
·Crescimento
Confira no Talento
& Sucesso matéria

sobre a situação dos

neg-ros no mercado
de trabalho.

Música
Grupo de Câmara
faz concerto no

Pequeno Teatro da

Scar, neste domingo.

MIX

FANTASIA
A felicidade é

.

uma magnífi�a
fantasia criada
pelos huma�os.

Existe a felicidade?
Sim e não.

Página 3

LUIZ CARLOS
PRATES

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
�������..���

.

Convite para
aprender a

arte do circo-
IMIC NESTA SEGUNDA·
feira as aulas na Escola de

Circo Tico-Tico, oferecendo
a crianças e adolescentes,
com idades entre 8 e 14

anos, interessados nas.'

artes circenses, a chance de
encontrar e desenvolver o

seu talento. Página 9

�;:. ""'"

Escola Tico-Tico está localizada na Vila Lenzi e tem como principal objetiVo pre�ervar a tradição circense

Cal dárí
..

_

en _- éllelO esportfvo
pe e espaço naAI�n

Aulas perdidas
nagreve estão
sendo repostas

. PORÉM, o SI TE (SI DICA"f\
dos Trabalhadores em

.

Educação) mantém o

"estado de greve" até
outubro para garantir o

cumprimento do� acordos
,

feitos com o Estado e estudar
novos encamirihamentos.
Páginas.22 e 23

Queda no número de eventos e

de público abre debate sobre
a gestão do espaço, inaugurado
em maio de 2007 com custo de

R$ 17 milhões. Despesa para
manutenção mensal daArena

chega aos R$ 50 mil, valor que,
na falta de receita, precisa ser

desembolsado pela Prefeitura.

Páginas 6 e 7
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Lourival Karsten

ÍNDICE PERÍODO
SELIC 21.JULHO.20 11

T§ 5,AgOSTO.2011
CUB AGOSTO.20 11

BOVESPÀ '11' 0,26% 5.AGOSTO.2011

POUPANÇA 0,6715 4.AGOSTO.2011

,

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
r ':f

DÓLAR COME;RCIAre. (EM R$) ��5S00 1,58�5
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5700 1,6700
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300

EURO (EMR$) 2,2497 2,2517

Ikarsten@netuno.com.br .

Metodologia de inovac;ão

I,

Os resultados inovadores
obtidos pela empresa Karsten,
deBlumenau, após a aplicação
da metodologia de Gestão da

Inovação (Nugin) foram destaques
no 4° Congresso Brasileiro de

Inovação na Indústria, promovido
pela CNI (Confederação Nacional
da Indústria) no último dia 3,
em São Paulo. A metodologia,

desenvolvida deforma pioneira
pelo IEL/SC (Instituto Euvaldo

Lodi), entidade do Sistema FIESC

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina), e pela
UFSC (Universidade Federal de
Santa Catarina), ajuda a inserir
a cultura inovadora no dia-a-dia
das empresas deforma sistemática
e permanente.

manipulação que já é uma referência
no ramo em nossa região.

Cursos do Senai
A unidade local do Senai vai realizar 17

cursos de formação profissional inicial e

continuada com início este mês. São opções
de qualificação tanto presenciais quanto
à distância, destinadas para quem está à

procura de emprego e busca por cursos de
até 200 horas de duração, e também para
quem já está no mercado e tem interesse em

cursos de aperfeiçoamento que atendam
aos anseios do mercado de trabalho. TodOS
os cursos são criados e oferecidos de acordo
com as demandas das empresas da região.

Veículos
A produção de veículos foi 5,7% maior em

julho que em igual mês do ano passado.
No acumulado dos sete primeiros meses

o crescimento foi de 3,9%. Este setor

caminha para bater mais um recorde anual
de produção, consolidando sua posição no

.

mercado mundial de veículos.

I-

I LEIER
! IMO'VEIS I

I I
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LOWIWlERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 658
01 - 04 - 05 - 06 - 07
09 - 10 - 11 - 14 - 15
17 - 21 - 23 - 24 - 25

. QUINA
SORTEIO N° 2662

02 - 21 - 53 - 59 - 74

((O ganho proveniente das

inovações saltou de 2,5% para
10% dofaturamento total da

empresa'; afirmou o coordenador
de pesquisa e desenvolvimento
da Karsten, Leoni Passold. O

Nugin também ajudou a empresa
catarinense a conquistar o Prêmio
FINEP de Gestão da Inovação na

região Sul, em 2010.

Convite ACIJS/APEVI
Nesta segunda-feira, dia 8, às 18h, o Sistema Federação
das Indústrias de Santa Catarina inaugura as instalações
do Sesi Clínica, junto à unidade de Iaraguã do Sul.
Por se tratar de um investimento assegurado graças à

participação da classe empresarial do município junto
à entidade representativa da indústria no Estado, o

evento estará integrado à plenária Acijs-Apevi, que
ocorrerá excepcionalmente naquele local, à ruaWalter

. Marquardt, 835, no bairro Barra Rio Molha.

Cesta básica
Informações do Dieese apontam 'para queda no preço
da cesta básica em 14 das 17 capitais em que os preços
foram pesquisados, em julho. A quarta maior queda
aconteceu em Florianópolis com -4,35%. Nos últimos
doze meses, no entanto, os alimentos da cesta base
acumulam aumento de 15,09% na capital catarinense.

Empresa para inovação
o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante,
e o presidente da CNI (Confederação Nacional da

Indústria), Robson Braga de Andrade, assinaram na

última quarta-feira, um acordo que prevê a instalação
da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial). Com gestão privada, a nova empresa
fará parcerias e credenciará instituições de pesquisa
e tecnologia. Esses centros ajudarão as empresas a

desenvolver projetos inovadores.

Carros
o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC resolveu fazer as contas e

chegou à conclusão de que o Brasil deverá trazer do exterior cerca

de um milhão de carros neste ano. Isto representa uma expansão
de 52% e mostra o quanto as montadoras estão preferindo trazer
veículos de suas afilhadas em outros países onde estão tendo
melhores condições do que investir e produzir no país. Segundo o

sindicato, o setor deixou de criar 20,S mil empregos diretos e 102,6
mil na cadeia produtiva com a importação de 660 mil carros no

ano passado e, a conta vai aumentar ainda mais. A lei da oferta e

da demanda funciona para tudo.

MARISOL S.A.
CNPJ nº 84.429.752/0001-62 - NIRE 42300009351

Empresa de Capital Aberto - Código CVM 8486

Rua Bernardo Dornbusch, 1300 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul - SC - CEP 89256-901
.

FATO RELEVANTE

A MARISOL S.A., em cumprimento às disposições da Instrução CVM 358/02 e em respeito à transparência
perante seus acionistas e ao mercado em geral, comunica a aprovação do Plano de Opção de Compra
de Ações. Os Acionistas da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 05

de agosto de 2011, aprovaram o Plano de Opção de Compra de Ações. conforme proposta previamente
divulgada, tendo como objetivo alinhar os interesses e reter os administradores e executivos da Companhia
a longo prazo.

I'

Jaraguá do Sul, SC, 05 de agosto de 2011
IVANILDO PAULO KRAUSE

Diretor de Relações com Investidores

I.

Prêmio nacional de inovação
o prêmío CNI deixou de exísth; substituído pelo Prêmio Nacional

de Inovação e já no primeiro ano do novo prêmio umaequipe da
Zanotti - tradicional fornecedora de projetos vencedores - foi

para a final nacional COiU o projeto Super Recicla. Este projeto
permitiu a reciclagem e reutilização do produto usado para
a limpeza dos teares. Foram inscritos 427 projetos por 254

empresas divididas em oito categorias e o projeto daZanotti

ficou entre as três fínalístas na categoria Desenvolvímento
Sustentável- Média e Grande Empresa, na qual os classificados
foram:Volvo do BrasilVeículos,Zanotti SA e GreifEnlbalagens
Industriais..Mais um prêmio quevem para Iaragué do Sul.

Calote
Uma venda só se completa quando ocorre o pagamento. Infelizmente, isto

está deixando de acontecer e, depois de dois anos consecutivos de queda,
a CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) trabalha com

a perspectiva de a taxa de inadimplência chegar a 7,5% em 2011. Ainda

assim o cenário para o final de ano é considerado promissor se comparado
com os primeiros meses do ano.

"A PlacetourAgêncíadeViagens está completando
quatro anos de sucesso em Jaraguá do Sul.

"-

BMW

CONTRATA: AUXILIAR DE VENDAS
Realizar prospecção e atendimento

aos clientes (ativo e receptivo),
Experiência. em vendas por telefone,

Ensino Médio completo.
Salário: Fixo + Comissão
Horário: Segunda a Sexta,
das 7:30hs as 17:18I1s.

Interessados enviar curriculum para
rdcartuchos@rdcopias.com.br
Prox OG Weg. Jaraguá do Sul

Fone: 47 3373-554·1

A tão prestigiada marca alemã de
carros de luxo manifestou a forte

.

probabilidade de a mesma abrir
uma fábrica no Brasil. O grupo BMW

passa por um ótimo momento e seu

lucro no segundo trimestre deste
ano foi quase o dobro do alcançado
em igual período do ano anterior.

O primeiro semestre deste ano foi
o segundo melhor da história da

empresa. A decisão deverá sair
ainda este ano e missão da empresa
já esteve em Santa Catarina para
sondar possível local .

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraquá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/ SC, torna

público pelo presente edital, que WALDEMIRO LEMKE,
CI n° 413.458-SESPDC-SC, CPF n° 217.085.929-20,
operário e sua esposa EDLA EICHSTADT LEMKE, CI

n° 413.457-SESPDC-SC, CPF n0684.117.079-20, do lar,
brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à

vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Paulo Schossland n°

220, Bairro Nova Brasília, em Joinville-SC, requereram com base no art. 18 da

Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 72-Dr.

Francisco Antonio Piccioni, Bairro Seminário, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/ SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura de Corupá/SC, conforme

Certidão n° 109/2010, expedida em 27.09.2010 e revalidada em 06.05.2011,
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Euclides Adilson

Bago, CREA n° 30646-7, ART n° 3745250-0. O desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 4.068,1 Om2, sendo constituído de 1 (uma)
parcela, sistema viário e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros

é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publicação do presente edital,
e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro,

Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 28 DE JULHO DE 2011

AOFICIALA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

Napoleão, o general, era uma pessoa
feliz? Você não tem como saber. Mas

eu lhe garanto que todos os "Napoleões"
de pátio de hospício são felizes. A fanta
sia os faz felizes. Essa é, aliás, uma das
graças da infância. Quando o Iuninho sai

gritando hiipiii sobre um cabo de vas

soura, aquele cabo de vassoura não é um

cabo de vassoura, é um cavalo de fato ... O
menino que se veste de Homem Aranha
não está fantasiado de Homem Aranha,
ele "é" o Homem Aranha.

E não vamos longe, quem não sabe
que a "fantasia" que criamos a espera da
festa nos fez mais felizes que a própria
festa? E outra coisa, quase esquecia, são

É PRECISO

raríssimos os casos de câncer entre pa
cientes psiquiátricos internados em hos
pitais, raríssimos. Que estranho!

Felicidade é uma magnífica fantasia
criada pelos humanos. Existe a felicidade?
Sim e não. Não como uma realidade, algo a

que se possa chegar de um modo matemá
tico; e sim se a tomarmos como uma fanta-'
sia, isto é, um produto da mente.

O sujeito pode estar sentado sobre
um prego e sentir-se bem. Sentirá dor,
mas sentirá prazer maior porque a sua

mente o faz ser feliz sentado sobre um

prego. É meramente uma questão de

imaginar-se feliz.
.

Engraçado, investimentos' suados es-

SINO
Li um anúncio onde alguém dizia que "Vzajar é preciso': O

sujeito quis dizer viajar é necessário? Preciso e necessário po
dem ser sinônimos mas pela polissemia podem tersignificados
bem diferentes. Quando o poeta disse que - navegar é preciso
- ele referiu-se à ciência da navegação, que éciência exata, "pre
cisa':Atéquando vou lere ouvirapedeutas usarmal o adjetivo?

/\ niversários lembram celebração,
rlfesta, alegria, hlstória! Jaraguá do
Sul comemorou, nobremente, no úl
timo dia 25 de julho seus 135 anos. O
contexto comemorativo geralmente
tem o objetivo de lembrar e eternizar
bons tempos, momentos e exemplos.

. Nesse mesmo contexto, a cidade
também sofreu urna perda que por
alguns pode não ter sido percebida.
Trata-se da majestosa edificação loca
lizada na ruaArthur Muller, construída
em 1927, que foi demolida. Quem pas
sa pela rua Presidente Epitácio Pessoa,
na altura da EscolaAbdon Batista, hoje
encoritra um novo cenário, o do vazio e

do esquecimento.
Construída, por Fritz Weiss, médi

co austríaco, para ser casa de saúde, foi
denominada "Luíseheím" e tinha sob a

direção sua esposa, Luiza. E em 1928,
para melhor assistir aos pacientes, so

freu urna reforma passando a atender
24 pacientes e em caso de urgência
até 30. No ano de 1934, a edificação
pertenceu a Carl Weege que, poste
riormente, alugou a mesma para a

administração pública. Ali instalou-se
a sede da Prefeitura. Por fim, no início
dos anos 40 a edificação foi estrutura
da para ser urn hotel e desde então se

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

I
forços para preservar a saúde do corpo
físico e muito pouco, quase' nada para
nutrir a mente de felicidades. Essa nutri
ção da felicidade resulta, antes de mais
nada, de preservarmos a esperança, de
ter consciência dos bens básicos de que
dispomos, básicos, eu disse, e festejar o

"bastante" na vida. Bastante é o que nos

basta, e é muito pouco. Vivemos, todavia,
a procura do "mais" e pelo acúmulo de

.

inutilidades. Não fosse isso verdade, os

ricos seriam todos felizes e os pobres con

denados ao inferno na vida. Mas por que
mesmo os pacientes "psiquiátricos"não
sofrem de câncer? Será porque fantasiam
ser felizes como "Napoleões"?

.

O sujeito tinha razão, protestou naJus
tiça contra um sino barulhento de uma

igreja em Nova Petrópolis, RS, e ganhou
voto de repúdio da Câmara de Vereadores.
Agora é assim, os barulhentos indevidos é
quem têm razão. Eu teria subido à torre e...

FRASE
A frase do almanaque

dizia que - "Um irmão
é um amigo. dado pela
natureza': Discordo. Um

amigo é que é um irmão
dado pela natureza...

firmou nessa função.
A situação de amplo crescimento

da cidade tem possibilitado essas con

trovérsias da hlstória. De urn lado, a

celebração de coisas que já "existiram"
e que foram o start para o que somos

hoje. De outro... Isso que se vê: a cidade
e sua hlstória sendo engolida por esse

mesmo crescimento. Restam fotos, re
cordações, celebrações para lembrar
aquilo.que urn dia existiu e foi descar
tado na primeira oportunidade, sem

análise, sem democracia.
.

Neste momento de celebração e

pesar, os parabéns e os agradecimen
tos àqueles que, mesmo com as di
ficuldades e "seduções" do mercado
imobiliário, ainda optam por respeitar
seu passado e o passado de sua cidade,
não apenas no papel ou nos discursos,
mas com o sentimento de cidadania e

coletividade.

Jaraguá do Sul, o que iremos come

morar nos próximos 135 anos? Cabe

agora refletir os rumos dessa hlstória!

Marcos Paulo OUari,
administrador, historiador,

educador, cidadão
jaraguaense
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DO LEITOR

E UMAVEZUMA
SA ES ÚDE

.I1ArenplarfJ!gJ!fjfo�,
inaugura em 2007com
illvestimento público de
R$ 17 milhões e o status de
cartão-postal da cidade. Foi

palco para shous, grandes I

partidas defutsal. Chegou
a ter Iotdção máxima âe
15 milpessoas durante
uma apresentação circense.
Porém, passado o impacto
inicial e também com ofim
de um time deprimeira

. linha nas quadras, o

que se vê hoje é um certo
abandono do espaço, para
não dizerdesperdício.
Por isso, reportagem
espeeialpublicada hoje
levantaa necessidadedese

repensarage§tão daArena;
com ap()ssibilidádede

/} tercei�;ou.atétnesnw
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

··Seremos independentes··
Avisando que não gostaria de entrar

em detalhes sobre a situação do DEM
em Iaraguá do Sul, o presidente do

partido no Estado, Paulo Gouvêa,
topou responder a questões mais

gerais sobre a organização da sigla
em Santa Catarina. Ex-deputado
federal! eleficou encarregado de
comandar o partido nas eleições
de 2012 e superar a debandada de

grandes líderes, como o governador
Raimundo Colombo, os sete

deputados estaduais eleitos em 2010
e os trêsfederais, mais de 50 prefeitos
e cerca de 350 vereadores.
Assim quefoi anunciado como

presidente da sigla, Paulo Gouvêa
anunciou a dissolução de todos
os diretórios no Estado e atéagora
mais de 30jáforam reformulados,

Patricia Moraes - Qual será o

posicionamento do DEM em re

lação ao PSD? No começo falou
se muito que a sigla funcionaria
como partido de aluguel, hoje já

.

se fala justamente o contrário,
que o DEM será oposição ao PSD.
O que esperar?

Paulo Gouvêa - Oposição
não se faz a um partido, mas a

.

um governo. No caso do governo
,do Estado, não poderemos fazer

oposição na Assembleia' porque
não teremos nenhum deputado.
Pelas informações que tenho até'

então, todos vão migrar para o

PSD. Em todo caso, nós ajudamos
a eleger o Colombo, participamos
da montagem do plano de gover
no e, se ele seguir o projeto que
teve a nossa participação, não há
motivo para ser contra. Mas, se

remos independentes, com uma

postura critica.

Patricia - E em Jaraguá do Sul,
o DEM será oposição à adminis

tração da prefeita Cecília Konell,
já que nessa semana Adernar
Possamai renunciou à liderança
degovemo?

Gouvêa - Isso vai ter que ser

conversado com os vereadores de

Iaragua, Posso adiantar que não

vai ser um apoio indiscriminado
como se estivéssemos no mesmo

partido.

.

Patricia- Quantas comissões

provisórias já foram formadas.

Qual a previsão em Iaraguãi
Gouvêa - Até agora foram

mais de 30. Vou a Iaraguá na pró
xima semana e então será possí-

como é o caso de Guaramirim, onde
o ex-prefeito Mário Sérgio Peixerfoi
anunciado há uma semana.

Em Iaraguâ do Sul, o nome do .

vereadorAdernarPossamai era tido
como certo para presidira comissão

praoisária; mas como a coluna
anunciou com exclusividade na

terça-feira, Natália Petry (PSB)foi
convidada para ocupar o cargo.
Porém, ainda não há nada definido
e a renúncia de Possamai como líder
do governo na Câmara pode lhe
render o apoio quefaltava.
Gouvêafoi secretário de Estado nos

governos deJorge Bornhausen, Vilson

KIeinübing e EsperidiãoAmin e

está sem mandato desde 2012. Veja
abaixo o que ele diz sobre a posição
do DEMem relação ao PSD. .

vel ter uma previsão.

Patricia - E como fica o fundo

partidário e o tempo de televisão
e rádio?

Gouvêa - Quem sair para o

PSD vai sem levar nada. Eles não
terão direito nem nas eleições de
2012 e nem nas de 2014, porque
isso é.calculado conforme o nú
mero de deputados federais elei
tos. Para ter tempo no rádio e na

televisão, eles vão depender dos

partidos coligados.

Patricia - O senhor acredita

.

na oficialização do PSD 'a tempo
das eleições do próxímo ano?

,
. Gouvêa - É difícil dizer. Isso .

depende de uma série de fatores.
Tem a questão das assinaturas,
que é só um dos problemas pos
síveis. Mas eu sei que há muita

gente temerosa, preocupada. Co
lombo e Gilberto Kassab não, pois
eles não vão concorrer em 2012,
ainda terão tempo, mas quem vai
entrar na disputa do próximo ano

corre risco sim.

Patricia - No caso do PSD não
ser oficializado dentro do prazo
necessário, o DEM permitiria a

candidatura de quem anunciou

que iria sair do partido, como é
o caso da prefeita Cecília Konellt

Gouvêa - Acho isso muito di
fícil. Pelo que tenho sentido, não

há clima. Ninguém pode impedir
ninguém de estar filiado, a não ser

em um caso muito grave, mas daí
a apoiar a candidatura de quem
anunciou publicamente o desejo
de sair da sigla, é complicado.

DIVULGAÇÃO

"
FRASE DA SEMANA

Ideli é muito fraquinha.
NELSON JOBIM; EX-MINISTRO DA DEFESA CIVIL, EM ENTREVISTA

À REVISTA PIAUí. A DECLARAÇÃO LHE CUSTOU O CARGO.

Parentes no governo sempre
criam problemas, ou para o

governo, ou para o parente.
JOSÉ SARNEY, NA TERÇA-FEIRA, AO COMENTAR AS DENÚNCIAS
ENVOLVENDO O MINISTRO DA AGRICULTURA, WAGNER ROSSI

.,'

E as sacolas...

"Gostada que me explicassem
claramente onde está a tal da vantagem
da proibição das sacolas plásticas.
Dizem que o preço delas o supermercado
embute no preço do produto que vende.
Se não tiver mais, o preço dos produtos
vai baixar? Se você não leva a sacola

plástica para descartar o lixo na sua

casa, você não vai ter de compr�r o saco

plásticõ para isso? Esse saco também não
vai para o meio ambiente, como.a sacola?
Ou seja: 1) o preço do produto não baixa; 2)
o consumidor vai ter que gastar mais, pois
terá que comprar o saco plástico; e 3) o

plástico continuará sendo descartado no

meio ambiente da mesma forma. Quem
ganha com isso?", reflexão do engenheiro

. Osmar Günther, sobre a proposta de lei

que tramita na Câmara de Vereadores.

o

o Ministé.rio PlibUco Eleitoral terá

até terça-feira para se manifestar
sobre ação. do. prB. eatariaense que

pede a impugnação do. processo de

criação. do. PSD. O prD. apresentou
três argumentos para justificar a

tentativa; primeiro. a existência de
eleitores conside.:rados fantasmas, já
mortos, que foram incluídos entre

. os subscritores; também possíveis,
irregWaridades na formação. dos

. diret6dos municipais e. por último,
alinna que a. sig_a PSD já foi criada e

incorpm1ilda pelo p:rópdo PTB, en12003 ..

Plano Diretor
o vereador Jean Leutprecht (PC do

B) voltou a defender na tribuna que a

Câmara não pode votar o projeto do
Executivo que altera o Plano Diretor
sem que antes haja um extenso debate
sobre o tema. "Ou temos autonomia para
legislar o que é real, ou vamos para casa".

Crimes hediondos
o senador Paulo Bauer (PSDB)
protocolou no Congresso o Projetode
Lei 422/2011 com a intenção de mudar
a legislação penal, fazendo com que
autores de roubo e sequestro seguidos
de mortee estupro de menores

, cumpram suas penas integralmente,
sem nenhum tipo de benefício para
reduzir o tempo de prisão.

Maltar expulso do PMDB
Há quase um mês desligadó da Prefeitura de Barra Velhapela Justiça Federal, acusado de

irregularidades administrativas, Samir Mattar deve enfrentar um processo de expulsão do
PMDB. Alegando que a continuidade de Samir Mattar na sigla é "insustentável", a executiva

municipal encaminhou o pedido de desfiliação dele à comissão de ética.
.
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Há tempos sem lotação máxima,
abre-se o debate de como

melhor gerir á Arena Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

.......................................................... 0 •••••••••••••••• , ••••• ,
.

ALEXANDRE PERGER CQM COLABORAÇÃO
DE BRUNA BORGHETI E PEDRO LEAL

Se as arquibancadas da Arena Jaraguá falassem, cer- .

tamente lembrariam com saudades dos tempos
. que acomodavam grandes públicos em jogos de fut

sal. Depois do fim da parceria entre Malwee e ADJ (As
sociação Desportiva Iaraguá), em dezembro do ano

passado, o local passou a receber pequenos públicos,
graças a alguns eventos culturais e de negócios. Das

43 datas reservadas para uso da Arena de março até o

final de agosto deste ano, apenas 17 são para práticas
esportivas, como xadrez, karatê e futsal infantiL O res

tante é destinado, na maioria, a feiras.

Inaugurada no dia 5 de maio de 2007, com sole

nidade especial e show do cantor Leonardo, a Arena

Jaraguá demandou investimento de R$ 17 milhões.

O governo do Estado entrou com R$ 5,5 milhões do

Fundosocial, com contrapartida do município de R$
1,5 milhão. A Prefeitura depois tirou R$ 4 milhões dos

cofres e financiou outros R$ 7,5 milhões, por meio de
dois contratos. O primeiro, de R$ 4 milhões, terminou

de ser pago em maio de 2010. O segundo, de R$ 3,5 mi

lhões, foi quitado em dezembro do ano passado. Os dois

foram' financiados em 24 parcelas.
.

Os custos mensais para manter a Arena são de apro-
.
ximadamente R$ 50 mil por mês, gerando prejuízo aos .

cofres públicos, pois não há eventos que gerem receita

suficiente para bancar a manutenção. Para alugar a Are

na, hoje, é necessário pagar um valor de R$ 2 mil por dia

de uso, contando com gás, água, luz e limpeza.
.

Atualmente, o centro abriga a sede da FundaçãoMu
nicipal de Esportes e a Liga Jaraguaense de Futebol. A

capacidade de público é de 6,5 mil pessoas sentadas e

15 mil no total, contando com o piso e mais os espa
ços em que é possível ficar em pé. De área construída,
são 20.640 metros quadrados. A estrutura conta com

22 camarotes, 32 bilheterias, oito bares e dez cabines
de transmissão. O estacionamento tem capacidade
para 1,2 mil vagas. A entrega da obra pronta chegou a

ser prevista para o dia 25 de julho de 2006, em comemo

ração ao aniversário da cidade, mas foi adiada quatro
vezes, devido a falta de recursos.

Então membro da Acijs, o hoje secretário de De

senvolvimento Econômico e Turismo, Célio Bayer,
lembra que o projeto foi concebido porque a cidade
carecia de espaços para a prática de esporte e não

.

possuía um centro esportivo com capacidade para re

ceber grande público. Segundo ele, no 'momento em

que o time da Malwee começou a ganhar mais desta
que nacional e até internacional, a necessidade de se

construir um espaço maior se tornou urgente, pois "0
time estava disputando a Liga Nacional e precisava de
um ginásio com maior capacidade e não se poderia
perder a oportunidade". O esporte jaraguaense vivia

um momento de glória nas quadras.

DESTAQUES
..... Inaugurada no dia 5 de maio

de 2007, com solenidade

especial e show do cantor

Leonardo, a Arena Iaraguá
demandou investimento

de R$ 17 milhões .

...... Os custos mensais para
manter o espaço são de

aproximadamente
R$ 50 mil.

RECORDE DE
PÚBUco

..... Em 2007, final da Liga
Futsal, Malwee x Joinville -

oito mil pessoas
Malwee conquista o bi

campeonato vencendo o

maior rival por 5 a 3;

..... Em 2008, apresentação
do Tholl- prestigiada por
15 mil pessoas (espaço da

quadra foi utilizado);

..... Em 2008, final da Liga
Futsal, Malwee x Ulbra -

oito mil pessoas - time da
casa venceu por 6 a 2 e

sagrou-se tricampeão;

..... Em 2010, final da Liga
Futsal, Malwee contra

a Copagril- oito mil

pessoas. Time conquista
o tetracampeonato ao

vencer por 2 a O;

..... Cerca de 1,6 milhão
de público até agora.

,

Com o fim do super time de futsal, a cidade não

recebeu mais eventos esportivos de grande porte,
apenas jogos das categorias de base das modalida

des mantidas pela Fundação Municipal de Esportes
e treinos diários. Para o secretário, ainda acontecem
poucos eventos na Arena e há "capacidade para au

mentar a movimentação. No entanto, explica Célio,
há a necessidade de que empresas se interessem em

ajudar a arcar com os custos, que são altos. Para que
se crie algum plano com o intuito de aumentar a re

ceita da Arena, o secretário afirma que precisaria ter

alguma equipe de esporte competindo e com desta

que nacional. Em relação a outros eventos, não seria

a Prefeitura a responsável por promover, pois não é

permitido que o município realize evento com co

brança de ingresso. "Estamos em contato com os ato

res do turismo da cidade e com o núcleo da Acijs para
promover eventos. A Fundação de Esportes também
está buscando trazer jogos para cá", diz Célio.

\
Mesmo com a falta de receita pelo pouco uso, o

secretário garante que a Arena ainda é um espaço útil

para a cidade, pois é o único local com capacidade de
receber shows e eventos de grande porte. liA cidade está

crescendo, então houve ali uma visão de futuro. A Arena

já foi muito útil quando tinha o time de futsal forte. Se

amanhã surgir mais uma equipe, com grande investi

mento público e privado, já teremos o espaço".
Em rêlação a uma possível terceirização ou privati

zação da Arena, o secretário afirma que não é um as

sunto descartável, mas ainda não foi debatido com a

prefeita Cecília Konell. "É uma ideia interessante".
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Asala fechada embaixo da es

cada, que funcionava como

depósito no piso térreo da Arena

Jaraguá, não tinha energia elétrica.
Assim, antes de entrar no local, o

funcionário de uma empresa de be
bidas resolveu acender um isqueiro
para ter pelo menos uma fonte de
luz - e acabou com queimaduras
sérias no corpo que lhe renderam

algumas semanas na UTI. O motivo

encontrado, na ocasião, foi um bo-

tijão de gás com indícios de vaza

mento, que ainda atingiu - embora
com menor gravidade - outros dois
funcionários da mesma empresa.

A ocorrência foi registrada no iní
cio da terceira semana de julho de
2007 - apenas dois meses depois da

inauguração do espaço, causando cer

to receio na população, que temia no

vas explosões pelo local escolhido para
a construção da Arena: o antigo' lixão.

A polêmica só teria fim após um

laudo da Defesa Civil, constatando

que a explosão havia sido causada

pelo "confinamento de gás metano

e gás de cozinha em área não ven

tilada". O gás de cozinha era mes

mo do botijão - e o metano seria

proveniente do lixão que existia no

terreno e teria penetrado no local,
já que parte do piso não tinha con-

'

ereto. O risco de novos acidentes foi
descartado. A área onde aconteceu

a explosão deixou de ser utilizada.

ARQUIVOOCP '� privatização é o

melhor caminho"

n'STA
Arena Jaraguá lotada pela

torcida da MaIwee para um dos '

jogos da Liga Nacional de l'utsal

O empresário Walter Janssen Neto defende uma so

lução mais prática e rápida para a Arena Jaraguá. Segun
do ele, uma alternativa viável para o equilíbrio do caixa
é a privatização, o que geraria para a Prefeitura recursos

financeiros pela venda do imóvel, que poderia aplicar
em áreas de sua competência, como saúde e educação.
"O poder público não

consegue administrar es

truturas deste porte, até

pelas amarras previstas
por sua própria nature

za". Ele lembra ainda que
nos Estados Unidos este é
o modelo adotado, onde
as empresas privadas ex

plorarn suas marcas nes

tes locais, e que desde

sempre deu bons resultados. "No Brasil não temos esta
,

cultura, mas é preciso desmistificar o conceito de pri
vatização. Desde o início, achei que o espaço deveria se

chamar Arena Malwee, sendo esta.a proprietária e ad

ministradora, porque na época era ela quem tinha seu

'nome vinculado a uma equipe de ponta"..

"
o poder público não

consegue admini.stl'ar
estruturas deste porte,

até pelas amarras

previstas por sua

própria natureza.
WA1,Jlm jA:N'SSIEN

NETO, EMPRESÁRIO

Esporte, música e solidariedade
A inauguração da Arena foi gran

diosa como o projeto: em uma se

mana de programação, o cantor Le
onardo e a banda Nenhum de Nós

passaram pelo palco, além do grupo
circense Tholl, palestras motivacio
nais e um show de fogos de artifício.
Nos próximos anos, a Arena faria

parte da história de Jaraguá abrigan
do eventos culturais e esportivos e

oferecendo abrigo a quem de soli
dariedade precisou.

Na comemoração de 131 anos
-

de Jaraguá do Sul, em 2007, A Arena
recebeu o show da banda Papas da

Língua. Já em fevereiro de 2010, os

planos da administração municipal

de demolir o ginásio Arthur Muller

para a construção de um novo termi
nal urbano incluíram a possibilidade
de transformar a Arena em um cen

tro. esportivo, com a construção de
mais um ginásio. Um ano antes, uma

apresentação de show gospel acabou
cancelada por motivos polêmicos: os

produtores afirmavam que faltavam

licenças para a execução de projetos
musicais no local, enquanto a então
Secretaria de Cultura, Esporte e Tu-"
rismo afirmou que o único empeci
lho seria o não pagamento da taxa do
Ecad (Escritório Central de Arrecada

ção e Distribuição), sem responsabili
dade do governo municipal.

Outra show gospel, da banda An

jos de 'Resgate, não teve problemas
para acontecer - assim como o 13°

Iaraguá em Dança, a Expo 2010 e o

show da banda adolescente Restart,
em outubro do ano passado.

Foi no início de 2010, no entanto,
que ela desempenhou sua função
mais nobre: acolher famílias atingi
das pelas enxurradas ou morando

'em casas com riscos de desmorona
mento. Este ano, a partir de janeiro,
novos estragos causados pelas chu
vas fizeram da Arena uma central de

arrecadação de donativos para os

atingidos,' que eram atendidos por
dezenas de volQntá�io�,., ' J I: I, I

"Não há como

sustentar"
"Sem um time competindo a nível nacional, não há

como sustentar a Arena", afirma o presidente da Associa-

, ção dos Amigos do Esporte, Carione Pavanello. Isso não é
um problema específico da Arena Jaraguá, ressalta. "Em

lugar algum daria para sustentar um complexo desse por-
'

te somente com eventos locais e regionais", sentencia.
Para tentar retomar a atenção do público, o time de futsal

da ADJ está sendo reforçado com dois jogadores que parti
ciparam da Seleção Brasileira - Iédson, que já está no time,
e um segundo atleta ainda
não confirmado. "Vamos
voltar à liga Nacional no

ano que vem, o que deve

aquecer as COISas um pou
co", acredita o presidente.

Porém, isso não deve
bastar para salvar a Arena,
crê PavanelIo. O espaço

. precisa de reformas, como a mudança no piso, requisitada
desde 2010. "Não há condições para competições de alto ní
vel com o piso atual, e o espaço precisa de outras obras para o

conforto do público, acessibilidade e estética", afirma..

A melhor solução, diz PavanelIo, seria terceirizar o lo
cal. Para ele, o poder público não é capaz de administrar
e sustentar o espaço. "Os gastos são grandes demais para
o município arcar". De acordo com ele, um jogo da Liga
Nacional teria uma despesa entre R$ 7 e 10 mil, enquanto
os jogos locais têm despesa menor, mas não conseguem
compensar os gastos. A possibilidade de usar a Arena para
shows, afirma, não consegue equilibrar as' contas. "Um
show nacional sai no mínimo R$ 100 mil, somente com a

produção, e os eventos menores acumulam despesas".

Sem um time

competindo a nível

nacional, não há como

sustentar a Arena.

CARIONE PAVANEllO,
PRESIDENTE DA ADJ

"O problema não
é o .modelo'

"O modelo já está aí, e é um grande sucesso", afuma
o presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul

(Acijs), Durval Marcatto, antes de notar que o sucesso em

questão não é a Arena Jaraguá. Para ele, o esquema de ad

ministração pública em contato com as entidades organi
zadas da sociedade foi muito bem sucedido na Scar, por
exemplo, mas não tem funcionado tão bem com a Arena.

"O poder público não sabe gerenciar bem os recur

sos e o espaço que tem", nota. Para ele, falta 'Ouvir as

entidades e a sociedade no que diz respeito aos rumos

e aos eventos do local. "A gestão tem que dar respeito
e ouvir o que as entidades têm a dizer, para aproveitar
melhor a Arena. É possível encontrar uma saída",

Porém, não há uma

solução magIca, uma

única ação" que poderia,
solucionar o "abandono" ,

da Arena Iaraguá, afirma.

Segundo o presidente, é

preciso éstudar todo o
DURVAi. MARCAHO,

histórico da Arena, e os i'Rf.'5IDENTE DA ACIJS

objetivos pelos quais ela
_

foi construída, antes que seja possível encontrar solu

ções definitivas. "Mas quanto maior a participação da
sociedade organizada, e maior a consideração que ela
receber da gestão pública, maior a chance de sucesso".

Marcatto ressalta a Arena Jaraguá é uma obra "gran
diosa" e muito importante para o município. Não basta
olhar pára o espaço em si, afirma, mas sim para a ma

neira como é usado - ou mal utilizado. "Como uma so

lução temporária, acho que a Arena deva abrigar even

tos regionais -e estaduais, pois só com competições e

jogos locais o espaço não se justifica".

"
O.poder'público

não sabe gerenciar
bem os recursos e o

espaço que tem.
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A LuneUi faz grande aposta na linha VISCO TWIST� com malhas que
unem acabamento sedoso ao toque crepado da viscose torctda.

Notas e' requerimentos

'. Lunelli
www.lunelli.com.br

M s
• o Hotel Central tem novo proprietário. Otto Kathwinkel passa a residir em

Curitiba e vende o hotel paraFrederíco Oberbeck, Janeiro de 1928.
, .

m ri
• Willy Lagemann adquire a casa comercial de Arthur Krüger no Rio da Luz e

solicita a transferência dos impostos para seu nome em 4 de janeiro de 1928.
J

redacao@ocorreiodopovo.com.br • Arthur Leimann solicita licença para abrir gabinete dentário em Bananal, atual
Guaramirim, em 4 de janeiro de 1928.

• Ulisses Gerson Alves da Costa, superintendente de Joinville, cria através da
,

portaria 77 a Escola de Vila Duquesa no Distrito de Iaragua, nomeando para
professor José Correa de Miranda. O início das aulas estava previsto para primeiro
de fevereiro de 1928.

Aconteceu no mês de agosto
. • Em primeiro de agosto de 1928 inicia a linha postal entre Iaraguá e Florianópolis. j

comunicação entre as localidades era muito precária nesta época.

• Em 3 de agosto de 1968 é criado o Clube dos Diretores Lojistas, atual CDL
Câmara dos Dirigentes Lojistas, tendo por objetivo defender os direitos de seus

associados.
'

• No mês de agosto de 1978 é demolido o Salão Cristo Rei. O'último baile aconteceu

no dia 29 de julho. Posteriormente foi edificada outra construção pela Comunidade
Católica, com diversas salas e secretaria da Paróquia São Sebastião.

Estatística de 1'927
Os dados estatísticos dão uma visão geral ou pormenorizada de um município. Em 1928,
o jornal Correio do Povo publicava dados estatísticos do Distrito. Observando o momento

político, pode-se verificar que estas publicações tinham por objetivo evidenciar a prospe
ridade do distrito que buscava sua emancipação administrativa. Entre os dados temos:

• 348 km de estradas de rodagem
• 61 casas comerciais
• 111 engenhos de açúcar
• 86 oficinas diversas
• 12 alfaiatarias

• 30 serrarias
·18 moinhos de milho
• 19 alarias
• 4 fábricas de queijo
• 12 exportadores de manteiga

ARQUNO HISTÓRICO

A

Avenida
Independência
Na esquina desta avenida

(hoje Getúlio Vargas) com

a rua José Bonifácio (atual
Esthéria Lenzi Friedrich) foi
construída a casa do Pastor
da Comunidade Evangélica
em 1928. A foto do início
da década de 30 tem ao

fundo a construção da Igreja
Evangélica. No lado esquerdo,
a Escola Alemã.

Jornal Correio do Povo de 21 de janeiro de 1928

Sede do Sindicato Rural
O Sindicato Rural por alguns anos buscou construir sua sede social com o intuito de

congregar mais ainda os agricultores e atender suas reivindicações em local apropriado.
A construção foi solenemente inaugurada em 7 de agosto de 1977 contando com a

presença de autoridades locais e estaduais, agricultores e a diretoria da entidade, tendo
à frente o presidente Hilberto Fritzke. Os hinos e demais músicas foram tocadas pela
Bandinha Filho do trabalhador do Sesi. A obra teve um custo estimado em duzentos
e noventa e cinco mil cruzeiros. A sede, ainda em atividade, está locálizada na rua

Leopoldo Augusto Gcrent.no centro do município.

Alfaiate Rodolpho '

Braatz anunciando
, a abertura de sua

alfaiataria em 10 de

março de 1928

Avenida Independência no início
da década de 30 -Acervo Ilrquivo

Histórico/Colégio Divina Providência
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Curso circense inicia na segunda
Aulas de palhaço
e de malabarismo
são destinadas a
. .

Jovens e crianças
dos 8 aos 14 anos

JARAGUÁ DO SUL
.............................................................................................................

PEDRO LEAL

Para quem gosta de palhaça
das e de malabarismo, uma

ótima notícia: segunda-feira co

meça a segunda edição da Escola
de Circo Tico-Tíco, oferecendo

. aos jovens interessados nas artes

circenses a chance de encontrar

e desenvolver seus talentos. Os

cursos, de palhaço e malabaris
ta, são gratuitos, e estão abertos

para crianças entre os sete e os 14

anos. As aulas acontecem nas se

gundas, quartas e quintas-feiras,
das 8 às 104 ou das 15 às 17h,
na rua Maria Umbelina da Silva,
130, na Vila Lenzi.

