/11 PRATA

FOX 1.0 Gil 4 AQLDT 10/11 PRATA

FOX 1.0 2 TE AL RLL 05/06 PRETA

GOl., 1.6 POWER , 4 AC DM AQ LDT 07/07 BRANCA
GOL 1.0 G5 4 AQ LDT 10/11 BRANCA

GOL 1.0 G5 4 COMPLETO 10/11 PRETA

GOL 1.0 GS 4 AC LDT 10/10 BRANCA

GOL 1.005 4 TE AL .\Q LIlT 10/10 BRANÇA
GOL 1.0 GS 4 LDT 09/10 CINZA

GOL 1.0·G5 4 COMPLETO 09/10 PRATA

GOL 1.0 G5 4 ACVETELDT 09/10 PRETA

GOL 1�0 05 TltiND 09/09 CINZA

GOL 1.0·GtV ACVETELDT 08/09 BRANCA

GOL 1.0 GIV 4 AQLDT 08/09 PRETA

GOL 1.0 GIV TE LDT 08/08 CINZA

GQL ,1.0 GIV BASICO, ,07/08, 8ltANO\
GOL 1.0 4 BASICO 03/04 CINZA

GOL 1.0 4 LOr 03/03 PRATA

VOYAGE 1.6 4 AC DH VE TE DT FN 10/11 PRATA'

\fOlAO! ','6 4 BASlto 08/09" 'BRANCA
GOLF 1.6 SPORTLINE 4 COM PL.ETO 09/10 PRETA

GOLF GENIRATION 4 COMPLETO 02103 AZUL

POLO SEDAN 1.6 COM PLETO 06/07 PRATA

POLO SEOAN 1 •• COMPLeTO
,

05/0$ , �.RETA
POLO SEDAN 1.6 4 AC DH RLL 03/04

. BRANCA

POlO 1.6 AC DH VE AQ RLL 05/06 PRETA

PMATll.6 SURF COMPLETO 08/08 PRETA

SAVEIRO 1.6 ce eROSS COMPLEl'O '
f,

10/1' PRATA'
KOMBI 2 06/06 BRANCA

MODELO OPCIONAIS

1

PALIO ELX
PALIO FIRE

· SIENA FIRE

SIENA FIRE
UNO MILLE FIRE

UNO MILLE FIRE
IDfA asSENCE 1.6

PIORINO,
FUSION V6

FIESTA

FIESTA

eeOSPORT
CHEVROLET

AL LDT

COMPLETO"

AC DH VE TE

BAtlto
LDT
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COMPLETO
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07/08 CINZA

04/04 BRANCA

07/07 CINZA

06/07 PRETA

06/06 PRATA

05/06 CINZA

10/11 VERMELHA

()7/08 BRANÇA

09/10 PRATA

08/09 PRATA

08/08 PRATA

01/07 PRATA

(
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1;Z.'ii6j..
CORSACLASSIC SPIR'T 1.64 AC OH TEALAQ LDTGNV 05/06 BRANCA

CORSA WIND 4 11 AL LDT "/00 CINZA

· MEGANE PT PRI 4 COMPLETO 08/09 PRATA

�UO E)(P 4' COMPLElO 01108 BRANCA

CLlO AUT 2 ACAQ LDT 07/08 BRANCA

CUOAlJ't' 2 C:OM'f,.ETO 05/06 BRANCA
·

CUO RN 1,0 4 TE AJ.AQLDT 02/02 . PRATA

PEUGEOT

C4 GRANO PICASSO 08/09 PRETA

)IARA PICAsSO IXA 05/06 'RANCA

COROLLA Gil 4 COMPLETO 09/tO PRATA

COROLLA XLI AUT 4 COMP�lO 0510S BEGe
AUDIA31.8T 4 COMPLETO 04/05 PRETA

etVlc SI' 4 COMPlllO 08/08 '''RATA

CELTA SPlRIT

VECTRA �ATCH
RENAULT

4

4

AC TEAL LDT

AC OH VI AQ RLl

OPCIONAISMODELO

(

14·);U4.
207 PASSION XS AUT 4 COMPL�TO

OUTRAS MARCAS

MODelO OPCIONAIS
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Promoções validas alé 16107/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso, Novo Go11.0 Talai Flex, 4 portas, ano modo 11/12. cód. 5U11C4. com preço promocional ii vista a partir de R$27,990,OO, Novo Go11.0 Total Flex,
4. portas, a�o modo 11/12, cód, 5U11C4 completo (opcionais: PK5 + PF4 + WAB). com preço promocional à vista a partir de R$33,990,00. Voyage 1.0 Talai Flex, 4 portas, ano modo 11/12, CÓd, 5U21C4, com preço pronrocionat à

vista a partir de R$30.390,00, Voyage 1.0 Talai Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cód. 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB) .:com preço promocional à vista a partir de R$35.990,OO. Despesas de Gravame e Despesas de

Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestaçOes e do CEI. Garantia de 3 anos para a Linha Votkswagen 2011/2011, sem limite de quitometragem. para defeitos de fabricação e montagem em

componentes inlemosd.e motor e transmissão (exceto Kombi.jimilada a 80.000 km), É nece�sário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais Informações, consulte um Concessionário Volkswagen
autorizedo. Crédito suíeno a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com defiCiênCia auditiva ou de fala: 0800 7701935, Ouvidoria: 08007012634. www.vw.com.br.Velculos em confonnldade com o Proconve,

N\)CUODM
CaNa 1/ilONNtI,u

DI W,fe.utOl
• �",

..

IIi www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibitidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

OSi06 PRETA

07/08 PRETA

08/09 PRETA

Ca agu6·Auto Elite
A escolha .perfeita

'

..
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