Ex-mágica, contorcionista e

acrobata circense, a coordenado
ra do projeto, Rosane Aparecida
Buzzi, diz que o objetivo é resga-

.

tar a cultura circense, estimular
nas crianças o senso artístico,
e garantir a elas uma atividade

enquanto estiverem fora das au

las. 110 circo é uma coisa séria, e

além da arte, ensina coisas como

dedicação e compromisso", ex

plica. Segundo Rosane, oriunda
de uma família circense, o ver

dadeiro artista não está nas ruas,
mas sim nas trupes itinerantes,
grupos teatrais e circos. "Quem
aprende malabarismo ou outra

, .

prática para fazer apresentações
no cruzamento não quer com

promisso profissional, e desper
diça o talento que tem", critica.

Para o professores da Esco
la Tico-Tico, Eduardo Luiz Pe

reira, ainda há muito interesse

pelas artes circenses. "Especial
mente entre as crianças, e não

podemos deixar isso acabar".
Malabarista, palhaço e acro

bata, Eduardo se interessou

pelo meio circense na infância,
"Sempre quis ser palhaço, e por
isso perdi minhas inibições".

Eduardo Luiz Pereira
palhaço e maIaIJiuista

Rósane e Eduardo relembram tunna anterior da Escola de 'Circo Tico·Ticó

•

AEscola de Circo Tico-Tíco teve a sua

primeira edição em 2009, com ajuda do
Fundo Municipal de Cultura, que também
financia esta segunda turma. Na primeira
ediçãoté:ve cerca de 100 .alünos em cursos

.
'

deAcrobacia, Monociclo e Tecido. Segundo
Rosane, os alunos mais velhos estão
todos inseridos no mercado de trabalho,
enquanto os mais jovens aumentaram a

dedicação aos estudos.

Fórum de enfrentamento
às drogas foca nos jovens.

.

Para conscientizar a socieda
de sobre a realidade das crianças
e adolescentes em relação às dro

gas, e abrir os olhos das famílias
sobre os sinais do vício, o CMD
CA (Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Adolescen

te) lançou na manhã de ontem o

10 Fórum Jaraguaense de Enfren
tamento às Drogas, com o tema

"um olhar para a criança e o ado
lescente". O evento acontece às
8h da próxima sexta-feira, dia 12,
no Centro Empresarial de Iara-
guá do Sul.

I

Segundo a presidente do

CMDCA, Tânia Krause, o en-

volvimento dos jovens com as

drogas é. uma realidade infeliz
mente comum, e muitas vezes

os pais não sabem reconhecer
o problema. liA recuperação
depende muito da atuação dos
familiares, mas muitas vezes sé
fecham os olhos para o vício",
comentou.

Para combater essa situação,
o fórum contará com a psiquia
tra Andréa Cristina Galastri, que
fará uma palestra esclarecendo
às famílias 'e aos educadores os

sinais do consumo de drogas e os

fatores que levam ao consumo e

trafico. "Ternos que juntar todos

os segmentos da sociedade para
enfrentar essa realidade e evitar

que os jovens cheguem ao ponto
da dependência química", con

clui Tânia.

Comunidade

Para alcançar esse objetivo,
Tânia espera que toda a comu

nidade jaraguaense participe do
fórum. Ontem, antes da aber
tura oficial das inscrições, pelo
site http://drogas.pett.com.br/,
o CMDCA já havia sido contata

do por 15 pessoas confirmando

participação.

EDUARDO MONTECINO
'"

.
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EDUARDO MONTECINO

Vai um cafezinho para esquentar?
Baixas temperaturas
aumentam a

venda de bebida
tradicional nas

lanchonetes e

bares da cidade

JARAGUÁ DO SUL
....................................

DEBORA VOLPI

Amanhã de sexta-feira foi gela
da, com termômetros mar

cando sete graus em Jaraguá do
Sul, o que fez muitos estudantes
e trabalhadores rolarem pela.
cama, tentando adiar ao máxi
mo o momento de levantar para
sair de casa.

Porém, este não foi o caso. do

proprietário de uma Ianchone-
.

te no Centro da cidade, Mário

Campestrini, que abriu o esta

belecimento às 6h30 à espera
dos clientes. Para ele, o frio, é
até animador. "Para mim, é bom.
Aumenta muito a venda de ca - .

fés. Não sei quantos vendo em

um dia. Mas estou gastando uma

média de 17litros de leite por dia,
só para os cafezinhos", comenta.

Um dos apreciadores do café
de Mário é o comerciante Luiz
André Laurinda, 52 anos. "Eu
tomo café aqui todo dia antes

de começar o trabalho. É mui
to bom. Realmente ajuda a es

pantar o frio que, ultimamen
te, está fora do normal, até dói
o corpo", confessa.

E tem gente que até precisa
repetir a dose. É o caso do mo

toboy, Gilberto Kreis, 53 anos.,

Não bastasse ter de enfrentar
diariamente o caos do trânsito,
o perigo das estradas e os ho-

.

rários de pico, quando as ruas

ficam congestionadas, ele, nos

últimos dias, tem se depara
do com um obstáculo a mais:
a temperatura em queda.
"Tomo sempre um café para
esquentar. Mas hoje (ontem),
tive que pedir dois. Também
uso vários casacos, meião,
luva e toca quando subo na

'

moto .. É muito frio, quando
chove então, fica pior", revela.
Ele conta ainda que costuma

entregar remédios no interior
do município, onde a sensação
que se tem é de ainda mais frio.
"Tem mais mato, e parece que é
mais frio. Não é fácil a vida de

motoboy", admite.
Frio altera a rotina e faz com que a procura por café aumente

rJdl; fi
Insta·biliélade conti
O fim de semana será de tempo instável, de acordo
com os meteorologistas da EpagrilCiram. A

previsão é de céu encoberto, com muitas nuvens,
neste sábado, com temperaturas entre 9 e 21 graus.
No domingo, o sol deve aparecer, mas não está

•
I

descartada a possibilidade de pancadas de chuva,
príncípalmente na tarde e à noite. Os termômetros
devem marcar de 13 a 21 graus, na região. E a

segunda-feira será de céu encoberto, porém com

.
temperaturas mais altas; na casa dos 16 e 21 graus.

Samae investirá R$ 7 milhões
em redes coletoras de esgoto

Foi assinada nesta semana o

contrato para a implantação de
redes coletoras de esgoto sani
tário nos bairros Vila Lenzi, Ja -

.

raguá Esquerdo, Barra do Rio
Cerro e parte do Nova Brasília.
A ação faz parte do plano de ex

pansão da coleta e tratamento

de esgoto sanitário em Iaraguá
do Sul, que. deve atingir 80% de
cobertura em 2012 e os traba
lhos devem iniciar até o final
deste mês. Devem ser investi
dos R$ 7 milhões nas obras, que
serão executadas pela Paviplan,
empresa vencedora da licitação.

Os recursos foram captados
através de um financiamento
com a Caixa Econômica Federal
(CEF), em que o Samae terá de
assumir R$ 700 mil como con

trapartida.
O cronograma de trabalho

dará preferência à implantação
das redes coletoras em ruas em

que já exista previsão de pavi
mentação asfáltica pela Pre

feitura, evitando assim inter

venções em ruas recentemente

asfaltadas.
Serão aproximadamente 70

quilômetros de extensão de redes

coletoras e <? esgoto.será direcio
nado à Estação de Tratamento de

Esgoto - ETE São Luís, localizada
no bairro Parque Malwee, que
deve entrar em funcionamento
até o final de 2012. É importan
te que os moradores aguardem
o comunicado oficial do Samae

para ligar o esgoto sanitário à
rede coletora, segundo o enge
nheiro Fábio Benz. "Enviamos
um comunicado autorizando
cada cliente a realizar a ligação,
com as orientações necessárias e

somente após o aviso é que deve

ligar à rede coletora.", enfatiza.

ARQUIVOOCP

�"':'

Redes serão implantadas naVila Lenzi, Jaraguá
. Esquerdo, Barra do Rio CeITo e Nova JIrasíIia
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o CORREIO 00 POVO

o inverno tem
concerto

MÚSICA

G"fUPO de Câmara da Scarse apresenta
noPequeno Teatro, nestedomingo

JARAGUÁ DO SUL
................................. .

KELLY ERDMANN

omposições brasilei

ras, populares e eru

ditas. Estas vertentes
/

da música é que dire
cionam o repertório
do Concerto de Inver

no apresentado pelo Grupo de
Câmara da Scar, neste domingo,
a partir das 19h. Com a regência
do convidado Lucas Fruhauf,
de Curitiba, os instrumentis
tas tocam obras -de Tom Jobim,
Pixiguinha, Ary Barroso e Astor
Piazzolla.

, , Esta é a primeira vez em que
os músicos não têm à frente Ri
cardo Feldens, maestro titular da

pequena orquestra de cordas da
Sociedade CulturaArtística de Ia
raguá do Sul. Além disso, violas,
violinos, contrabaixos e violon
celos serão acompanhados por
dois outros visitantes: Jorge Pires"
na flauta transversa, e Rafael Pe

tri, no acordeão.
O concerto' deste domingo

é um dos últimos da agenda do

grupo antes da viagem interna
cional programada para o início
de 2012. Em janeiro, ele segue
para uma turnê pela Alemanha.
Por enquanto, estão confirmadas

apresentações nas cidades de

Frankfurt, Bad Kreuznach, Ans

bach, Trittau e Kõln, Há também
a possibilidade de a turma fazer
uma parada especial na capi
tal, Berlim. Os 28 integrantes, os

dois solistas e mais sete acompa
nhantes devem ficar hospedados
em casa de' famílias moradoras
das comunidades a serem visita
das. O retorno ao Brasil ocorre na

segunda quinzena de fevereiro .

A excursão pela Europa não
é a primeira a fazer parte da

biografia dos jaraguaenses. Em
outras duas oportunidades, os

instrumentistas foram ao Velho
Mundo, ambas na estação mais
fria do ano, Eles visitaram a Ale
manha nos anos de 1999 e 2007.

Agora, levam na bagagem um

repertório muito semelhante ao

mostrado ao público local neste

fim de semana.

Quem quiser se despedir an

tecipadamente' pode co-mpor a

plateia do Concerto de Inverno,
na Scar. As entradas custam R$
10 (inteira) e R$ 5 (meia). Os in

gressos são vendidos na secre

taria da instituição e também

pelos músicos.

, '

.��
BIâsiIeiras 1\0 1 -

Radamés CIIátfaIi

• ,TrêS l!eçaS Nordestinas
- Clóvis Pereira

• Carinboso,· Pixinguinbá
• QIeguei • Pbdnguinha
• Oblivion:,,...IIstór PiazzoUa

• Garota de Ipanema ..

Tom JObim
i'

• Mercedita - Ramón
t SixtoRios

• Aquarela do Brasil';'
AryBarroso

Em agosto:
Deu sopa!

Receitas para
esquentar o inverno.A revista da mulher inteligentel

ENSAIO

Instrumentistas se

prepararam para tocar
obras populares e eruditas,

cIessa vez, sob a regência -

do maestro convidado
Lucas Fruhauf e na

companhia de dois so6stas

m
I'

em
CHAN

OUASEUMA
DESPEDIDA

Grupo de ,Câmara

apresenta, no

Concerto de Invento,
mn repertório
semelhante ao que
viajará com eles

-

à Alemanha, em

janeiro de 2012

ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

Rei 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria

c/153m2 - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2,

• v � _. , _

I I I'�.g "

-�,
-

;:,',:;",:,: '--
Ref 094 - Rio Cerro - Casa de

Alvenaria c/150m2 - 3 qtos, closet,
2 bwc social, sala estar / jantar,

cozinha, dispensa, área de serviço,
garagem, varanda c/churrasqueira -

Terreno c 448m2 - R$ 183.000 00
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

,
,,]

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.

I.

VERTICAIS
1. Um refrigerante muito consumido / Planta muito

cultivada pela sua variedade de usos, desde seus

brotos na alimentação até seus colmos na fabrica-
ção de móveis, construção,' etc.

_

2. Aquela coisa / Lesar a integridade física de
3. Ação de mover-se produzindo rumor semelhante ao

da ave que esvoaça / Corpo de pessoa falecida
4. Doença causada por microrganismos do gênero

Rickettsia / Roupa feminina para dormir,
5. As iniciais do ex-presidente Itamar I Marcar crono

logicamente I Sigla do estado de Manaus
6. Recitar em voz alta, com os gestos e entonações

apropriadas I Contração uterina do parto
7. Fazer voltar para trás / O cineasta francês Polanski,

de "O Pianista"
8. Dar atenção a / Pessoa sem domicílio fixo
9. Administrar diligentemente / As alternâncias de for

ma que os substantivos, adjetivos, pronomes, artí-.
gos e numerais apresentam em alguns idiomas, de
acordo com a sua função sintática na oração.

HORIZONTAIS

"

ii

1. Peleja esportiva
2. Cavalo selvagem
3. Um famoso ursinho das histórias infantis / O médi

co e sanitarista Osvaldo (1872-1917), pioneiro da
medicina experimental no Brasil

4. Construção para conservar cereais ou forragem
verde em estabelecimentos agrícolas I De pouco
peso

5. Lendário rei de Troia / Outro nome do jerivá, pal
meira de até 30 m, de frutos e palmito comestíveis;
dela se obtém um xarope expectorante

6. Sede de políticos
7. Recolher um a um

8. Notabilizar
9. Determinar a extensão, o peso, a capacidade de I O

meio da... broca
10. Tradicional bairro da capital paulista I (Fig.) Qual

quer esfera ou bola
1011. Som prolongado, ameaçador e sinistro I Pouco

mais ou menos (juntando-se a um número)
12. Negligente, desmazelado
13. Famoso grupo norte-americano de punk rock.

8

2

• •
•

II
II

,.
• •

• •
• •

•
•
•

•
• •

DIVIRTA-SE

4

�7
---f---'����---

4F',)

37

9

11

12
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- COm o namorado?
- Sim!

ESGut':,...""'n"",

PREVISÃO DO TEMPO

r
,
°1 Tempo instável"".,,,,,,

i/t-li,i

mas o sol brilha'
I

\,

o sábado tem sol entre

nuve�s por causa da

atuação de uma massa de
ar frio e seco que se desloca

para o oceano. As

temperaturas entram em

declínio na madrugada
e no amanhecer. JiIiIII�II'��I_�#"il/JlJfill'hI!tuhl�
Permanece a chance de '

geada nas áreas altas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 8°e
MÁX: 21°e

DOMINGO
MíN: 12°e ,�

MÁX: 26°e

SEGUNDA
MíN: 18°e
MÁX: 25°e

TERÇA
MíN: 15°e
MÁX: 19°e

Ensolarado

Entre a tarde e a noite de domingo,
o céu fica encoberto e ocorrem

pancadas isoladas de chuva em

Santa Catarina. A instabilidade
faz os termômetros registrarem
temperaturas em elevação. Os ventos

sopram de nordeste a noroeste, com

intensidade de fraca a moderada.

'jJ�Jj,
Parcialmente Chuvoso

Nublado

Nublado Trovoada

Na segunda-feira, o tempo é instável.
A previsão é de chuva ao longo
de todo o dia no Estado inteiro.
As temperaturas são elevadas se

comparadas às registradas nos
últimos dias. Os ventos seguem
fracos, porém, com rajadas, e sopram
na direção do nordeste e noroeste.

PALHOÇA
o fim de semana será de
sol com períodOS de c'éu
nublado e pancadas de
chuva, em Palhoça. As

temperaturas ficam entre
12°C e 24°C.

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8

• MINGUANTE 21/8

• NOVA 29/8
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o Shopping Center

Breithaupt lançou
a promoção
"Primavera 2011
Prêmios". A cada R$
75 em compras nas

lojas participantes,
você concorre ao

sorteio através de
uma raspadinha.

AMOR
ANIMAL
A Ajapra de Iaraguâ
do Sul promove a

segunda edição da
Feira de Adoção de
Animais no dia 13.
O evento ocorre na

Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca,
em frente ao Museu
Emílio da Silva, das
9h30 às 11 h30. Ótima
oportunidade para
quem quer adotar um

animal de estimação.
Em caso de chuva será
cancelado. Agendem!

Reciclagem e literatura
Atendendo convite da escritora Cristina Marques, a diretora de Ensino Fundamen
tal da Secretaria da Educação, Sirley Maria Schappo, estudantes da rede municipal,
mães de alunos, orientadora educacional, diretora de escola e representante do
Instituto Weg estarão em Florianópolis na tarde de segunda-feira participando do

programa Falando SC, da TV COM. O objetivo é apresentar o projeto livro livre,
iniciativa de conscientização ambiental onde alunos da rede municipal de ensino
trocam lixo reciclável por livros. Entre abril e novembro de 2010, 14 mil estudantes
do lo ao 90 ano de 32 escolas arrecadaram 180 toneladas de lixo e receberam, em

troca 100 mil livros produzidos por escritores e ilustradores catarinenses.
AWeg através da Lei Rouanet, é responsável pelos custos das publicações.

ELTON MELCHIORETTOIDIVULGAÇÃO

S�Il)1�re$ propd�táriC)�! .!N�çe$$i'dm9$ dff jm4�el�, p�,tct I

locc.çóo, disPQmos de futuros 1t1quilinos lá codo$trudo$J

leniimoveis@netuno.com.br
Fone: 3372·3272

R.ua José Albus, 20 (lateral do Reincido Rau)
Centro - Jaraguá do Sul - SC

. PROGRAME-SE!

DIA6

SEDE DO SINDICATO DO
VESTUÁRIO (ao laclô da JaveI)
Macarronada do Design a partir das 11 h,

preparada pelo cheffTato Branco.
Serão três 'tipos de molho: bolonhesa,

carbonara e alho/óleo. Valor: RS 12.

LICOBAR
Shaw de rock com a banda Princípio Ativo.

ESPAÇO DO OCA
Região Rock promove Indie Now com as

bandas Parachamas, Helvéticos, Cafeino!,
Torneiras, Serotonina e discotecagem com

. DJ Sérgio Paralelo. Ingressos: eles
RS 12 e elas free até às 23h após

RS 5.lnício às 22 h.

THEWAY
Shaw com uma das melhores duplas

sertanejas do Sul do Brasil Dany & Rafa.
E mais o DJ residente Fuel Eventos, Bibbe

Andreatta.lngressos antecipados nos Postos
Mime (Reinaldo e Matriz) e Upper Man

(shopping), 10 lote: elas RS 15 e eles RS 20.

DIVULGAÇÃO

CURUPIRA ROCK CLUB -

Guaramirim
Shaw com Gritando HC, figura carimbada

no cenário underground nacional etem mais
Horda Punk, Necropsya lançando o novo

álbum "Distorded" Esporro PHC e The Fun.
Início às 21 h30.lngressos a RS 10.

MOVING UP - Schroeder
Mega show com Nadinha Santoro, o artista
nO 1 da Woods. E mais Fernando Lima e os

DJs Adrian P, Eddy Amarantto e Rodrigo
Avelino.lngressos antecipados a RS 15. Elas

entram free até 23h.
•

SEVER CHOPERIA -

Guaramirim
Friends Party com Henrique & Michel

e mais DJs convidados.

MOMMA CLUB - Pomerode
Balada Sexy Funk, início às 23h, com DJ Tay

e mais DJs Jhonz Muller,.Johnny e Léo.
t " • • • , I t I I � I 'I 1 I I I I 1 J' Ll -1 I r f 1 I J I I T J ! 'I

DIA7
PARQUE MALWEE

Das 9 às 13h, encontro de

antigos (carros, motos e bicicletas),
transferido da semana passada.

Em caso de chuva não haverá encontro,
Mais informações: www.caajs.com .

. PARQUE DE EVENTOS -

Massaranduba
7° Encontro Automotivo 4 Rodas Club Caro

Início 9h.lngresso a RS 10 e carro

RS15. Carros tuning, turbinados, preparados,
rebaixados.feira de acessórios, pátio de som,
encontro de clubes e top Trucks se. Sorteio

de um Chevette SUE customizado Mais

informações: www.4rodasclubcar.com.br.

LONDONPUB
Domingo sertanejo em dose dupla com os

irmãos curitibanos Paulinho & Leandro e

. Rodrigo Rossi & Luan, também do
Paraná. Ingressos somente na hora:

RS 5 feminino e RS 15 masculino.

LICOBAR
DJ Eduardo Moretti toca muito housé

para fechar o fim de semana.

SCAR
Grupo de Câmara apresenta

Concerto de Inverno com início às 19h.
O repertório é formado por composições
brasileiras e latino-americanas, eruditas e

populares. Entre elas, serão apresentadas
obras de compositores consagrados da

MPB, como Tom Jobim, Ary Baroso e

Pixinguinha. Os ingressos na bilheteria
do Centro Cultural, ao valor de

RS 10 (inteira) e RS 5 (meia).

DIAS 9 E 10
SCAR

Teatro multimídia Rigobello - O inspetor
geral, baseado na obra de Gogol. Comédia

com direção de Gilmar Moretti.lnício às

20h.lngresso a RS 10.

DIA 10
ZUM SCHLAUCH

Fuel promove show com Fernando Lima.

Ingressos a RS 10 elas e RS 15 eles.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LOf)lDON· 3055-0065. BIER HAUS· 327.5-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA • 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA· 30�5-3058.

ESPAÇODOOCA.3:370-9160. ZtlM SCJ,JLAUCH. 3376-4822.
L1CO BAR· 3054-0855. KANTAN LOuNGE· 33711584. •

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNG up· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIAÁGUADOCE .3371-89,V
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁ MUSIC· 3054-0800.
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

. Moa Gonçalves
MAURlCIO HERMANN

Biscoito
Depois que virou hit, tem Dia do Orgulho para todo

,

canto. Coisa de louco! E como' todo mundo gosta de
cutucar o vespeiro com vara curta, parece que alguns par
lamentares catarinenses vão instituir o Dia do Orgulho He
terossexual. Se sancionada, pasmem... a data será celébrada
em dezembro, perto do Natal. A turma GLS, que já sentiu a

provocação, emitiu o primeiro torpedo via press... Com peru?
Porfavor, um copo bem gelado do chope Kiinig: Bier!?

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o Leonardo Vieira. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos os dias. Valeu mesmo!

,Mimo
o parquímetro eletrônico, em Iaraguá do Sul, ganhou
um apelido. A máquina é chamada pelos usuários do

estacionamento de "bosta". Pelo menos é o que a gente
escuta o povo falar o dia todo pela cidade. Essa b ... não
funciona! Essa b. .. comeu minha moeda.
Essab ... deu troco errado ... e por aí vai...

'S
GARe,IA

CORRETORA

Se a sua vida
é isenta de

"r..cassos�
,

.

elltãoir"ocê.·
. não está
assumindo
os riscos

néc::es�ário!i.
LEWIS H.
BROWN

Os jovens MeUisa Menegqtti
Schünke e Luiz Carlos Odorizzi, no Baile
de Gala, no Baependi, sábado passado

"Hoje, se você quer ofender alguém,
chama de perdedor. O que vale não é o

que você é; e sim o que você aparenta.
As pessoas precisam ter. E os que não

.

têm nada dentro de si precisam ter

mais ainda". Eduardo Mutarelli,
em uma entrevista à revista Poder.

� 3055-0024FORMATURA návio Vieira e Orlando S�lco Jr, ladeando os

recém fo�dos no curso de ...a..kenting, Cristiano e André

llubor'�í'orl
lenzi
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TE CONTEI
• Ivete Vieira, a mãe da
Ana, estilista e colunista
de moda da revista
Nossa, recebeu ontem,
todo o carinho e apreço
pela estreia de mais um

aniversário. Parabéns!

• Tato Branco já foi
conferir as novidades da
recém inaugurada Casa
da Nonna. Saiu com a

sacola cheia
FORMANDOS Os formandos de Direito da Fameg/Uniasselvi colam grau hoje,
na Scar. A turma homenageou o professor Frediane &artel como paraninfo

• Múito legais as dicas
do cirurgião plástico ,

Dr. Rodrigo Agacy, sobre
': mamas, na revista Nossa,

edição de agosto, que
.

já está circulando.
Vale conferir.

Frisson
Estão causando o maior frisson nos

salões de beleza, em Jaraguá, os

inodelitos que o mulherio usou na lo
Noite de Gala no Baependi, e que são

postados aqui na coluna todos os

dias. Não se fala em outra coisa.
•Abanda (tos Caubóis"
estáfazendo ensaios secretos.

Vêm novidades por aí.

Dica e sábado
Curtir, a partir das 16 horas, na

Confeitaria Bela Catarina, na Rua João.
Piccoli, a estreia do Café Colonial .

• A minha querida
Rosângela Schmitz
(Lecimar Malhas). estampa
a çapa da Revista Nossa

.. .....

':

Weekend, na próxima
semana.

Niver do Celinho
• I

I • Iosiane Chrystine
Gonçalves é a grande
aniversariante de hoje
e vé(i fldorar saber que
foilembradÇl. .

Não ousem esquecê-lo: O empresário
boa gente Celinho Lange, da Celinho

Sport, é 6 aniversariante mais'

festejado deste domingo. Parabéns,
amigo! O meu desejo é que você
e toda a sua família sejam felizes

para sempre. Mil vivas!

• Hoje, às 15h30, no campo
Gutlherrne};rzbess, proximo '

ao Caie, tem jogo entreII
Bordados eIoão Pessoa.

• Dia três dé'setembto, na I

sede do círculo Italiano de
Iaraguâ do Sul, acontece a

6° Macarronada do CW ..

Garagem
Neste sábado, a partir das 10h da manhã,
a porta da "Garagem' estará aberta para
receber a galera bacana que participou
do grupo da Barraca do MO'a e do Beto,
na última Stammtisch. Encontro para
avaliação, reflexão e confraternização.

• Com essa,fai!

www,f.JlWlllílLlíllm.ur

3275-0393

.,Dany & Rala e Bibbe Andreatta
A boate The Way vai pegar fogo hoje com o som de duas grandes
atrações regionais, a dupla sertaneja Dany & Rafa e o DJ Bibbe

. Andreatta, que prometem agitar a galera noite adentro.

MAVRIClO HERMANN

-
r-

. .

BAEPENDI O m�co dr Luiz Carlos Bianchi e sua esposa
Neila também conferiam a noite beneficente, no Baependi
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CRÔNICA
EU USO
ÓCULOS

N'a semana retrasada o oftalmologista deu sua senten

ça, e com urna pergunta: óculos ou lentes de conta
to? Fiquei com os óculos, e já sou portador de mais dois

, ..

olhos, de vidro. Sou míope, ou seja, enxergo as coisas mais
distantes desfocadas, quase cobertas por urna névoa. No
início me senti dentro de urn aquário, ou atrás de urn

parabrisa de carro, fiquei uns dois dias meio irritado, in-
,

conformado por carregar urn objeto pendurado no rosto.
Mas a verdade é que é urna dádiva poder enxergar com

precisão em longa distância: as cores e as formas voltaram
ao seu devido lugar. E para urn escritor, os olhos são sua

ferramenta de trabalho (ler; reler, ler, reler), então tive que
aceitar minha nova condição rapidamente.

Enxergar bem é tão importante para urn escritor que
urn dos autores mais comentados da atualidade, o norte
americano Jonathan Franzen, passou por urna situação
inusitada no final do ano passado, em Londres, ,quando
lançava seu último livro, o cultuado "liberdade".

Dois homens se aproximaram do escritor fingindo
trabalhar para urna editora, e urn deles roubou os óculos
de Franzen e pulou no lago localizado em frente ao lan
çamento, enquanto o outro entregou urn bilhete pedindo
100 mil libras de resgate pelos óculos. Um helicóptero da
polícia foi usado para capturar o ladrão no lago. Mesmo
com o susto, Franzen não levou a sério o sequestro dos
óculos e resolveu não prestar queixa à polícia.

"Francamente foi bem bizarro. Considerando a se
riedade do trabalho de Franzen, esta seria última coisa

que alguém esperaria neste lançamento", disse Graeme
Neill, editor da revista literária The Bookseller.

E não são apenas os escritores de carne e osso

que têm seus óculos furtados não! A estátua de bron
ze do poeta Carlos Drummond de Andrade, que orna

o calçadão, de uma

das praias mais bo
nitas do Rio de Janei
ro, teve por mais de
meia-dúzia de vezes

seus óculos rouba
dos (cada reparo na

estátua' e confecção
de novos óculos cus

ta à Prefeitura cerca

de R$ 3.000,00). E

Até já comprei
dois de uma vez,

pois sei que a

probabUidade de eu

perder ou quebrar
é muito grande.

logo do Drummond, ·que num de seus textos mais
conhecidos, o "Poema de sete faces", já fala de sua

inseparável companheiro, os óculos. "Quando nas
ci, um anjo tortoldesses que vivem na sombral dis
se: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. IAs casas espiam
os homens Ique correm atrás de mulheres.!A tarde
talvez fosse azul,lnão houvesse tantos desejos.IO
bonde passa cheio de pernas:/pernas brancas pretas

- �
amarelas./Para que tanta perna,meu Deus, pergun-
ta meu coração.!Porém meus olhoslnão perguntam
nada.IO homem atrás do bigodelé sério, simples
e forte.!Quase não conversa.!Têm poucos, raros

amigoslo homem atrás dos óculos e do bigode.!Meu
Deus, por que me abandonaste I se sabias que eu não
era Deus, I se sabias que eu era fraco. IMundo mundo
vasto mundolse eu me chamasse Raimundolseria
uma rima, não seria uma solução. IMundo mundo
vasto mundo,lmais vasto é meu coração. lEu não de
via te dizerlmas essa lualmas esse conhaquelbotam
a gente comovido como o diabo."

Pois é, a partir de agora os óculos também fazem

parte da minha vida, e até já comprei dois de uma
-

vez, pois sei que a probabilidade de eu perder ou

quebrar é muito grande. E viva os óculos!

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

I
I

É inimaginável que, com toda essa elegância, o Sansão não tenha uma casa e

um dono orgulhoso, não é? Mas, sim, ele foi encontrado abandonado nas ruas

de Jaraguá do Sul e, por isso, acabou sendo recolhido pela Prefeitura. Agora,
esse gatão de seis meses de idade e dois quilos açuardaadoção até a próxima

quarta-feira. Contato: Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�--�--

�0IJô2m -n-"""l-l'd-�d-e---ProfiSSionalismo UIXI Y

Competência
CredibHldade

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

NOVELAS
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• INSENSATO CORAÇÃO
André implora pelo perdão de Carol. Kléber

faz novas denúncias em seu blog. Alice se sensi
biliza com a proximidade de William. Olivia mostra

para Serginho o que seu pai publicou no blog. Eu
nice combina com Gilda o casamento de Cecília e

Vinícius. Serginho e Olívia decidem ajudar Kléber.
Eunice mente para Lourdes e consegue dinheiro

para Ismael. Gilda flagra Daisy e Beta juntos. André
sai da casa de Carol. Gabino fica com ciúmes ao

ver Fabíola conversando com outro homem. Paula
descobre que Natalie quer vender a casa (lo pai.
Álice lembra Carol que André a traiu da mesma for
ma que ela traiu Raul. Fabíola é convidada para ser

sócia de uma rede de restaurantes. Haidê recebe
uma intimação. Norma ameaça Pedro e Marina para
Jandira. Pedro visita Léo na cadeia.

• MORDE & ASSOPRA
Moisés e Lilian apóiam a volta de Alice para a

casa de Minerva e ela decide ir. Júlia paralisa diante
da revelação de ícaro e ele desconfia. ícaro acha que
Salomé descobriu que Rafael não era seu filho e por
isso chantageou Naomi. Júlia nega ter achado a pasta
com o dossiê e defende a atitude de Naomi. Alice pede
a Celeste que convide Moisés e Lilian para o seu ca-

sarnento. Minerva arma a maior confusão com Isaías
e Virgínia na prefeitura e todos vão parar na delegacia.
ícaro retoma a casa que Naomi havia doado para Sa- '

lomé. Fernando conversa com o pai e avisa que vai
embora com Lavínia. Naomi tenta resgatar o dinheiro
do banco e descobre que não tem mais nada. Miner
va decide se filiar ao partido de oposição e denunciar
toda a corrupção da administração de Isaías.

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno explica o plano para invadir a fazenda de

Timóteo. Carne-Seca pede perdão a Miguézim. Petrus
confessa a Augusto o amor por Florinda. Zig e Dulci
na contam à mãe o que descobriram sobre o pai de
Nidinho. Timóteo exonera Batoré e manda prendê-lo
com Neusa. Benvinda prende Lilica em casa. Úrsula
diz a Baldini que Cecília é sua filha. Zenóbio resolve
se afastar de Florinda. Timóteo manda Quiquiqui e

Setembrino esculpirem uma estátua sua e escre

verem um cordel sobre seus feitos. Filó conta para
Antônia que Batoré enfrentou Timóteo e Inácio fica
com ciúmes. Começa a congada e todos entram na

festa disfarçados. Úrsula reconhece Herculano.

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

ANIVERSARIANTES
6/8
Adirlene Kohn
Camila Bertoli
Claudionei Riegel
Ederson R. L.de Oliveira

Elisangela M. Raimundi
,Franciele Hedler
Francisco Bossani
Geni Farias
Isabeli Raulino
Isaumir Rutz
Isolete B. Dama
Jean C. Floriano
João B. da Costa
Laura S. Moserd
Maicon Carvalho

Marilene Voigt
Max Hindemayer
Michele de P. Correa

,

Mônica H. Cizeski
Osmiria Riegel
Ricardo L. Stinghen
Rodrigo dos Santos

Rodrigo Klemtz
Samuel Rodrigues
Sandro J. de Paulo
Susan Oeschler
Valtrudes Stenghen
Verônica Zimmermann
Victor Bauer
7/8
Adrion H. do N. Maia

Alana V. Pommereníng Luciana G. A(lscham
Amanda P. Gessner Maria Gesser
Ana K. K. Ferreira Neumar Fabiani
Edneuza K. dos Santos Nilza C. klabunde
Edsio Rocha Osmar Muller
Elaine Beri Poliana P.Gorris
Eliane dos S. Spézia Rafael Silveira
Eliane dos Santos ' Rode de Borba

Rogério J. Hieczusk
Simone Stinghen
Soraia Machado

Eliseu Wendorss
Franceane Nowaski
Gilson Peggau

"llda Euvald
Jasseline Raupp
JohnnyJ.Fagundes
Karla F. Wischral

kleqer'!1:utcl:lert.,
.,.

.
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Suzana Tunnermann
Téo Henrique Bortolini
Vanice Borchardt

FILME: RUAS EM GUERRA

Elias Kane (Seagal) lidera um

esquadrão de pollcíals durões
nas ruas de Seattle, onde uma

gangue inunda a cidade com

uma nova droga e contabiliza
vários corpos em seu nome',

Para piorar, o esquadrão é
designado para acompanhar
e garantir a segurança de um

diretor que está fazendo um

filme sobre as favelas mais
perigosas da cidade, Tudo
isso em apenas um dia de
trabalho para Kane e seus

companheiros.

DVD: BEIJO BANDIDO

Neste DVD ao vivo, Ney
Matogrosso conta com um

repertório de pérolas do
cancioneiro, como "Tango para
Teresa" (Evaldo GouveialJair
Amorim), sucesso de Ângela
Maria, "De cigarro em cigarro"
(Luiz Bonfá) e "Segredo"
(Herivelto Martins/Marino
Pinto), ambas registradas
anteriormente, em diferentes
concepções musicais. Já "Nada
por mim", balada de Herbert
Vianna e Paula Toller, ganhou
novos contornos. Na linha da
MPB pop, o cantor foi buscar
"Mulher sem razão", de Cazuza,
Dé e Bebei Gilberto. Destaque
também para as duas faixas
bônus: "Verdade da Vida" - que
é um dos temas da novela
Insensato Coração, e "Seu Tipo",
tema de Ti, Ti, Ti.
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OSSMURFS
Em 'Smurfs - O Filme', quando a

perseguição do malvado mago
Gargamel expulsa os Smurfs da sua

vila através de um portal mágico,
eles acabam parando no nosso

mundo, bem no meio do Central Park
de Nova lorqué. Com apenas "três

maçãs" de altura e presos na Big
Apple, os Smurfs precisam encontrar
um jeito de voltar para a vila antes

que Gargamel os localize.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,

19h e 21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (19h)
• Cilada.com - Nac (17h)
• Carros 2 - Dub (14h40)

• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 18h30 e 20h45)

• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h15, 16h40, 19h e 21 h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h) • Cine Neumarkt 4

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h40, 16h25,
19h10 e 21h50)JOINVILLE

• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (14h, 16h1 O, 18h30 e 20h45) • Cine Neumarkt 5

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
.• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h20 e 22h)• Cine Garten 2

• Quero matar meu chefe - Leg (14h20, 16h50, 19h15 e 21 h15)

• Cine Garten 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h50, 16h20,

19h e 21 h30)
.

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h30 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (12h05, 14h20, 16h35, 18h55 e 21 h15)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (23h40)• Cine Garten 4

• Cilada.com - Nac (13h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central- Nac (15h30, 17h40 e 21 h50) • Cine Norte Shopping 2

• Quero matar meu chefe - Leg (12h, 14h1 O, 16h30, 18h40,
20h45 e 23h)• Cine Garten 5

• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h30
e 22h)

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40 e 17h30)
• Cine Norte Shopping 3
• CCapitão América: O primeiro vingador - Dub (11 h05,

13h40, 16h20, 19h e 21 h40))
.

-

• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Norte Shopping 4
• Os Smurfs - Dub (11 h, 13h1 O, 15h25, 17h45 e 20h05)
• A Casa - Leg (22h20)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (11 h1 O, 13h15 e 15h20)
• Assalto ao Banco Central - Nac (17h30 e 19h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)• Cine Mueller 2

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,
19h15 e 21h45) • Cine Norte Shopping 6

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (15h50 é.23h30)
• Corações Perdidos - Leg (13h25, 18h30 e 21 h)• Cine Mueller 3

• Assalto ao Banco Central - Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as rellqutas da morte - Parte 2 - Leg (13h30

e 16h10)
• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (15h1 O)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (17h50)
• GapiIão Amértca: O primeiro vingada - Leg (121130, 2Oh3O e�23h1b)

Flausino laia
sobre drogas
Em meio às comemorações dos 15. anos da
banda Jota Quest, o vocalista Rogério Flausina'
resolveu falar sobre o consumo de drogas.
"Sempre administrei muito bem essa parada
de droga. Eu seguro a onda", diz o cantor de
39 anos. Além de abrir o jogo sobre o

assunto, ele ainda fez uma retrospectiva
da trajetória e confessou: "houve um

momento em que pensei em sair da banda".

Atriz se casa

após 25 anos
A veterana Elizabeth Savalla, que vive a

personagem Minerva de Morde & Assopra,
se casou com Camilo Attila, com quem
namora há ZS anos. A cerimônia aconteceu
no Rio de Janeiro. Entre os convidados,
estava Walcyr Carrasco, autor da novela das
19h. Apesar do enlace oficial, a relação será
moderna e cada um continuará tendo a

própria casa

Gwyneth elogia
Chris Martin
A atriz Gwyneth Paltrow é só elogios ao

marido, o músico Chris Martin, vocalista da
banda Coldplay. Ela disse que ele é um pai
brilhante para os dois filhos do casal, Apple;
de sete anos, e Moisés, de cinco. "Deus me

livre se um dia a gente se separar, mas se isso

acontecesse, eu o respeitaria muito como

pai dos meus filhos. Eu fiz uma boa escolha",
enfatiza. O casal está junto desde 2003.

Maria negCl que
reatou com ex

Contradizendo as informações divulgadas
ao longo da semana, a vencedora do
último BBB, Maria Melilo, negou o fim
do romance com o companheiro de
confinamento Wesley e também o pedido
de casamento de um ex. "Não recebi
convite de casaménto de ninguém e

_

muito menos aceitei. Eu e o Wesley estamos

juntos! E eu amo ele!", escreveu no Twitter.

HORÓSCOPO

Vera Fischer
recebe lilhos
Internada em uma clínica de reabilitação,
desde o último 26 de julho, a atrizVera Fischer
não tem ficado isolada. Elavem recebendo a

visita dos dois filhos, Rafaela, que é fruto do
relacionamento da catarinense com Perry
Salles, e Gabriel, resultado do casamento

conturbado com Felipe Camargo. No restante
do tempo, ela assiste a filmes naTv, pois não
tem acesso ao telefone e nem ao celular.

Kelly Osbourne
critica Aguilera
A filha do roqueiro Oz;zy Osboume, Kelly,
causou polêmica ao xingar ChristinaAguilera.
As críticas foram exibidas durante a participação
dela noprograma Fashion Police, na qual
comentou os looks das celebridades. "Talvez
ela esteja se tomando apenas avadia gorda
que nasceu para ser. Ela sempre foi umavaca

comigo e me chamou de gorda durante anos.

Quer saber, você também é gorda", afirmou.

ÁRIES
o dia requer cuidado com perdas, seja no campo financeiro
ou na área afetiva. Esta é uma fase crítica, mas também
libertadora. Medite sobre as coisas que dá valor.

TOURO
Não fique na dependência dos outros, este é um bom dia para
conquistar a própria independência. Mudanças profundas,
às vezes, são necessárias. Procure se desligar do passado.

GÊMEOS
Você está mais confortável se puder trabalhar com discrição. O
astral está menos generoso com relação à vida amorosa, há
sinal de brigas. A ajuda que precisa virá de onde menos espera.

CÃNCER
Quanto mais prazerosa for a sua profissão, maior será a

popularidade. É hora de ampliar os contatos. O dia revela
a possibilidade de perda, seja financeira ou afetiva.

LEÃO
Bom dia para organizar a rotina. O setor profissional
favorece as atividades que possam ser feitas em casa.

Problemas afetivos podem vir à tona. Desligue-se do passado.

VIRGEM
Não perca a chance de investir nos estudos ou no

aperfeiçoamento profissional. O setor afetivo deixa
muito a desejar. Não convém lutarcontra aquilo que.
não pode ser mudado.

LIBRA
O astral pede cautela com desperdícios e extravagâncias.

. O egoísmo ou o sentimento de posse pode prejudicar as

relações de afeto neste sábado. Tente ser mais objetivo
com o que ganha e o que gasta.

ESCORPIÃO
Encare o trabalho em equipe como uma lição de humildade. O dia
requer atenção com a concorrência, seja no âmbito profissional
ou afetivo. Há perigo de se frustrar no decorrer do dia.

SAGITÁRIO
Rque de olhos bem abertos, pois tudo indica que vão surgir novas

oportunidades de crescimento profissional. Já no campo afetivo, a

situação parece delicada Algo em que acreditava pode desmoronar.

CAPRICÓRNIO
A sensação de bem-estar estará associada aos amigos e aos grupos
da sua convivência Cuidados com o visual podem vir a calhar. É
tempo de selecionar melhor as pessoas com as quais convive.

AQUÁRIO
As necessidades afetivas podem bater de frente com os

interesses de trabalho. Talvez seja preciso sacrificar uma das
coisas para que a outra cresça. Confie na sua força interior.

PEIXES

Hoje você estará mais convincente, por isso será importante
divulgar o que melhor você sabe fazer. A distância poderá
sacrificar a vida amorosa. Não deixe que abusem de sua boa fé.
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R Walter Marquardt 727 - Barra Rio Molha 3370.1651

líI
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I
Mais saúde e qualidade 'de vida

'para Jaraguá do Sul

Agora o trabalhador da indústria e sua ,

família contam com uma policlínica
moderna, bem equipada e de fácil

'acesso, além de médicos atenciosos

pára proporcionar os melhores cuidados.

Assim, o SESI Clínica amplia e fortalece

os serviços de saúde na cidade,

qarantindo benefícios para o trabalhador
e tranquilidade para a indústria.
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Hoje, 25,6% dos �egros.que
trabalham no 'universo de 500

s

j
.

I

organizações 'pesquiscrdcrs :

I

ocupam cargos de supervisão: :
I

roxa que cai para 13,2% quando j

o que está em jogo são :
I

.

cargos de gerência.'
,

Páginas 6 e 7
I
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Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Longe da empresa.
mas nWlca do trabalho
7\ Ta coluna de hoje contarei a história

1 V de dois profissionais que conheço.
Ambos os profissionais, brilhantes na

minha concepção, necessitaram, por
motivos diferentes, a flexibilidade de
trabalhar na modalidade de home office.
A primeira, mãe viúva de um casal de

gêmeos bivitelinos, e o segundo, dono
de uma vontade e liderança tão grandes
quanto o próprio ego.
Luiza, como disse, é mãe de gêmeos
bivitelinos, aqueles que não são
idênticos. A conheci ainda jovem,
quando mirava pelos cargos maiores

para que pudesse sustentar sem

dificuldades os filhos que teve de criar
.

sozinha. Casou-se e teve os filhos
ainda jovem. Por infortúnio da vida,
seu marido acabara falecendo em um

acidente de automóvel e ela, que havia

parado os estudos para cuidar dos

pequenos, teve que tomar as rédeas da
carreira bravamente.

Enfrentando diariamente uma tripla
jornada e vivendo em função dos filhos
Pelipe e Débora, conseguiu um cargo que
lhe conferia certa estabilidade financeira
em uma empresa familiar de médio {'

porte. Pouco' tempo após esta calmaria,
veio novamente a tempestade: após ver

. que seu garoto nunca melhorava de
uma doença que parecia passageira,
descobriu que o caso era, na verdade,
gravíssimo. O tratamento, segundo
os médicos, levaria em torno de um

ano e meio, fora o acompanhamento
constante por mais um ano e meio para
garantir que a doença não voltasse. Com
tantos exames para fazer e sem ninguém
mais para ficar junto do filho, precisou
pedir à empresa que a deixasse trabalhar
remotamente.
Pediu à área de TI (Tecnologia da

. Informação) uma lista dos materiais
necessários para que trabalhasse à
distância sem qualquer dificuldade
e utilizou parte da poupança que
mantinha para emergências para
comprar estes equipamentos. Picando
em casa em tempo integral, conseguia
trabalhar perto do filho e poderia

.

socorrê-lo caso necessário.
E assim ficou na empresa até que o

trCl:tam?nto terminasse e o filho pudesse
voltar à escola. Sempre que a empresa
precisava, ligavam para Luiza, e ela,
sempre muito organizada, dava um

jeito de atender clientes, fornecedores,
fazer visitas e estava sempre à disposição
da organização, mesmo não estando

fisicamente no escritório todos os dias.
'Rafael, que trabalhava na mesma

empresa que Luiza, era o responsável
pela área de TI. Este rapaz, hoje um

jovem senhor, sempre foi dono de uma

personalidade forte. Irreâutiuel nas

decisões, sempre céticas ao extremo,
tem uma forte liderança. Apesar de
não ser graduado na época, semprefOl
autodidata e dono de uma inteligência
acima do normal. Costumo brincar que .

só pode ter sido rei em outra vida.

Começou a carreira por curiosidade.
Comprava apostilas de informática em

bancas de revista e estudava horas e

horas a fio, sempre ligado na Internet.
Com os primeiros estágios conseguiu
pagar alguns cursos e nunca parou
de estudar as novidades do ramo da
Tecnologia. Teve os primeiros trabalhos
em empresas pequenas. Mesmo muito

jovem, sua personalidade o tornava

extremamente dominante no setor, D

que incomodava os chefes dele. Passado
algum tempo, conseguiu este cargo de

liderança na empresa de Luiza.
Com uma condição financeira já
mais estável, mas ainda insatisfeito
com a carreira, Rafael avistou um

grande potencial na área de TI que
certamente não seria aproveitado onde
trabalhava. Com isso, decidiu montar
seu próprio reino: uma empresa que
prestasse consultoria técnica e venda de

equipamentos às empresas.
O início, claro, foi bastante difícil, e o

escritório da empresa era na sala de
sua casa, já que morava sozinho. Ainda

.

no começo, penava para conseguir
clientes. Muitos não o contratavam

pelo fato de ser uma empresa nova e por
não ter uma sede comercial fixa - uma

das dificuldades de quem trabalha em

home office.
Bem, resumindo, em pouco tempo
conseguiu clientes que lhe davam uma

condição financeira melhor. Convenceu
também seus amigos, que trabalhavam
em outras empresas no ramo de

Tecnologia, a se juntarem à sua causa.

Aos poucos, conseguiram faturamento
suficiente para alugar um escritório na

região central da cidade. Daí em diante
a empresa quase que literalmente
decolou e hoje atende a processos de

empresas internacionais.
Bem, por mais diferentes que sejam as

histórias, ambas coincidem pelo fato de
seus protagonistas trabalharem em um

local mais que habitual: o lar.

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

. . e siga twitter/bentschev.

.... Auxiliar de Recursos Humanos
Início: 20/07/11 a Março 2012

... Excel Avançado
.

Período: 01/08 a 31/08/11
.. Fotografia Digital

Período: 08/08 a 14/11/11
.. Bombeiros Voluntários

Inicio: 13/08/2011 a Nov/2012

... Especialização Técnica em Enfermagem
do Trabalho
Início: 15/08/11

.... Especialização Técnica em UIi
Início: 16/08/11

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:'

SÃ J�� Auxiliar de Limpeza

Interessados: Encaminhar currículo ou

preencher ficha de inscrição no setor de Recursos
Humanos do Hospital São José, das 07h30min às i7h.

Fone pa ra contato: (47)3274-5000
.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Abertura de Vaga para Contratação
, "Va��spara ambcs QS ��)(O.?

, " Atuação" ,
... •

•
oi

.. to
• • t ..

• •
-

Orientador para área Saúde -

02 (duas) Jaraguá do Sul 17,20. 0.6 a 10/0.8/2011_�n��_��,�,�m_._ .. _ ..__,_,��_�__ ,__.,_..__",_,,, .. _.__,_". ._"'"".. _�.�__ . .. .. " .._.__ ..

Orientador com Especialização
em Enfermagem do Trabalho 17,20. 0.6 a 10./08/20.110.1 (uma) Jaraguá do Sul

.. :'�::�.��.����Pr�vençã �:�". .....__,,_.......__ . __. __..._ .. ._.. �..._,_. ....,_.,,_..._ ......,,"_._. .. _ ..._,,_._...,,�._._..."' ........,_..__.. _.

Orientador com Especialização
em Enfermagem do Trabalho 01 (uma) Jaraguá do Sul 17,20. 0.6 a 10/0.8/20.11

"' ::.�.. �,?.�,�J� �.�.. �.�.�.. �" .. 9.E� .. �.�_i,�.�.ç.�.�.:,:...... .. , , ""' .. " "" ,,, ,, ,, , ,, , ,. .. _ " " ", " .. _ " .. " " "" " " '",. " .. "" ,_" ,. , " .. """ ,,, "., .. " " ".'"."''" '".

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item 'Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de <Ité 24 meses, respeitando

a ordem classificatória .
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Jogos no Brasil
rn res s busca soluções

ote
..

1&
.I' ...

: .�� Cl "' Izar n,e oelOS

até 2016, e gerar lucros

profissional assumiu, há seis me

ses, o cargo de gerente de Novos

Negócios do Segmento de Infra
estrutura.

-A ideia e gerir estratégias de

produção local e pensar em no

.vos negócios, com foco nas Olim

píadas, que estejam de acordo
com os princípios da sustenta
bilidade. OI desafio é influenciar
toda a cadeia de fornecedores e,
ao mesmo tempo, fazer com que
a comunidade se beneficie dos

projetos _ resume Sato.

'"

EPor saberem que a realização
da Copa e das Olimpíadas

no Brasil vão exigir esforços não
só do governo, mas também da'
iniciativa privada, que peque
nas, médias e grandes empresas
já estão se movimentando para
otimizar processos antes de os

eventos chegarem. O objetivo é

potencializar os negócios para
aproveitar ao máximo os inves
timentos que serão gerados por
aqui entre 2013 _ a partir da

Copa das Confederações _ e

2016. As estratégias vão desde.a

formação de equipes especiais
para elaborar novos produtos e

serviços com foco nos jogos até a' O Rio poderá gerar 453 tipos
reformulação completa dos mo- .ríe negócios e deles é a produção
delos de negócios. de resinas plásticas que podem

Patrocinadora global do Co- ser usadas tanto nas cadeiras
mitê Olímpico Internacional das arenas esportivas quanto
(COI); a Dow, de tecnologias e nas embalagens dos alimentos

soluções para a indústria quími- servidos nos eventos. A empresa
ca, tem uma meta ousada pela também investe na confecção de

'

frente: atingir a marca de R$ 1 pás de captação de energia eólica
bilhão em vendas extras entre os e .painéis de isolamento térmico'
anos de 2010 e 2020, período de para garantir melhor eficiência

vigência do acordo. Para isso, a energética de prédios, residên

empresa sentiu a necessidade de cias e ginásios.
criar uma nova estrutura, focada _ Contamos com um por-
apenas nos Jogos Olímpicos. tfólio diversificado de soluções

À frente do time, formado por em vários segmentos que serão

pessoas de várias áreas _ ad-impactados pela Copa e pelas
ministração, relações públicas Olimpíadas, principalmente em

e comunicação, por exemplo infraestrutura. Por isso precisa
_ está o executivo Sandro Sato, mos de pessoas capazes de lidar
de apenas 27 anos. Formado em com projetos complexos, de lon-

'

marketing pela Universidade de go prazo _ diz Sato.

Indiana, nos Estados Unidos, o A preocupação com infraes-
trutura também motivou a IBM a

nomear o executivo Pedro Almei
da para o cargo de diretor de Ci
dades Inteligentes. O engenheiro
eletrônico _ com MBA em ad

.ministração de negócios _' tem
como meta aplicar soluções
tecnológicas para aprimorar a

qualidade de serviços básicos _

como transporte, saúde, energia,
segurança e educação _ de gran-
des metrópoles. No caso do Rio,

Alternativas

parcerias com as entidades gover
namentais e líderes empresariais
farão parte da sua missão corpora
tiva antes e durante os Jogos.

_ Para as cidades sustenta
rem seu crescimento, elas pre
cisam se expandir de forma in

teligente. A infraestrutura que
suporta serviços vitais precisa
responder adequadamente às
necessidades da população. E
a tecnologia é uma ferramenta
que pode ajudar nesse proces
so _ explica Almeida. _ Com a

proximidade dos mega eventos
/"

esportivos, é o momento de co-

meçarmos a preparar as cidades
brasileiras para sediá-los.

Para permitir que as micro e

pequenas empresas também se

,beneficiem dos investimentos

gerados pelos eventos, o Sebrae
acaba de divulgar um estudo, em

parceria com a Fundação Getúlio

Vargas (FGV), que mostra que o

Estado do Rio poderia gerar 453

tipos de negócios em nove se-

tores: construção civil, serviços,
comércio varejista, turismo, TI,
têxtil e vestuário, madeira e mó
veis, agronegócio e produção
artesanal. Com base nessas In

formações, o objetivo é .aplicar
programas de consultoria, ino

vação e acesso a mercados para
cerca de 350 estabelecimentos
que já demonstraram interesse
em não perder esse bonde.

_ Estamos levantando como

as micro" e pequenas empresas
podem se preparar para acelerar
seus processos competitivos. A

maioria ainda apresenta pro
blemas de gestão, qualificação
de mão de obra e falta de padro
nização de produtos e serviços.
A. ideia é que busquem parce
rias, passem a investir em novos

equipamentos e aperfeiçoem
seus processos ,de contratação
_ diz Vinicius Lages, gerente de
Atendimento Coletivo de Servi

ços do Sebrae.
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o executivo Sanelro Sato, ,da Dow, tem
como principal missão pensar em novos

negócios com foco � Olimpíadas

FLASH STUDIO
CONTRATA
para os seguintes cargos

Fotógrafa
Operadora de Caixa

Promotora de Marketing
Vendedora

interessados, favor enviar seu currículo
para o e-mail: rh@flashstudio.com ..br

I
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Luiz Marins

I
,.

redàcao@ocorreiodopovo.com.br

Não deixe a emoção dominar
sua vida profissional
l_Iá pessoas que deixam que a nossas emoções, mas não podemos
I1emoção assuma o comando, deixar que elas nos dominem. Quan-
domine, e com isso atrapalhe a sua do conversamos com essas pessoas

.

vida profissional e o seu comporta- elas nos dizem que qualquer coisa as

menta na empresa. É claro que não irrita profundamente e que "são assim

podemos anular a emoção, nem mesmo". É preciso cuidado para que
mesmo impedi-la, mas com certeza não sejamos vítimas de transtornos

precisamos dominá-la e não deixar de humor. Muitas vezes deveremos
que ela nos domine. buscar até mesmo auxílio profissional
Escrevo' isto porque tenho visto pes- de especialistas para que nos ajudem.
soas que têm comportamentos que O que quero chamar a atenção é que
mudam a cada dia, segundo o seu pessoas mal humoradas, pessoas que
humor e suas emoções. Um dia cum- se deixam dominar pela emoção, não

primentam as pessoas com alegria / são bem avaliadas na vida profissio-
e cortesia, no dia seguinte deixam nal e devem ter consciência disso.
de cumprimentar. Um dia atendem Na maioria das vezes, basta ter cons-

bem os clientes, com cortesia e aten- ciência dessa realidade. Às vezes,

ção, no dia seguinte os tratam mal, são coisas pequenas que nos atrapa-
com falta de paciência, etc. Quando lham. Uma pequena dor de cabeça
perguntamos a essas pessoas o que nos transtorna totalmente. Uma
acontece com elas e por que agem de pequena discussão com o namorado

, forma diferente a cada dia, elas nos faz aquela recepcionista passar o dia
falam de seus problemas pessoais ou atendendo os clientes mal humo-
de coisas que aconteceram - e que as ' rada. Uma chamada de atenção de
deixaram de mau humor. um chefe basta para fazer aquele
É claro, como já disse acima, que colaborador cometer erros proposi-
não podemos e nem devemos anular tais em suas tarefas.

É preciso que nos lembremos que to
dos temos problemas e que a vida não
é um "mar de rosas"para ninguém.
Em nosso trabalho, temos que procu
rar manter uma atitude profissional
no máximo que pudermos. Podemos
estar "mais tristes" ou "menos tristes';
mas devemos, pelo menos tentarfazer

.

com que o lado emocional influencie
o mínimo possível em nosso desempe
nho profissional.
Pense em médicos, enfermeiros, ad

vogados, religiosos: todos têm proble
mas, mas da mesma forma que não
admitiremos com facilidade que um

. médico(ou qualquer outro proftssio
nal) nos trate mal por estar com um

problema pessoal, temos que pensar
que as outras pessoas terão sempre o

mesmo pensamento em relação a nós,
no desempenho de nossasfunções. Sei

que não éfácil, más o que quero pedir
é que você tenha consciência disso e

não se deixe dominar pela emoção.
Procure sempre colocar a razão no co

mando; assim você terá mais sucesso e

será maisfeliz. Pense nisso. Sucesso!

INSCRiÇÕES:
www.apevj.com.br

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

APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

NEGOCIAÇÃO COM FOCO EM RESULTADO$
Data: 8 a 11 de agosto de 2011

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

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

TELEVENDAS
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO POR TELEFONE

Data: 8 a 11 de agosto de 2011
Horário: 19h às 22h

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

MÉTODO LíDER VISIONÁRIO
Data: 16, 23, 30 de agosto, 06 e 13 de setembro de 2011

Horário: 8h às 12h
Facilitador: Francisco Herbert Schork

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EMPRESAS
Data: 16 a 20 de agosto de 2011

Horário: 3a a 6a das 19h as 22h e no sábado das 9h às 12h
Instrutor: Flávio Ueta

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

WORKSHOP ELABORAÇÃO DE PROJETOS
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO$

Data: 17 de agosto de 2011
Horário: 8h às 12h

Instrutores: Maria Aparecida Pereira

Gonçalves e Alexsandro Foyth
l.ocal.Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

�
BIOVITA
Tecnologias Sustentáveis

.� Católicas,
Santa Catarina

. Cent� UniverSItário

,-.. ,,-.
f

Contabilidade
Consultoria Empresarial

;8I:/IIt_

$OLUÇÓES fiSCAl:'

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRATIVAS
ANALISTA FISCAL
Vivência em PIS e COFINS, apuração de impostos..
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em implantação de ISO, processos de docu
mentação, gestão em geral na área da qualidade.
ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência na área de costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando.

Engenharia Têxtil, Moda ou áreas afins.

ANALISTA DE SISTEMAS
Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com proqrarnaçáo.
ANALISTA FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
ASSISTENTE DE MARKETING
Vivência com produção de campanhas publicitárias,.

elaboração de material para site da empresa, prepa
ração de folder e auxiliar na realização de eventos.

Desejável conhecimento em Photoshop e Corei Draw.

AUXILIAR DE VENDAS
Vivência com prospecção de clientes, cursando
supérior ou completo..

CONSULTOR COMERCIAL
Desejável vivência em negociações, área comercial.
Formação completa ou cursando Sistemas de Infor
mação, Tecnologia da Informação, Administração ou

Marketing. Disponível para viagens.
CONTADOR
Possuir CRC. Vivência em conciliação bancária,
balancete.

COMPRADOR

ANOS

Vivência na função, desejável no ramo Metalúrgico
ou Elétrico.

CRONOANALlSTA

ESCRITURÁRIO FISCAL
Vivencia em SPED Fiscal, obrigações federais (DCTF,
DACON, etc), substituição tributária, Nota Fiscal Eletrô
nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e

legislação tributária.

SECRETÁRIA BILINGUE
Fluência em Inglês.
TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo e áreas afins.
TECELÃO
VENDEDOR INTERNO I EXTERNO

COORDENAÇÃO
COORDENADOR DE APOIO
Vivência com abertura e fechamento de caixa e lideran
ça. Disponibilidade de horários.
ENCARREGADO DE CORTE I ESTAMPARIA

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivencia na função, liderança de equipes.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponibi
lidade de horários.

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. Fluêncía em Alemão.

TÉCNICAS
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

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

ENGENHEIRO MECÃNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
FACILITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança
FRESADOR MECÃNICO I FE.RRAMENTEIRO I CNC
Vivência na função,
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet

IMPRESSOR OFF SET

MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável conhecimento em

elétrica.

MECÃNICO MONTADOR
.

Vivência na função.
PINTOR..A PISTOLA

PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da

.
Web. Conhecimento em Java, HTMl, Javascnpt, SQL,
Orientação Objecto.
PROJETISTA MECÃNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.

....

SOLDADOR I MONTADOR

TÉCNICO ELETROMECÃNICO
TÉCNICO MECÃNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem de
máquinas.

TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função.

ESTÁGIOS
OPERADOR DE CALDEIRA
Vivência na função. Possuir curso.

OPERADOR DE SERRAMECÃNICA
PINTORINDUSTRIAL I PISTOLA
PORTEIRO
Para atuar na Ilha da Figueira.
PRENSISTA

SERRALHEIRO

VENDEDOR DE ELETRO

ZELADOR(A} .

Para atuar na Ilha da Figueira.

COMERCIO EXTERIOR OU ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO MECÃNICA, ELETROMECÃNICA,
ELETROTÉCNICA
Para atuar em Schroeder.

OPERACIONAIS
AJUDANTE DE SOLDA

ALMOXARIFE

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR PADEIRO I PADEIRO
CAIXA

Desejável vivência emTransportadora.
COSTUREIRA

.

EXPEDIDOR

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual.

ESTOFADOR

ENCANADOR

EMPREGADA DOMÉ5TICA I BABÁ
FISCAL DE LOJA

JARDINEIRO

LAVADOR DE VEíCULOS
Necessário possuir CHN

MOTORISTA
CNH D e E. Possuir curso Mopp.
MARCENEIRO

CONFERENTE

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecímento.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings
que tenha atua em centrais de refrigeração.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimento no Sistema SAPIENS

ATENÇÃO

S BREITHAUPT
D15D&1926

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

• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
• ESTOQUISTA

1�"r.I;:l'�nl/�7{; "'rl" '" '/'�'J,J i"' �II """' , ,�, t... ' ", 1<', ,I
\

.:':' www.gru.p�meta.com
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Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

·Inovação

,

Pequenas e médias empresas precisam investir em gestão e marketing

"[nouar requer perguntar - os exe-

1 cu tivos estão ajudando a em

presa a criar produtos, serviços e

propaganda que. convençam os

clientes a comprar?
O mundo da inovação está

mudando de maneira assustado
ra, empresas de todo mundo estão

abrindo o seu processo de inova

ção para acrescentar parceiros ex

ternos de todos os tipos, incluindo

fornecedores, clientes, acadêmicos,
competidores e empresários com

grandes idéias. Cabe aos líderes e

empreendedores identificar e de
senvolver oportunidades de cres-'

cimento rentáveis e se sobressair
dentro das áreas de negócio que
escolheram, para tanto precisam
combinar recursos internos da em

presa com recursos externos, para
ampliar o talento e a produtivi
aaae aa znovaçao, utuizanao co

nhecimento que a cada dia é mais

transparente através da Internet.
A questão que se impõe a qual

quer empresa está relacionada
ao gerenciamento de pessoas e do

conhecimento, estimulando-as
a serem criativas, e a buscarem a

inovação constante de seu negócio.
Isso requer esforço, determinação
e acreditar que tudo pode ser mu

dado, utilizando-se de descobertas

para torná-las em algo a ser apli
cável e que gere resultados. Deve
se entender que, a inovação não
é competência exclusiva de um

Com o rápido crescimento da

economia, diversas companhias,
independente do setor, regis
traram números cada vez mais

'

expressivos: Com as pequenas e

médias empresas (PMEs) não foi
.

diferente.
No entanto, esses empreendi

mentos, que muitas vezes man

têm uma administração familiar,
precisam investir em organização
e planejamento para tornarem

seus negócios lucrativos.

Segundo Danieli Junco, diretora
da Injoy Blend, consultoria espe
cializada em gestão e marketing na

área da saúde, boa parte das PMEs

registra um faturamento alto, mas

lucro baixo. "Isso porque foram co

locadas diante de oportunidades de

departamento ou de uma área da
estrutura organizacional da em

presa, mas exige o envolvimento e

comprometimento de gerar idéias
de toda a empresa até O' nível de
chão defábrica..

Há de perguntar-se: na sua

empresa as' potenciais áreas de

inovação e desenvolvimento são

identificadas para se diferenciar
dos competidores? Como a em

presa responde as atuais e futuras
necessidades do consumidor? A

empresa adota a filosofia do de
senvolvimento do conhecimento

com-programas de educação e trei
namento dos empregados refletin
dofuturas necessidades do negócio
e da empresa?

O conhecimento gerencial é

capturado e construído em forma
de processos e procedimentos?

fi inouaçao aeve ser uma ques
tão de estratégia da empresa. Para
executar as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tec

nológica, deve-se prever um inves
timento anual a ser coordenado

.

por uma 'área com compromisso
de difundir e captar em forma de

projetos as diversas atividades que
estão sendo desenvolvidas nos di
versos setores da empresa.

A área de coordenação de ino

vação na empresa deve perceber
que o fator mais decisivo no su

cesso do P&D é a escolha de metas

estratégicas válidas, o que também

expansão para as. quais não estavam

preparadas.
Todos querem e devem apro

veitar este momento, mas poucos
sabem como fazer isso de maneira

sustentável", explica
Ainda de acordo com a espe

cíalísta, que atua diretamente com

esses empreendimentos, os princi
pais problemas estão relacionados
a estimativas orçamentárias, gestão
tributária e qualificação da mão de
.obra

"É comum, por exemplo, en

contrarmos discrepâncias no fluxo
de caixa, onde empresários não sa

bem exatamente q_ quanto ganham
e quanto podem gástar. Além disso,
há confusão entre as contas dá pes
soa física e jurídica".

determinará a alocação de recur-

sos e o estabelecimento das politi- - desenvolver relacionamento
cas necessárias a sua execução. com universidades e centros tec-

Cabê a área de P&D de uma no lógicos para a realização de pes
empresa o papel estratégico de quisas exploratórias;
promover os produtos que as áreas - caracterizar as famílias de
de marketing e vendas oferecem, .

-

produtos dentro dos negócios;
os proces�os que a produção opera - caracterizar os produtos e

e administrar os investimentos e suas aplicações (mercado) e suas
recursos colocados a disposição, o tendências técnicas;
que se resume nos seguintes pontos - estabelecimento de estratégias
importantes: de P&D considerando o Planeja-

- defender, apoiar e expandir o menta Estratégico e as tendências,
negócio existente;

.

efocando o seu trabalho no desen-
- impulsionar novos negócios; e volvimento, utilizando: técnicas
- ampliar e aprofundar as capa- de otimização, novas tecnologias,

cidades tecnológicas da empresa. materiais e teoria de testes, uso

de técnicas como Benchmarking,
Brainstorm, etc. e treinamento do

pessoal.
É importante propiciar condi

ções na empresa que auxiliem a

gerar idéias de sucesso:

Explorando o estímulo à inova

ção, pois estímulos são o combustí
vel que alimentam o pensamento
de crescimento e do pensamento
criativo. .

Tirar o melhor proveito da di
versidade - a diversidade é o com

bustível que transforma a fagulha
em sua reação em cadeia de cria

ção de idéias contínuas.
Encare os medos, enfrentando

os. A empresa pode ter a revelação
que muitas pessoas usam as limita

ções, como orçamento, normas or

ganizacionais ou empregados pas
sivos como desculpas para limitar
o crescimento criativo da empresa.
Um aspecto essencial da criativida
de é não ter medo defracassar.

Na discussão do Planejamento
Estratégico - a diretriz tecnológica
poderia ser "extrair, absorver e fi
xar tecnologia'; gerada através de
desenvolvimento próprio, contra

tação externa ou adaptação tecno

lógica.
Deve fazer parte do escopo da

áreadeP&D:
.

- identificar os programas de

padronização, produtos e proces-

As pequenas e médias empre
sas, continua a executiva, puderam
conviver por uni tempo com essas

falhas enquanto o negócio perma
neceu limitado e o mercado menos

competitivo. "Neste novo cenário é

preciso corrigir estes erros ou a so

brevivência da empresa será coloca
da em risco".

Também' é' importante voltar

atenção para a necessidade' de in
vestimentos em marketing. Muitas
das empresas, segundo Danieli, já se

convenceram disso, mas não sabem
ao certo como ou não possuem re

cursos suficientes para aplicar na
. 'área. "Oferecemos soluções gradu

ais, respeitando o porte da empresa
e sua capacidade de investimento",
conclui Danieli Junco.

sos; Concluindo, no conceito de W.
E. DEMING, a melhor maneira de
melhorar a qualidade de fabrica
ção é aprimorar o processo através
de sistemas melhores, treinamen
to e aprimoramento sistêmico.

'Quando' o processo é melhorado,
o resultado é inevitável e gera uma

reação em cadeia de redução de

desperdício, menos retrabalho
.

e

maior satisfação do cliente. Certa
mente não seremos limitados pela
informação, pois está disponível,
mas poderemos ser limitados por
nossa habilidade de processar a

informação.
Enfim, julgamos importante

para empresas de qualquer tama

nho se organizar para gerenciar o

conhecimento e a inovação:
Criando um setor que coordene

as atividades de P&D da empresa
(setor de apoio).

. 9 setor difundiria a cultura
de padronização de produtos li de

processos, fabris e administratioos
e os normatizaria em forma de
manuais de políticas, processo e

procedimentos.
O setor captaria em formá de

. projetos as inovações em todas as

áreas, como metas e desafios, e se

possível utilizá-los para aproveita
mento de linhas deftnanciamento
subsidiados (FINEP, BNDES) e de
incentivosfiscais.

Constituir um Comitê de Tec

nologiaformado por executivos da

empresa, consultores ou professo
res de

.

Universidade para discutir
as tendências do negócio, dos pro
dutos e do mercado.

Mesmo as empresas familiares precisam investir em

organização e planejamento para ter lucro nos negóciosAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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São pelo menos dois os funis

que distanciam quem não é
branco do mercado de trabalho:

primeiro, o preconceito de cor ou

de raça. E, segundo, a desigual
dade de oportunidades que surge
como consequência dessa barrei
ra cultural. Apesar de o cenário
estar melhorando no meio empre
sarial- muito por causa da onda
de diversidade que toma conta

das organizações -, negros, par
dos, mulatos, indígenas e amare

los ainda colecionam histórias de

discriminação no ambiente pro
fissional, seja no momento do re

crut�ento ou na hora de ganhar
uma promoção.

Um levantamento recente do
IBGE çonfirma o panorama: 71 %
dos 15 mil entrevistados - sen

do 49% brancos e 51 % de outras

etnias - apontaram o mercado
de trabalho como a área-mais in
fluenciada por características de
cor ou raça. Conclusãoreforçada
pela 5a- edição da pesquisa "Per
fil social, racial e de gênero das
500 maiores empresas do Brasil",
realizada junto a 623 mil profis
sionais pelo Instituto Ethos, em

parceria com o Ibope Inteligên
cia. Entre os dados mais repre
sentativos do estudo - divulga
do em novembro do ano passado
-"está o que destaca o número
de negros que ocupam cargos
de direção nas empresas: apenas
5,3%, contra 93,3% de brancos.

Essa" participação dos negros
cresceu, na comparação com os

2,6% apurados na primeira edi

ção da pesquisa, em 2001. Isso,
segundo Paulo Itacarambi, vice

presidente do Ethos, por conta

de um esforço conjunto das em

presas em tratar o assunto com

mais naturalidade. Mas, acres
centa ele, esse esforço precisa ser

ampliado em larga escala:
- A taxa dobrou, mas ain

da é pouco. A dificuldade para
pessoas com deficiência e ho
mossexuais é grande, mas para
os negros é muito maior. E uma

das respostas para isso é serem

os principais atingidos pelo dé
ficit educacional do país. Se já é

complicado entrar no mercado,
imagine chegar a um cargo de

destaque em uma grande empre
sa - diz Itacarambi, ressaltando

que o objetivo da pesquisa não é
verificar se existe desigualdade,

mas sim estimular as organiza
ções a trabalharem melhor o

tema. - Não basta praticar o dis
curso da diversidade, até porque
pode existir desigualdade dentro
dela. O objetivo a perseguir é o

da equidade, ou seja, o da igual
dade de condições,

Idealizador do Instituto de
Cidadania Raízes, que trabalha
com inclusão de jovens em situ

ação de risco, Rubens de Souza
acredita que a democratização
do acesso não tem tanto a ver

com os programas de diversida
de, mas, sim, com o momento de

pleno emprego pelo qual passa o

mercado:
- Diante da oferta de vagas, as

empresas" não estão podendo se

dar ao luxo de serem tão excluden
tes quanto no passado. Mas isso
não significa que os empregadores
venceram a barreira do preconcei
to. Acho, inclusive, que o número
real da pesquisa do IBGE pode
ser maior, já que muita gente não

consegue identificar ou tem ver

ganha de assumir que foi alvo de

discriminação - diz Souza, que é
membro da secretaria de combate
ao racismo do PT-SP.

Formada em estatística, Alex
sandra Silvá, de 34 anos; já viu de

perto como o preconceito pode
se manifestar" no ambiente de

"

trabalho. Há oito meses na área
de marketing estratégico da Ica
tu Seguros, a analista lembra de
um episódio marcante do início
da carreira, quando ainda atuava

como prestadora de serviços em

uma empresa de estatística que
tinha, como cliente, uma gigan
te do mercado de telecom. Ela
se destacava em vários projetos
e, quando surgiu uma chance de

efetivação, foi indicada por al

guns gestores." Mas a pessoa que
seria sua chefe imediata não a

escolheu.
- Depois, uma colega veio

conversar comigo e disse que
eu não tinha sido escolhida por
causa da minha cor. Fiquei mui
to abalada, até mesmo porque
em nenhum momento passou
pela minha cabeça que esse seria
o motivo. O jeito foi sair de lá pou
co tempo depois - diz Alexsan
dra, que, apesar da experiência,
acredita que o preconceito tem

diminuído nas empresas. - Hoje
não só conquistei meu espaço

I,"
"

ranco
FOTOS DIVULGAÇÃO

I/,

Fe6ppe Santana, 26 anos: Jovem consUltor de
.

negócios da MegaMatte conta que teve �uita
dificuldade para conseguir seu primeiro emprego

como tenho certeza de que
sou avaliada apenas pelo lado

profissional. Também tenho
visto mais negros em cargos
estratégicos:

'Acredito na mudança de
mentalidade'

lÉ o caso de Felippe Santa

na, de 26 anos, que trabalha na

rede MegaMatte. Após muita
cl.ifituldade para descolar o pri
meiro emprego, o estudante de

administração - que é negro
e morador de São Gonçalo -

conseguiu uma vaga como

estagiário em uma unidade

própria da empresa, onde co

meçou como forneiro e, pou
co a pouco, chegou a gerente.
Hoje consultor de negócios da
marca, faz parte do seu dia a dia
levantar as necessidades dos

franqueados e ajudá-los a solu
cionar possíveis problemas:

- Fiz bicos como entrega
dor e balconista antes de meu

chefe atual apostar em mim.
O preconceito ainda existe no

meio empresarial, basta ver

a quantidade" de negros em

qualquer escritório. Só acho

que o problema não deve ser

encarado como uma questão
cultural sem solução: Acredito
na mudança de mentalidade.

' ..

* A classificação "negros" inclui 'pretos" e 'pardos"
J.

..
Fonte, Instituto Elhos
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Empresas tempapeis
sodais impoltantes
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oportunidades de desenvolvimento de carreira para todos

Se existe um consenso na dis
cussão sobre a democratiza

ção de acesso a negros e pardos
no mercado de trabalho é o de

que melhorar essa condição não

depende apenas da adoção de

políticas públicas eficazes, princi
palmente no setor educacional. As

empresas têm um importante pa
pel a desempenhar, dizem empre
sários e ativistas. Mas, para isso,
devem ir além de ações pontuais,
adotando políticas consistentes
com metas e ações planejadas.

O'objetivo é reverter outro ce

nário apontado pela pesquisa do'
Ethos: a quantidade de negros em

cargos de chefia cai à medida em

que aumenta a responsabilidade
e o nível de exigência da função.
Hoje, 25,6% dos negros que tra

balham no universo das 500 or

ganizações pesquisadas ocupam
cargos de supervisão. Taxe! que cai

para 13,2% quando o que está em

jogo são cargos de gerência.

Melas e
•

parcerias

- Não sou a favor da criação
de cotas nas empresas porque
acho que o mercado deve ser re

gido por meritocracia e competi
tividade. Mas isso não as exclui da .

responsabilidade de refletir sobre
o assunto. É preciso estabelecer

FOTOS DIVULGAÇÃO

metas e buscar parcerias - diz
Paulo Itacarambi, do Ethos.

Como a que a Federação Brasi

leira dos Bancos (Febraban) estabe
leceu com a Unipalmares - uni

versidade que tem como premissa
a inclusão de afro descendentes

.

-, para facilitar o acesso de alu
nos aos seus programas de estágio .

e trainee. A Michelin, por sua vez,

há oito anos conta com um progra
ma de diversidade que sensibiliza
seus funcionários para a impor
tância da inclusão social, seja de

raça, gênero ou deficiências.
Gerente de Grandes Frotas e

Licitações da Michelin América
do Sul, Thales Gomes,' 57 anos,

pode ser considerado um dos re

flexos desse novo modelo de ges
tão. Ex-oficial do Exército, onde
estudou engenharia elétrica, Go
mes começou na empresa como

vendedor. Até chegar ao cargo
atual, o executivo - que tem pós
graduação em marketing - foi
monitor e gerente de outras áreas .

- Tenho 30 anos de casa e não

me lembro de ter sofrido nenhum

tipo de discriminação. Se já acon

teceu de forma indireta, com insi -

nuações, não percebi. Acho que
a empresa consegue lidar com o

tema com naturalidade - diz o

profissional, que gerencia uma
I i equipe de 20 pessoas.

.

Quem vence o preconceito acaba crescendo mais

Outro ponto importante para
estimular uma mudança de men

talidade é o meio empresarial não

só oferecer cargos, mas capacitar
os profissionais internamente e

proporcionar-lhes oportunidades

de desenvolvimento. Debater a

questão com a equipe, se necessá

rio, também é aconselháveL
- O primeiro passo é iniciar

a discussão em áreas específicas,
onde houver resistência, e depois

expandir progressivamente para
outros setores da empresa. E, cla

ro, fazer uma avaliação transpa
rente dos resultados para corrigir
os rumos - sugere Itacarambi.

Uma vez reduzidos os obs-

táculos do mercado, Rubens de

Souza, do Instituto de Cidadania

Raízes, identifica um fenômeno
interessante entre quem alcança
posições de destaque no Universo
corporativo:

- Como a pessoa sente que
precisa provar que é boa inde

pendentemente da sua condi

ção, a maioria se esforça mais do

que o usual e acaba conseguindo
se sobressair.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cresce a busca pelo "nacker ético'
Após onda de invasões na rede,

instituições apostam na prevenção'

OS ataques recentes de hackers
a sites de. importância para a

estratégia nacional- como os do
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), do Ministério
da Cultura e até da Presidência da

República - reacenderam o aler
ta nas empresas contra os crimes
virtuais. Para combater a ação dos

criminosos, começa, então, a ga
nhar destaque no país a figura do
"hacker ético" (ou white hat ha

ckers, da expressão em inglês).
Os problemas de segurança,

dizem os especialistas, tendem a

tomar nova importância com as

práticas de computação em nuvem

(cloud computing). Um desafio

para as organizações, que têm cada
vez mais segredos de negócios digi
talizados. E uma oportunidade para
os profissionais que, com salários
entre R$ 3 mil e R$ 6 mil, defendem
a proteção de dados privados.

Proteção
Fora das fronteiras brasileiras,

grandes .empresas de tecnologia
já investem pesadamente nesses

profissionais. Recentemente, a

McAfee, fabricante de softwares
antivírus para proteger as .empre
sas de ataques via internet, recru

tou uma equipe de hackers de alto
nível para descobrir formas de in
vadir equipamentos.

- A necessidade de verifica

ção da própria segurança na rede
aumentou muito nestes últimos
anos. O mercado. já percebeu a

importância deste tipo de profis
sional - diz Bruno Salgado Gui

marães' diretor-executivo da Cla
vis Segurança da Informação, que
surgiu dentro do Departamento
de Segurança da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro (UFRJ).

- É necessário garantir a se

gurança não só da página na web,
mas também do cliente. Temos

uma responsabilidade enorme

nas mãos - diz Flávio Osso, dire
tor-executivo da WEBX, site espe
cializado em e-commerce.

O analista de sistemas Diogo

Mascarenhas explica por que foi
contratado pela universidade Uni
suam para atuar como hacker.ético:

- Um aluno hacker pode con

seguir os dados de um professor e

ter atitudes como trocar a própria
nota para não ser reprovado. A

manipulação de informações pas
sa a ser fácil.

O mercado de trabalho para

esses profissionais e maior em

empresas como a Clavis, que tra

balham no setor de segurança
. Virtual. Seu trabalho é verificar a

saúde de sistemas privados e ten

tar prever possíveis golpes na rede.
A empresa também ministra trei
namento para a público em geral.

Formação

Apesar de estar em crescimen

to, o mercado de hackers éticos
está longe .de ter regras estabe
lecidas. Além da graduação em

tecnologia da informação ou in

formática' é recomendável que o

profissional tenha algumas certi

ficações (como a Certified Ethical

Hacker) e cursos como "Testes de
invasão" e 'Auditoria de segurança
em aplicações web".

DIVULGAÇAO

Mas neste setor há uma tolerân
cia consíderávelcorn autodidatas.
Há vários casos de profissionais
sem graduação que ganham tão

bem quanto os que têm formação
acadêmica. Basta ser bom. .

A oport!]nid de
qu,e voce procura

, .

es a aqur

BBREI.T AUPT

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está

selecionando Pessoas com Deficiência (PCD).
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RECU
Back RH seleciona para seus clientes as seguintes vagas. São 200 em aberto.

SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro

Centenário.

SOLDADOR - Desejável vivência com na função.
TORNEIRO MECÂNICO E CNC - Desejável conhecimento na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder.

AlMOXARIFE - Para atuar em Jaraguá do Sul.
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e

limpeza de pátio.
CARPINTEIRO - Para atuar com construção civil.
COSTUREIRA - Para atuar em Corupá, desejável conhecimento na

função.
ENCANADOR - Desejável vivência na função e ensino fundamental
em andamento. '

ENCARREGADO (A) DE COSTURA - Gesejável conhecimento em

todo tipo de máquina de costura
FRESADOR - Desejável vivência na função.
IMPRESSOR OFF SH - Desejável conhecimento na área de im

pressão gráfica, para atuar em Massaranduba.
LEITURISTA (2 vagas) - Para atuar em Guaramirim e Massarandu
ba, possui carteira de habilitação categoria AS,
MARCENEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Centenário.
MOTORISTA - Para atuar em Guaramirim, desejável carteira de ha

bilitação categoria D ou E.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em anda
mento e vivência na função.
PORTEIRO (A) - Para atuar em Jaraguá do' Sul.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na

função.
OPERADOR DE lOGISTICA (EXPEDiÇÃO) - Desejável vivência na

função.
.

OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável vivência na função e conhe
cimento no processo de tratamento ETAfETE.
OPERADOR DE CAIXA - Desejável vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
atuar com calhas.

.

SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável vivência em construção civil.

NO

ANALISTA DE SUPORTE - Desejável ensino superior ou técnico em

sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou

redes de computadores e vivência com montagem de computadores,
formatação e instalação de programas, redes de computadores.
ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecãnica,
ou eletrotécnica ou mecatrônica em andamento.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.
CRONOANAlISTA - Desejável vivência na função.
DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento no sistema Java, Javas-

cript, HTML, ambiente WES, SQL e 00.
.

ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico e NR10, de

sejável vivência na área.
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TElEFONIA - De

sejável vivência na área com veículo próprio.
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA - Atuar em Jaraguá do Sul.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na área.
TÉCNICO DE �EFRIGEAAÇÃO - Formação técnica de refrigeração.

GERENTE COMERCIAL - Atuar em Jaraguá do Sul
VENDEDOR - Desejável vivência na função e disponibilidade para
atuar em horário de shopping.

Pro6ssionais devem

ter graduação em

tecnologia da infonnação
e demais certificados

Confira a listagem completa de waga e se cadastre:
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· APROVISIONADOR _ Desejável vivência na área de

depósito. -

·

AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência' na

função.
ASSISTENTE TÉCNICO - Preferencialmente com

vivência'na área de maquinas e ferramentas.

AUXIliAR DE MANUTENÇÃO - Desejável vivência

na área oe, rnanatenção.
.

·

CONFEITEIRO (a) - Não e necessária experiência
na função.
MECÂNICO'- Para atuar éomo mecânico de veíeu- .

los" PreferenCialmente con} vivência na funç.ão. .

ESHlQUISTA _ Dtsponíbilidade para atuar no bairro

Nereu Ramos.
PADEIRO - Não é necessàna experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com réppsiçáq de FLV

(Frutas, Legumes e Verduras) ou reposição de frios.

(47) 3a76-9700
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836

Centro I Jaraguá do Sul I se

Vagas para ambas os sexos.

ANALISTA DE CONFECÇÃO - Técnico têxtil ou confecção e/ou Superior
em Administração ou Engenharia de produção ou Confecção. Desejável
vivência em todas as máquinas de costura/Cronometragem/ sequência
operacionaV acompanhamento de métodos e tempos/ fechamento e

acompanhamento de itens de controle de produção e qualidade. .

ANALISTA DE VENDAS - Desejável vivência com afendimento ao

cliente, cotações, política de vendas, e margem de lucro.

ASSISTE!'lTE DE MARKETlNG - Curso Superior Completo
ASSISTENTE DE VENDAS - Cursando Superior ou Completo.

. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Para atuar no setor de compras
AUXILIAR DE ENCARREGADO - Técnico têxtil ou confecção e/ou Su

perior em Administração ou Engenharia de prooução ou Confecção.
Desejável vivência em todas as máquinas de costura; Cronometragem!
sequência operacional! acompanhamento de métodos e tempos/ fecha
mento e acompanhamento de itens de controle de produção e qualidade.
CHEFE DE"ENGENHARIA - Técnico têxtil ou moda e/ ou superior em

engenharia ou administração. Desejável conhecimento na área têxtil,
Corei draw, photoshop, noções de costura e modelagem.
COORDENADOR FISCAL- Curso Superior Completo nas áreas afins
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Curso superior
completo na área.

.

ESTAGIO EM COMERCIO EXTERIOR - Desejável ensino superior em

andamento para atuar na cidade de Guaramirim.
ESTÁGIO NA ÁREA DE VENDAS - cursando Técnico em Elétrica,
Mecânica, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda e

Comércio Exterior:
.

ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS - Curso superior em andamento.
RECEPCIONISTA - Desejável ensino médio completo, para atuar com

atendimento ao publica, telefone e rotinas administrativas.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do cómércio.
Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 07h45 às 17h - sem fechar para o almoço.
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Camarotes estão sendo vendidos
Preços variam entre

R$ 250 e R$ 2,5
mil e cada espaço
pode receber
até 40 pessoas

JARAGUÁ DO SUL

DEBORA VOLPI

Já estão sendo comercializados
os camarotes para a Schüt -

zenfest 20ll, que acontece de
6 a 12 de outubro, no Parque de
Eventos. Cada espaço 'tem capa
cidade para receber 40 pessoas
e, no total, são 15 camarotes à

disposição. Interessados podem
optar pela reserva durante todos

os dias de festa, ou somente por
uma data específica. Os preços
são de R$ 250 para um dia, em

6 ou 12 de outubro. Para quem
optar pelo espaço vip nos dias 9

elO, pagaráR$ 350, cada dia. Nos
dias 7,8 e ll, o valor é de R$ 750,
por dia. E, finalmente, para curtir
todos os dias de folia lá de cima
dos camarotes, o custo é de R$

I
�

2,5 mil.

"Já temos três camarotes ven

dídos, A procura está grande,
acho importante porque isso aju
da a resgatar a festa e movimenta
toda a cidade", afirma Jota Sacht,
dono da produtora que venceu a

licitação e ficou responsável pela
comercialízação dos espaços.

Segundo ele, alguns artistas
estão sendo convidados a parti
cipar desta edição. "Estamos ne

gociando com artistas para pres
tigiarem a festa nos camarotes e

o Rafinha, ex- BBB, é um dos que
deve comparecer", revela.

Entre as principais atrações
da Schützenfest está a presença
confirmada da banda Vox 3, que
sobe ao palco no dia 11. Outro

destaque é o grupo Os Monta
nari, que se apresenta no dia 7. E
no dia 11, uma das bandas mais

aguardadas é a Cavalinho.
Para fazer a reserva de um ca

marote' basta entrar em contato

pelo telefone 47 3370 2736. Integrantes da Vox 3 voltam a élIIimar a festa do tiro na edição deste ano

CATÓLICA
Festa dos Calouros

UHIASSELVl/f®AMEG

Jornada de Psicologia
ATAYDE MACHADO

Feijoada na' escola
A Escola Atayde Machado, do bairro Czerniewicz,
promove hoje, a partir das l lh, nas,dependências
da unidade de ensino, almoço com feijoada.
O cartão estã sendo vendido a R$ 13. Haverá
no local venda de bebida e cachorro quente.
A programação inclui apresentação musical,
brinquedos e campeonato de futsal envolvendo
turmas de 90 ano. A Atayde Machado fica
localizada na rua Erwino Bubli�z, 145,'próxirno ao

Pama 1. O evento é aberto a toda comunidade.

" '"

O DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Católica
de Santa CataJ;�na;J.?romove no dia 20 deagosto
uma recepção para os acadêmicos novatos. É a

segunda edição da Festa dos Calouros que acontece

às 20h na LondonPub. Na lista de atrações está
o DJ Paulo Bogliasian, além de Felipe Adriano e

Igor Lima. Veteranos podem adquirir os ingressos
antecipadamente na Cantina do Gomes, sendo
masculino R$ 20, (eminino R$lO e calo�lQS livre,

lnformaçõ�s 'e reservas pelo telefone 3055-0065.

K QUARTA

Biblioteca lechada
Sem atendiment() ao/público d�sdeloinído da seroa:qa, a

BIblioteca Pública Municipal Rui Barbosa seguirá fecnada
até quarta-feira, dia 10. O período foi prorrogado porque há
necessidade de mais tempo para a equipe de 11 servidores

municipais concluir o inventário e a aplicação de fitas

eletromagnéticas em cerca de 40 mil livros que compõem o

acervo. Permanecem os serviços de-renovação das datas de

devolução e reservas pela web, além da disponibilização
(la caixa de toleta para devoluções.

.

o Centro tJniversitádo Católica de
!, ,.,.!

Santa Catarina abrirá processo séletívo
de funcionários para o 'preenchimento
de duas vagas para a função auxiliar de

_ registros. As inscrições podem ser feitas
até o dia 11 de agosto, no horário das 8h
às 12h e. das l4h às 17h. Informações pelo
telefone 3275-8227 ou www.catolícasc.

'

org.DrIedntâto / trabalheconoscc"

O curso de Psicologia do grupo Uniasselvi/ Fameg
promoverá de 8 a 12 de agosto a 2a Jornada de
Psicologia. O destaque do evento, organizado pelos
alunos das turmas do sexto, oitavo e décimo semestres,
fica para a terça-feira, dia 9, quando o Hemosc de Joinville
conscientizará os participantes sobre a importância da

doação 'de medula óssea, havendo, inclusive, captação
de doadores. O evento é aberto à comunidade.

Inscrições custam R$ 15 (para participação nas cinco
noites) .� podem ser feitas lia local e horário do evento.

SELETIVO

. Vagas para auxiliar
OH MJi�IRELLES

Aniversário do patrono
A Semana,Vítor' MeireJles �Gontece dias 16, 17, 18 e 19 de
agosto, em homenagem ao aniversário do patrono da,
escola municipal. Na programação do evento está uma

•

êxposição sobre a biografia deVítor Meirelles para todos
os alunos e também para a comunidade, sendo que os

alunos e professores estarão concorrendo no 10 Concurso .

"SemanaVítor Meirelles" com modalidades referentes à
caricatura do patrono, paródia, poesia e acróstico sobre,
Víton MeireHes. A prefníáçãó será dia 19 de agosto.

'
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PONTO DE VISTA

Esta semana, embora o repertório
de ocorrências na área política me

possibilitasse, mais uma vez, discorrer
sobre vários assuntos, os quais inega
velmente se aproximariam da temáti
ca da falta de ética, corrupção" inércia

governamental no trato de assuntos
de interesse da sociedade, etc., elegi o

tema 'empreendedorismo, seja para
'dar um tempo' e respirar um pouco,
seja também para enaltecer e elevar ao

padrão justo, desta que é uma qualida
de presente na nossa comunidade no

particular, assim como no povo brasi
leíro, de modo geral.

Todos nós sabemos que na região
estamos cercados de casos de pessoas
de sucesso que, desenvolvendo um es

pírito empreendedor, transformaram
sonhos em realidade, gerando rique
zas, seja do ponto de vista' humano,
como também no aspecto material.

Foi-se o tempo em que se as

sociava o fato de que a capacidade
empreendedora era fruto de uma

herança genética. Não há como re

lacionar, por óbvio, que um pai (ou
mãe) empreendedor, transmita, via

carga genética, esta característica aos

seus filhos. Ninguém nasce empreen
dedor: Por certo o que o�orre é que

IBOP6'
.

CONFIRMA:

c S EH
tais e dos empregados. É uma falácia

imaginar que o aparente sossego e

segurança propiciados por um salá
rio fixo garantido no final do mês se

suplantam ao ânimo que serve de
motor para um empreendedor que,
na maioria das vezes, trabalha muito

. mais do que oito horas diárias, assim
como muito mais do que cinco -dias
por semana e os dias úteis de um mês.
Basta fazer uma pesquisa com os em

preendedores da região, se possível,
acompanhando-os diariamente nas

suas atividades, que teremos a cons

tatação do que aqui se afirma.
Portanto, serão bem vindas todas

as ações engendradas pela sociedade,
assim como também pelo governo,
em todas as suas esferas de atuação,
as quais estimulem e propiciem o

desenvolvimento do empreendedor
(bem sucedido), já que este é uma

pessoa com características de perso
nalidade e de talento que preenchem
um padrão positivo de comporta
mento' e que o leva a gerar ações de
tal forma que o resultado é o sucesso

(pessoal e coletivo), transformando
sonhos (pessoais e coletivos), em re

alidade. Viva o empreendedorismo, a

ética, a educação e o trabalho!

DO LEITOR

A,EN R I
1'\

LE

o contato com a família, escola, tra

balho, amigos e sociedade, favorece
o desenvolvimento de alguns talen
tos e características ínsitas à perso
nalidade, fazendo com que cresçam
determinados aspectos, assim como

sejam bloqueados e freados outros.

Isto acontece ao longo da vida, não
raras vezes por simples obra do acaso,
e as adversidades enfrentadas con

tribuem de maneira decisiva para o

amadurecimento e forja com que são
moldados os empreendedores.

. Empreendedorismo é resultado
de uma conjugação de fatores, sendo

que a, existência de um talento pré
vio, força e motivação para o traba
lho, bem como' capacidade de visão
e criatividade, aliado a uma dose de
reserva financeira pessoal (a qual ine
xistindo pode ser suprida com a cap
tação externa), por certo que auxiliam
em muito na criação de um ambiente
favorável ao empreendedor.

Ser empreendedor significa consi
derar que, em sendo seu próprio pa
trão, deve-se levar em consideração
as constantes mudanças a ,que se fica

exposto, assumindo riscos e respon
sabilidades e se sujeitar à pressão da

.

sociedade, dos órgãos governamen-

L

A nalis.emos �or esta ótica: a energia�e�tal �ode atín
.clgir dirnensoes que nem pensamos exístír,Vejamos as

sim, agimos fisicamente, e em pensamento que se tra

duz em energia que irradia pelo corpo e saindo desse
se expande em volta do ser pensante. Ocorre que uma

multidão de pessoas podecriar um manto energético
circundando toda a cidade, nesse ambiente as energias
mentais de uma cidade se misturam em afins. As ener

gias emanadas de processos mentais voltados ao bem,
tende a, subir atmosferas mais altas por ser mais leve e

se aliar a bons fluidos que emanam de todo planeta. As

energias processadas pela mente ao mal, por ser mais
densa, pouco flutua e logo se alia a onda mental voltada
com mesma vibraçãó em tomo do planeta.

O que isso representa? Muita coisa, Iaraguá do Sul
também se reveste dessas energias, ainda mais por ser

um grande vale concentra mais fortemente as energias
mentais dos seus moradores. Ser arrogante, emitir pen
samentos de cólera, raiva, ódio, ciúmes, inveja, egoísmo,
orgulho, preconceituoso, tudo isso provoca uma emissão
de energias densas que voltam doenças e mais violência.

Por outro lado, as campanhas pacíficas, os bons

pensamentos, o respeito ao próximo, a tolerância,
atender bem as pessoas sem olhar a quem, orar, for
ma um campo benefícios para a comunidade e fornece
mais saúde mental para quem processa bons pensa
mentos de si e dos outros. Ninguém vence uma ação
mal com outra igual, o mal só é vencido pelo bem. Pen
semos em fazer o bem, em amar o próximo e veremos

como nossas vidas mudam para melhor, ninguém é
realmente feliz com ódio no coração. A cidade merece
bons pensamentos e atitudes.

Edson Gomes, servidor público

PEtA. ,I/a VEZ,
A MAIS OUVIOA.
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2 Dormitórios
"

Sala de{Estar/Tv/Jaritar .

Cozioba\
Sacada com Churrasqueira
Área de Serviço

. '"
.

'.

Infraestrutura para ar
.

condicionado "Tjpo Split"
Hidrômetros Individuais
Medidor de Gás Individual

Rua Carlos Zemke
esq. Nilson Treib

Jaraguá do Sul - se

Comercialização: 7

W

SALDO FINANCIAMENTO BANCAR,O•

LEIER
IMÓVEIS

.......
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FIM DE SEMANA, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2011 I IMÓVEIS I 3

os MIIIIOIIS IMónlS
roei IIICOllra AOIII'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698

02 safa do e�!ar
02. sala de jaf.'.ar
02 cozlr.Il3S
02.cOIla
02h.lím�Im
02 la�an®ria
02 sacada
01 despaNW-
01 piscina
821a de lasl!!.
i'orHo eletrilOico
blllr!ur�
04 >l3U(lS de oaf"aúem
fIenlfll'Osto Al',or36'a

APARTAMENTOS ------------------
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Rua Guilherm� Danoker, 161 ,,- Sala 3
..........

�.., •

I

(Esquina cp�.,R�,a Marina F,rut�os"o)
- ;:.

Centro -:t�f'!�B�á,:�o���tiõ��
UE: 3372.1616

Plantão: 47 9107.1988
Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

'"

Cobertura duplex com fino acabamento,
contendo 2 suítes (sendo 1 cf closet e

banheira) + i dormitório, 3 ambientes de sala,
cozinha integrada, sacada cf churrasqueira

- fechada em vidro, bwc social, lavanderia,
salão de festas privativo e 2 vagas de

garagem,Apartamento com piso porcelanato,
rebaixos em gesso e todo mobiliado sob

medida. Consulte-nos!

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

de estar/jantar, cozinha integrada,
sacada c/ churrasqueira, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem. Sol

da Manhã. R$ 290.000,00

CÓD .. 240 . Localizada em rua tranquila, próx
a Carinhoso. Possui tsulte, '2 quartos, sala em

2 ambientes, bwc social, cozinha, área de festas
c/ churrasqueira, fogão a renha e bwc, lavanderia,

depósito, pomar e garagem para 2 carros,

RS 290.000,00 - FINANCIÁVEL

RESID. AMARANTHUS· 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 hidra, 2 dormitórios, ótima distribukão e

acabamento, 2 vagas de garagem e

Box individual. RS 540.000,00

CÓD. 209 . Imóvel com ótimo acabamento,
situada em rua tranquila no Amizade, Possui 1

,

suite. 2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha
sob medida, escritório, área de festas c/

churrasqueira e bwc, espaco pi piscina e 2

vagas de garagem,Quartos e sala possuem
chmattzacào. R$ 295.000,00· FINANCIÁVEL

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRRO VILA NOVA
R$140 mil - Financiável

próx. ao Acarai, possui linda vista da cidade e

excelente acabamento, Contém 2 suites (sendo
1 master), 1 dormit., ambientes integrados,
iluminação natural, espaço para piscina e

arquitetura moderna. RS 700.000,00

TERRENO RESIDENCIAL
CÓD. 005 - OPORTUNIDADE!

Terreno com linda vista, rua asfaltada e sem

saída, local tranquilo e pronto para construir.
Contém área de 450m2• R$ 95.000,00

CÓD. 247 . Imóvel bem localizado prox. ao

Mercado Alexandre, Terreno com área de 468m2
e area construida de 150m2, Possui 1 suite, 2

quartos, sala de estar/jantar, cozínha-sob medida,
bwc social, área de destas c/ çhurrasqueira,
quarto de hospedes cl bwc, área de-servíco,

depósito e garagem, RS 340,0(J'0,00

CASA-BARRA
CÓD. 149- Imóvel com excelente acabamento,

_
contendo 1 suíte master, 2 quartos, escritório, sala de
estar, cozinha, 3 banheiros, área de servlco, g?ragem

p/2 carros, Amplo terreno com át(ade 4(30m2 em

lugar tranquilo. Próx. ao SupermJ��eithaupt'Área
construída de 210m2. RS'360.()OO,00

CHÁCARA EM CONDOMíNIO
CÓO. 157 - Condomínio Nascente
das Águas, chácara com área de
20.735,70m2• Escriturada, água

corrente, ótima área plana LINDA
. VISTA E APENAS 10 KM DO CENTRO

DA CIDADE. R$ "'8.000,00', .','
... ,-'o ,: ."-'
._ 'I'"" _

TERRENO - AMIZADE
Excelente terreno de esquína, contendo

600m2. Ótimo para moradia ou construção de
edificio. Localizado prox. a Arsepum.

RS 250.000,09"� aceita permuta
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Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendi.mentos.com

VILLENUEVE
RESIDE CE
-CENTRO

.12 Pavimentos
·2Torres
• 2 Apartamentos por Andar
• 4Suítes
• 4 Vagas de Garagem
• 515,12m2 de Área Total

UM EMPREENDIMENTO ÚNICO
E EXCLUSIVO COMO VOCÊ, NA

MELHOR LOCAUZACÃO
DA CIDADE!

CASA - ALTO PADRÃO
CÓO.205 - Imóvel com acabamento

diferenciado, para quem gosta de exclusividade
e conforto. Amplo terreno com 675m2, localizada
em região nobre do Jaraguá Esquerdo, possui

310m2 de área construída Contendo 1 suite
master, 3 dormitórios, estar com lareira, sala

de leitura, ampla cozinha, sala de jantar, sala de
home theater, jardim decorado,.linda área de

festas integrada com piscina e garagem
para 3 carros. R$ 595.000,00

IMÓVEL COMERCIAL- CENTRO
OPORTUNIDADE

CÓD. 146 - Localizado próx.
ao Colégio Jangada, possui terreno

com 491m2 e área construída de
196m2.RS 360�OOO,OO

o edifício oferece 7 pavimentos, elevador,
hall de entrada' decorado, espaço gourmet
mobiliado, além da excelente localização

no Centro da cidade. Apartamentos
contendo 1 suíte + 1 ou 2 dormit.,

ampla sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, bwc social, lavanderia c/

sacada e 1 vaga de garagem. Contam com

acabamento em gesso e massa corrida,
piso porcelanatto e preparação para Ar

Cond. tipo Split. A partir de R$190.000,00
(Entrada + Financ. Bancário)

REStD. MAGNÓ
CENTRO

coo. 239 - Edifício conta com 7
pavimentos, elevador, salão de festas e

ótima localização próx. ao Shopping. Apto
conta com 135m2 de área total e possui
1 suite + 1 quarto, sala em 2 ambientes,

sacada, cozinha mobiliada, bwc social, área
de serviço e 1 vaga de garagem.

R$190.000,OO

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 serviço e 2 vagas de garagem. Sol da
manhã Edifício com otima localização,
7 pavimentos, elevador, hall de entrada
decorado, área de festas e playground.

R$ 260.000,00 - Financiável

TERRaJOCOMIRESIDENCIAL
, .. ()PQRTUNIDADE

RES. BADEN BADEN • NOVO
Edifício conta com ótimo acabamento e Iocalizacão,

próx. a Prefeitura Os aptos possuem 1 suíte
+ 2 dorm. ou 2 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro social, churrasqueira ínterna e 1 vaga
de garagem. Todos os apartamentos oferecem
espera pI ar Split e com píso porcelanato. Rua

sem saída, tranquila e pavimentada. A partir
de R$140.000,OO· FINANCIÁVEL

Imóvel com área de 1.007m2,
de esquina, prox. a Marisol.
Terreno plano, pronto para
construir, ótima localizacão,
ideal para prédio ou galpão.

RS 370.000,00

RES. CHAMPAGNAT
PRONTO PI MORAR

Edifício oferece 7 pavimentos, elevador, hall de
entrada decorado, espaço gourmet mobiliado,

área de lazer com piscina, excelente
acabamento e localização privilegiada
no início do Champagnat, no Amizade.

Apartamentos contendo 1 suíte + 2 dormit.,
sala de estar/jantar, cozinha integrada,
sacada cf churrasqueira, bwc social,

lavanderia e 2 vagas de garagem. Possuem
acabamento em massa corrida e gesso, piso
porcelanato, tubulação pi água quente, ar conel.

tipo Split e isolamento acústico. A partir de
R$ 269.00,00 (Entrada + Financ. Bancário)

Prédio conta com 12 pavimentos,
2 elevadores, área de festas e otima
localização. Apartamentos possuem

2 quartos, sala de estar/jantar, sacada,
banheiro social, cozinha, área de

serviço e 1 vaga de garagem.
De R$150.000,OO

Por R$120.000,00 • FINANCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Cen_!ro - Jaraguá do Sul - SC

Na-Itaivat:l,.p atendimento agora
é mais do que personalizado. -

'.'

A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,
cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:
a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS e LANÇAMENTOS.
Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área,
contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

Ref. 4830 - Residencial Allegro - 02 Ref. 4963 - Dolce Vitta Residence -

Ref. 4719 - Residencial Gneipel- Suíte Ref. 4876 - Residencial Vale da Lua - 02Ref. 4959 - Edifício Ilha da Galé - Suíte cobertura d suíte máster - terraçoRef. 4829 - Residencial Terra Florae - 02 + 02 dorm - Área privativa: 101 ,25m2 dorm - Área privativa: 52,50m2 - A partir diferenciado - Área privativa: 232,00m2 + 01 dorm - Área privativa: 75,90m2 - A dorm - Área privativa: 60,36m2 - Adorm - Área privativa: 69,63m2 - A partir - A partir de R$225.000,00 - ÚLTIMA de R$11 0.000,00 - PRONTO PARA
- A partir de R$430.000,00 ENTREGA partir de R$140.000,00 - PRONTO PARA partir de R$130.000,00 - ENTREGA� de R$127.000,00 - ÚLTIMAS UNIDADES UNIDADE! MORAR
FEVEREIRO/2012 MORAR MARÇO/2012> ��. -

�
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�
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�
�
�
�
�
�
>
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�
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Ref. 4996 - Residencial Bettoni - 02 Ref. 4909 - Residencial Saint Tropez - 01 Ref. 4894 - Edifício Quatro Ilhas - Suíte Ref. 4658 - Residencial Grand Life - SuíteRef. 4783 - Residencial Gamaliel - 02 dorm - Área privativa: 67,50m2 - A partir + 02 dorm - Área privativa: 99,85m2 - A Ref. 4903 - Edifício Lancaster - 02 dorm + 02 dorm - Área privativa: 111 ,32m2 - Adorm - Área privativa: 72,1 Om2 - A partir dorm - Área privativa: 61 ,35m2 - A partir de R$130.000,00 - PRONTO PARA partir de R$250.000,00 - PRONTO PARA
- Área privativa: 115,65m2 - A partir de partir de R$240.000,00 - 02 ÚLTIMASde. R$170.000,00 - CENTRO de R$120.000,00 - A PARTIR DE 120MIL

MORAR MORAR R$169.000,00 - PRONTO PARA MORAR UNIDADES
�

t<.
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Ref. 4818 - Residenciallmperialis - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
63;69m2 - A partir de R$179.000,00-
ENTREGA MAIO/2012

Ref. 4822 - Residencial Gracilis - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
74,68m2 - A partir de R$185.000,00-
ENTREGA JUNHO/2012

Ref. 4874 - Residencial Elegans - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
74,68 - A partir de R$215.750,00-
CENTRO

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

PRÉ LANÇAMENTO!

Ref. 4862 - Residencial Piemont - 01

apto por andar - 03 suítes - Área
privativa: 259,81 m2 - A partir de
R$2.700.000,00 - CENTRO

Ref. 4993 - Villeneuve Residence - suíte
master + 03 suítes - Área privativa:
271,41 m2 - A partir de R$1.100.000,00-
PRONTO PARA MORAR

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

Ref. 4870 - Residencial Meliah - 02 dorm
- Área privativa: 51 ,OOm2 - A partir de
R$120.900,00 - ENTREGA NOVEM
BRO/2013

Ref. 4975 - Residencial Cristal - Suíte
+ 01 dorm - Área privativa: 88,90m2
- A partir de R$175.000,00 - OBRAS
INICIAM EM JULHO/2011

•
I

ANDRESSA DALMARCO
A R C OFFICE

(47) 997200191Ref. 4987 - Residencial Galaxy - suíte +

02 dorm - Área privativa: 115,74m2 - A

partir de R$269.500,00 - PRÉ LANÇA
MENTO!

Ref. 4945 - Residencial Dubai - suíte +

02 dorm - Área privativa: 125,72m2 - A

partir de R$360.000,00 - CENTRO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 4871 - Centro - Ed. Jardim
de Monet - 04 suítes - Área priva
tiva: 244,00m2 - R$1.200.000,00

Ref. 4889 -Ilha da Figueira - Ed.

Figueira - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 89,07m2 - R$265.000,00

Ref. 4746 - Vi a Baependi - Ed.
Walter Bartel- suíte + 02 dorm
- Área privativa: 11 0,00m2 -

R$190.000,00

Ref. 4949 - Barra do Rio Cerro -

Res. Cezanne - 03 dorm - Área
privativa: 65,82m2 - R$125.000,00

Ref. 4878 - Pirraças - Ed. Cida
Uller - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 198,80m2 - R·$450.000,00

Ref. 4981 - Centro - Ed. Ama
ranthus - 100% novo - suíte + 02
dorm - Área privativa: 183,53m2
- R$640.000,00

Ref. 4855 - Centro - Cond. Res.
Arezzo - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 146,35m2 - R$260.000,00

Ref. 4906 - Barra Rio Molha - Res.
Orion - 02 dorm - Área privativa:
75,61m2 - R$165.oo0,00

Ref. 4971 - Centro - Ed. Dianthus
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
122,98m2 - R$380.000,00

Ref. 4934 - Centro - Res. Agata
- Suíte máster + 02 dorm - Área
privativa: 99,52m2 - R$250.000,00

Ref. 4905 - Vila Baependi - Apto -

02 dorm - Área privativa: 50,82m2
- R$155.oo0,00

Ref. 4885 - Vila Nova - Res.
Jardim das Mercedes - 02
dorm - Área privativa: 51,42m2 -

R$115.000,00

Ref. 4994 - Vila Baependi -

Waldemito Bartel - suíte + 02
dorm - Área privativa: 80,oom2 -

R$190.000,00

Ref. 4970 - Amizade - Res. Ami
zade - 02 dorm - Área privativa:
58,35m2 - R$11 0.000,00

Ref. 4765 - Amizade - Mont
Vermont - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 140,00m2 - R$220.000,00

,

iii
Ref. 4930 - Vila Nova - Ed. Capri II
- suíte + 02 dorm - Área privativa:
115,00m� - R$330�000,00

Ref. 4922 - Czerniewicz= Res.
Jaeser II - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 11 0,56m2 - R$215.0oo,00

Ref. 4989 - Vila Nova - Ed. Vila
Nova - 03 dorm - Área privativa:
78,04m,2 R$130.000,00

Ref. 4961 - Nereu Ramos - Res.

Hausgarten - aptos na planta - 02
dorm - Área privativa: 49,oom2 -

R$97.970,00

Ref. 4888'- Centro -·Ed.
Christiane Monique - suita+ 02
dorm - Área privativa: 188,11 m2 -

R$280.000,OO

Ref. 4868 - Centro - Ed: Ruth
Braun - suíte + 02 dorrn - Área
privative: 100,09m2 - R$320.0oo,00

Ref. 4954 - Centro - Res. Gaia -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
84,04m2 - R$198.000,00

Ref. 4990 - Vila Lalau - Ed. Filadel

phia - 02 dor';' - Área privativa:
58,94m2 - R$130.060,00

Ref. 4968 - Barra Rio Molha -

Apto - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 95,53m2 - R$300.000,00

Ref. 4972 - Nova Brasília - Ed.
Vieiras - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 90,oom2 - R$210.0oo,00

Ref. 4957 - Ilha da Figueira - Res.

Village - aptos na planta - suíte
+01 dorm - Área privativa:
59,00m2 - R$130.0oo,00

Ref. 4962 - Centro - Ed. Florença
- Cobertura - suíte mester + 02
dorm - Área privativa: 306,59m2 -

R$840.000,QO

Ref. 4733 - Centro - Ed. Monte
Cario - 03 suítes sendo uma

máster - Área privativa: 353,26 -

R$520.000,OO

Ref. 4706 - Centro - Apto de alto
padrão - suíte cJ closet cJ hidro e

sacada + 02 suítes - Área priva
tiva: 262,50m2 - R$650.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OF'FICE'

(47) 9972 0019·

.
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Centro - Jaraguá do Sul - SC

Ref. 2380 - Centro - terreno com

erciai de esquina - Área terreno:

435,OOm2 - R$1.250.000,00

Ref. 2375 - Nova Brasilia - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 600,OOm2 -

R$230.000,00

Ref. 2243 - Vila Baependi - terreno

próximo a Marisol - ideal para
prédio - Área terreno: 453,00m2 -

R$177.000,00

Ref. 2342 - Três Rios do Sul-lotea
mento residencial com vários lotes
- Área terreno: 378,OOm2 - A partir
de R$85.000,00

-

Ref. 2364 - Tlfa Martins - ter

reno residencial - Área terreno:

420,OOm2 - R$68.000,00

Ref. 2377 '- Centro - terreno

comercial- Área terreno: 481,30m2
- R$820.000,00

.. ;

Ref. 2360 - Nova Brasflia - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 480,00m2 -

R$280.000,00

Ref. 2368 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$165.000,OO

Ref. 2295 - Amizade - Lot. Ville de
Lyon - vários lotes - Área terreno:

329,74m2 -A partir de R$90.000,OO

Ref. 2277 - Corupá - Terreno plano
pronto para construir - Área ter

reno: 396,50m2 - R$58.000,O

Ref. 2293 - Centenário - ter

reno comercial - Área terreno:

1.200,OOm2 - R$660.000,00

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno residencial - Área terreno:

451 ,02m2 - R$268.000,OO

Ref. 2373 - Amizade - Lot. Champs
Elysee - terreno residencial - Área
terreno: 457,02m2 -R$160.000,OO

Ref. 2964 - Nereu Ramos - Lot.
Demathe - terrenos residenciais -

Área terreno: 366,33m2 - A partir de
R$69.000,00

.

Ref. 2372 - Amizade - Lot. Champs
Elysee - terreno residencial- Área
terreno: 360,OOm2 - R$150.000,OO

Ref. 2367 - Centro - terreno central
ideal para prédio - Área terreno:

558,60m2 - R$450.000,00

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial - Área terreno: 400m2 -

R$200.000,OO

Ref. 2110 - Amizade - Lot. Munique
- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$105.000,OO

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,OOm2 - A partir 'de
R$75.000,OO

Ref. 2336 - Água Verde - ter

reno todo murado - Área terreno:

592,OOm2 R$160.000,OO

Ref. 2202 - Vila Rau - terreno

comercial ideal para prédio - Área
terreno: 885,76m2 - R$405.000,OO

Ref. 2307 - Amizade - Lot. Charn

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98m2 - R$190.000,OO

Ref. 2264 - Amizade - Lot. Blumen

garten II - terreno residencial - Área
terreno: 334, 13m2 - R$96.000,00

Ref. 2150 - Três Rios do Norte -

terrenos residenciais - vários lotes
- Área terreno: 312,OOm2 - A partir
de R$61.000,OO

Ref. 2370 - Santa Luzia - terreno

com 7.814,50m2 - Área terreno:
7.514,50m2 - R$240.000,OO

-

Ref.2324 - Centro - terreno de

esquina central para prédio - Rua
Marina Frutuoso - Área terreno:

474,25m2 - R$350.000,OO

Ref. 2283 - Nova Brasília - terreno

próximo ao Arena c/ projeto de

prédio aprovado - Área terreno:

450,OOm2 - R$180.000,OO

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central - Área terreno -

358, 13m2 - R$95.000,OO

Ref. 2356 - Amizade - terrenos
residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,OOm2 - A partir de
R$79.000,OO

••
ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 9972 OQ19
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Ref. 7137 - Vila Lénzi - Casa alv. -

01 suíte máster + 02 suítes - Área
imóvel: 333m2 - R$855.ooo,OO

- res lOS o ul
Casa alv. - suíte cf closet + 02
dorm - Área imóvel: 155,OOm2 -

R$340.000,OO

Ref. 7057 - Três Rios do Sul- Casa
- suíte + 02 dorm - Área imóvel:

107,93m2 - R$220.ooo,OO

Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2 - R$149.ooo,OO

Ref. 7122 - Amiza e - Lot. Charn

pagnat - Alto padrão - suíte + 02
demi suítes - Área imóvel: 458,94
- R$1.900.ooo,OO

e .
- Amizade - Casá t�tal-

mente nova - Suíte cf closet - 02
demi suítes - Área imóvel: 213,75m2
- R$570.000,OO

Ref. 7158 - Amizade - Casa alv. -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
106,OOm2 - R$295.000,OO

Ref. 7160 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2
- R$220.000,OO

Ref. 7071 - Estrada Nova - Casa
- 03 dorm - Área imóvel: 80,OOm2 -

R$110.ooo,OO

Ref. 6679 - Corupá - casa comercial
com terreno de 9.490,OOm2 - Área
imóvel: 600,OOm2 - R$1.500.000,OO

Ref. 6727 - Amizade - Casa alv. -

Lot. Blumengarten II - suíte + 02
dorm -Área imóvel: 137,52m2-
R$269.000,OO

Ref. 6554 - Vila Rau - Sobrado

geminado - suíte máster + 02
dorm - Área imóvel: 143,OOm2 -

R$215.000,OO

Ref. 7049 - Três Rios do Norte -

Casa geminada - 02 dorm - Área
imóvel: 72,43m2 - R$129.000,OO

li, '-', ..,i', "' .. , �,,*: .�'Iff.:
- '�"', "':. .

{ e;

Ref. 6680 - Vila Lenzi - ideal para
prédio - próx. Arena com ter

reno de 1.600,OOm2 - Área imóvel:
156,OOm2 - R$880.000,OO

Ref. 7110 - Nova Brasília - éasa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
132,OOm2 - R$260.000,OO

Ref. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área imóvel:

89,33m2 - R$168.000,OO

Ref. 7087 - Ilha da Figueira - Casa

geminada - 02 dorm - Área imóvel:
47,40m2 - R$124.000,OO

Ref. 6695 - Amizade - Alto padrão
- 03 suítes cf closet - Área imóvel:
300,OOm2 - R$850.000,OO

Ref. 6718 - Vila Baependi - Casa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
280,OOm2 - R$450.000,OO

Ref. 7151 - Amizade - Casa alv.
- suíte + 02 dorm - Área imóvel:
124,92m2 - R$239.000,OO

Ref. 6714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,OOm2 -

R$153.000,OO

Ref. 7171 - Três Rios do Norte
- Casa Lot. Paineiras - 02
dorm - Área imóvel: 66,85m2 -

R$148.000,OO

Ref. 6298 - Amizade - suíte cf
closet + 02 dorm - Área privativa:
283,13m2 - R$750.000,OO

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 117,65m2 - R$440.000,OO

Ref. 7159 - Chico de Paula - Casa
alv. - 03 dorm - Área imóvel:
137,50m2 - R$235.000,OO

Ref. 7168 - Ilha da Figueira - Casa
alv. - 02 dorm - Área imóvel:
140,OOm2 - R$150.000,OO

Ref. 7176 - Centro - Casa comercial
na Rua Marechal Deodoro - Área
imóvel: 150,OOm2 - R$950.000,OO

ANDRESSA DALMARCO

A R C o F F. I C E

(47) 9972 0019·
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Ref. 7117 - Barra do Rio Cerro
suíte c/ closet + 02 dorm - Área
privativa: 330,00m2 - R$680.000,00

Ref. 7136 - Barra do Rio Cerro
suíte + 02 dorm - Área imóvel:
188,27 - R$378.000,00

Ref. 7082 - Jaraguá Esquerdo - 4 '.

suítes sendo 3 com closet - Área
imóvel: 485,18m2 - R$1.200.000,00

Ref. 7128 - Jaraguá Esquerdo - 03
dorm - Área imóvel: 150,00m2-
R$290.000,00

Ref. 7038 - Schroeder - Galpão
industrial- Área imóvel: 750,00m2 -

R$1.500.000,00

Ref. 6333- Amizade - Lót.

Champagnat - suíte + 02 dorm -

288,00m2 - R$590.000,00

Ref. 7183 - Nova Brasília - 03
dorm - com terreno de aprox.
500,00m2 - Área imóvel: 110,00m2-
R$350.000,00

Ref. 7170 - Centro - ponto com

erciai próx. ao Besc - Área imóvel:
190,00m2 R$580.000,00

Ref. 7161 - Chico de Paula - 03
dorm - Área imóvel: 100,00m2-
R$87.000,00

Ref. 7178 - João pessoa - 01 suíte
com closet + 02 dorm - Área im
óvel: 330,00m2 - R$795.000,00

Ref. 7043 - Czerniewicz - suíte +

02 dorm - Área imóvel: 140,00m2-
R$330.000,00

B-690 - Água Verde - Casa Alve
naria - 03 dorm - R$950,00

Ref. 6698 - Czerniewicz - suíte +

03 dor - Área imóvel: 168, 12m2 -

R$275.000,00

Ref. 7127 - Vila lalau - Galpão
comercial- Área imóvel: 295,00m2 -

R$386.000,00

A-624 - Centro - Apartamento - 02
dorm - R$660,00 + cond.

Ref. 6683 - Amizade - Lot. Bela Vis
ta - suíte + 03 dorm - Área imóvel:
295,81m2 - R$470.000,00

Ref. 7188 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Aceita apto com

03 dorm - Área imóvel: 131 ,25m2
- R$240.000,00

Ref. 7179 - Barra do Rio Cerro - 01
suíte + 01 dorm - Área imóvel:
190,69m2 - R$265.000,00

Ref. 7089 - Água Verde - Galpão
comercial-Área imóvel: 374,00m2-
R$450.000,00

A-646 - Vila Rau - Apartamento - 2
dorm. - R$700,00 + cond.

Ref. 7162 - Centro - Casa comer

ciai na Rua Marina fr:utuoso '_ Área
imóvel: 130,OOm2 - R$430.000,00

Ref. 7190 - Amizade - suíte master
+ suíte + 02 dorm - Área imóvel:
300m2 - R$620.000,00

Ref. 71'44 - Vila Lenzi "7" 02
dorm - Área imóvel: 120,OOm2 -

R$190.000,00

Ref. 7084 - Água Verde - Galpão
comercial - Área imóvel: 737,20m2 -

R$770.000,00
.

A-659 - Vila Rau - Apartamento - 2
dorm- R$430,00

Ref. 7185 - Nova Brasília - 02
dorm - Área imóvel: 185m2 -

R$350.000,00

Ref. 7140 - Barra do Sul- 01 suíte
+ 03 dorm - Área imóvel: 170,00m2
- R$130.000,00

Ref. 7142 - Guaramirim - Gal
pão comercial - Área imóvel
:1.150,00m2- R$990.000,00

•

ANDRESSA ,DALMARCO
A R C OFFICE

(47) 99720019
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Area Indl!strial; Saída para SC413 e
BR280; Area para recreativa; Lotes
Industriais; Acesso asfaltado; Rede

elétrica; 3000 M2, R$260 MIL - COO 85

Suíte+3 dorrnz Vagas de garagem.
Excelente padrão de residência,

localização privilegiada, rua sem saída.
Piscina e área c!1l festas - COO 184

.f.

Sobrado com área construída de
220m2, suite + 2 dormitórios, ãrea

de festas, 2 vagas de garagem. Otimo
acabamento - R$440 MIL - COO 187

Apto 4 suítes,
4 vagas de
garagem,
piscina

aquecida,
Salão de,

"

festas com
,

,

churrasqueira,
sauna,

heliponto -

Localização
Privilegiada
- COO 269

Excepcional Casa Com 350M2 De
Area Construída E Terreno Com
5.930W, Garagem Para 8 Vagas
De Garagem, Piscina, Quadra De

Esportes, Quiosque, Toda Murada,
Com Muita Privacidade-Cod 335

Loteamento Com Infraestrutura
Completa E Asfalto, Area De 378 M2.

- R$58.000,00 - Cod 360

Apto Com Suíte Mais 1 Dormitório,
Sacada Com Churrasqueira E Uma

Vaga De Garagem, Próximo Ao
Centro- R$147 Mil - Cod 468

Sobrado Comercial - Piso
Superior: Apto Suíte+2 Dorm;

Piso Inferior: 2 Salas Comerciais.
Anexo Casa Cornercial.Otírno Para

Investidor - Cod 501

Casa Suíte + 2 Dorm - Área Construida
190,OM�, Com Total De 385,0 M2,

Piscina, Area De Festas, 2 Vegas De
Garagem - R$360 Mil- Cod 743

Res Vieiras - Apartamento CQm Suíte
Mais 2 Dormitórios, Com Otima

Localização.lmóvel Novo E Pronto
Para Morar - 190 Mil - Cod 744

�mpla Casa De Alvenaria, Com
.

" Otima Localização, Contendo 4
"

Dormitórios, 3 Bwc, CozinhSllCopa,
Sala Para Dois Ambientes, Area De
Festas E Garagem. Aceita Imóveis

Em Troca - Cod 864

Aptos novos prontos para morar.

Financiamento bánéário. Dois
.quartos, condomínio .econômíco.

COO 863 Matrícula 63.346

Edit. Marina Frutuoso. Apto Central
Suite +' 02 Dormitórios. Area 115,52

Privo 1 Vaga De Garagem. Total
151,79 - Sacada Com Churrasqueira

- R$249 Mil- Cad 844

Casa 2 Dorm, 72 M2 Construído,
364,8 M2 Total, 1 Vaga De

Garagem - Pode Ser Financiada -

R$143.615,00 - Cod 848

Edificio Gaia - Suite + 02
Dormitorios. Rua Walter Janssen
- 2° Andar. Area 142,76 Total. 02

Vagas De Garagem - Cod 857

�
• CASAS perior: 1 suite com sacada + 2 quartos,

• Barra - Casa com sala, 2 quartos; ba- banheiro social. Area externa com churras-

nheiro, cozinha, área de serviços, garagem., queira e garagem. Aluguel R$1.050,OO +

R$600,OO + txs.
_

'

txs.

• CENTRO _ CASA PARA LOCAÇÃO CO-
• CENTRO - Casa com 146,23!T12, com 3

MERCIAL, 155m2 construídos, terreno quartos, banheiro; sala e cozinha, garagem
355m2, 2 salas, 3 quartos, cozinha, 2 e área externa nos fundas, 'peças amplas.'
banheiros, garagem, edícula. Aluguel R$1.200,OO + txs.

R$3.200,OO + txs. ·APARTAMENTOS!.
I'

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, conde
minto fechado, Churrasqueira. - R$750,OO
+ taxas.
• CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala,
lavabo, cozinha, área de serviços. Piso su-

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

tórios, lavabo, cozinha planejada, 2 vagas
de garagem. Estará disponível em aços-
to/2011. R$1.500,OO + txs. '

• VILA LENZI - Residencial Floresta, apar
tamento com sala 2 quartos, banheiro, co
zinha" área de serviços, garagem. Alu'guel
R$550,OO + fxs.

• CENTRO - Ed. San Gabriel. apartamento
sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha"
área de serviços. Aluguel R$590,OO + íxs.
• BARRA - apartamento 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,OO. Condomínio R$60,00 com gas.

• CENTRO - CASA PARA FINS COMER
CIAIS - de 140m2(terteno 372,40m2)

R$1.650,OO + txs.
• CENTRO - (em frente ao Colégio Jara

gUá), Excelente sala comercial (decorado
por arquiteto), dividida em recepção + 3
salas, banheiro e copa mobiliados. Possi
bilidade de negociar mobílias. R$1.500,OO:
• VILA LENZI - Sala comercial 50m2 com
banheiro. Aluguel R$430,OO+txs.

,
• TERRENOS

'. BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao 'Su
perm. Brasão. Aluguel R$1.200,OO

• Vila Lenzi - apartamento com sala,
sacada com churrasqueira, 1 suite + 1
dormitório, banheiro, cozinha, área de
serviços, garagem. R$660,OO + txs.
• ED. GEHRING - apartamento com saca
da, 2 salas, suite com armário + 2 dormi-

• GALPÕES
• CENTRO - Galpão com 341m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H670 Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.
R$450,OO
H680 Casa Geminada Nereu Ramos
R$600,00

Ótima Localização! Rua Dom Bosco, 57 -:

Vila Lalau Entre Marisol e Weg

APTOS:
H416 Quitinet - 01 Quarto, Sala.
Cozinha, Lavanderia, Bairro Nova
Brasiíia, Valor R$490,OO Rua João
Planicheck Apt 05
H563 Apto 2 quartos. Barra do Rio
Cerro R$550,00 + cond.
H582 Apartamento Residencial - 02
Quartos, sala, cozinha, area de

serviços Bairro: Ilha da Figueira Valor
R$600,00
H583 Apartamento San Miguel - 02

quartos Valor: R$600,00+ 70 cond.
H585 Apartamento. Vargas - 02
quartos Valor R$550,OO + 110 cond.
H586 Apartamento Caetano Chiodini
03 quartos, sala, cozinha, 02 Wc 02
sacadas Valor R$750,00 + Cond,
Bairro: Centro.

·

H588 Residencial Felicia Água Verde
·

R$590,OO
H656 Apto com 03 quartos - Nova

· Brasilia R$550,OO

- Acabamento em massa corrida

Apartamento com 02 quartos
Bairro: Aguá Verde

R$: 130.000,00

ALUGUEL COMERCIAL:
H710 Sala comercial com 60m2 -

Nova Brasília. R$500,00
H717 Sala comercial com 32m2 +

bwc. - Centro. R$670,OO + IPTU
H723 Sala com. com 70m2• Centro.
R$490,00 + Cond. + IPTU.
H724 Sala comercial com 76m2 -

Santa Luzia. R$399,OO
· H726 Galpão com 520m2• Vila Nova

R$4.500,OO
H730 Sala com 100m2• Centro
R$1.500,00.
H740 Casa Comercial - 02 quartos
01 Suíte Bairro_ Centro R$5.000,00
H741 Galpão com 1.125 m2 Poder
ser dividido em 02 Valor R$1 0.000,00
RS: lO,OOm2
H742 Casa" Comercial 06 salas, pátio
para estacionamento. Bairro: Centro
R$2.250,OO
H744 Sala Comercial Centro
R$550,00

Casa de Alvenaria no Amizade
. 20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000!00

H127 Casa de Alvenaria Com 01
suite! 01 quarto e demais

depedencias. Bairro Vila Rau.

• Apto de'03 quartos sendo
01 suite • Ar split e piso
porcelanato retificado •

Entrega Dezembro 2011 •

vila Lalau.

H204 Residencial VIVER BEM com 71,00 m2
área totál';w Bairro Amizade. Valor:

.. "

110.000,00 w Entrada mais parcelas
mensais de R$500,00 Até a liberação da

documentação.

H205 Dúplex frente 'com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área interna.
Prédio com elevador, Piscina, salão de

festas com duas churrasqueiras e forno
para Pizz�! Valor R$420.000,OO H122 Casa de 106m2 no Czerniewicz

com 01 quarto mais suíte. Rua
Nivaldo Pereira. Valor R$220.000,OQ\
H124 vende-se casa no bairro vila
Lenzi,terreno com 420m2, área
construída 70m2. R$128.000,OO
H129 vende-se casa próximo ao

loteamento Antilyas Terreno com

2.258m2 valor R$250.000,OO
H131 Vende-se casa Alvenaria Barra
do rio cerro com 580m2 de área
total, casa com 140m2, mais 02
casa Com 50m2 cada uma aceitasse
casa na praia e apartamento valor do
imóvel R$260.000,OO

H132 Casa de alvenaria
Barra. Rio Cerro .

R$ 450.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA 3312-1122VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

MOBiliADO

VILA NOVA - REF ;336- RES. A�PEN I SÃO LUIS - REFl378- RES. GRAN DUCAL t .

apto novo cl 104m
'.

sendo 01 SUite, 02 � _ APTO NOVO _ 98m2, c/ 01 Suíte. 02 ili ILHA DA FIGUEIRA - �EF 1391 -:- RES. BARRA DO RIO MOLHA - REF 1327 - I VILA LENZI - REF 1402 - RES. ILHA DOS � CENTENARIO -. R(F 1403 - RES. SONHO

dorm., sala de e�tar/Jantar, ampla sacada I dorm, coz., ampla sacada cl churrasque- * HILAMAR - APTO 90m , cl 01 SUI�e. 02 RES. ORION - 75m2, c/ 02 dorm, coz., .� A;ORES - 70,OOm2, c/ 01 Suíte.m.-dorm, �"VERDE - 60,OOI!l�, cl 02 dorm, cozo

c/ churrasqueira e 02 vagas garagem. li ira e 03 vagas garagem. R$ 210.000,00 I, dorm, coz., sacada I cl churrasqueira, e sacada c/ churrasqueira, bwc., área de I� coz., saca.da c/ churrasqueira, bwc., área I (�OB.); .sacada cf churrasqueira" bwc.,

i R$ 215.000,00 � I, garagem. R$ 200.000,00 � serviço e garagem. R$16S.000,00 .
.

de serviço e garagem. R$ 160.000,00 � garagem. R$138.000,00

r"""'''''''''""<="w'",,,,,,,,m'''''.'''''i'''1>,,,",,,,,m._''�1>_''''''"'''''''"·''''·'''''x<'''=''»'''�''''''r'''-N»=�;;;;;;-�'�;;;�;�<·''»X<''''�''I'W."'>""'�"'«'=""'�
·· ..'''''''''''''''"''''=if''·''''''"=w_'''''''''''''''>''''...:

l, �.

i RESIDENCIAL i '

I RIO BRANCO �.

Oferta da semana!

- Apto 102 rpz área privativa
-Mobiliado

,

.

.

.

.' I VILA LALAU - REF 1330 - RES. TRENTO �
01 SUite, 02 dormi Sala 02 arnbientes., sacada cf churrasqueira, bwc, � -Apto cl 62m2 - 02 Dorm., sala 02 ambi- Idep. de empregada e 01 vaga de garagem., f1 entes, sacada cl churrasqueira, garagem l1

Valor R$ 218.000,00 I R$ 135.000,00
·.�::;:�;�:::-@:;::-;.;::��,-:::::::��:::�::;:.�%:x.-W::�":::::::;��'i:',::::;;��:::���'::.·m:,�::;��::®�;:&�-;;;;:... %:-:::X*��.;:::;�,';:;.":::::::;-�:x:�,,:���:::::;:::x:..-.:::::m

AMIZADE - REF 1318 - RES. ALGARV - I AMIZADE - REF 1333 - RES, AMIZADE ! VILA NOVA - REF 1393 - RES. JARDIM

Apto cl 60m2 - 02 Dorm., sacada c/ chur- i - Apto cl 02 Dorm., sala 02 ambientes, ! DAS MERCEDES - Apto c/02 Dorm., sala,
rasqueira. coz.(mob.), sala estar/jantar. � coz.(mob.), árae de serviço bwc.,. I . cOZ., bwc.; 01 vaga de garâgem,

,

•

R$127.000,OO � R$110.000,OO., '. ' R$110.000,00·
* _. 1,.,._,:..._._w �.'".'".. �:.:�_,..=.""...::... �w-_ _}_ ...<.,.,._.)<•."�...�_"><M....."'__�""'''-'......,.._''.'''''._._·__''''''''�''-.;�......;.;'.........m''·.. )<· ....."".. _,·;y.·_.."'''''''...,·.,·.w.·'...<WN'W;.;..........<.;..·'''''·,.;-.·''''''''''''",_·,,·)<,�"""".f',.:<<<.,.,._�. ��.-�.-" �-"�;"",«"���••• ,,,.,,..,.. ••••,�

�

BARRA DO RIO MOLHA - REF 2984 - � ÃGUA'VERDE - REF Z993 - Sobrado alv. II
� c/ Suíte, 02 dorm., sala de estar, sala de Sobrado alv. 208m2 e terreno de 410m2, � 142m2 e terreno de 420m2, cl 04 dorm., li
\ jantar, lavabo, coz., bwc, área de festas e li c� 01 suíte, 02 dorm., lavabo, sala de estar I �Ia de estar I jantar, coz.(mob), 02 bwc., !I
1 garagem pi 02 carros. iI I Jantar, coz.(mob), garagem para 02 car- i: sistema de alarme, garagem para 02 carros li
1 R$ 350.000iOO iI . ros. R$ 329·000,00 ill R$ 255.000,00 i;
�.::;:���������b..����::::::;;:.:l}:;:.::�x:::;;:.�:::;,�-::::;:;::-;:;�.x:m'�:;::::::::::;;..�<:;.«�,�:t��

'.. '::':%'-::;'-::::::���"'"

ILHA DA FIGUEIRA - REF 2921 -

Casa alv. 151m2 e terreno de 410m2,
cl 01 suite, 02 dorm., área de festas

cl churrasqueira, garagem para
03 carros. R$ 235.000,00

�� �

SÃO LUIS - REF 2998 Casa 140m2, 01 TIFA MARTINS - REF 5000 .; casa alv] VILA RAU - REF 2662 - casa gemo alv. I BARRA DO RIO CERRO _ REF 2890 TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - � CHICO DE PAULA - REF 2992 - casa

.Sulte, 02 dorm., sala estar/jantar, coz- 70m2 terreno �e 450m2, c/ 02 dorm. I ?7.39m2, c/02 d�rm., sala de.estar, sala de r Casa gemo 75m2, área total de 164m2, "casa geminada alv. 71,75m2, c/02dorm., I alv. 52m2 com área total de 400m2, c/02

L����_::�� =�
BTERRENOS g

.

REF 684- Al!1izad: -02 dorm, garagem, edic- REF 587 - Centro - Ed. Aléssio Berri - amplo bwc.(mobiliados), garagem. RS1.100,QO
R$ 85.000,00 - São Luis -lote com 361m2, ALU G U E L ula de madeira. R� SSO,OO a,pto c/ 01 suít: 02 dorm., coz.tmob.), 02 vagas ,

N de garagem. R'::'_2.100,00 ' REF 685 Centro - 01 SUite. 2 Dorm. eoz. e

c/ baldrame (fundamento) p/ casa de 100m2 REF 682 - Sao Luis - 03 dorrn., RS 900,00 bwcímobíhados), garagem. R 1.10000

CASAS: REF 621- Centro- Ed. Imperial- Cobertura Du-
.

R$ 90.000,00 - REF 3364 -Ilha da Figueira - p'lex - 02 suítes, 02 dorm., cio etbBiscina, área REF 686 Centro - 1 Dorm., garagem. RS 400,001
Terreno 345 OOm2 .,. APARTAMENTOS: de festas e 03 vagas de gar. R 3. O 00

ir '

. REF 036 - B. RIO Cerro - SUite 02 Dorm., PIS-
. REF 671 Centro - 03 Dorm. sacada e garagem.

R$ 96.000,00 - REF 3405 - Barra do Rio Molha ema, 02 vagas de garagem. RS 1.800,00 REF 466 - Centro - 02 dorm. sacada el ehur- REF 624 � Vila Nova - 02 dorm, RS 550,00 RS 715,00
Terreno 348,00m2• REF 653-Jarpguá ESQu�rdo-04 Suítes, piscina rasqueira e garagem. RS 690,00 REF 634- Vila Nova- Real Parque - 01 suíte, 02 !ns ioaoeo.oo- RE� 3356-Jaraguá Esquerdo e garagem PI 02 caro R��.300.00 REF 493 - Vila Nova- Ed. Capri 11-01 suite, 02 d�rm. RS 980,00

.

SALA COMERCIAL:
.

-terreno 552,6Sm. REF657-Centro-01Sulte,03dorm,,02bwe., dorm,,02 vagas de garagem. R$ 1.000,00
REF665-C t -M' -S 't 02D

garagem pi 03 carros R� 3 00000 en ro UrljQue u, e, orm.
.

!
R$1.10.000,00- REF 3353-Amizade -ter-

' , ,

REF S34-Vila Nova-02 dorm. RS 680,00 02 vagas de garagem., R;; 1.000,00 REF S74-lIha da Figueira-c/70m2• RS 800,O�rena 53800m2, R F401-lIhadaFigueira-01Suíte,01dorm" REF672 N Bras'l'a-S ,'te 02Dorm R$90000 .r

•

R 67000 REF 503 - Centro - Ed. Pedra Rubi - 01 suíte, 02 . I lU, "

REF 655 - Nova Brasília - el 170m2RS 2.00Q.oo
nsso.coo.oo- REF 3359- Amizade - Ter- R$120.ooo,oo- REF 3340-Vlla Lalau

REF678 Est d N 01 S 't 02 d
dorrn. 02 vagas de garagem, RS1000,00 REF680 Vila Nova-02 Dorm. sacado RSS50.00 .

. �

R$ 60.000,00 - REF 3393 - Três Rios do Sul -

Terreno 325,00m2•
R$ 65.000,00 - REF 33S7 - Nereu Ramos
Loteamento Dona Marta - Lote 360m2,

R$ 68.000,00 - REF 3408 - Ribeirão Cavalo
Terreno 337,50m2,
R$ 72.000,00 - REF 3403 Schroeder - Centro
Terreno 543m2
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• 06 Opções de plantas a sua escolha;
• Otimização dos espaços;
• Planta versátil e funcional;
• Iluminação natural e privilegiada;
• Perfeita orientação solar;
• Preparação para clímatízação,
• Medidores individuais de água e gás;
• 02 Elevadores;
• 02 Apartamentos por andar.

PORQ1JE É PERFEITO
.

?PARA MORAR.
Tomar café da manhã ou desfrutar o churrasco
com os amigos numa varanda ampla e ensolarada,
observando a exuberante vista da cidade.

Ver sua família se divertindo na piscina, na

brinquedoteca ou �o salão de festas, com

conforto e segurança.

Receber seus amigos e sentir-se orgulhoso por
. morar num prédio tão bonito e confortável.

Morar bem. Sentir-se bem. Desfrutar suas

conquistas e viver intensamente a sua felicidade.

Aproximar-se do equiHbrio.

A Proma dedica-se a você.

PORQ1JE É UM ÓTIMO
. '?INVESTIMENTO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF 250
localização�
Vila NQ'V8u Jaraguá do Sul
Oes'crição:
Vila Nova:
Re.sidenciaf Berta Klann.,

REF 130 -

l:ocalilação:
.

Oentro., ;JaragÕã dÔ SUl
Oescrição:
'Centro:

./

�RICA

www.ricardoimoveisjs.com.br
... l05i�Oq91·

Rua Barão do Aio 8ranco 01:> 700 � Centro (ao lado
d6 Angelooi) - Jaraguá do Sul

(47) 880a-5378
'�J1l7) 88���(j61l
� P11) 886'1-2228
0..(47) 8861.1753

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com 1
.

suite + 2 quartos,1 vaga de garagem e demais
dependências. Opção 1 R$280.000,QO com

troca Opção 2 R$250,OOO,OO sem troca

�
I

{
\ CÓD 238 > Casa Alvenaria, Barra do Rio

Cerro, 1 Suite, 1 quarto,1 banheiro social,
Cozinha ,1 Vaga de Garagem e,demais

dependências.Pode ser financiada. Valor
R$180.00�,IIO\

(

{
)

)

\

!

CÓD 366 Casa de Alvenaria,1
Dormitório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,1

Vaga de Garagem, demais
Dependêncías. !l$215.000,OO.

'r-�=--�-=---�-�co....=._=-"-----"--f
I I

CÓD 365 Casa Alvenaria,1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.000,OO.

,

God 213 Vila lalau - Residencial Saint
,

Garma" Apto. tipo 1: R$165.000,OO ,

Apto. tipo 2: R$155.000,OO

CÓD 361 > Casa de Alvenaria, clTerreno Área
de 450m2,Schroeder.3 Quartos,1 Banheiro,

Churrasqueira, 1 vaga de Garagem e, demais
dependências. Valor R$122.000,OO

CÓD 353 > Casa de Alvenaria,Três
Rios do Norte,2 Dormitórios,1

Banheiro,1 Churrasqueira,1 vaga de
Garagem, demais dependências.

Valor R$i20.000,00

I CÓD 369 > Casa de Alvenaria cfTerreno Área :
: de 310,20m2,BÍlirro João Pessoa,1 Suíte, 2

'

,

Quartos,2 Banheiros,. Cozinha,Sala Jantar,
.

Sala TV,2 Vagas de Garagem, e demais
_ dependênçills.Valar R$ J&O.OOO,DO

CÔO 370 > Casa de Alvenaria cfTerreno de
350m2,Bairro Tifa dos Martins, 2 quartos.! I

.

Banbeiro,Cozinha,Sala e demais
dependências. Valor de 130.000,00.

Ref 106 Chácarra no bairro vieira
com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,OO
Ref 112 Terreno industrial BR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$6S.000,OO

Ref 120 terreno industrial
Guaramirim com 40S0 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. se 413 R$2S0.000,oo

Ref 116 � Sobrado no bairro Rio

Cerro sendo: Piso superior
composto por 4 quartos, area festa,
sala, cozinha, copa/ Piso inferior 2

quitinetes que ja estao alugadas +

uma sala comercial de 45 m2•
R$·7S0.000,OO

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
·toda murada livre de enchente valor

R$18S.000,OO ac financiamento

Ref 117 terreno comercial no bairro
São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO

Ref 101 - Sobrado no bairro São Luiz

com 4 quartos, sendo 1 suite, area

festa, 3bwc garagem p/3 carros,

sala, cozinha, copa, podendo ser

usado pi fins comercial.

R$250.000,OO

Ref 120 tereno em guaramiri no
bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000,OO

VENDO - Apartamento em ITAJUBA localizado em

Barra Velha ,bairro Itajuba(centrinho),na avenida,60
metros da praia,à 500 metros da divisa de Piçarras.
o apto:
- 73,762 mts2 de área privativa
- 02 quartos
- Sala de estar.banheiro social,
cozinha,área de serviço

Diferencíais:
. Todo mobiliado (na
mobília acompanham
os eletrodomésticos)
- Vista panorâmica
(permanente) para o

Mare BR·IOI
. Telas de proteção
nas janela
- Ventilador de teto
em todos os

ambientes.
- Possui poço
artesiano.

- 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



3370-6624 I 9102-5299
. .

www.deocarimoveis.com.br

062 - Ubatuba, casa mista com

140,00m2 e terr. 307,51m2• (aceita
imóvel de menor valor em Jguá do Sul)

R$115.000,00

004-Estrada Nova, casa em alve
naria com 74,00m2 e terreno com

450,00m2 valor R$ 180.000,00

030 - Santo Antonio, cl casa de alv.,
rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m2•

aceita 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,OO

161 - São luis - casa de alvenaria com

140,00m2 e terreno com 421,61 m2
R$220.000,00

063 - Centro - apartamento com área
total de 96,37m2• R$175.000,00

008 - Amizade apartamento com
área útil 43,99m2• Dá como

entrada em uma casa de maior valor
R$100.000,00.
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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
013 - Três Rios do Sul, terreno com 392,00m2 : R$85.000,00
014 - Três Rios do Sul, terreno com 420,00m2 R$90.000,00
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$61.000,00
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$1.550.00Q,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 dê 11.470,00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00
125 - Jaraguá 84 - terreno com 308,00m2 R$72.500,00
130- Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$1 05.000,00

cAsAS !�I'

009 - Centro, casa de alvenaria cf 317,00m2 eterreno com 900,00m2 :: R$583.000,00
028 _ Ouro Verde _ casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio : R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 R$126.000,00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,00
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 1 00,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
150- João Pessoa. - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão, Terr. cf 1 ,574,10m2 (aceita apto de menor valor) R$430.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
188 - Santo António - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 , R$100.000,00

(,li síTIOS "

,
'

.�. � I!�

061 - João Pessoa, casa de alv. cl 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cl 190.600,00m2 Aceita terreno cl parte de pagto R$795,OOO,00 .

044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,OOm2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,OO

LO'CAÇÃO.l I I u, , , 'u ,Iii I UI�i1Ji;;, �::I, I "1��, I,di , II J, ,,, ..if,I.A!:W"1i �l

Apartamento Amizade ,
, , R$520,OO

Apartamento Centro , � R$700, 00
Apartamento Centro ,

, R$850,00

G�AL�ÕES _ _"i!lJJí1 "�;. .,m, "�o ,e � "'"

025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,OOm2,terreno com 504,00m2 R$190.000,OO

o
PRIMEIRO PASSO PARA,

NEGOCIO

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

EPASSOS
irnóve is

"'")

t
I.()
o
(V)

r,lr
47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - sola 40 - Centro - Jaraguó do Sul - se

18� III
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APARTAMENTOS

•

I I

REF338 - Amizade - Sobrado de
alvenaria com 1 suíte master,
4 qtos com sacada, sala de

estar c/tareíra, 2 bwc, cozinha,

mobiliada, piscina, área de festa,
garagem. R$780.000,OO

01 Suíte Máster; 03
Surres (opção de 01
Home office); Estar,
jantar, cozinha, espaço
gourmet; Ampla área de

serviço e dependência
de empregada; Dispensa
e rouparia; 04 Vagas
de Garagem; Área
privativa: 271 ,41 m2; Área

, total: 515 12 m2' Box, ,. ,

individual; Acabamento
personalizado e alto

padrão.
Consulte-nos!

. INCORP.R1-62154

REF333 • Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, oto de empregada, sala Icozinha conjugadas,

área de testa, varal no terraço, garagem, toda
murada. Consulte-nos.

REF310 - Jaraguá Esquerdo -

.

Geminado com 1 suíte + 2 qtos,
sala estar / jantar, lavabo, bwc,

-

cozinha mobiliada, garagem,
área de festa, portão eletrônico.

R$210.000,00

, ....-!L�� �":':"'" ",Z
- -� .

REF329 - Agua Verde - Sobrado com 1 suíte + 3 qlos,
escritório, 3 bwc,copa/cozinha, sala C/ barzinho, varanda,
lavanderia. área de festa, garagem para 4 carros, (350m2

de área construída + edícula com 70m2) contendo cozinha,
sala, 1 suíte + 1 quarto, bwc. R$400,OOO,OO

REF326 - Vila Lenzi • Apto no
Residencial Floresta com 48,17m2

contendo 2 qtos, sala, cozinha
mobiliada, bwe, área de serviço,

garagem. R$117.000,00

JI,

RESIDENCIAL DUM - 02 apartamentos por andar, Sala de
estar, Home Iheater, Sala de jantar, Lavabo;Ampla varanda com
churrasqueira, Ampla cozinha mobiliada, Ampla área de serviço

mobiliada, Dependência completa de empregada, Sala fntima
ou home office com ampla sacada, 01 sufte máster mobiliada

com closet e sacada, 02 dorm�órios mobiliados, BWC Social, 02
vagas de garagem individuais, Area total 286,00m2, Área privativa

172,77m2. Consu�e-nos

TRANSATLÂNTICO TORRE
NORTE - Excelente localização

em Piçarras SC - Salão de
festas, Piscina, hall social; 02
Elevadores; Possibilidade de
climatização dos ambientes;

Medidores individuais de água
.

e gás; Aptos com sala de

,
estar, jantar e cozinha com

churrasqueira; 01 sufte e mais
02 dormitórios; Ampla sacada;

02 Vagas de garagem; Dep
, sito individual; Acabamentos:

massa corrida, gesso 8 piso
cerâmiCO; Todos os ambientes
voltados para o mar; Excelente
ventilação e iluminação natural',

Rnafização em outubro de
201 í. Consulte-nos.

INCORPR238625

SAINT TROPEZ -

ExcEJ,lente localizaçãO
central; Otima

ventilação e iluminação
natural; Prédio

moderno e funcional;
Com isolamento

'i. àcústico; Possibilidade
"""I, de climatização dos
d ambientes; Medidores
,�, � individuais de água e

l' I gás; Salão de testas
,. � com vista panorâmica
;, t e mobiliado; Fitness;
�,I Brinquedoteca;
': 1 Hall mobíliado; 02
"1 elevadores; Excelente

�'I 1 acabamento;� Pronto para morar.
Consulte-nos. INCORP

R1737440

REF309 - Jaraguá Esquerdo - Casa alvenaria cl1 suíte +.2
quartos, sala estar/ jantar, cozinha, 4 bwc, área de serviço,
área de festas, piso térreo c/ sala comercial, terreno com

860m2. R$750.000,OO

REF318 .� Barra do Rio Molha·
Terreno de 1.167,85m2 com lindo
sobrado em fase de acabamento.
Aceita imóvel até R$1 00.000,00

(apartamento ou casa).R$280.000,00

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 .

REF350 • Vila Lalau - Sobrado de alvenaria
com 01 suíte + 3 qtos, escritório, bwc,
2 salas de estar, sala de jantar, cozinha

mobiliada, área de festa com bwc, garagem
para 3 carros. R$540.000,OO

-

REF315 - Nova Brasília • Casa de 2 pisos
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estar e

jantar conjugada, bwc, dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com

cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2
vagas de garagem + edícula com 35m2 com

bwc. R$300.0DO,OO

REF317 • Ilha da Figueira - Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1
qto. A partir de R$11 0.000,00

,MI: 40569

Ref: 1166 • SANTA WZIA - Sobrado terreo: c/
2 salas com, cozinha, chur, lavand., deposito,
bwc masculino e feminino. 10 piso: apto cf 2

qtos, bwc, sala e cozinha, terreno c/388,72m2,
R$230.000,OO.

1
REF294 • CZERNIEWICZ - Apto c/.1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar
e estar, bwc, sacada c/ churrasqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de
R$175.000,00 aceita carro. INCORP:57261

REF346 - Firenzi • Casa de alvenaria com 3
qtos, bwc, cozinha, sala de estar/jantar, área
de serviço, garagem c/ bwc, área d.e festa.

.

R$180.000,OO

REF349 - Ana Paula- 2 casas no mesmo terreno 1 de madeira e 1 de
alvenaria. R$320.000,00

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

• REF291 - Amizade - terreno
de 422,50m2 com escritura
no Loteamento Residencial

.

Grungarten. R$85.000,00
• REF256 - Nova-Brasília - Casa

de alvenaria com 3 quartos,
bwc, sala de estar, cozinha,
garagem pi 2 carros + edícula.
R$295.000,00 .

• REF280 - Terreno - Arnízade
loteamento Ville de Lyon com
336m2 todo plano com muro nas
laterais. R$97.000,00

• REF307 - Tres Rios do Norte -

Terreno com 2 .114m2 contendo
uma casa de alvenaria e uma

meia-água. R$325.000,00
• REF313 - Santo Antonio -

. Terreno com 30.551.55m2.
R$300.000,00

• REF241 - Terreno com 400m2 -

na Vila Lalau _Rode ser financiado,
DE R$145.000,00 POR
R$138.000,OO

• REF316 - Santo Antonio -
-

.

Terreno com 360,72m2 todo
murado com casa de madeira.
R$8D.OOO,OQ

• REF325 - Czerniewicz - terreno
com 435Ó50m2 escriturado.
R$80.00 ,00

• REF332 - Vila Rau - Terreno
ótima localização Aceita proposta.
R$160.000,00

• REF335 - Barra do Rio Molha
- São 2 terrenos que somam
726m2 que poderao ser vendidos
separadamente a R$120.000,00
cada ou os 2 juntos aceitando
permuta também.

• REF334 - Alto da Serra - Chácara
no alto da serra contendo 1 casa de
100m2 com 3 qtos, sala, cozinha,
bwe, lavanderia e 1 vaga de
garagem. R$825.000,OO

• REF351 - Vila Rau - São s iotes
podendo ser vendidos a área toda
de 4.200m2 por R$330.000,OO
ou separado cada área com + .

1.200m2 a R$110.000,00 cada lote.

Apartamento no Residencial
Dumker (Centro) 140m2,

com suíte + 2 qtos, sala 2
ambientes, bwc, lavabo,

copa! cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem. -

R$295.000,OO (aceita
apartamento de menor valor)

Ref: 1167 - SCHROEDER ..

Sobrado cf suíte, 4 quartos, 3
salas, cozinha, 2 bwe, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.
R$1.300.000,00 CRECI2847-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS
• VENDE-SE Apartamento 3 quartos

em Joinville, bairro Boa Vista. Troco

por apto com 3 quartos no Centro de

Jaraguá do Sul. Tr: 9917-3771

• JOÃO PESSOA VILLAGE STARK
Vende-se 2 aptos c/ 2 quartos por
R$ 114.900,00 cada. Entrada R$
14.900,00, restante financiado pela
caixa econômica federal. Entrega em

maio deste ano. Tr: 9233-8008 com

'Fábio.

• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento
com 3 quartos (1 suíte), sala 2

ambientes, sacada com churrasqueira,
2 vagas para garagem. Entrada +

parcelamento direto.Tr: 9159-9733.

• VILA LENZI Vende-se apartamento 88

m2, o/suite, 01 qto, sala estar, cozinha
rnob. sacada c/churras, 01 garagem,
piso com revestimento em madeira. R

Francisco Piermann, 279 - 30 andar -

Ed. Ilha dos Açores, local alto e seguro.
Aceita Sala comercial na área central
como parte do negócio, 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
• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2

com terreno de esquina medindo aprox.
600 rn-; estrutura para dois pisos, ótimo

para área comercial. Tr: 3370-3441 ou

9992-1260 com Claudio.

• VILA LENZI VENDE-SE Casa com 233 m2 e

terreno de 1.819 m2, mais área de festa
com piscina, garagem para 4 carros, área

verde, com 1 suíte, 3 quartos, 2 banheiros,
á 3 minutos do centro, R$ 370.000,00. Tr:
3275-4811479615-9970 ou 9245-7365.

• FIREN�E 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)

SAlmA COMERCIAL
• USINAGEM Vende-se contendo maquinário

para usinagem pronto para funcionar

Acompanha material de escritório como

computadores e carteira de clientes. Tr:

9993-7632 (Adilson)

• PIZZARIA SCHROEDER vende-se no centro,
toda equipada e ótima clientela. tr: 9973-
9664
-

• LOJA DE ROUPAS Vende-se na Rua: Pastor

Albert Schneider, Barra do Rio Cerro. R$
50.000,00 Tr: 9971-6956 com Giovana

• COMÉRCIO PESCADO Vende-se com 15
anos de clientela formada Tr: 9988-6649.

• CONSULTÓRIO ODONTOlÓGICO GNATUS
Vende-se completo, com aparelho de raio

X, valor a combinar. Tr: 8802-3118 ou

3370-6338.

• LOJA DE ROUPAS Vende-se ótima

CASAS
• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria

com 180 m2, e terreno medindo 1697
m2 no Bairro Corticeira com escritura.
R$ 140, 000,00, aceito imóvel de menor

valor na negociação ate R$ 70, 000,00
que seja em Jaragua do Sul ou no centro
de Guaramirim, Aceito proposta. Tr: 8482-
0042 com Pablo após as 14:00 hs

• ARAQUARI Vende-se terreno de 3.814 m2,
com casa de alvenaria, todo cercado, de
frente para a lagoa Santa Cruz na Barra
do itapocu. Aceito troca por terreno ou

casa em Jaraguá do Sul e região. R$
,

180.000,00. Tr: 3273-5673/91834220.
• 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

• VI LA LENZI Vende-se meio lote com três
casas na Rua: Adão Noroski, 536. Aceito

propostas.Ir: 8421-5923 ou 9616-6303.

• COMPRA-SE Casa em Itajuba ou Barra
Velha no valor de R$70.000,00 a

90.000,00. Tr: 9168-7441.

·ILHA DA FIGUEIRA Vende-se casa ,com
escritório em anexo em frente ao colégio
Waldemar Schmitz. Tr: 3379-1119 ou

9915-1143 com Marisa.

• TRÊS RIOS DO SUL Vende-se casa Mista
de 120 m2, (Três quartos, cozinha, BWC

Social, lavanderia, sala e garagem) na

Rua São Miguel, próximo ao Mercado
Francener. Terreno de 500 m2 escriturado,
livre de enchentes e desbarrancamentos.

R$1l.6.000,00 negociáveis. 'Aceita
entrada e financiamento direto com o

proprietário Tr: 9192-0169

• BARRA Vende-se casa 206 m2 com

porcelanato, suíte máster mais dois

quartos, ,escritório, sala/copa/coz
conjugada com churrasqueira, móveis

planejados, lavabo, garagem para dois

carros, murad a, lugar livre de enchente
e terreno com 1019 m2. Aceita imóvel na

praia e Jaraguá do Sul, inclusive terrenos/
carros R$ 450.000,00 tr: 3370-0283 ou

9109-9085.

,

oportunidade, loja com estoque
de roupas, 'calçados e móveis, por
apenas R$5.000,00 de entrada + 10 X

R$1.500,00. Motivo mudança. Tr: 9198-
5568.

• 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$14.500,OO. Tr: 9112-
3947.

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com clientela
formada. Tr: 3372-1055 ou 8407-0190.

• USINAGEM Vende-se contendo maquinário

CHÁCARAS
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com

50.000 m2, com 2 lagoas de peixe,
com escritura, 600 metros da BR 416.

R$135.000,00.Tr: 3376-0726.

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região Grata
Funda. Valor á combinar. Tr: 8820-0066.

• SCHROEDER Vende-se ou troca chácara

por casa em Jaraguá do Sul, em Rancho

Bom, terreno com 70.674 m2, com duas

casas, 3 lagoas. Pomar de frutas. Tr: 9148-
2677.

• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara em

Schroeder por casa em Jaraguá do Sul,
Rancho Bom terreno com 70.674 m2, com

2 casas, 3 lagoas, pomar de frutas, água
nascente com poço semi artesiano. Tr:

9103-9248 ou 9148-2677.

LOCAÇÕES
• APARTAMENTO NOVO Aluga-se com 2

quartos, Ribeirão Cavalo, R$ 480,00. Tr:

3276-3368 com João.

• SALA COMERCIAL Aluga-se própria
para mercado ou concessionária, com

estacionamento, região central de
Canoinhas. Tr: 8868-5822.

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão na

Vila Lalau R$1000,00. Tr: 9918-999q .

• ALUGA-SE Quarto para pensionista uso

banheiro com a família. Tr: 8826-2565.

• ALUGA-SE Quitinetes e apartamento
com um quarto. Localizado na rua: Max

wilhelm, 837, Baependl, prédio azul. Tr:

3371-6021·

SALA COMERCIAL
• LOJA DE ROUPAS Vende-se ótima

oportunidade, loja com estoque de roupas,

calçados e móveis, porapenas R$5.000,00
de entrada' + 10 X R$1.500,00. Motivo

mudança. Tr: 9198-5568.

• 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$14.500,00. Tr: 9112-
3947..

• RESTAURANTE vende-se, com clientela

formada, Rio da Luz. Tr: 3370-3599.

• PONTO COMERCIAL vende-se, para
mercado, ótima localidade, com clientela
formada. Tr: 3372-1055 ou 8407-0190.

para usinagem pronto para funcionar

Acompanha material de escritório como

computadores e carteira de clientes. Tr:

9993-7632 (Adilson)

• PIZZARIA SCHROEDER vende-se no centro,
toda equipada e ótima clientela. tr: 9973-
9664

• LOJA DE ROUPAS Vende-se na Rua: Pastor
Albert Schneider, Barra do Rio Cerro. R$
50.000,00 Tr: 9971-6956 com Giovana

• COMÉRCIO PESCADO Vende-se com 15
anos de clientela formada Tr: 9988-6649.

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS
Vende-se completo, com aparelho de raio

X, valor a combinar. Tr: 8802-3118 ou

3370-6338.

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se Terreno de 3000

m2 para residência, próximo de asfalto,
creche, escola, mercado etc; área urbana,
lugar sossegado, livre de enchente e

deslizamento, distancia até DG WEG, 6 km
- R$ 130.000,00 Tr: 9124-7715

• JARAGUÁ 99 - Vende-se Terreno com área
de 317 m2, localizado no Loteamento Pradi
I. (Aceita financiamento) R$ 65.000,00 Tr:

84787790 ou 99644959.

• JOÃO PESSOA - Vende-se Lote de 325,00
m2 - Residencial Marajoara II - R$
68.000,00 - Somente à vista. Tr: (47)
8825-7730.

·ILHADAFIGUEIRAVende-seterreno, próximo
Posto Pérola 390 m2 R$115.000,00. Tr:
8405-5234.

• SCHROEDER Vende-se terreno com 351
m2 próximo ao salão bracinho, Rua
Marechal Castelo Branco.R$ 45.000,00 Tr:

(47)99623664
• CAIXA DA ÁGUA Vende-se terreno com

17x21m, em Guaramirim, fundos do Posto
de Saúde, próximo á Escola igreja" "livre de
enchente". R$ 45.000,00 aceito proposta
(venda particular com contrato) Tr: 47 8838

, 3745 com Silvia.

• PRÓXIMO MEREJAK Vende-se terreno com

480 m2, com ótima vista da cidade. R$
150.000,00 Tr: 9957-5757

• SCHROEDER Vende-se Terreno de

aprox.3000 m2, para residência, valor a

combinar. Tr: 9124-7715
• VILA NOVA Vende-se terreno próximo

prefeitura 370 m2, todo murado Tr: 8498-
3932 com Diogo;

• SCHROEDER Vende-se terreno próx. Salão

bracinho, Rua Marechal Castelo Branco,
351 m2 R$ 45.000,00, Tr: 9962-3664.
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Casa em guaramirim
Casa nova em termino de

construção, ótima localização
com bairro em amplo cresci

mento, terreno plano. Obs:
Casa fácil negociação pois

já possui financiamento pela
Caixa Econômica Federal.

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-centro.

Rua Adelina Klein Ehlert 538 Firenzi - Tifa
martin - área terreno: 350,00m2 - área

construída: 50,OOm2

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.

Residencial Jardim De Monet
Opções de apartamentos com 2 e 3
dormitórios, sendo: 2 dormITórios:

R$109.000,00.

Localizada a 20km do centro de

Jaraguá, Garibaldi, Jaraguá do Sul Chá
cara Contendo casa, mata nativa e rio.

Para mais informações contate-nos!

lnunciejá!
(41) 2106-1919
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Residencial Jardim
dos Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, rua com

asfalto, ligação de energia, telefonia e tv
I

o cabo com caixas individuais
. �

subterrôneos. Trotamento de esgoto e �
toda infra-estrutura para construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Coso com 2 quartos, solo e

cozinho integrado, um bwc,
área de serviço, garagem

coberto e murado.

Imóvellocolizodo no

loteamento Pradi I

Apartamento com 2 quartos, solo e

cozinha integrada, um bwc, área de

serviço, garagem coberta e murado.
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2 APARTAMENTOS LANÇAMENTO
POR ANDAR! .

• 2 vagas de garagem com opção de vaga
extra.

Ret. 2418 Resid� Riviera, Bairro Vila Nova:
.

• 1 suíte com closet ;
• 2 dormHórios;
• bwc social;
• sala de estar/jantar;
• cozinha;
• área de serviço;
• ampla sacada gourmet;

* Forro em gesso no interior dos
apartamentos, preparação para ar-splH
e hidrômetro individual, Preparação para
aquecimento a gás.

.

Ref. 2417 Resid.
Vancouver, no
Centro c/Ol
suite mob,02

dormitórios, sala
de jantar,estar,

bwc social .

mob,cozinha
�. " mob(menos

eletrodomésticos)
sacada com

churrasqueiraüê
vagas para
garagem.

R$370.000,OO
ReI. 2420 Cond. Resid. Amizade, no

Amizade, 02 dorm, sala de jantar e estar,
bwc social, cozinha, área de serviço, 01

vaga de garagem. R$11 0.000,00

ReI. 2426 Resid. Vale da Lua, no Amizade
c/ 02 quartos, bwc social, cozinha, sala de
estar/ jantar, sacada com churrasqueira,

01 vaga de garagem. A Partir de
R$133.000,00

Ref. 2339 Belle Vie Residence, no Centro cl com
3 suítes (1 master com closet e sacada, 2 demi

suítes), Ampla sala de jantar e estar com sacadae
churrasqueira, cozinha, área de serviço com estendal,

lavabo, garagem. A Partir de R$350.000,OO

,...
cc
,...

Lri
(C
o
c

C'CI
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ReI. 2381 - Bairro Vila Nova, c/ 1 suíte,
2 dorm, bwc social, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, área
de serviço, garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM GESSO NAS

SALAS, PISO �MINADO EM MADEIRA
NOS DORMITaRiaS, PO�CELANATO
NAS SALAS, PREPARAÇAO PARA AR
SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL. A

Partir de R$ 185.000 00

ReI. 2435 Resid. Arthur Felipe, Centro c/ 01
suíte + 01 quarto,sala de tv, sacada, coz,
bwc social, terraço, 01 vaga de garagem.

R$157.000,00

ReI. 2430 Resid. Recanto da Ilha, na Ilha
da Figueira 1. suíte, 1 dorm, bwc social,
sala de jantar/ estar, churq, coz, área de

serviço, 1 vaga de garagem. R$140.000,00

"

Ref. 1607 Casa no Amizade cl 01 suíte mobiliada,
mãs 02 quarto, sala de estar e jantar (rebaixo em

gesso),cozinha mobiliada, ár.ea de festa, garagem
para 02 carros. R$270.000,00
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Três Rios do Sul

L1ôbb� Casa ::'ViíãNõvâ�� toin 65 quartós, safa,"
z',

.

cozinha e copa conjugadas:área de serviço, 01 bwc,
garagem pra até 03 carros. R$700,00
L-1001 - Casa - Czerniewiez - Com 23 Surtes,
contendo 01 apto com 2 quarlos, sala de estar, copa
ampla, lavabo, bwc social, área de serviço, cozinha
mobiliada - R$6.600,00 .

L 1013 - Casa - Centro - Com 05 quartos, 04 bwc's,
02 salas, cozinha, área de serviço, dependência de
empregada, com jardim. Tem duas entradas sociais na
frente muro baixo - R$3.500,00 .

L 1018 - Casa - Nova Brasília - 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 .

L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suíte, 02 quartos,
sala, copa, bwc, cozinha, área de serviço, área de festa,
garagem para 02 carros. R$1.250,00
L 1028 - Casa - Centro - Com 03 quartos, 2 bwc, sala,
copa, cozinha, área de serviço, garagem. R$2.200,00
L2002 - Apartamento - Vila Rau - Com 01 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
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
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, garagem.R$610,00 Não
tem condomínio.
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 surte, 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada, bwc,
garagem. R$850,00. Cond. Aprox. R$80,00
L 2066 - Apartamento - Centro - Com 03 quartos, 02
bwc, sala, coinha, área de serviço, garagem - R$660,00
+ Cond.Aprox.R$150,00.
L 2068 - Apartamento - Centro - 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, garagem - R$470,00 +

Cond.Aprox. R$90,00,
L -2071- Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, dependência de empega
da, sacada com churrasqueira, garagem - R$1 ,250,00
+ Cond,Aprox. R$180,00
L -2072- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churras
queira, garagem - R$1 ,200,00 - Cone. Aprox, R$180,00
L -2073 - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, sacada com churrasqueira, garagem - R$1 ,250,00
+ Cond. Aprox. R$180,00
L -2074 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02 quar
tos, sala, cozinha, bwc, sacada e garagem - R$500,00
Cond. Aprox, R$80,00
L- 2075 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, varanda, churrasqueira, garagem -

R$460,00 + Com R$60,00
L -2076 - Apartamento - Czerniewisk - Som 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem - R$500,OO
L2077 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, 01 vaga de garagem - R$ 420,00
Cond. Aprox. R$ 90,00
L2078 - Apartamento - Centro - Com 02 quartos +

dependência de empregada, sala, cozinha, bwc, 01
vaga de garagem - R$ 600,00 Cond. Aprox. R$ 90,00
L2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 suíte + 2
quartos, sala, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem - R$
90000

--

Cónd,aprox. R$ 100,00,
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$670,00
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$460,00
L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 100m2, 02
bwc. R$3,200,00
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau -Dom 120M2,
R$2,000,00 ,

L3027,- Salas Comerciais - Corupá - Apartir'de 50 m2,
apartir de R$250,00
L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula - Com 54m2 1
bwc, estacionamento, R$1.400,00
L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2
R$440,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Corn 11 salas, 3
bwc's, área de festa com churrasqueira, estacionamen
to privativo, 230m2 R$2,900,00
L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares
área total construída 370m2, estacionamento amplo e

privativo 10 piso com dois banheiros e uma área para
cozinha, 20 piso com um banheiro, R$4,500,00 '

L -3034 - Sala comercial - Centro - Com 50 m2 -

R$450,00.
L -3036 - Sala comercial - Centro - R$550,00
L4003 - Galpão - Barra Rio Molha - Com 520m2 - com

recepção, escritório, 04 bwc, pátio bem grande 2500m,
murado, R$4,500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasília - Com 300m2, amplo
estacionamento, R$2.200,00
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2, R$3,800,00
'

L 4007 - Galpão - Czerniewicz - Com aproximadamente
i ,600m3, R$6,660,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpôes (3500m2
área construída)Medindo 4,500 m3 área total.
L - 4009 Galpão - Guaramirim- Com 1,125 m2 - preço
sob consulta
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Terreno com 324m2

Bairro Santo Ântonio
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IMOBILIARIA

REF- 641- VILA LALAU- 02
DORM- R$145.000,00

REF- 649- GUARAMIRIM- APTO- 02 DORM
R$145.000,00

REF- 547- JARAGUA ESQUERDO-SOBRADO
DE ALV - 01 SUíTE MASTER, 02 SUíTES.

R$890.000,00

oracJa
rasil

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETV 9156-7700 I CLEVERSON 9156·6677

t.�'

REF- 704 -VILA LENZI- APTO- 01 SUíTE, 02
DORM. R$190.000,00

REF- 685 -SÃO LUIZ-CASA DE ALV- 03
DORM. R$240.000,00

...
� ...".�.

REF- 650 -BAEPENDI - APTO- 01 SUITE, 02
DORM. R$212.000,00

..

REF- 700- BARRA DO SUL- CASA DE
MADEIRA- 03 DORM. R$75.000,00

REF- 523- VILA NOVA- APTO- 02
DORM. R$144.000,00

REF- 663- AMIZADE- CASA ALV- 01
SUíTE, 02 DORM. R$398.000,00

REF- 690- AMIZADE- CASA ALV- 02
DORM. R$170.000,00

REF- 676- BARRA DO RIO CERRO- CASA
ALV- 03 DORM. R$180.000,00

REF- 406 - ED. MONT BLANC-

APARTAMENTO DE FRENTE

COM 01 SUí�E,,92 DORM,

REF- 420- AMIZADE- CASA ÁLV- 01
SUíTE, 02 DORM. R$290.000,00

LAVABO, 02 GARAGENS.
- , .

,

POR R$420.000,00 .

.

,.....

"

INCO�Po.RAÇÃO .� ,R_9-18�442_
, ... t

'

-:,

APARTAMENTO
REF- 182- APARTAMENTO SAN

TROPE"Z Df R$880,OO POR
.

R$740.00.

Apto C/Ol Suíte 'I- 2 Dorm.
'

R$1.100,00
'

CASA
REF- 68· CENTRO- CASA ALV:'

_01 DORM, SALA, COZ, 8WC.
R$380,00.Ret- 023 - Vila Nova Ed. Jaqueline

- Apto C/02 Darm. R$650,00

Ret- 023 - Vila Nova- Ed.

Jaqueline - Apto C/ 03 Dorm.
R$750,00

Ret- 179· Jaraguá Esquerdo- Casa
Geminada- C/ 01 Suíte, 02 Dorm.
R$1.100,00

SALA COMERCIAL
Ret- 137- Vila Nova Res. Zimbros Ret- 181· Centro- Sala
. Apto C/Ol Suíte+ 02 Dorm,. Comercíal-B Com 100
R$1.100,OO M2.R$1.500,00
, l �,l •• ' � � r- • �" , , ,,�et.- 11�- ç.el)tr)o-.,R4,8 �ngeJo. '"

Rer--135' /l:mizade - >4 llhas- '_ , . • • -schrccneté- Sala Comercial--188' .

REF - 686-

I APARTAMENTOS

NOVOS RUA

M2. R$2.800,QO '

-Ret- 150- Ilha Da Figueira.
saia Comercial- C/180 M2',"
R$3.500,00

.'

Ref.- 127- Baependi- Rua.
Bernardo Dorbusch- Casa
Comercial- Com 02 Dorm, Sala,
Coz., R$1.800,00
Ret- 101- Centro- Ed. Ruth Braun
Sala Comercial Com 54 M2.
R$990,00

RfF- 049- CENTRO- RUA MAL.
DEODORO DA FONSECA- PRÉDIO
HC - SALA COMERCIAL COM

_1,9ClPt\2. ��l"OO\OQ , � � � _ �
I , ,'., .. o.J t .4.' ,\ .' •

GÀLPAo· .

,

Ret- Guaramirim- Galpão Com .

Mezanino C/350M2. R$3.200,00. ",\ .

Ao Lado C/330M2 Sem
Mezanino R$3.000,00
Ret- 180- Vieiras- Galpão Com
820,12M2 R$5.400,00
Ret- 183- 8r 280- Galpão C/
1.125M2.

TERRENO
Ret- 145- Jaraguá Esquerdo
Terreno De Esquina C/ 800 M2.
850,00
Ret- 182-· Centro- Terreno C/

'f �5P.��J��q�,P?, t ',' _' >'
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P:RÓXIMO A UNERil

!

Ref.0161)Res'. ,Nostr.a �

, Sendo cl 2 dorm, coz,
bwc, sala de estar e

jantar, área de serv,
. .sacada com .churn,J'

vaga. Área,
,.' ,

nriv,.69,��m2 .

imobiliaria@ imobiliarialuna.com.br • www.imobiliarialuna.com.brAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122
9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala 05 . Centro
.

Esquina com a Rua Marina Frútuoso
CEP 89251-460 . Jaraguá do Su�SC

www.ivanaimoveis.com.br
j v-a na@ivanaimoveis.com.br

APARTAMENTOS EM CONSTRU AO

ReI: 2104 - Apto no Boirr9 Amizade, Res. Emilio Doren
com,2 Dormitórios,BWC,Areo de Serviço,Cozinho,Solo .

Estar/Jantar, Socado com Churrasqueira, Garagem.
Preço R$135.000,OO.lncorporação sob matrícula n.o

\
11.595 .

ReI. 1123 - Bairro Rau- Casa elvencrín- contendo: 01 suíte, 02

dormitórios, bwc social, sala estar, cozinha, lavanderia, tubulação
para água quente. Área terreno: 420,00m2. Área aproximada da

casa: 106,00m2 . valor: 215.000,00

ReI: 209'9 - Apto no Bqirro Água Verde, Res. Nostro com,2
DonnilóriosJBWC, Cozinha,Areo de Servi{o,50la Estar/Janta� Sacado

com ChunUsqúelra,l Vaga de garagem. Areo privoIico 69,33m2. Preço
RSl38.900,oo.lnmrparoçõo sob matrícula n.o 30.476

Rei. 2110'-Apto no Centro - Res.ltalia - Conten�o; suíte ,

com doset, 02 demi-su�es, lavabo, estar/jantar, sacQda com

churrasqueira,tubulação para água quente, medidor indivi,dual
de águo, tubulação poro splil. Prédio com 02 elevado�. Area
pivotiva:121,OOm2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

ReI: 2070 - Apto no Sair;Ó Vila N�v�,Res. Dom Mitfiael cO,m,l
Suíte,2 Dormitórios,BWC SociÍlI,Cozin�a,Sola Estar Janlar,Area

.' de Seryiço,Socado com Churrasqueira, 1 Vago de garagem,
Elevador. Preço á partir de R$160.000,OO. Incorporação sob

motrfcula n.o 60:863
,

,

Ref. 1122 - Bairro São luis- Sobrndo- 01 vaga garagem, 02 solas, 03

dormitórios, bwc social, sala estar, cozinha com móveis, lavanderia,
despensa, área festas com churrasqueira, Área do cosa: 242,00m2 -

órea do terreno: 350,00m2. Valor: RS270.000,00

Ofertas ilIidas nté: 9 de� de 2011

Ref: 2103 - Apto no (entro, Res. Dona Verginia com,
1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, sala estarl

jantar, sacada com churrasqueira, Área de serviço, l
Vaga Garagem. Valor RS190.000,OO.lncorpora�õo

sob matrícula n.c 64.049

Ref. Illll- Bairro Barro Rio Ierro- Casa alvenaria· contendo: 1 Suíte masler,
escritório, 02 bwcs, solo de estar, cozinho, órea de serviço e 02 vogas de

garagem. coso semi mobiliado. Área do casa:210m2• Área terreno: 490m2•
,

Valor RS360.000,OO,

Ref. 1108· Bairro Rau . Sohmdo- contendo: 01 suíte com hidra, 02

dormitórios, bwc social, sola estar/jantar, cozinha, lavabo, órea de serviço,
churrasqueira. Fica moveis dos bwcs e lavabo. órea da casa: 143,00m2,

órea do terreno: 162,00m2, Valor: RS 245,000,00.

ReL 1120· Bairro Vila Nova· Sobrado contendo: 1.0 Pavimento: sala

estar/jantar, lavabo, sala Iv, escritório, cozinha, bwc social, lavanderia,
órea feslas com churrasqueira, piscina, garagem para 02 carros. 2,0

.

Pavimento: 01 suíte mósler com sacada, 03 dormitórios sendo 01
com sacada, bwc social, mezanino com sacada. Área casa: 350,00m2

Terreno órea: 704,00m2. Valor: R$750.000,00.

, 3 DORMITÓRIÓS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo

:102,91m2 de 'área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

-cozinha integradas.
-:-;----,._._----""-:--:-----.-.-

.....

--�------------------

• Hall de ehtrada com

elevador; ."! --
'

I

'.'
• Vaga para 01 veículo-com
'opção de vaga extra;

• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

��I$!W'�lt.,��p�
Engo. wnson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto

��8M,f1J.tff�fmlU;i�·ltt�Jt1ml�gjt�R!
Solon Carlos Schrauth

.)�f.r)\!� ��#!��J'A
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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.
Ret. 506.. - Apartamento no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,OO.

Ref.537.1 •

Apartamento
naVila Lalau
com , suite
+ I quarto,

saJa. cozinha,
lavanderia.

bwc:, I vaga
de garagem.

R$160.000.00.

C.a�con;I •
Suite�:t._er
.... "t�"'-
2 �.
�"o,2
��
anm�
�

jre.adef��
\4e�

�4���
R$;62D..oosJ).�,

'Ref;�5 .1 �

Apartam nto

no Baep d'.
com t
M

qear s, ala
d [a r,
deE re ,

Cozinha? área
d

, , • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FlII DE saMAlk, 6 E' 7 DE AGOSTO DE 2011 I IMÓVEIS I 29 ; '.

I

' ..

-

•. m

LOTES

Bairro João Pessoa
• lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Regi��o de Imóveis. " .

MI mãe 54.965..

A 'partir de RS 85'.000,00 <
.-

-

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
35.0m2, rua asfaltada, totalmente le_galizado,
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

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497
A partir de R$ 80.000,00

Lot. Amizade, lote esquina com àreade 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI '50.966

A partir de R$ 120.000,ÓO

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783.

CORRESPONDENTE
L I Á R I A (47)3375-0505
E 9153..1112/9135-4977

·hMi!ll!MlId

acar , lagoas e pomar:'
Casa madeira antiga + rancho + 1 casa de alv,

nova 140m2 e/3 garagens (obra não concluida).
SchroederlSC.

Casa 2 quartos, 1 suíte, 1 bw, cozinha.

sala, área serv., gé.\frage� e varanda.

Terreno 1.164m'. Ano Bom, CorupálSC.
,

.

ti)
O
Z
w
�
a:
III II

I-
Terreno 6.300m2, ct

eorupá/Se. R$ 67.000,00,

Terreno 10.000m2, BR-28 . Terreno c/316,89m2, Loteamento

Jaraguá do Sul I se, RS 66.000,00. Pradi 1- Jguá do Sul! se.

Av. Getúlio Vargas, n° 480 • Centro ., Corupá � se .

..

i
)

-\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edson Müller (47) 9112-1700
Corretor de Imóveis (47 \3055-0007
CRECI/SC No 8530

Rua �rlna Frucluoso, 620" Centro
'. Jaraguá do Sul- SC Cep: 89.251-500

www.mullercorretor.com br

'''',

Cód 4005 Rio Certo II
22000m2, casa c\200m2 semi

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores fruí. etc.

R$ 230 mil

o . chore er - roxo

Marisol) Vila Sossego - Casa
madeira, 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, garagem, - terreno

20 x 31= 620,OOm2 - R$ 89mil

2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv,
estar, churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem.
Financiávet CEF

R$ 400 mil

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
salal copa, cozinha. lavanderia,

bwc, churrasqueira sacada

ara em R$125 mil

ód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos. sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

....

Cód. 2019 - Schoreder • Edil.

Gneípel • Apartamento 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$130 mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamenlo 3

quartos. salal copa. cozinha, '

lavanderia, bwc, churrasqueira
sacada garagem - Valor

R$165 mil

Cód,2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 Quaitos,� sala!

copa, cozinha, lavand.eria, bwc,
churrasqueira sacada garagem·

R$ 125 mil c/escr...

Casas Bairro
1002 Baependi

Cód.1049 - Nova Brasllia - 2 1046 SFS!ltaguaçú
suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1048 Centro 532m'

mista, 1 bwc 4 quartos, sala"
I h I 1065 Vila Nova (2 casas) 1S00m'

cozinha, despensa, lavanderia
sa a tv. s estar, c urrasq,aq so ar,

1066 Praia 8arra do Sul

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil
. 1075 Ch1codePaulo 430m2

jardim - R$185 mil Apartamentos Local
1----------......----------12002 SFS/Ubatuba 1 quadrado mar 70m'íSuíte+2q

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa �róíx. Posto Mime 2 quartos

experiência no mercado de consauçôes.Deiie todas as preocupações e os Terrenos Area

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox,Kohlbach) 3.000m'+!- 650mil

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' 3051 GuaramirimBR280 2.450 m' 3 aluguéis 500 mil

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3054 João Pessoa 918,OOm' i80mil

($..r.H.).,minh.ª.CAs.A.m.inhª .. V.!P.AJ �� ��!�aras SFS/Ribeíra m.OOOm' 250mil

4005 RIO Cerro li 22.000 m' 220.mil

4006 Mass./RibGustavo201.000m' 180mil
4007 242.000m' ·(Prox.Palhoça) 150mB

3 quartos +cama �mb. +armário R$750,OO

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa

430mil
450mB
850mil
350mB
100 mi!aprox.90m'

120m' 155mB

115mili
125mil .

125.mil

..Projetos Estruturais e Arquitetônicos·

• TERRENO - Centro
R$ 65.000,00

• CASA NOVA. E
SCHROEDER

R$ 120.,000,00

IMOBILI,{RIA

nos de, bons negócios!

. FONE: (47)-3371.-2"111
PLANTÃO VENDAS: 8404--8498/9183..2333

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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d, Belo Arvoredo - Amizade'

Apto f quarto, 2 quartos ou suíte + 2 quartos.
Entrega: Novembro/2.011.A partir R$ 100.000.00

TERRENOS

Sobrado cl 2 apto + 1 kitinete - Baependi
Imóvel para moradia ou locação. Excelente

opção de investimento. R$ 280.000,00
.� \l'�.Il\'l1'''''�"''���

Casa 3 Quartos· Vila Lenzi
3 quartos (1 suíte). demais dependências.

Préx. a escola. mercado, Acende sua visita.
\l>\\i\'il.\r�� * �\1\��';>.'II\',i\�I\\SI\\<I.���

Casa 3 Quartos - Barra Velha
Casa 3 quartos. sala. cozinha, bwc Javanderia,

garagem. Aprox. 80m2• Aceita imóvel em Jaraguá
\»\ItI� ��� ��� 'S\' ;.� oi>' ""'*�

LOCAÇÕES
I

�
- Apto suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha; banheiro, lavanderia, II

sacada com churrasqueira, garag�m. 100m2 de área privativa.
. Baependi. R$ 820,00 + condomínio. .

- Apto suite + 1 quarto, sala de estar/jantàr. cozinha e banheiro mobiliados, lavanderia,
sae.ada com churrasqueira, garagem. Prédio com elevador.

Vila Nova. R$ 700,00 + condomínio.

• Terreno 345,00m2 o Estrada Nova

12,00m2 x 28,75m2
Loteamento Jardim Campos verdes.

Escriturado. financiável.
R$ 58.000,00

- Apto 1 quarto, sala, cozinha, banheiro. lavanderia e garagem. Centro.
R$ 500,00 + C.ondomínio.

Edifício Filadélfia - Vila Lalau
o Terreno 333,50m2 - Amizade

14,50m2 x 23,00m2
Linda vista da cidade,

. alto livre de alagamento e desmoronamento

Escriturado, financiável.
R$ 79.000,00.

Excelente apto com 2 quartos, sala de estar e jantar, cozinha,
banheiro, lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem.

Edifício com apenas 8 apto, jardim, salão de festas,
muito aconchegante para morar.

- Apto 1 suite + 2 quartos. sala estar e jantar, lavanderia, ampla sacada cl churrasqueira,
garagem. Cozinha e banheiro mobiliados..

Prédio com elevador.
Vila Nova. R$1.000,OO + R$ 100,00 condomínio.

- Terreno 750m2 - Baependi
Terreno alto, com linda vista da cidade.

Próx. a Trapp, menos de 1km do Centro.

Escriturado, financiável.
R$180.000,00

COZINHA E BANHEIRO MOBILIADOS.
Próximo à Club Zero I Portaria II da Weg.

Possibilidade de financiamento bancário e uso do FGTS.
- Galpão com 180m2, escritório e banheiro + casa 2 quartos.

Loteamento Divinópolis - Ilha da Figueira.

,,1- Ed. Imperador- cf 1 quarto, 1 garagem. �
'

.. ; ,

, : Centro - valor R$430,OO + R$60jOO cond. �
.

t
i - Res. Saint German- cf2 quartos, 1 garagem. '"

� ',I Bairro Vila Lalau - valor R$700,OO + R$60,00 �
.

!
cond. .�:.;�;-.:�}!�J ': oe .

,.,
.'

r
i,,·I- Ed. T-��;i�:��"}tf 2 qUartb�,��5àéida,:;�J;

. : garagem: Bairro Vtlalalad·i....'valor R$650,OlJ. �

: incluso gás. e ág'(ta:; � .. �' >-
e

,

'.

-

•

, \\ •. '�\]. '� � .�. '\ .�
: ...�

"',. • J

I
.

t \�

:.t ..;iiIJ - Res. WaLder!Jir;b BarteJ':c/suít� + 2 Quartos'," 1-
1"<, i:�{sacada O{GMofrasqueira; 1 garagem. Bairro r:'

,

Baependi - \falor R$750,OO + R$60,OO cond. i�
" ...'",

- Res. Amaryllis· cf 3 quartos, 1 garagem.
.

Bairro Vila Nova _; valor R$850,OO +

R$150,OO cond. �i
.�

- Ed. Platanus- cf 2 Quartos, cozinha mob., 1 t�
garagem. Centro - valor R$650,OO + í
R$100,OOcond. �

*
- Ed .. Pedra Rubi- cf 2 quartos, sacada c

churrasqueira, 1 garagem. Centro r- valor

R$700,OO + R$80,OO cond
..

-Bes, lílium· c/1 quarto, 1 garagem. Bairro
Vila lalau - vaior R$480,OO + R$5�,OO cond.

- Casa Comercial - Rua João Pícolli Centro -

valor R$3.000,OO
- Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro
Vila Lalau-valor R$800,OO + R$60,OO cond.

....\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro

Locaçã� • contato@imobiliariareal.net

3376·5050

. 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 41 Apto - Rio Molha - 2 quartos, sala, copa,
cozinha (mobiliada), banheiro; sacada com

churrasqueira, garagem, área útil de 61,75m2•

R$160.000,00 (Financiável).

1MB 104 Apto - Czerniewicz »suíte, mais 2 quartos,
sacada com churrasqueira, demais dependências,

área útil de 110,00m2• R$175.000,00

1MB 1 02 � Apto na Planta - Rio Molha, a partir de
68,00m2, útil, com 2 dormitórios sacada com

churrasqueira, RS 115.000,00.

1MB 45 - Apto - Barra - suíte, mais 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, "acada/churrasqueira,

garagem, (gesso rebaixado e porcelanato) área útil
de 87,50m2

1MB 110 Casa Jaraguá 99 - 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem, lavanderia área de 90,00m2 R$

120.000,00

1MB 78 - Cassa - Barra - 3 quartos" sala, cozinha,
banheiro, demais dependências, área útil de

114,00m2 R$195.000,00
1MB 48 - Flet - Duplex - suíte com banheira, cozinha,

garagem, lavabo, sala, R$ 130.000,00

Corretores de Imóveis w �schellercorretordeimoveis.CD .br.

AMIZADE·
LOTEAMENTO
MUNIQUE»
"RESIDENCIAL

I

FLOR DO CAMPO" I
..

Apartamentos com

.
02 dormitórios, 1-

! bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,

'1 vaga de
garagem,
R$130.000,00.

CASA - bairro Três Rios do Sul- R$ 215.000,00 Casa com

101,92 m2, terreno com 337,09m2, no Loteamento Beira Rio.

Suíte, 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, 'cllurrasqueira, muro e cerca de alumínio.

,.

Apartamento - Residencial Apollo - bairro Amizade -

R$ 130.000,00 • Loteamento Munique 2 dormitórios, 1

banheiro, ambiente para duas salas, sacada com

churrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem.
Área: 62,89m2. Entrega prevista para agosto/2011 ..

. ,

VILA RAU - RESIDENCIAL ATLANTIS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00.

'

VILA NOVA •

Residencial Grand
Ule • Prédio com

elevador - Apto nO
503 - Sala

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suite + 2

quartos, banheiro
social. sacada com

Churrasqueira. 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira.
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,00.
Entrega em

fevereiro 2011

NOVA
BRASíLIA -

"RESIDENCIAL
MATERDEI"

Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

Churrasqueira,
1 vaga de

garagem.
R$180.000.00.

TERIIENOS
• Atrás da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE
LYON. R$95.000,00 - AMIZADE

• Loteamento Dona Marta -

R$60.000 - NEREU RAMOS
JARAGuÁ ESQUERDO· Casa com suite mais 03 dormitórios, owc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira. lavabo e

garagem nos fundos, Metragem da casa: t93,OOm2 Metragem do terreno:
409.50rn2 - R$450.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



34 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 6 E 7 DE �OSTO DE 2011

'""':)
I

CD
l.C)
l.C)
N

Ü
W
o:
ü

47 3373-3404
47 3373-0066

. WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal.

Financiamentos
�..

" u

CAI� EP � o
� C.o/FEDERAL

Facilita'h,� s, cré�tojunto a CAIXA

l

* .ç�sas. ,PrQ,nt,a�.( '. �." ,

�. * totes ii venda�em '1 l'
1 .- -?' t _�4 I �, �. J

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias ap6s a veiculação.

Terrenos
i";'

• Ref 4375 Amizade!Guaramirim Terreno
360,00m2 R$75.000,00

• Ref 325 Amizade! Guaramirim lote com

área de 445,04m2 R$70.000,00
• Ref 258 Ponta Comprida!Guaramirim Terreno

de-arrozeira 20.000m2 R$160.000,OO
• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno

com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. .Terreno escriturado,
R$800.000,OO

• Ref 230 Amizade! Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,OO
• Ref 214 : Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua

principal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,OO

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2
�. Ir R$58.000,00

í

,.

\

.,

,

\
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Vendas e incorporações:
47 -33,70,.2'507 e 9199-0770

.
.' .

m iotetto@m iotetto.com. br
www.miotetto.com.br

'"
, .

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,OO
Aceita financiamento

R$115.000,OO
Aceita financiamento

* 1 vaga de estacionamento coberta
!fi * 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

)

>
/

?

I'

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul' - se

FONE:

(47) 3275-1212

':J�/WW�poderiQJoveis.com
'.

..
,'_ :�'���. -: � �����

������������-- -

LOCAÇAO
00333.004 - Apartamento Cf 02 Quartos Rua: 266, 30 - Apto 02

.

Bairro; Água Verde Valor: RS 600,00 SI Cond.

00174.002 - Apartamento CIOl Quarto Ed. Pinheiros - Apto 108
Rua: Silvino Stinghen, 157 Bairro: Centro Valor: RS 450,00 +

Cond. + Iptu

00198.006 - Apartamento CI 03 Quartos Ed. Dona Alzira - Apto
101 Rua: Leopoldo Manlike, 85 Bajrro: Centro Valor: R$ 600.,00 +;

.•

Cond:
'

'.

00198.005 - Apartamento C/,03 Quartos Rua: Leopoldo Manhke,
85 Bairro: Centro Valor: R� 600,00 + Cond

00465.002 - Apartamento Ci 01 Suíte + 01 Quàrto Saint Tropez
Residence - Apt9 1002 Rua; Expedicionário Cabo Harry Hadlich,
474 Bairro: Centro Valor: R$1000,00 + Cond. + Iptu

Ref. 20000.200 Bairro: Ilha da Figueira. Casa
em alvenaria com 135m2, 03 quartos,
escriturada. Valor: A consultar.

00200.003- Apartamento Cf 01' Quartos Rua: Guilherme Hass,
215 Bairro: Jaragua Esquerdo Valor: R$: 400,00

00468.004- Kitinet CI 01 Quarto Rua: Angelo Benetta,
Bairro Ilha Da Figueira Valor: R$ 400,00 + Taxa De Lixo

00081.001 - Sala Comercial Pi Consultório Centro Odontológico -

Sala 303 Rua: Guilherme Weege, 50
Bairro: Centro Valor: R$ 650,00 CI Cond. Cada

00192.051 - Sala Comercial- 5m2 CI Bwc Centro Comercial
Harnack - Sala 04 Rua: Marechal Floriano Peixoto, 59
Bairro: Centro Valor: R$ 500,00

00217.005 - Sala Comercial- 40m2 Estacionamento Nos Fundos
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 566 Bairro: Centro

00151.002 - Sala Comercial - 70m2cl Bwc Rua: Manoel Francisco
Da Costa, 4361 - Sala 03 Bairro: João Pessoa
Valor: R$ 1.500,00 �

.)
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"

,

o Edíficio:
-{)4 Pavimentos
'1nfraestrutura para ar-condicionado tipo "split"
-Vidros Temperados
-Área de ·Iazer na cobertura com e.Spaço Gourmet e Terraço.

'

:,
'

. ."'. . �.

.�

o Apartamento:
-02 Dormitórios
-BWC social
-Sala da Estar e Jantar
'Cozinha e Área de Serviço
-sacada com churrasqueira'
-Massa Corrida
-Tubulação de espera para Antena p�rabólica
ou coletiva

-Acabamento em Granito

'x
\

\
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Empreendimentos Imobiliários
--�---�

•

Veja mais ofertas desta
imobiliário nas páginas 4, 5 e 8.

o Re'sidencial
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

'0 Apartamento
Brinquedoteca

Playground
Piscina

Espaço Fitness
.

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

.

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico

.

Central de gás
Salão de festas mobiliado e.decorado

'2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

, Área de serviço

Vaga de estacionamento

Área Privativa

/

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

[]realsec
VENDAS EXClUSIVAS

SÉCULU&
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Empreendimentos Imobiliários

-,

I.!)
O')
l"'
N

o
W
o::
o

Berta
m -ó v e i 5

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. www.parc m e v e i s com b r

RENATO ..JR

PIAZERA
.

,

IMOVEIS
�� .. \

, ,
.

-

CRECI 5�30

Barraêul
A imobiliária da Barra'

-

(.)
w
a:
(.)
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, **LANCAMENTO** '.
Apartamento com 58,92m2, 02" Quartos, bwc social, cozinha e sala

de estar eonjwgada, área de serviço, sacada com churrasqueira,
01 vaga de garagem coberta de estacionamento, área de Festas,

"

Medidor indi�id�al de água, gás'e energia elétrica, ótima localização
tranqüila e privilegiaàa. Valor H$112.350,00 Forma de pagamellto:

20% de entrada + parcelas fixas de R$500,00 ao mês. Saldo
.

corrigido 0,5% ao mês.Financiamento com a construtora até a

entrega das chaves.Após saldo restante por financiamento bancário
, .' Ref. - 2011 - Proximidade: lateral rua dos imigrantes prox.

.

Une�),

Ref. 1012 Sobrado com 380m2 de a�o padrão. Excelente
. acabamento. Parte Superior: 01 Suíte Master, 03

Dormitório, bwc Social, Sala de 1\1, Parte Inferior: Sala de
estar, Sala de jantar, Sala de TV, Escritório, 02 bwc sociais,
quarto de empregada, cozinha, área de serviço,despensa,
área de festa, piscina, garagem para 02 carros,aquecedor

solar. Aceita lrnóveis/Ierrenos na"negociação. Valor
R$700.000 00 .

Réf.3007 - Sobrado com 350m2 no condomínio Azaléias. 01
surre master, 02 quartos, 01 banheiro, mezanino, sala com

lareira, dependência de empregada com banheiro, cozinha,
lavanderia, área de festa com churrasqueira,garagem.Terreno

com 1 000,OOrn2.valor Negociável Valor R$750.000,OO

Ref. 1020 - Casa geminada com 79,OOm2,02 quartos
e demais denpendências,01 vada de garagem. valqr da
R$135.000,OO ou 50% de entrada e o saldo em até 60

meses. Direto com a construtora

• "s-:

Edifício Magnólia - Ref: 2005 - Apartamento
com 70,09m2, '02 dormITórios sendo 01 surre,

01 banheiro, sala, cozinha mobiliada, lavanderia
mobiliada; sacada s/churrasqueira, box para

armário - 01 vaga de garagem - 30 andar.Próximo
ao Restaurante Madalena. Valor R$190.000 00

f •
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2.Terreno no Água Verde
. Referência : 5789

Áre� Jotal : 45g,OOJ' m2
Valor : R$73.800,00 ,

3. Terreno no Água Verde
Referência: 5790
Área Tot�J.!,:, 450,,00 1Jl2
Valor :' R$73.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda .

. {

Ref. 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.
''''''''' .....�''_'''_ .....�_''''1'''''_'''''_'

Ref. 1010 - Centro - Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suite máster + 2 quartos, 4 banheiros,

. ampla sacada com churrasqueira. Completa área

,·,������2nsulte-nos.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia - Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,
lavanderia e garagem. R$115.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica

l-
Apto de 1 quarto, banheiro,

saia', cozinha, lavanderia e ga
ragem. R$110.000,00. Aceita
financiamento bancário.

·."",,"__"II_q'll_..,._."q_._�________ ""'J""! "" ...
-

'_'q _ ... -

Ref. 1036 - Czemiewicz - Ed. O'ltália
- Apto com surre + 2 quartos, 2 ban
heiros, sala, cozinha, lavanderia, sacada,
garagem. R$164.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

. Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabárnen
to diferenciado, excelente 10-

calzaçào, sacada com chur- .

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifícip 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 H$195.51 0,00,
Aceita financiamento

bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.parcimoveis.com.br FI DE E

Ref. 008 - Centro - Sobrado cf suíte + 3

quartos, 3 banheiros, 2 garagens, chur

rasqueira, móveis na cozinha. R$548.000,00

6 E 7 DE AGOSTO DE 2011 15

.

"

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com suâe + 2 quartos, 3 banheiros, e vagas na garagem. Excelente padrão de

acabamento (porcelanato, massa corrida, gesso, esquadrias de alumínio), preparação para aquecimento solar e

preparação para split. Loteamento de bom padrão, em localização privilegiada. Toda murada e com portão e cerca de

alumínio. R$305.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 015 - Rau - Casa cf 3 quartos, 2 banhei

ros, churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.
R$233.000,00. Aceita financiamento bancário.

�

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master + 2

quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8.212m2. R$530.000,OO.

. Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa cf
suíte + 2 quartos, demais dep., 2 gara
gens, terreno cf 646m2. R$219.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 041 - Nova Brasiia - Casa com suãe + 2 quar
tos, 4 banheiros, moveis sob m�dida na cozinha,
churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
R$450.000,OO. Acerta financiamento bancárto.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quar
tos, 2 banheiros, 4 vagas garagens, chur

rasqueira. R$118.000,00.
II"""''''�''I"",'"",,,I,",",,,,"�''''''U';UN'''''"'''�","I''''''''_''''"''"IWI__'''''_�-'''' """�OIlI'",,,,,,,,.,""'�''''''''�_''''"''''.'"'''''_'''�' ... n',,,,,,_,,,__,, lt..","lf_''''''..,..... ''''''''�'''�_''''''.'''''�'''''''''''.. ,''''''�I__ .....__'''''''';''''',_.........__

"'l"'8iififi!I"'I,rlll"il"'iiJl/llll'iI�JI'JIIII'!I!IIIIJIIhhl,IIJIII,I!l:jII!/JIIIIJ""I'I�117�,,I�IIr,1
"IJJ."I�'I'!I·,III '1111"I"'IIUIIJII'�IIUIIII"I�llllff)I�"Hffl'I"'I�lijI,lr 1"1 I," ))11 I'I 'I [Ir{! 1"11" 1'/ 'j I' ,� I 'i/,HI'�I"� I" ,/I. I I 11�1�11!lTi
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Ref. 035 - Três Rios do Sul - Lotea
mento Beira Rio - Casa com suíte +

2 quartos, 2 banheiros, 2 garagens.
Excelente padrão de acabamento.
R$270.000,OO. Aceita financiamento
bancário.

.

Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi
- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
tar, sacada c/churrasquera � demais dep. 1 ou

2 garagens, Prédio o/piscina, sala de ginástica
e espaço gourmet. A partir de R$218.000,00.
Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ret, 1004 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ suãe + 2

quartos, sala, COZ., sacada cf churrasq., área de

serviço cf sacada e garagem. Localização privile
giada. R$210.000,00.

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,

Vendas e locação no Shopping Breithaupt!
Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábaêlo 10h as 20h
Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cf
suíte cf closet + 2 quartos, 4 banheiros,
churrasqueira, 2 garagens. R$350.000,00.

Ref. 012 - Tifa
Martins - casa

cf 4 quartos,
2 banheiros,
dividida em

duas moradias

separadas .

R$120.000,00.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua astataca 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.2019 - João Pessoa - Terreno com

488,25m2 em rua astatada com22m de
frente. R$98.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com.

300m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Acerta financiamento bancário.

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com
'

330m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Aceita financiamento bancário.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
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irasso
Imóveis

_

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

•

• Aluga Kitinete no centro, 1

quarto e demais dependencias,
1. vaga na garagem. R$450,OO
mais condomínio.

Alug:o Apto no bairro Ilho
da Figueira, Rua Reinoído
Bago. 3 quartos e demais

..

dependências. Valor: -R$650,OO
(não tem rondomlnlo]

.
-

".

, <ii,'>r.f'"' i'

Cad. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula ., f3ua Dr. Aguinaldo José
de Souza. Area de 4501112• Valor:

R$155.000,00 (Aceita-se propostas)

IMOBILIÁRIA
� Cha�e

..,
I

N
,...
CC)

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ALUGUEL

Cód. 2803 - Amizade - Terréno com 450,00m2 com
casa de madeira para demolição, localaadn em

•

área nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
Versalhes. R$139.000,00 estuda propostas, aceita
financiamento bancário.

Ref. 2000 _ Apto.s Novos - Barra
do Rio Cerro _ 01 qte., QWC, sala,

� cez, íavano. e gatag .. R$500,OO

REE 2001 - Apto, � AMIZADE
- Com 01 suíte, OZ qtos, com
ar condicionado, banheiro, COZo

c/mobflia , sala, sacada com
churrasqueira, ãrea tle serviço. 01
vaga de garagem. R$1,100,00
Ref. 200� - Apto. - BAEPENpl
• Com 01 suíte + 02' qtos., sala
com sacada, COZ.> área de

serviço, 01 vaga de garagem.
R$900,OO

Ref,2003 _ Apto. _ Vila Rau,- [d.
Felicita - 01 suite com .sacada +

01 qto., sãla, bwc social, sacada
com churras., coz., áreade serv,
01 vaga de 9arag .. R$6S0,00

ReI. 2004 - Apto. _ CENTRO·
Com 02 qtos., 01 bwc, sala e COZo

I conjugadas, 01 vaga de garagem,
prédio tem elevador e salão de
festas coletivo. R$880,00. Cond.
Aproximado: R$130,00.
Ref.2005 - Apto. Novo - Vila Nova
_ Res. Granada - suíte, 02 qtos,
sala com sacada com churras.,
bwc social, COZ., lavand. e garag ..

R$1.100,OO
Ref. 2006 - Apto. - VILA NQVA -

Com 03 qtos., sala com sacada,
coz., 01 bwc, área de serviço,
01 vaga de garagem, prédio
possui elevador e salão de festas.
R$720,OO

.Ref.2007 _ Apto. - São Luiz
- 02 qtos, 01 bwc, sala e COZo

conjudas, área de serv., 01 vaga
de garag .. R$450,00
Ref. 2009 _ Apto. _ BAEPENDI -

Com 02 qtos., sala com sacada,
COZo com balCão e pia. 01 bwc,
área de serviço e 01 vaga de
garagem. R$600,OO

Ref. 2010 - Apto. - CENTRO -

Com 01 suite + dois qtos., bwc
social, sala de estar, sala de jantar,
coz., sacada, área de serviço,

.
01 vaga de garagem. Prédio com

elevador, piscina e salão de testa.
R$1.500,00

Ir'
CÔd. 1755-
Centro - apto no

Edifício Klein,
com 91,30m2
privativos, sendo
01 suíte,02
dormit., demais
depend., 01
vaga de garag ..

.

Ultimo andar,
sol nascente,
ficam os móveis
sob medida.
R$270.000,00 -

estuda propostas

Cód.1756 - Cen
tro- Ed.lsabela -

Apto com 83,00m2
privativos, sendo
01 suíte, 02 dorm.,
bwc social e de
serv., demais
depen., 02 vagas
de garag .. Ficam
móveis sob medida
na COZ., suite e

qto. R$210.000,00
- estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,00

Côd. 2455 - Vila Lenzi _ Terreno medindo
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue

duas casas. Otmo lugar para comé
rcio e moradia, próx Superm.Lenzi.
R$230.000,OO - estuda propostas.

-

Cód. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com

86,00m? privativos, sendo 01 suíte, 02 dormit.,
cozo mobiliada, sala em dois ambientes, ampla
sacada com chJJrrasq., bwc social, duas vagas de
garagem. R$1 Q9.000,00 - aceita flnanc. bancário

""" ,4. CÓd. 1804 _ Ilha da Figueira - CASA COM GALPÃO - Casa
Cód. 3200 - RiO Cerro I Sítiocom 165.000,00m2 de alvenaria com 10ô,OOm2 sendo 02 quartos, sala, bwc,
com trilhas, lagoas, nascente, quadrafoliespo.r-' cozinha, lavanderia, garagem e varanda. Nos fundos galpão

. .

I t 70 00 2 com 95,00m2, sendo uma área de 70,OOm2 mais banheiro e
tíva, possui uma exce en e casa com ,m , área de festas (área recém construída), excelente para facçãolareira, fogão a lenha, área de festas, suíte com ou outros negócios, terreno com 375,00m2 todo murado,
closet e demais depend., distante 14Km do centro. portão eletrônico. R$250.000,OO _ estuda propostas, aceita
R$399.000,00 - estuda propostas imóvel até R$150.000,00

- -

GÓd. 2306 - Vila Baependi • Apartamento 51 ,00m2
privativos, sendo 02 quartos, sala em dois
ambientes, cozinha/lavanderia, bwc, sacada e
01 vaga de garagem. Sol nascente, sexto andar.
R$149.000,OO - aceita financiamento bancário

Ref. 2013 _ Apto. - CENTRO-.fl
MUNlaVE - Com at s4(te, 02
qlos,01 escritórío, safa com COl

conjugadas, sacaQa com churra�
bwc soeíaí bwc de serv., lavand
It 02 vagas de garag.. R$1 :500,0
Ref. �014 _ Apto. -CENTRO...;
liD.ANA CRISTINA' Com suite,
oa qtos, sala com sacada �

. cnurras; bwc socí Z. (apem
bancaqa de grá e sala d<
coz.) .lavand, e garag, R$900,O(
Rel 2015 _ Ap1o. - NOVA
BRASILlA - CQt1J;03 qtos., sala, (
bWé social, ooz, área de servíço
01 vaga de garagem. R$5�O,OO

Ref.2016 _ Apto .... Ilha da Rguei
- Res. Dom Giovâne • 02 qtos,
sala, COZ., área de servo com chu

ras., 01 vagá de qata, R$580,OO
Ref.2017 � auitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e coz, oonl, R$350,OO

Ref. 2018 _ Apto. - Centro - COIT
02 qtos., sala, coz., área de
serviço. Não tem garagem.
R$750,OO. Não tem condomínio,
apenas taxa de água.

Rei. 2019 _ Apto. - VILA NOVA
Com 02 qtos., sala com sacada,
coz., área de serviço, 01 bwc, O:
vaga de garagem. R$790,OO

Ref. 2020 - Apto. - VILA NOVA -

Com 03 qtos., sala com sacada,
coz. c/mobilia, 01 bwc, área de
serviço, 01 vaga de garagem,
prédiO possui elevador e salão df
festas. R$740,OO

ReI, 2031 - Apto. _ BARRA· COI
01 suíte + 02 qtos., sala, coz.,
área de serviço, 01 bwc,.01 vag,
de garagem.R$850,OO
Ref.2043 - Apto. _ Centro - Res
Sebastião Kamer suite + 02 qtos
bwc social, sala, COZ., área de
serv, sacada com churras., 02

vagas de garag .. R$1.180,00

TEMOS ÓTIMAS {)PÇÓES DE
SALAS COMERCIAS II

CONSULTE-NOS!!!
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P6rêtmóvels
CORRETOR DE IMÓVEIS

www.parcimoveis.com.br FIM DE SEMANA, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2011 I 7

Plantão: 9135-8601

3371-2357 . www.pa·pcimoveis.co m . b p

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, .1207 vilson@.parcimoveis.com.br

-

vendas@imobiliariabarrasul.com
RUA ANGELO RUBINI, 1053

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(
!

l,

8 I FIM DE SEMANA, E 7 DE AGOSTO DE 2 11 www.parcimoveis.com.br

126,90 m� de ár '(:I total

Suite + 1 quarto
.

Garagem

Médiclü!" de iigua individual
. Preparação para split

Box para depósito'

Sala de estar c jantar

Cozinha

ArNI de serviço Piso laminado de madeira
nos quartos e sala.

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

Sacada com churrasqueira<1 apartamentos por andar

Arca social mobiliada e decorada Jauelas Maxirn-Ar

Elev adore s

Salão de Festas

Garagens

Portão (:1 porteiro eletrônico

PI,] yground

Central de g�IS

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
cios 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. Figueira, Ilha da Figueira R$850,00
- Ed. Phoenix, Centro R$1300,00
- Ed. Walter Bartel. Baependi R$830,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$1000,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$1200,00
- Ed. Suellen, Czerniewicz R$700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens

R$1000,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir

de R$1.1 00,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

- Ed. Manacá, Centro R$450,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasília R$530,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed. Hibiscus, Barra, cf mobilia R$550,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx,

Lojão da Vila) R$470,00 cf condominio
incluso..

- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Primula, Vila Nova R$530,00
- Ed. Manacá, Centro R$450,00.

- Casa, Nova Brasília, 2 quartos R$ 750,00
- Casa Bananal do Sul, l-Om2 cf 2 qartos

R$600,00
- 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 Centro, alto padrão R$4.300,00
- Casa cmlllha da Fi ueira 220m2 R$2000,00

.. Ed. Figueira, Ilha da Figueira
R$850,OO

-: Apto Servo Miguel Pefry 150; Ilha da Figueira
R$480,00

- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 630,00
- Ed. Platanus, Centro cf cozinha R$750,00
- Ed. Winter, Baependi H$620,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00

.

- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

.. R$700,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$620,00
- Ed. Raphia, Centro R$800,00
- Ed. Prímula, Vila Naya, R$670,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

Ed. Phoenix, Centro
R$1300,QO ..

- Ed. Markete Place, Centro, cf mobília 45m2
R$ 750,00

- Ed. Gardenia, Centro cf 67m2 R$11 00,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro cf 24m2 R$600;00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Meriegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00

.

- Sala cml Centro c! 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centroc/ 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro cf 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, ci 120m2 R$1300,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 250m2•

R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2

R$2500,00

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$.4.000,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil
metros R$1.000,QO

, - Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VOCÊ TEM VÁRIOS MOTIVOS PARA

COMPRAR UM PEUGEOT. 'BASTA
COMPARAR COM OS CONCORRENTES.

PEUGEOT 207 XR
1.4L F"-EX
EM ATÉ 60 VEZES DE

40% DE ENTRADA

1.4 COM
PR�ÇO DE 1.0
AR· DIREÇÃO
VIDROS E TRAVAS

PEUGEOT408 COMPLETO
TA� OO/Oo.m.

-

PEUGEOT 207 PASSION XR 1.4L FLEX MAN UTE NÇAO
EMATÉ60VEZESDE

OTAXADgEgOL a.m.
COM PR�ÇO FIXO

499 . ·70 AR· DIREÇAO
R$· ,

47,5% DE ENTRADA VIDROS E TRAVAS '3ANOSTOTÃl
PEUGEOT HOGGAR
VERSÕES A PARTIR DE

R$29.871
À VISTA

3 ANOS DE GARANTIA
(MOTOR E CÂM BIO)

PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6L 16V FLEX
VERSÕES A PARTIR DE

R$ 46.212 ÀVI5T�
O MAIS COMPLETO
DA CATEG'ORIA
ABS • AIRBAG DUPLO
RODAS ·AR

� I PEUC;EOT
.

� ASSISTANCE Faça 'revisões em seu veículo regularmente .

Quem Compara leva Peugeot é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem vàLidade até 31 de Agosto ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 3 portas, ar, direção, vidros

e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, com parcelas de R$ 499,00 e taxa de 0,99% a.m., 40% de entrada e prazo de 60 meses, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 33.990,00
com frete incluso e 2 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, com parcelas de R$ 499,00 e taxa de 0,99% a.m.,

47,S% de entrada e prazo de 60 meses, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 38.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. Peugeot·30i HB Presence 1.6l Flex ano/modelo 10/11,
ar, direção, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbag duplo, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggar X-Une l.4l

Flex ano/modelo 10/11, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e com 1 unidade em estoque. Garantia de 3 (mos para o

Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e terceiro anos referentes à garantia do motor e câmbio. linha 408 com taxa 0% de juros
a.m. (55% de entrudo e saldo em até 18 meses sem juros). Peugeot 408 Allure mecânico, completo + freios ABS e airbag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólida, versões

a partir de, R$ 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de

Concessionárias Strasbourg, Ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com.br. Ouvidoria do Banco Peugeot Ligue para 0800-7719090 e SAC- Serviço de Atendimento ao

Cliente - do Banco Peugeot 0800-7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7711772.

Strasbourg
www.strcsbourq.com.br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rau, 414
PEUGEOT

MOTION & EMOTION

Neste sábado} das 9h ÓS 13h.
. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Compacto da Ford recebeu leve retoque;

modelo supera 15 milhões de unidades
O Fiesta está completando 35 anos e

15 milhões de unidades produzidas em

todo o mundo depois de seis gerações.
O modelo surgiu como o menor dos car

ros da Ford Europa em 1976, quando saiu'
o primeiro exemplar da fábrica de Valencia,
Espanha.

De lá para cá, O Fiesta ganhou várias
caras e conquistou muitos mercados. No
Brasil, o pequeno da Ford chegou na

metade dos anos 90.
De acordo com a Ford, a nova gera

ção do Fiesta - uma à frente do similar na

'cioncl produzido em Camaçari, na Bahia
- é a grande responsável pela superação
das 15 milhões de unidades ..O modelo

,

já soma mais de um milhão de unidades
em apenas 28 meses de produção.
Atualmente, o New Fiesta é montado em

Valência (Espanha), Colônia (Alemanha),
Nanjing (China), Rayong (Tailândia) e

Cuautitlán (México).

I·
I·
,

I'
!
'I

..
I:,

VEíCULO OPCIONAIS
',F '51' N�6$�trA'. ot�'",

, ,

']I/',i!!;"��' .·'''N1''iM '!fil'I;' :' "::00" ...• ':'.. Ç:Tmi';fi'ffi,.j�·'·.·' .' ";',I,.J Q. .. '" ""fjl '/.1/ 1/ ...• , . .,... . Rtl:!ll:t:v'Ii+tu.:f�� 'c RtWAI36iiltIl;:lIn;\l�BOM '.

FORESTER 4X4 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTOt{OURO+TEID.+ABG+RODA 2009 46.800,00 1.246,00 1

""""'''''''!ii!!.''',""' I':;':' :''AR#OH}Vtt4UAli\M��OOR04<.0MP��l.D1' !,��;�bl (} ;'lil�'�4º()JéO!!, ".jJ9�21Q@:,";
I AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+AU1O+COURO+TOOtRODA 2005 38.940,00 1.054,00

Jg!;I!irl&r;i;n1&1&��: ÀR+IJij�YJE..fAL4-��OOâ���ROOA,.·· 201Q,mr�.; �6.;'o'OÔ,01l '. 9�9,OQ�:
AR+DH+VIE+ABS+ABG+AL+AUlO+TETO+AQ+CD+RODA 2008 35.940,00 957,00

li AA+O$���ÔlJf{titJlIDJ�OODAftl:>trW.i .

1•..:2009,' J3.$4,OIOO . i!ª93jOO
DUCATO MAXICARGO (LONGA ALTA) OH 2007 33.600,00 902,00

"�4PA�l!A$��O" il"'1
I AR+OH"4:\Jlf+Á�OUfW-+ÀQ;t-AB.G,f(0Ml'�m" I, {2ÔQ9 II;;:�J .2Gb/oo};'" $3f;0,Q�

IDEAADVlOCKERDUAL 1.8 AR+DH+VI1+AL+AUTO+AQ+COMP+RODA+lDT+W 2010 30.540,00 813,00
!:sRoàJÂGE,IX'2;O AOfo ;!AR�itvfE+81rf.AVJQ4-(OO�A�ROOA*LmtW, ,�' ,m l·QG71?1"1.2�.9ÀÓ,OO· I '804;b((,�i

AR+DH+VE+AQ+RODA+W 2001 29.100,00 884,00
+�;lIR+OO�V;Jt�Aft�A����ROÔA�'i\(i"i ,/"1I"'I"I,1:2QM,��' '; 29 .3#Ô/Qú: I•••:7:lÜ;Qº:::,:�

307 PRESENCE PK 1.6 FLEX AR+DH+VTE+AL+ABS+TOOtAQ+ABG+CD+RODA 2009 27.540,00 733,00
'NEvi(�����,L;",," ,""t::�' Ii;;; i,�E,IÂât�m»;L�lB�lfmm*-ftD.t�.(�w",,;!�T: 120O:�";;1 ;I'4S.[7Qô�ÔQ/,;�;!1�:dô.L;�,
MEGANE SD EXP AR+DH+VTE+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+DT+W 2010 26.340,00 701,00

.

,;$TllO Õf'ltWQGIG.J,:8'"
" ,�',,;(WIlrdl "I'!lfI!�«'-i:Íjl[ÍI' l. i i,lt7"g��'A1!i'rW:'I!EX1J'!ií!i':CíI.'lft�'l;'rii!:; 1'iM�']:;bDl'f'i "Iillir'l � itoriái,;i'il�1 j;1;;'ii''Íb� n;Ç "tli:; k1,'J (10: ,'.

'H'.',I._. ,,,.,;'JJi�..i' ' ...•"'-i-. 1.1,."-."",I�",wl!Ii!JiliU,r,liii!'úi" .1',,'" tIFf::'r!:y!"I,;�_ i1�_.,·'/;\VI�t;\�lVil"::t!1Nt!!tt1)\ltItM,:'LH,, ..
' !íi#ü, .. __ ,1,'ill..H.... i-'!J, . .'. ''',.,,:� ii.l._. . .1VJJ! !fn"ffl!}t'!;L;",/,� i/'�' r

307 SW ALLURE 2.0 AR+DH+VfE+AL+ABS+ABG+TETO+COMP+ROOA+lDT 2008 25.140,00 669,00
':'Qb6Coa�E�AB�lõillll,

'

�r'"'""�'
, N/� iíi.oibD'·H·.i"'í fft11!'I.� ',;'Í'itfíf''Jf idii.jil"r OlI.f<I�'i':;"ii:ll '!M'i('!'Á/," I!'"

"i

'i't(j')"�W" i "'l'ii � ;i1Ô'''''d 'iii �6ilo ilr.' !�t,
J!It� 'i,"� :,�, }"." .. '""

'

',d- 'i! .. 1fiIJ_.uílU II/. ;��,,:,' 7110T ,,_"1·'Y',H�;'T11Un-f\�VIf,,"V.{\�t\�U.f\.V,:i!t;V·Vi1JU!1J,J!I,. 1 J' ,".'Ai;., � I; ili�l;J,., .f.t,' :,.\11- .• ",'i." 'ÚJ'V,Qi\).,'J1

207ESCAPADE1.6FLEX AR+DH+VI1+AL+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2009 22.500,00 599,00
r,'STRAOATREek'CE,j'. 'i i" OI, D!!l+J\ÕltmOOM . i�, :'( 2010';���:.:·2u:lõlif;óo . "'S:35,OÔ"

ABS+ABG+AL+AR+DH+VTE+AQ+COMP+DT+W 2007 20.340[00 546,00
M+DI;t+V1f+Al.+ABG+Ao+W· 20,08 8.5501'00 797,00
AR+DH+VI1+AQ+W 2006 8.550,00 804[00
AR+DHtTE·pAl+AO+W 2007 7.950,00 . 747,00
AR+DH+VTE+AL+AU1D+AQ+ABG+COMP+LOT+W 2004 7.440,00 705,00
TE+Al+AU+W ' , 2009

.

7.410,00 691,00
DH+VTE+AL+AQ+LDT+W 2005 7.350,00 696,00
AR+DH+VlE+COURO+AQ+RODA+LOT+W 2002 iOS(too 690,00
W 2007 '6.750,00 634,00
VTf+A4+AQ+RODA+IDT 2003 6.570,00 643�OO
W 2007 6.450,00 606,00
AR+VfE+AL+AQ+R0DM-W ,,2005 6.270,00, 594,00
DH+VfE+AQ+DT+W 2000 ODEENTRAOA 816,00
OH-fAOfW .i 1998 O DEENtRAOA, 9115;00
AQ+LDT+W 2003 O DEENTRADA 709/00

,

'

'i�a+DH�V'fE+Att�fOT*W I,.:'/,i;,: ,2éo2, ,QDEIENlrHÁoA:. 667,01)
AQ+LDT+W 1999 O DE ENTRADA 592,00

..•. '!AtI' " 1998� .Q:OE,ENtRAOA S82,OIr; ,I

W
.

1996 ODEENTRADA 499,00

SAVEIRO SPORTUNE 1.8

PRISMA MAXX .

FITLX

(lASSICUFE
PALIO WEEK ELX

GOlF 1.6 NAClON
CELTA LlFE

GOl1.6
FIESTA 1.0

SIENA HlX FtE�
ASTRA SD MllENIUM 1,8

CAMI()NEf� TAAFlê,:, ·
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Q: INCLlNÔM�TRO (LATERAL E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA· RÁDIO "PIONEER

O HIFI·LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA· RODAS DE LIGA-LEVE
,

�ORP'9NS· PARA-BRISA PANORÂMICO E ANTI-R�íDO
'[1 ..500 L COM BANCOS REBATIDOS E MUITO MAIS!

f,
-.;:;:''''7
�

CITROEN (3 201 2
SERIE .ESPECIAL
10 ANOS tE MONDE

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CITRoÊn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 F) COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55%
+ 36 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex - Série Especial Le Monde 11/12 com valor à vista
de R$ 36.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 45% + 24 parcelas com taxa 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 Física. 2-IPVA, Sensor de estacionamento e Alarme grátis na compra do modelo Citroén C3 - Série Especial Le Monde Okm.
3- IPVA grátis na compra dos modelos: Citroên AirCross Okm, Cltroén C3 Picasso Okm, Citroên C4 Okm, Citroên C4 Palias Okm, Citroên Xsara Picasso Okm, Citroén C4 Picasso Okm e Citroên Grand C4 Picasso

(exceto para Citroên C3 câmbio automático e Citroên Jumper Okm). li. "/I''',,tp
,.

O" âlid
'

11111''''1 r» IIII""'''I/,IJ �I/I� 'II�, ,"I/II� I#IIIII"'�,.

Benefícios não podem ser convertidos em especte. tertas va I as ate ,.""Iffh �/j, /"'""'� Ih '�l/III �"'m/il/
11/08/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. d�."",,�, 11��"'I'�L,,,,I�j I/IUI I lilll"m"WI Iill
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FLUENCE DYNAMIQUE Ft.EX 2012
a partir de R$ 59.990

- Mo.To.R 2.0 16V FLEX - CÂMBIO MANUAL DE (; MARCHAS
- CHAVE-CARTÃO. Co.M FUNÇÃo."HANoS FREE"
- FRElo.S ABS - 6 AIR BAGS
- AR Co.NDIClo.NADO DIGITAL OVAL Zo.NE,
- RADIO. CD MP3 Co.M CONEXÃO USB/lPOo E BLUETo.OTH

www.renaultcom.brRedeRenault.Mais de 160 concessionárias no Brasil. SAC: 0800 055 56 15

JARAGuA DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144 MUDE A DIREÇÃO

RENAULTwww.liberte.com.br
'1) Fll.Ience Dynamique .2.0 16V I-li·F\ex 4P 11/'1'1, pintura sólida. C<'lmbio mi,,,nual de ti marchas, chBve .. cartão Hands Free, rreiosABS, 13 ai!' bans, ar-condlGionzldo digital Du.'1 Zone com saldas de ar traseiras, rádio CD fÍJlP;:) player com coneX2\O USB/iPod,
ent/;éld,,, auxi.liar,� Bluetooth, e! vÍ!"ta: R$ !5!.=l.9(\()' Estoque: ;2 1,.l/'líclade:\:•. Estoques r"len,:nles i� sorna rim; 1J(�íc:u!os 'elas C(,I!'lcest>ionéliiiIS pallicipantes, FreiEl induso. Ofertas v:!IU,!as éll,(� CH f8J:J.,()'11, �,ornen!e para ss -C';.J/lct.'lssbn,lrias f':,enau\t d(;; Sl!io p,,�u.!() e

Regiflo M/2Jtropolitani:\, ("ar:arrtia de 3 anos ou 'WU mil km, o que ocorrer primeiro. cOfl1ocme consta no Manual de GE!l'i,m!ia e Mal1ute-nç.l!!io do '<!�lÍculo, Flut,nce, o eleito Camp(�ão de 201"1 na catsSlOf/a 'Methor Compra p€!la revista iJuat.rü Rodas, Il'nagens
ilustfatiVi'ls. AI9uns itens mosnaoos elou mencionados são opcionais e/ou <3Gessorios e/oll referem-se a v�lrsOes especiftk:as. Preserve a 'Jida. Cintos de segurança em conjunto com ale bags podem salvar vidas.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
FABRICA��

NOBRASlL
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Automóveis 3370. 986

New Beptle 2009 Completo R$49.000,00

2061.4 2008 com tpto solar R$29.aOO,Oo

Smiro 1.6 2004 Rex R$22.500,OO

A31.8 2002 Completo R$28.800,00

Clio 2004 AC I.' Trava R$t9.300,OO

Fiesta Sedan 2003 Completo R$19.500,OO

2061.6.2003 Complpto R$19.800,00

Celta 2002 Dirpção hidráulica R$16.000,OO

J['pp Chprtlkpp 2000 4x4 Diml. R$51.000,OO

Parati 1.0 1999 Cllmpll.'ta R$t3.800,OO

Palio Wl.'pkpnd SUb.' 1998 GNV R$14.800,00

R$10.500,00

Vectra GlS 1997 GNV R$17.500,OO

S10 1997 GNV R$18.800,OO

R$6.800,OO

R$6.500,OO

FasPr 2006 R$6.500,OO
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AgUe ltz 1.4
i

mm500,OO

Compra � Vende - Troca - Financia

autojm@ibest.com • Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 - Jaraquá do Sul

Focus Hatch GLX 2.0'

ww500,OO
c

i
�
§.
�

{;
�

2010 - Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, j
Travas e Espeínos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas

o

de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos Faróis.

2008 - Prata - Ar-quente, Limpador e Desembaçador Traseiro, Travas
Elétricas e Alarme.

206 Sensation 1.4

Iflll�)OO,OO

I Vectra GT 2.0 MT

'1ImOOO,OO

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina.

2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Ba,g II,
Computador De Bordo.

Sentra Cvt 1.8

.000,00
2009 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos,. Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Cambio Automático, Cd Player, Freios Abs, Air

Bag II, Piloto Automático.

Zatira Elite 2.0 AT

111::�ff fll"'W &nM f�h IHr�
fQUi �"WI �rrrll�.J� �gi �1fI' U

2008 - Prata - Ar-condicíonado Dígital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas' de Liga-leve, Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs, Air Bag Duplo, Faróis de Neblina.

2008 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Ump-ador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de liga-leve 17", Freios ABS, Air Bag Duplo, Faróe.de Neblina,
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PROCUR�·SE
o ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água

atendeu nos finais de semana á noite
e feriados, melhores marcas. Tele

entrega 3371-5239 ou 9914-9651.

o 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

o TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

o PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

o PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

o TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

o PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

o- PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

o PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

o 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.

o ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-
3406.

o PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após as 18h com Carlos.

o CUIDO DE CRIANÇAS Com idade de 4
a 9 anos. Tr: 3370-5123 com Andrea.

VENDE-SE
o TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

o AQUECEDOR vende-se, Britania
AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-

99755383 com Silvia.

o 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

o 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: 9168-7f1-41 ou 047
3372-0341

o TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$ 150,00 Tr: 3275-
1530.

o RECK Vende-se para automóvel

original da Parati, R$ 100,00. Tr:

9216-4236 ou 3273-1619 com Bruno.

VENDE-SE
o RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$ 650,00. Tr: 9926-'
1717 com Marcos.

, PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$ 35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

o CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00
e R$120�00, verniz em canela. Tr:
3371-4377 ou 9128-1885.

o JANELAS Vende-se janelas de correr

160 x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

o' CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$ 1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

o APARELHAGEM DE SOM Vende-se'
próprio para tocar em lanchonete, 4

caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448

o CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-4377 OUt9128-
1885.

o MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06
meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$ 550,00, Tr: 9919-
2412 com Vivian.

- o 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.

o CARROCERIA GRANELEIRA Vende
se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

o EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 dj(tisórias. R$700,00. Tr: 9112-
3947.

o FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2)
com 4 tampas R$ 600,OOcada: Tr:

9112-3947.

o FREEZER HORIZONTAL Vende-se com

2 tampas R$550,00.Tr: 9112-3947.

o ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$ 2.950,00.
Tr: 9112-3947.

o ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para
área de estética R$ 650,00 tr: 9919-
2412 com Vivian

o CARRINHO AUXILIAR Vende-se com

03 andares R$ 90,00. tr: 9919-2412
com Vivian

o FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

R$500,00. Tr: 3370-2715 ou 8831-
5255.

o ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA
ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.

Semi novo, cor: Preto e Branco.
Contato: 47 32748023 ou 3274
8351.

o CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano

1916� Tr: 9241-3121.

o MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik
V8. Tr: 9241-3121.

o TV Vende-se "29" polegadas tela

plana, R$ 400,00. Tr: 9922-8011 com

André.

o ESCAPE ESPORTIVO Vende-se para
moto CB 500, ponteira trioval TRS

em alumínio polido da COYOTE Por

R$450,00. O escape ESTÁ EM ESTADO
DE NOVO, com pouco uso.Tr: 3371-
3095 com Altair

VENDE-SE
o TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500

telhas R$ 300,00. Tr: 8802-7565.

o FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
KLARC Vende-se ano fabricação 2003

maquina funcionando perfeitamente
com digital 2 eixos, avanço automático
2 eixos. Além dos acessórios originais
acompanhara morsa e ferramentas,
R$ 13.000.00 aceito propostas como

carro e outros Tr: (9993-7632)(3276-
1234)(3370-9308) com Adilson.

o PRENSA EXCÊNTRICA Vende-se

capacidade '10 Toneladas funcionando
em ótimo estado de conservação, R$
8.000.00 aceito propostas com carro

e outros. Tr: (9993-7632) (3276-1234)
(3370-9308)'com Adilson.

o FILHOTES DE PEQUINÊS Vende-se
filhotes 3 machos e a fêmea. Valor a

combinar Tr: 3376-1081 com Gilson.

o TV Vende-se 2 tvs "21" polegadas
Philips com controle, valor a combinar.
Tr: 3371-4853.

o TELEFONE FAX Vende-se valor a

combinar. Tr: 3370-4924.

VEíCULOS
CAMINHÕES
o CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano

95, aceito carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

o 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.

o CAMINHÃO MERCEDES BENZ LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr:

3370:7144

CHEVROLET
CORSA SEDAN - Vende-se ano 2010,

direção hidráulica, ar quente,
desernbaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

o CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava

e alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

o VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

9141-6810.

"o 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

o 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

-sro Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2

portas. Tr: 3275-0697.

'CHEVROLET
-s.io CABINE DUPLA Vende-se ano

99, Prata, 4 x 4, Completa. Veículo

Impecável, toda revisada. Tr: 9912-

8492 ou 8877-4600.

o KADETT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-
5139 ou 3373-5710.

o 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.

o 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

•

o CHEVETTE Vende-se 87, prata, em

perfeito estado de conservação R$
4.000,00. tr: 8817-0595.

o OMEGA CD 4.1 Vende-se ano 96, GNV
valor a combinar. Tr: 8802-6399.

FORD

,ESCORT ZETEC Vende-se ano 97,
.

azul, gasolina, direção hidráulica R$
5.000,00. Tr: 9168-7441.

o 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.

o MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico, ar

condicionado, engate carretinha, aro 15

liga leve, película,' revisado, air bag R$
15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

OUTROS

o PROCURO Carro para assumir
financiamento. Tr: 9112-3947.

o COMPRA-SE Carro, Moto e, Utilitários
financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista,
revisionamos suas dividas. Tr: 9101-
5776.

o 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
o FIORINO FURGÃO - Vende-se motor

1.5, cor branca, ano 89 valor
á

combinar Tr: 9997-4003 Dário.

o CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú Arg!
por R$ 50.000,00 sem troca. Estuda
se propostas. Tr: 47 9187-7222 com

César
""

o HILUX SRV Vende-se ano 2008,_prata,
60.000 km originais. Tr: 3370-7144.

FIAT

o UNO Vende-se ano 94, 4 portas, '

limpador, desembaçador traseiro. Tr:

3376-0043 ou 8426-4990.

o UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE
ANO 96, 2 PORTAS, COR PRATA,
R$7.000,00. Tr:3370-1161.

o UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor

prata, duas portas, R$ 7.500,00. Tr:

3370-1161.

o PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,00 Tr:

9918-9996

o PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor

prata, com vidros, travas, alarme,
limpador e desembaçador, 4 pneus
novos. Torro por R$ 16.900,00,
somente á vista .Tr:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia.

o STRADA ADVENTURE 1.8 Vende
se ano 2005, cabine estendida.

R$26.000,00. Tr: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.

o PALIO CELEBRATION 1.0 Vende
se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. Tr: 9978-9452.

o PALIO Vende-se ano 2003/2004,
4 portas, vidro elétrico, limpador e

desembaçador, R$7.000,00 mais 22
x 574,00. Tr: 3275-0482 ou 9193-
49+00.

o PALIO ELX - FLEX - 1.3 - 8 VÁLVULAS,
4P, 2005, completo, carro em ótimo
estado de conservação, baixa

kilometragem, 5 pneus novos (Step
nunca rodou), interior impecável. R$
22.500,00 Tr: 9671-4534 com Airton

o 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).
o PALIO WEEKEND ELX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais

financiamento. Tr: 9101-4807.

OUTROS
o HONDA CIVIC Vende-se ano 2003,2°

dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

o 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

o LANDAU V8 Vende-se 82/83, preto,
motor novo, com ar condicionado. Tr:

9113-5111 com Paulo.

o FIORINO FURGÃO Vende-se 2008

completa, GNV, ar cond., alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47 9973-
8743 com Edemar.
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MOTOCICLETAS
o 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

•

o SAARA 350 Vende-se ano 97, impecável,
valor á combinar. Tr: 3370-1141 ou 9113-
7522.

o HONDA CG125 Vende-se ano 2006,
estado nova R$ 3.000,00.Tr: 8817-0595.

o FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$4.500,00 + 22 parcelas de R$298,00.
Tr: 3273-6708 com Antônio.

o 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.

o HONDA CBR 1000F Vende-se Ano 1995,
Preta, R$ 18.000,00aceita troca Tr: (47)
3371-8153/9186-7223.

o MOTO HONDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado

de conservação, toda original: dois

pneus novos, manual e chave reserva,

impecável, R$ 13.500,00. Tr:: 9611-7895
com Fabncio.

o DRZ 400 Vende-se moto para trilha, ano

2005, perfeito estado, documentada,
pode ser financiada. R$ 13.000,00. Tr:

9123-7529.

o SCOOTER SANDOWN Vende-se Ano 20bO,:
R$ 1.500,00 Á vista (negociável) Tr: 9189-

.

1136 com Grasielle.

o CG FAN 125 Vende-se 2006, em ótimo

estdo, pintura nova. R$3.000,00.Tr:
8817-0595.

o 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.

o CG 125 TITAN Vende-se 2004, partida
elétrica, verde musgo, em perfeito estado

R$ 3.100,00 com transferência paga. Tr:

8817-0595.

o TITAN FAN Vende-se ano 2006, preta,
R$3.000,00. Tr: 9938 5431 com Ueslei.

o HONDA TITAN 125 Vende-se cor preta,
2011, R$5.500,00. Tr:.3374-1738 ou

9186-9256.

o MOTO DE TRilHA CG Vende-se ano 88, cor

preta, R$ 1.300,00, com documento. Tr:

3273-5729 ou 8812-4546 com Maicon

o BIZ 100C Vende-se ano 2005, em ótimo
estado de conservação R$2.400,00. Tr:

9189-9589 ou 9111-3639 com Geovane.

PEUCiEOT
PEUGEOT

o 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,
regulagem elétrica dos faróis, limp. Desb

traseiro, Tr: 8823-8479 após 18:00h.

o PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,
cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas

na concessionária. R$ 32.500. Tr: 9975-

0078.

RENAULT

RENAULT
o CLlO SEDAN EXP.l.6 Vende-se 16 v FlEX

2005/2006 Compl. Cinza grafite, 2°

dono com nota fiscal valor á combinar. Tr:

3370-0116

.

o SCENIC Vende-se ano 2004, completo,
único dono. TR: 9667-0008.

o CLlO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção
hidráulica. Tr: 8448 9006

o CLlO HATCH Vende-se ano 2004, cor

prata, 2 portas, completo. R$ 15.500,00.
Tr: 3276-0826 com Darlei.

o CLlO HATCH PRIVllEGE 20041.0 Prata.

Completo, airbag, farol neblina, volante

escamoteavel, rodas liga 14, pneus

novos, emplacado 2011, todo original. R$
19.500,00. Tr: 9102 2008.

...

CITROEn
CITROEN

o C3 Vende-se ano 2009, preto, em ótimo
estado R$28.000,00: Tr: 3373-3836 ou

8422-2576.

o PICASSO EXCLUSIVE Vende-se 2008

bancos de couro, CD com regulagem
no volante, DVD de teto, Ar digital, ABS,
sensor de ré, revisão a cada 10.000km,
único dono, carro impecável. R$
35.900,00. Tr: 47-9186-1357

.
WOLKSWAGEN

o SAVEIRO Vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada(pneus novos), aros

esportivos com tolda. R$ 20.000,00. Tr:

3375-2136.

o GOL Vende-se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$ 7.500,00. Tr: 3275-
3538 ou 9931-9410.

o GOL 1.0 Cl-ll Vende-se 96, gasolina, 4

pneus novos, aro "13", esportivo em ótimo

estado, valor á combinar. Tr: 9962-5795.

o GOL Mll.6 Vende-se ano 97, R$
11.500,00. Tr: 3376-4043 com Márcio,

o GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4

portas, básico, preto, R$24.000,00. Tr:

3276-0826 ou 9973-5960.com Darlei.

o SANTANA EVIDENCE Vende-se ano 97, cor.

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr: 3370-6944 ou 9602-9522

o GOL 1.6 POWER Vende-se ano 2008,
direção, trava, alarme, limpador e

desembaçador. R$ 23.900,00. Tr: 9113-
1661 com Marco.

r

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 - Centl'o - Rua Florianópolis, 153

APTO com área privativa de 115,12m2 e área total de 185,12m2•
Cômodos: Sala em 2 ambientes, sacada, suíte + 2 quartos, bwc social,

'cozinha, áÍ'ea de serviço, aquecimento·de aguá central a gás, duas vagas
de garagens indivíduais, condomínio de Qaixo custo, cozinha e banheiros
novos. Piso em porcelanªto na área social. Piso em laminado de madeira

nos quartos e suíte. Suíte com semi-mobiliada com guar�a-roupas
sob-medida, teto com rebaixo de gesso. Com salão de festas.

Apenas 2 apartamentos por andar. Tr: 9102-1722

11/08/11

sa feira às 10h
LEILAO + DE 250 VEICULOSi
LOCAL: CYRO CORREIA PEREIRA, 1223 • CIC • CURITIBAlPR i

M.BENZ/LS 1938 98/99 G�/SI0 EXECUTIVE 10/11 ISIi�jJi�
L.?:!

LfliJoolrolJ. OflCiôllli
..... lIltJ su�!;,ril \11.1,;. ·.·��DÂ"U.
�jIJ.lHi.l'W#I-.w.JUl1':jtlll'tllM

FlNANaIRA

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOCICLETAS
CAMINHÕES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feir
das 8h30 às l.2h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

,

VEIC:ULOS·
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca; 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

_.

RENAULl CLlO SEDAN EX
PRESSION 1.6 16V 4P 2005

R$24.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00

AUDI A41.8 AVANT 20V TUR
BO GAS 4P 2007 R$69.800,00

AGILE LT 1.4 MPFI8V FLEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00

GOL 1.0 TREND 09
R$29.800,00 COMPLETO

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

1Carro novo

para.o
papai?

Aqui na

.MP você
encontra!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C4 PALLAS 2009 GLX
AUTOMATICO

CLlO 4P 2004 AR
COMO. + OPCS

CELTA 1.0 VHC 2005
COM OPCS

FIESTA-5EOAN 1.62007
AR + OH

KA GL 2009 COM OPCS

372· 7
337 �4714

J
automovei

9125.2 08
' __'A'"''

, �tJee ��� • Rua Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Horário especial
neste Sábado!

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 16V 4P 2009

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT

CORSA SEDAN SUPER
1.0 MPFI16V 4P 2001

PARTNER 2008 AR
QUENTE

STRADA ADV LOCKER
·1.8 MPI FLEX CE 2009

206 PRESENCE 1.4
FLEX 8V 5P 08

SIENA 1.0 EX 1.0 MPI
FIRE FLEX 8V

PALIO EX 1.0 MPI 2P
2000

SANDERO PRIVILEGE HI
FLEX 1.6 16V 5P 2008

POLO SEDAN 1.6 MI
FLEX 8V 4P 2008

TUCSON 2.0 16V AUT.
206 SW PRESENCE

. 1.4 FLEX 8V 5P

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
SUPERCARR05, HI

GANH
..
E BÔNUS ADICIONAL

DE ATE R 3.000..90 NA TROCA
DO SEU SADO uE QUALQUER
MARCA JAPONESA POR UM NISSAN O KM�)

1$$.4 tlV A2012
"............., 36x DE R$478,25(2)+ R$275,20 POR MÊS LEVE

,

NISSAN UVINA 2012
1.8 ... PLD AUTOMATlCO

.'

a partir de '.'" "

." RS 46.490,00'"
, '.',.' "

à vista(2) ,

"

'_ ,

a partir de

'::_ ..:.,o:R,$. 54.790,00
�. '. ',".. à vista(3)

'RÁDIo COM CO PLAYER E MP3
·VIDROIlRAYA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ElÉlRlcos
• RODAS Ot USÁ tEVE
• AR-OONDIClONADO
• D1REÇÃÕ ELfiRICA
• AIRBAG DUPLO
"ALARME'

• CÂMBIO AUTOMÁTICO
• CHAVE INTEliGENTE (I-KEY)
• AR-CONDICIONADO DIGITAL
• FREIOS ABS COM EDD
• BANCOS DE COURO
• FARÓiS DE NEBLINA
• GRADE CROMADA

.

• RACK Df mo

NISSAN SENTRA 2012
UATCVT TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(4) NISSAN nlDA 2012

.... SIILU. MMICHAS TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(S)
a partir de

R$ 54.990,00
.

à vista!·)

-CÂMBIO
AUTOMÁTICO • AR-CONDICIONADO

• A1RB4G DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• RÁDIO COM CO PLAVER E MP3

.

• ALARME E IMOBIUZAOOR DO MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE UGA LEVE
"BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

• AR-CONDICIONADO • DIREÇÃO ElÉTRICA
"PILOTO AUTOMÁTICO • FREIOS ABS COM EBO
• RÁDIO COM CO PLAVER E MP3 • ALARME
• AIRBA&; DUPLO • COMPUTADOR DE BORDO
• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS E ESPELHOS ELÉTRICOS

NISSAN FRONTIER 2012
"'.t.

NISSAN nlDA SEDAN 2012
t.. N.I!X • MARCHASTAXA DE GO/O A.M. EM 18 MESES(6) TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(7),

a partir de
.

R$ 84.990,00
à vista(S).

a partir de
'

"

R$43.990,QQ,:,�'
à vista(7)

"

,

rtmiWWN�l�!m·
• AR-CONDICIONADO

o. DlREÇÃU HIDRÁOUCA
COM AJUSTE ÕE ALTURA

• RODA DE UGA LEVE
• TRIO aÉTRlco

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• KEVLESS
• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• ALARME E IMOBILlZADOR DO MOTOR

CONSULTE CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICAS E TAXISTAS.

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

SHIFT�thewayyou move

1. Toda proprietário de um veiculo Nissan ou outra marcajaponesa, hã no miníma seis meeee, contados da emissão do dooumento do veiculo, poderá colocar seu usado na negociação de um dos seguintes modelo. zero-quiIOmetro: Nissan Tiida Hatch (201112012), Nissan Sentra (201112012) ou Nissan Rontier (201112012). O ciente que optar
por essalroca obterâ bônus adicionw na negociação, no valor de.R$ 2.000,00, na troca pelo Nissan Tiida ou pelo Nissan Sentra, e no valor de R$ 3.000,00, na troca pela Nissan mntier, O CPFICNPJ do proprietário do veiculo objete da troca deve eer obrigatoriamente o mesmo do comprador do novo veiculo. Promoção V1!lida até 23/Q9/20í 1.

2, Condiçllo válida para o veicula LNINA S 1,6, com câmbio manual e pintura sólida, ano modelo 2011/2012, Financiamento pelo LSG (l..easing) através da Cia. de Crédito, Financiamsnto e Investimento RCl BRASIL Condições válklas até 3110812011. Preço à vista R$ 46.490,00, nas seguintes condições: entrada (R$ 32,8'73,07), mais

Sàldo financiadb em 36 meses, com parcelas de R$ 478,25. Taxa de juros de O,99% ..m. e taxa de juros de 12,54% aa .. T";fa da confe<Jção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 56,66. Custo Efetivo Total de 1,32% a.m. e 17,11% aa, Valor lotai (entrad� + parcelas) de R$
60.090,07. (S6x de R$476,25 com mais R$275,20 por mês no talai mensal de R$753,45 você leva a UVINA SL 1 ,8), Créd�o sujeito a anâJise e aprovação de cadastro. 3. Condição válida para o veiculo LNINA SL t.a com câmbio automático e pintura sólida, ano modelo 20111201 2. Financiamento pelo LSG (Lessin9) "través da Ciâ. de Oé(!ito,
Financiamento e Investimento Ra BRASIL Condições vAlidas até 31/0812011. Preço à vista R$ 64,790,00, nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 32.874,00), mais saldo financiado em 36 meses, com paroelas do R$ 763,45. Taxa de juros de 0,99% a.m. e taxa da juros de 12,54% a.a. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 75'0,00,
mais despesas de serVIÇOs de terceiros (despesas com gravame) de R$ 65,66. Custo Efetivo-Total de 1,19% a.m. e 15,37% a.a. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 59,998,20. Crédito sujeito a análise e aproraçâo de cadastro. 4. Condição válida para o volCldo SENTRA 2.0 AT, com câmbio automático e pin�ra sólida, ano/modela 2011/2012.

Financiamento pelo LSG (Leasing) através da Ci.. de Crédito, Financiamento e Investimento ReI BRASIL. Condições validas até 3110812011. Preço de R$ 54.990,00 nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 32.994,00), mais saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 950,14. Taxa do juros de 0% a.m: e taxa de juros de 0%

a.a.. Tarifa de confeoção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de selVÍçO$ de terceiros (despesas com gravame).de R$ 55,66. Custo Efetivo Total de 0,28% am, e 3,53% aa, Valor total (entrada + parcelas) de R$ 55.797.36. Oédito sujeito a análise e ep-oveçêc de cadastro. 5. Condição valida para o veículo TIIDA HATCH l:a S: REX,
com càmbio miInuaIe pintW1' sóliôa, ano/modelo 2011/2012. Rnanoiamento pelo LSG (l..easing) através da Cia. de Crédijo, Financiamento e Investiínonto RO BRASIL Condições válidas até 311.0812011, Preço de R$ 48.990,00 nas seguinte. condições: 60% de entrada (R$ 29.394,00), mais saido financiado em 24 meses, com parcelas de

R$ 850,13. Taxa de juros de 0% am. e taxa de juros de 0% aa. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 65,66. Custo Efetivo Total de 0,32% a.m. e 3,96% a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 49.797,12. Oédito sujeito a analise e aprovação de cadastro.

6, Condição válida para o veículo NISSAN FRONTIER XE 4X2 CO lURBODIESEL, ano/modelo 201112012, pintura sólida. Rnanciamento coe (Oédito Direto ao Consumidor) através da a.. de Oédito, Finanoiamento e Investimento RCI BRASIL Condições ••\lidas até 31/0&2011. Preço R$ 64.990,00, nas seguintes condições; 60% de

",,(rada (R$ 60.994,00), mais ealdo financiado em 18 meses, oom parcela. de R$ 1.960,90. Taxa da juros de OOAl a,m, e taxa de juros de 0% a.a. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 760,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 56,66, mais impostos QOF) de R$ 876,04. Custo Efetíl/O Total qe 0,60% a,rn.

e 6,23% a.a. Valor'total (antmd. + paroelas) de R$ 86.650,20. Crédito sujeito a anãlls. e aprovação de cedeetrc. 7. Condição válida para o veiculo TIIDA SEDAN 1.a FLEX, com câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. RnanoiaJ1)ento pelo LSG (l.eaLling) através da Cla de Crédho, Financiamento e Investimento Rei BRASIL

Condi9õee válidas até 31/08/2011, Preço de R$ 49.990,00 nas seguintes condições: 600/0 do entrada (R$ 26.394,00), mais saldo financiado em 24 me.... com parcela. de R$ 766,79. Taxa de juros do O'Al a,m, e íara de jur.os de 0% ao .. Tarifa de coníecção de cadastre de R$ 750,00, moi. despe... de serviços de terceiros ("espesas eem

gravame) de R$ 55,66. Custo Efetivo Total de 0,36�, am.• 4,41% a.a, Velcr tctel (entrada + parcelas) de R$ 44.796,96. Crédito sujeito a anãlis. "aprovação de cadastro. Gar.antia de 3 ,,"OS, som lim�e de quilometragem pata uso partioular, 100 mil km para uso comercial, ou Q que V<inoer primeiro, com revisões e meouteoçêeeetetuades nas

concessionárias Nisso", frmkecias a defeitos de fabricação ou montagem de peças. Para obter mais infonn.ções, consulte o manual de g"""'tio, Frete incluso. Imagens meramente ilustrat"'.s, Acesaõrios não inclusos. Estes veículos estão em confo"nidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veiculos Automotores.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

'P!iOGfiWA
dírel_ao e$�al
Cons�fie coridlç6es especiais
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PROMeçÔES DE PRESENTE PRA VOCÊ

I CONSÓRCIO
FIAT

o,..,� .

'. .
, '.

Strada Fire 1.4 FLEX
Vidros climattzados verdes
Protetor de caçamba
Volante EAS - Energy Absorbing System
Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
Ganchos para amarração de carga na caçamba
Drive by Wire (acelerador eletrôníco)
Motor Fire 1.4 8V FLEX
Suspensão traseira com eixo ômega

Palio Fire 1.0
Brake light
Drive by Wire (acelerador eletrônico)
Econôrnetro
Faróis biparábola
Grade frontal cromada
Painéis de porta integrais em tecido
Para-choque na cor do veículo
'Revestimento porta-malas
Vidros climatizados verdes
Volante EAS

A partir de
R$ 24.990,00
à vista, sem troca .

Drive by Wire (ac-elerador eletrônico)
Econômetro
Hodômetro digital (total e parcial)
Novo motor Fire 1.0 Eva 8V Flex

A partirde
'

R$ 29.800,00
à vista, sem troéa.

A Rartir de

R$ 25.990,00
à vista� sem troca

OU com entrada + 60x de

R 431,49.•

t·

Rua Francisco Fischer, 1 00 - Centro - Jaraguá do Sul � se
(47) 3274 0100 - www.jovel.com.br ,.. •

1 - 5trada Fire 1.4 Flex 2P, cabine simples, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 29.800,00.
2 - Palio Fire 1.0 2P básico, pintura sólida, 2011/201'2, à vista, sem troca, a partir de RS 24.990,00.
3 - 'Novo Uno Vivace 1.0 Flex 2P. pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de R$ 25.990,00 ou com 40% de entrada (RS 10.396,00) e saldo financiado em 60 meses no valor de R$
431,49. Valor total do veículo com financiamento: R$ 36.285,40. Plano especial Banco Fiat na modalidade C.D.C. Taxas de 1,94% a.rn., 25,93% a.a. e eET de 29,36% a.a,
Ofertas válidas até 31/08/2011. Disponibilidade em estoque: 2 unidades por modelo anunciado nesta campanha.

'

•
..

• OI

• •

'..
'

I

• •
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FIM DA GREVE
-

Docentes e alunos
de volta à rotina
Férias de julho foram utilizadas para repor,
aulas, com muitos trabalhos em equipe
REGIÃO
BRUNA BORGHETI

/\ lívio e preocupação. Uma sen

rlsação de segurança, pela volta
à rotina, e de urgência, para recu

petar o conteúdo perdido durante
a paralisação - que, segundo a Ge
rência de Educação Regional, durou
53 dias letivos. Esses sentimentos
resumem o estado de alunos, pais,
professores e diretores das escolas
estaduais que, entre 18 de maio e

18 de julho deste ano, precisaram
enfrentar a situação alarmante da
desvalorização dos profissionais da
educação em Santa Catarina.

-

Nas escolas da região, o cenário
já é muito semelhante ao encontra
do antes do estopim da greve - pelo
menos na visão dos visitantes. O si
lêncio que reinava nas salas de aula

.

há poucas semanas foi novamente

substituído pelo burburinho dos
alunos, intercalado com o esforço

, dos professores para recuperar o

tempo perdido. As brincadeiras do
intervalo e das aulas de educação
física já dão o sinal da mudança que
deve permear o resto do ano letivo:
aulas mais dinâmicas.

Aprofessora de história da Esco
la de Ensino Fundamental Almiran
te Tamandaré em Guaramirim, Rita
de Cássia Martins Bona, participou
da paralisação durante 36 dias. Ago
ra, ela conta com a colaboração dos
alunos e dos colegas para conseguir
terminar o conteúdo do segundo bi
mestre até o dia 15 de agosto, quan
do ele será encerrado no Estado.
A receita é uma didática diferente,
com uma participação fundamen
tal dos alunos. 'Acho que todos es

tão engajados nessa retomada. Os
estudantes estão precisando ficar

mais presentes, desenvolver mais
atividades em casa, em grupo e com

pesquisas", explica Rita. Na Taman
daré, apenas três dos 32 professores
não entraram em greve.

Um de seus alunos da 8a série,
Lucas Schmitt, acredita que esta é
mesmo a melhor opção. "Está sen

do como esperamos, corrios profes
sores cumprindo seu papel e dando
mais peso para algumas avaliações.
Ficamos sem aulas em julho, mas as

férias forçadas' nos outros meses

compensaram", garante. O estudan
te de 14 anos até tentou estudar em

casa, mas algumas matérias mais
exatas, como a matemática, não ti
nham como ser desenvolvidas sem.

.

o auxílio do professor. A orientadora
educacional do Tamandaré, Maria

Aparecida Rosa Felisbino, afirma
que os primeiros dias foram sim um

pouco' mais difíceis e sem motiva

ção dos alunos, mas tudo já está sob
controle. "Foi Uma parada histórica
e justa. Mas já temos o planejamen
to para recuperar tudo", garante.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

lllhaioria dos ahmos participou da reJM>Sição elas alllas durante as férias
r

, ,:' 'd I", ! • I. '
...

: r .u:il(i I, ,I' /,. ',�: ,I" , 1>,

30 de dezembro: limite para o fim do ano letivo
A reposição das aulas no Ta

mandaré é'semelhante ao sistema

implantado no Colégio Estadual
Abdon Batista, em Iaraguá do Sul.
As folgas e licenças de outros pro
fessores são aproveitadas para re

por as aulas de quem está devendo
- e cada professor tem seu próprio
controle, acompanhado pelo dire
tor. Os feriados' foram mantidos,
mas todos os pontos facultativos

. (dias emendados de feriado) se-

j,
(

rão utilizados para o estudo. A

intenção é completar 200 dias le
tivos, e 800 horas/aulas até 22 de
dezembro. Depois, as instituições
de ensino têm até 30 do mesmo

mês para realizar as recuperações
e conselhos de classe.

, No Abdon, 42 professores ade
riram ao movimento em períodos
diferentes de tempo. No dia 12 de

julho, seis dias antes do final oficial
das greves, todos já haviam retoma-

do - e começou então a corrida pela
,

reposição. Os alunos, segundo o

diretor da instituição, Vandelir Deu
cher, estão conseguindo acompa
nhar o ritmo acelerado. Aprofessora
de matemática Olivia Rezende Gon

çalves, que ficou 58 dias corridos
em greve, confirma. "Estou repondo
sempre que posso, e a maioria dos
alunos colabora. Finalizei alguns
assuntos, comecei outros. Vamos

conseguir", garante.

� regionais e estaduais devem
, � em outubro péII"Q dkcutir residtado$ ,

I ' ..�fÇ' �'/!1J ' ":' I

Professores continuam
em "estado de greve"

Oficialmente, a greve acabou.
Os professores e o Sinte (Sindicato
dos Trabalhadores em Educação),
no entanto, declaram estar em "es
tado de greve" por um período de
120 dias após o 18 de julho. A in

tenção, segundo a coordenadora
do Sinte Regional de Iaraguá do
SUl, Mislene Pickcius, é garantir
que os acordos sejam cumpridos .

e estudar a possibilidade de novos

, encaminhamentos.
"Tivemos muitas conquistas

no' ponto de vista da remune

ração, porque a mobilização foi
muito forte. Mas, em relação ao

que nos propúnhamos inicial
mente muito ficou a desejar", re

sume a professora.

Segundo os dados do Sinte,
até 80%' dos professores das 32
escolas estaduais da região esti
veram paralisados nos momen-

'

tos de maior mobilização. Já a

Gerência de Educação Regional
contabiliza um total de 351 pro
fessores em greve, representando
38,7% do total.

A previsão é de que as reivin

dicações sejam retomadas ainda
esse ano, apesar de uma nova

greve não ser cogitada. i1É para
ter reuniões e passeatas ainda
esse ano, apesar de ser cedo para

.

avaliar. É depois de outubro que
veremos se o governo vai cum

prir a pauta e novas decisões se

rão tomadas", afirma Mislene.

MisIene Pickcius,
coordenadora do

Sinte Regional
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FIMDAGREVE

Reforma em

escola atrasa

cronograma
Na EscolaLauro Zimmermann,
paralisação é somada aos dias- sem

.

. aula por problemas na estrutura

REGIÃO

BRUNA BORGHETI

As aulas da Escola de Educa

ção Básica Professor Lauro

Zimmermann, em Guaramirim,
serão repostas no mesmo pe-:
ríodo em que as outras escolas
- essa parte, a princípio, está

garantida. O problema é que
a Lauro Zimmermann perdeu
dias a mais de aula, por causa

das interdições ocorridas no

início do ano. Em fevereiro, a

instituição foi novamente in

terditada por causa de proble-
.

mas antigos, como uma cozi
nha inapropriada, infiltrações
em paredes e telhados, falta de

ventilação nas salas de aula e

botijões de gás ao lado de salas.
Dos 37 professores, 33 en

traram em greve por um perí�
odo de até 40 dias. Esses serão

recuperados - mas ainda não

há resposta sobre a recuperação
dos dias de interdição. "É para
passarmos por uma reforma

geral de setembro, já que agora

está em fase de licitação. A pre-.
visão é de 12 meses em obras",
explica um dos três diretores da

instituição, Júlio Cezar Chito
lina. Por enquanto, 570 alunos
estudam de manhã e de tarde
na escola e outros 320 tem au

las à noite nas salas da Escola
Almirante Tamandaré.

Um dos prejudicados pelas
interdições e a época de greve,
apesar de reconhecer a neces

sidade da paralisação, é o aluno
Guilherme Felipe Ranch, do 3°

ano do Ensino Médio. "Estão fa
zendo o que podem para repor.
Às vezes, o que seriam três aulas
viram duas, e não tinha corno
estudar em casa", afirma. Apesar
das dificuldades, ele resolveu não

abandonar o sonho de ser médi
co: vai tentar passar em medicina
na UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) no final des
te ano. A opção dos professores,
que entraram em um consenso,
foi passar mais exercícios para os

alunos fazerem em casa e, assim,
complementar as notas.

Ainda laltam
'

professores
No Colégib Estadual
José Duarte Magalhães,
o único problema
na volta as aulas não

. tem relação com as : I I

greves - mas com a

composição do corpo
docente. Enquanto .:
uma: professora peCJili
dispensa, outros dois
estão em licença
grêmio .. ,POI:. t:lRqua,Uto,
a escola aproveita. as

horas vagas para a

Rosangela Ilreutzfeldt,
diretora da unidade

Professores ainda querem o

fim ·do achatamento da folha
As assembleias regionais do

Sinte, que devem acontecer em

outubro, promovem discussões
sobre questões como o reajuste
concedido pelo governo - que te

ria beneficiado os iniciantes com

aumentos de salário, sem atingir
significativamente os profissio
nais mais antigos. "Foi um des

respeito ao plano de carreira, o

projeto do governo achatou a ta

bela salarial. Essa parte foi muito

ruim", afirma Mislene Pickcius,
coordenadora do Sinte Regional.

Entre outras reivindicações, o

Sindicato ainda pede que o gru
po de trabalho, formado entre o

Governo e o Sinte em julho, dis
cuta a revisão da lei dos ACT's, o

reajuste do piso para 2012 e a re

alização de um concurso público
de ingresso para todos os cargos
da carreira do magistério.

A gerente de educação regio
nal Lorita Karsten afirma que
todos os pontos "devem ser de
cididos até janeiro de 2012 pelo
governador Raimundo Colombo.
"Tudo será solucionado, inclusi
ve a regência de classe", garantiu.

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ

04.233.545/0001-07, comunica que requereu à Fundação Jaraguáense de

Meio Ambiente- - FUJAMA, Licença Ambiental de Operação - LAO para o

loteamento residencial "Jardim América", com instalações à Rua 839 - Sizino

Garcia, Bairro Santo Antonio, neste município de Jaraguá do Sul. A partir
desta data, passa a transcorrer o prazo de 20 (vinte) dias para impugnação
do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o licenciamento do atendimento

à legislação vigente e das condicionantes definidas pelo órgão ambiental.

COMUNICADO
A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ

04.233.545/0001-07, comunica que requereu à Fundação Jaraquaense de

Meio Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental de Operação - LAO para
condomínio horizontal "Villaggio di Brugnago", com instalações à Rua 9 - 25

de Jylho, Bairro Vila Nova, neste município de Jaraguá do Sul. A partir desta

data, passa a transcorrer o prazo de 20 (vinte) dias para impugnação do

pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o licenciamento do atendimento à

legislação vigente e das condicionantes definidas pelo órgão ambiental.
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NAQUADRA

ADJ reestreia pelo
Estadual em casa
Quase um mês depois do fim daprimeira
fase, equipe jaraguaense volta a jogar
JARAGUÁ DO SUL
..................................................................................................................................

contratados pouco antes do fim
da fase anterior. Só estaria faltan
do uma confirmação da Federa-

Aca:minhada da ADJ no Cam- ção Catarinense de Futsal. O úni

peonato Catarinense da Di- co desfalque da equipe é o pivô
visão Especial começa- hoje, no Charles, que está contundido e

Ginásio do Sesi, às 19h30, contra não joga na reestreia. O restante

Capivari de Baixo. Com quatro .

do grupo que vinha jogando está

reforços. experientes, a equipe confirmado. "A equipe deu uma

busca fazer uma campanha me- melhorada no elenco e na expe
lhor que na primeira fase, quan- ríêncía, Queremos fazer uma boa
do ficou na sétima colocação. O segunda fase", disse o treinador.

segundo jogo da equipe jaragua- Em relação ao adversário, Re

ense será o clássico contra Ioín- nato foi cauteloso a afirmou que a

ville, atual bicampeã da com- equipe de Capivari de Baixo é boa

petição, que vem disputando a e vem motivada com a reformula

segunda fase da Liga Nacional. ção feita na estrutura, como troca

De acordo com o treinador de treinador e a chegada de alguns
Renato Vieira, é quase certa a jogadores. AADJ ainda não perdeu
presença dos. quatro jogadores para Capivari de Baixo neste ano.

ALEXANDRE PERGER

Em dois jogos, uma vitória para os

jaraguaenses e um empate.
A campanha daADJ na primei

ra fase foi marcada pela falta de ex

periência dos jogadores. Foram 14

pontos conquistados em 14 jogos,
com três vitórias, cinco empates e

seis derrotas. A equipe marcou 36

gols e sofreu 41, terminando com

saldo negativo de cinco gols.

TABELA DE JOGOS
DAADJ NA 2a FASE:

• 6/7 - 19h30 - ADJ !FME x .

Acesc/Capivari Futsal
• 17/8 - 20h30 -ADJ/FME x

Krona/Joinville/Dal Ponte
• 31/8 - 20h30 - ADJ /FME x

IACC/Águia Seguros/
Unimed/Umbro

• 3/9 - 20h30 - Fexponace/
Moitas/Avaí xADJ /FME

• 9/9 - 20h15 - Pré Fabricar
Futsal/CME Ibirama xADJ /FME

EDUARDO MONTECINO

TITAPRETTI

,i PREFElTUR� DE
�IIARAGUÁ DO SUl

ídolo dá seu depoimento para crianças que

particiam de projeto de vôlei na cidade

Estrela do vôlei nacional

ensinamentos e a oportunida
de que ele me deu de chegar até

aqui", comentou emocionado.
Benhur e Marlon se conhece

ram em 1992, enquanto ainda es

tavam em equipes adversárias. Em

1991, Benhur era o técnico da Sele

ção Catarinense deVoleibol e perce
beu o talento de Marlon, na época
com apenas 14 anos de idade. Be
nhur convocou o paranaense pata a

equipe juvenil, formada por atletas '

três anos mais velhos que ele.
n tempo passou e as oportu

nidades ficavam cada vez mais
difíceis: "Aos 20 anos; pensei em

parar de jogar. Foi quando o Be
nhur deu a chance da minha vida
e fui treinar com grandes astros

como o Tande e o Marcelo Ne

gão, no Olímpico de Campinas",
relembra .

Há quatro anos na Seleção e

duas vezes campeão mundial,
Marlon diz ser um "privilegiado".
"Eu tive ótimos mestres e Iaraguá
do Sul tem profissionais e proje
tos que fazem da cidade o pólo
do Estado no voleibol", afirma.

. � .

repassa a sua expenencia
Ontem à tarde, a arquiban

cada do ginásio da recreativa da
Marisol estava cheia de jovens
atletas esperando ansiosos para
conhecer um ídolo do voleibol:
Marlon Muraguti Yared.

O levantador da Seleção Bra

sileira, natural de Guaíra (PR),
veio para Jaraguá do Sul a convite

de seu ex-treinador e amigo, Be
nhur Sperotto, coordenador do

esporte na cidade, para realizar
uma palestra aos atletas, profes
sores e alunos do Projeto Evoluir.

Numa conversa descontraí
- da, Marlon falou sobre o apren

dizado que adquiriu ao longo
. do tempo. Aos 34 anos, Marlon

aconselhou os futuros atletas:
"Tenham empenho e disciplina
sempre. Não apenas no esporte,

.

mas na escola e dentro de casa.

Sigam seus mestres e obedeçam
a seus pais", disse.

Ao contar a história da luta

para seguir o sonho de ser atleta,
Marlon fez uma pausa para uma

homenagem: "Preciso agradecer
'ao Benhur, pela maestria, pelos

AR CONDICIONADO

Fone: 3275-20041 www.belfrioarcondicionado.com.br
Projeto. Instalação • Manut�nção
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com valores de R$ 240 mil e R$
320 mil. "A diferença (R$ 80 mil)
é muito grande. Acredito que a·

Federação Maranhense nem per
cebeu o erro de mandar dois ba

lanços- distintos do mesmo ano",
disse a promotora.

Paralelo ao inquérito por de

sobediência, 'que prevê pena de
15 dias a seis meses, o Ministério
Público Estadual do Maranhão
abriu um inquérito civil público
para investigar outros possíveis
desvios de recursos e transgres
sões ao Estatuto do Torcedor.

"Não pensei que um pedido
simples sobre a transparência no

futebol do Estado fosse criar tanto

problema. Seria muito mais fácil
eles (dirigentes) disponibilizarem
os recibos" afirmou a promotora.

O presidente da FMF não foi
encontrado para comentar a de
riúncia. Procurada, a CBF não se

manifestou. O caso acontece se

manas depois de Teixeira conce

der entrevista a uma revista bra

sileira afirmando que não teme a

Imprensa.

INQUÉRrro

Teixeira acusado mais uma vez
Cartola é investigado
pela Justiça
maranhense junto
com o presidente
da Federação de
Maranhão de futebol

AGÊNCIA FOLHAPRESS

/\ Polícia Civil do Maranhão
I\.abriu inquérito para investi

gar os presidentes da CBF (Con
federação Brasileira de Futebol),
Ricardo Teixeira, e da FMF (Fede
ração Maranhense de Futebol),
Carlos Alberto Ferreira, pelo cri
me de desobediência.

De acordo com a promoto-
.

ra Lítia Cavalcante, autora da'
de-núncia que motivou o in
quérito, os dois dirigentes não
atenderam ao pedido de envio
de documentos referentes aos

repasses de verbas de 2009 e

DMJLGAÇÃO

2010. A denúncia foi enviada ao

secretário de Segurança Públi
ca do Estado, Aluisio Mendes, e

será investigada pela Deic (De-

João Pessoa tenta manter

liderança da Primeirona

Acontece hoje, a quarta roda
da da primeira fase do 53° Cam

peonato Jaraguaense de Futebol
da Primeira, Divisão (Primeiro
na). No estádio Guilherme Trib
bes, no São Luís, o líder João Pes
soa vai enfrentar o JJ Bordados,
atual quinto colocado, que vai

jogar com os desfalques de Fer
nando e Tomaselli.

Já o atual vice-líder da com

petição, Néki, encara o Flamengo
no estádio Luís Carlos Ersching,
no Garibaldi. O rubro negro, ter

ceiro colocado, estará desfalcado.

dos os atletas Bruno e Dirceu.
O estádio Eurico Duwe vai ser

palco do jogo do lanterna Bota

fogo contra o quarto colocado
Cruz de Malta. Nessa rodada, o

Vitória estará de folga e voltará
-na quinta rodada.

O campeão e o vice da Pri

meirona, competição promovida
pela Liga Jaraguaense de Futebol
(LJAF) conquistam uma vaga na

9a Copa Regional Norte de Fu
tebol Amador de 2012, disputa
classificatória para o Catarinense
de Futebol Amador.

EDUARDO MONTECINO

Cnaz de Malta (faixa) e Vitória pela terceir8
rodada da campeonato amador de Jaraguá

legacia Estadual de Investiga
ções Criminais).

No balanço financeiro publi
cado no site da CBF, a Federa-

,:No íím.da {rude,d� ontetni
I

em reunião naAcademia
da Policia Militar, os

,

h '.'t, rI"
'.

r

'0

I "ii ifiJ "'.,' ','i

'-representantes aos clubes e

da Federação Catarínense de
Futebol definiram nova data

para início do Campeonato
Catarinense da Divisão., ". ",r' i

Especial. A abertura da -

competição ficou para o dia
21 de agosto. A estreia do
Iuventus está marcada para
15h30, contra o Tubarão.

I II i �
. I' .( !

ção Maranhense divulgou dois
valores diferentes em relação ao

recebimento de verba em 2010.
O documento apresenta versões

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

, : : ,

13 114/ 3 14 I 7 i
12 17 -5 31

13 ! 141 3 i 4 i 7 i 17 29 -1231
11 ! 1� 3 ! 2 I 6 115 20 -5 33

: i i :

11 : 14 3 : 2 : 9 : 12 21 -9 26
8 ! 14 1 i 5 i 8 ! 13 28 -1519

14° Bahia
15° Grêmio
16° Atlético-GO

.... 17° Avaí

.... 18° Santos

.... 19° Atlético-PR

.... 20° América-MG

14"RODADA-3/8
Corinthians 2 x 1 América-MG
Grêmio 2 x 2 Atlético-MG
Rgueirense 2 x O Botafogo
Ceará O x 3 Avaí
Vasco 2 x O Santos
Cruzeiro O x 1 Flamengo
Coritiba 1 x 1 Palmeiras

14" RODADA - 4/8
São Paulo 3 x O Bahia

,I Fluminense 2 x O Internacional
,

Atiético-GO O x 3 Atlético-PR

. 15" RODADA - 6/8
. 18h30 - Flamengo x Coritiba

18h30 - Palmeiras x Grêmio
21h - Atlético-MG x Figueirense

15" RODADA - 7/8
16h - Intemacional x Cruzeiro
16h - Santos x Ceará
16h - Atlético-PR x Corinthians
16h - América-MG x Fluminense
18h30 - Botafogo x Vasco
18h30 - Avaí x São Paulo
18h30. Bahia x Atlético-GO

���i11SilciI1.�i�rt1ªi:�j
"Ci,9�!fica!i!R§,<lpRa SClI-�Ql�ficarila I

.... Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B
,

:r::f!: Coi. Times·W� 1° Portuguesa
.Â. 2° Ponte Preta
.... 3° Paraná Clube
.Â. 4° Náutico

5° CriCiúm\
6°ABC

CLASSI FI CAÇÃO
P ! J i V i E i o i GP! GC

' SG; A

33 '15' lQ 3 ,2 ,35, 13 22 • 73

�� i �� � � !�: I �� I �: I � ! ��
23 ! lj 6 5 : 2 : 15 . 11 ! 4 59
23 i 15 6

1
5 . 4 13: 12 II

i
51

22 i 14 5 i 7 ! 2 22 17 i 5 i 52
21 11� 7

:
O

i
7 21: 22 ,-1 :50

8° Americana 21 '14 6 ,3 , 5 ! 15116 i -1 50
9° ASA 21 ! 14' 6 :1 3 ! 5 :, 20 i 24 '-4 50

I I !

10° Sport 20 : 13 5 i 5 ! 3 '19' 14 ! 5 51
11° Boa 19 14 5 4 5 11 11 O 45
12° Vila Nova-GO 18 14, 5 i 3 6: 13' 11

!
2 ,43

13° Guarani 18 15' 5
í

s 7 :20'19,1 '40
14° Bragantino 18 15 5 3 '

7 .20- 25. -5 40
15° Vitória 17 . 14' 5 ! 2 7! 14 18 . -4 40
16° Grêmio Barueri 17 i 14: 5

.

2 I 7 113 18 1-5 40

.... 17° Icasa 16 14 4 4 6' 15 18 '-3 38

.... 18° São Caetano 16 15 3 7 5 .19 23 -4 36

.... 19° Salgueiro 13 .

1� 3 . 4 . 7
!
11 16 ,-5 31

.... 20° Duque de Caxias 4
.

15 O 4 :11' 13 35 -229

l"Goiás

..

158 RODADA - 2/8
Portuguesa 2 x O Criciúma
Guarani 1 x O São Caetano

Bragantino 3 x O Duque de Caxias

iS" RODADA - 6/8
16h20 - Goiás x Vila Nova-GO
16h20 - Americana x Ponte Preta
16h20 - Salgueiro x Vitória
16h20 - Boa x Sport
21h - ABC x lcasa

.... Rebaixados para Série C
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Acusado de homicídio vai a júri
Márcio Adelino dos

Santos, 27 anos,

cometeu o crime

dia 9 de janeiro
do ano passado

JARAGUÁ DO SUL
.

CAROLINA CARRADORE

Ontem, o movimento era in

tenso na sala do júri da co

marca do Fórum de Jaraguá do

Sul. Sentado no banco dos réus,
rodeado de policiais militares,
estava Márcio Adelino dos San

tos, 27 anos, acusado de ter as

sassinado Mário Francisco Neto,
28 anos, na madrugada do dia 9

de janeiro de 2010. O júri iniciou

por volta das 9h e até o fecha
mento desta edição, por volta das

20h, a sentença ainda não tinha

sido divulgada.
O acusado estava preso desde

o ano passado. Há dois meses,

a justiça negou o direito do réu

de recorrer em liberdade, até o

dia do julgamento. A justificativa
seria a existência de indícios su

ficientes acerca da autoria do cri

me e da necessidade de garantia
da ordem pública.

Durante o júri, o que mais

chamou a' atenção foi a presença
de uma testemunha de acusação
que se apresentou de capuz e lu

vas, com medo de represálias.
Mário foi morto no morro da

Boa Vista, em Iaraguã do Sul. A'

vítima levou um tiro no peito e

outro na cabeça e foi jogada em

um riacho. Menos de unia sema

ná depois, o delegado respon
sável pelo caso na época, Bruno

Effori, prendeu Márcio e mais

um comparsa, acusado de ter

emprestado a arma do crime. No

momento da prisão, Mário teria

confessado o crime e alegou que
a vítima lhe devia o equivalente
a R$ 2,8 mil. Acrescentou que o

dinheiro emprestado seria usado
'

para Mário comprar uma moto,
mas, segundo ele, o valor teria

sido usado para o consumo de

drogas. Na época, o delegado não

acreditou na versão de Márcio.

Ameaças
de morte

Durante a investigação que
apurava a morte de Mário Fran

cisco Neto, o delegado Bruno
Effori recebeu ameaças de morte.

Uma carta anônima escrita com

letras recortadas de revistas dizia

que Effori não teria coragem de

prender os criminosos. Fato que
não intimidou a autoridade poli
cial. Ele suspeitava na época que
o caso era de vingança e queima
de arquivo.

EDUARDO MONTECINO

POUciais militares acompanhcàl'am o réu
dUl'ante todo o .. juIgamento, realizado ontem

s

Centro de [araguá fica seíshoras sem luz após 'acidente
Moradores e comerciantes do

, � ,

, Centro da cidade fitaram cerca"

de seis horas sem energia elétrica,
'Ontem. O motivo foi.tlIl),ra,cidente," "

'envolvendo um caminhão que
.se chocou em um pçste, na rua ,

Mareêhal Deódoro, em fiênte à loj"a
.'

Telles. Ninguém ficou ferido.

O poste chegou a quebrar e o baú ficaram presas dentro de elevadores.

dt) caminhão atlrígiu fios de'alta "A carga foi t:rà:hsferi�a'e a luz voltou

tensão. Segundo o gerente da em algumas ruas. Porém, toda a

.Gelesc, Luís Mello, qq�P .CAQqJ.l�, o f ,.qUfldr? do 9?nto. d;�Jarmá�i� do Sesi
.

alimentador de número 2 da Celesc até o Posto de Gasolina Marechal,
!"caiu. O apagão,foigeral,em tod!l a .,ficou,sem energia elétrica das 10

ir regiãO'ce'ntr'al de Jaragua do.' SuL Em ,"! ,,'até àst6 horas. O p6ste pii�Cisoli
pelo menos quatro prédios, pessoas ser substituído.

EDUARDO MQNTECINO

Rapaz foi detido pela Polícia e levado
ao Presídio Regional de;! Jaraguá do S�

,.

. Ladrão é preso após furtar bolsa e bicicleta
A operadora de telemarke

ting, Daniela Pereira, 18 anos,

pensa duas vezes quando o as

sunto é esperar o ônibus depois
que anoitece. Na noite de quinta
feira, quando saiu do trabalho e

esperava o transporte coletivo

para ir para casa, ela teve sua

bolsa arrancada do ombro por
um jovem de bicicleta. O rapaz
foi preso por policiais militares

quando fazia mais uma vítima,
menos de uma hora depois de
levar a bolsa de Daniela.

A vítima conta que saiu do
trabalho por volta das 20h40 e

esperava o ônibus para Guara

mirim, l!0 ponto de ônibus em

frente à Marisol, na rua Bernardo
Dornsbush. Um jovem sentou

no banco, lhe perguntou as ho
ras e saiu. Em poucos minutos,
ele retornou em uma bicicleta
infantil e arrancou a bolsa dela.

"Eu resisti e no empura-empurra
a alça arrebentou. Ele caiu da bi

cicleta, "mas mesmo assim, conse

guiu fugir", conta. A Polícia Militar
foi acionada e passou a procurar
o suspeito. Na ronda, policiais lo
calizaram a bolsa vazia, dentro
do pátio da empresa, próximo ao

ponto de ônibus. �\ vítima chegou
a entrar na viatura da PM na es

perança de identificar o suspeito.
Ele foi localizado enquanto

tentava furtar uma bicicleta de um

senhor, na ciclovia, também na

rua Bernardo Dornbusch. Enca
minhado à delegacia, o rapaz con

tou ao delegado David Queiroz
onde havia deixado os documen
tos da jovem. Os R$ 20,00 furtados
da carteira não foram localizados.
O rapaz se dizia cigano e 'a mãe
não sabia o nome completo do
filho. Em depoimento, disse tam

bém que havia trocado o celular

da vítima por pedras de crack, na

casa de uma mulher. No local indi
.

cada, a Polícia recuperou o celular.

Já a mulher não pagou a fiança de
três .salários mínimos pelo crime

. de receptação e foi levada ao pre
sídio. Ela já tem passagenm pela

.

Polícia por tentativa de homicídio.
O jovem de 18 anos também foi
detido por furto.

O ponto de ônibus na rua Ber

nardo Dombusch, em frente à Ma-.
risol, é um local escuro e de muitas

reclamações. "Eu sempre tive medo
de ficar ali. à noite. Agora não fico
mais sozinha", diz a jovem.
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Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita.��
�1lãI

:tEwicuU'.llS
� www.oufoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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