
DCE entra COOl ação
REPRESENTAÇÃO PROTOCOLADA ONTEM NA

Promotoria Pública, pelos estudantes da Católica
de Santa Catarina, questiona prática do nepotismo,
contrariando a Lei Orgânica do Município, e

também o desrespeito por parte da empresa
Canarinho ao contrato assinado em 2006. Página 9

UOl delegado
e muitos

casos

Amanhã tem a

Festa do Aípím
DELíCIAS GASTRONÔMICAS
A comunidade do Jaragua
zinho escolheu o domingo
do Dia dos Pais para reali
zar o evento, que inicia às

9h30, com uma missa.
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Aos 35 anos, David

Queiroz reúne no currículo

episódios de repercussão
nacional como o de

Suzane Von Richthofen
e o maníaco da Cantareira.
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Lourival Karsten

Orgânicos crescem
Os alimentos orgânicos começam
a atrair a atenção de mais
consumidores, permitindo
que o faturamento do setor

registrasse aumento de 40% no

último ano. Com o aumento

de escala, a diferença de preço
entre os produtos orgânicos e os

convencionais, que em 2006 era de
70%, recuou para 30% neste ano,

segundo a Associação Brasileira
de Orgânicós (Brasilõio). "Essa
nova tendência de consumo

começou há uns quatro, cinco

anos, mas está se intensificando.

Ikarsten@netuno.com.br

A tecnologia do orgânico já está
dominada. Com a incorporação
da tecnologia, a produção
aumenta e, consequentemente,
o preço cai': diz Mauro de
Rezende Lopes, pesquisados do
Centro de Estudos Agrícolas da

Fundação Getulio Vargas (FGV).
"Ainda não sabemos quando,
mas os preços deverão chegar
a um equilíbrio." Hoje, um em

cada três supermercados no

país vende produtos orgânicos.
Segundo estimativa divulgada
do projeto Organics Brasil,

ligado à Agência Brasileira de

Promoção de Exportações (Apex),
atualmente o Brasil tem 332 mil
hectares de produção agropastoril

. orgânica, utilizadas por cerca de
8 mil produtores que, juntos, são

responsáveis por um volume de 5,2
milhões toneladas - a maior parte
vindo das regiões Norte e Nordeste.

Apesar de os últimos dados oficiais
serem os dó Censo Agropecuário
do IBGE de 2006, o presidente da
BrasilBio, JoséAlexandre Ribeiro,
garante que a produção está
aumentando.

Volume de juros
De acordo com levantamento da Fecomércío-Sf as famílias
brasileiras pagaram no primeiro semestre deste ano R$ 85,2
bilhões em juros. A ânsia de consumir - combinada com o

empenho de todo o setor econômico - está levando o brasileiro
a um beco sem saída. Debatendo-se com as dívidas que, na

verdade são muito mais de juros do que do valor do produto
comprado, o consumidor fica sem condições - e crédito - para
novas compras. Ganham mesmo, só os bancos.
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.A:n1ánh,ã comemora ani s

empresa que mesmo sendo bastante
jovem já firmou um conceito muito
forte na região e sempre apoia as

causa comunitárias.
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.. ·Drogão Avila
Já são 16 anos de bons serviços
prestados à comunidade do

Jaraguá Esquerdo o que rendeu
ao seu proprietário até um

sobrenome: Zé ... da Farmácia.

Reservas
camb'iáis
o Banco Central acaba de
anunciar que, pela primeira vez

na história, o país tem reservas de
US$ 350 bilhões. Trata-se de uma

boa notícia, pois nos deixa muito
menos vulneráveis aos problemas .

externos, mas devemos lembrar

que estas reservas não são fruto
de um superávit nas contas

públicas e sim os dólares

comprados com dinheiro

emprestado pelo governo que
paga os juros brasileiros - os

maiores do mundo - e compra
títulos dos EUA que pagam pouco
mais de zero de juros.
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I LOTERIAS
n LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 660
03 - 04 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 12 - 14 - 15

16 - 17 - 19 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2668
16 - 22 - 54 - 67 - 77

ll� ,

WegemPecém
No último dia II, quando a presidente
Dilma Rousseff inaugurou no Ceará
a correia transportadora tubular no

porto fie Pacém, foi a tecnologia Weg
que fez todo o conjunto funcionar. O
trecho inaugurado da correia tem seis

quilômetros de extensão e capacidade
de transportar até 2.400 toneladas/
hora de minérios, o equivalente a 200
caminhões de 12 toneladas cada. Esta

etapa é responsabilidade do Estado
do Ceará e tem o objetivo de levar o

minério de ferro do pier de atracação
ao limite do porto de Pecém, de forma

rápida e sem riscos ao meio ambiente.

Emprego EUA
Pelo menos uma boa notícia: os pedidos
de seguro-desemprego na grande nação
do norte estão em queda.

Bell·Arte
A Bell'Arte recebeu mais uma vez a

premiação Top Móbile, na categoria
.Estofados, dedicada aos fabricantes de
móveis e decorações. Este é o quarto
ano consecutivo que a empresa de

Iaraguá do Sul fica entre os finalistas,
conquistando o primeiro lugar na

lembrança dos entrevistados. O evento

é promovido pela Alternativa Editora e

a entrega do prêmio aconteceu na noite
de quarta-feira, no Teatro Elis Regina,
Complexo Anhembi, em São Paulo.

Lunelli
Pela segunda vez, a

Lunelli participou
da Premiere Brasil,
repetindo o sucesso

da edição anterior.
Foi lançada durante
o evento a coleção
de Outono Inverno

2012, com malhas
diferenciadas,
estampados inovadores
e cartela de cores que
surpreendeu os 1.467
visitantes do local. Os

artigos Satine Golden e

Satine Silver, compostos
por um fio exclusivo
da Lunelli no mercado

nacional, foram alguns
dos muitos que se

destacaram e agradaram
a maioria dos clientes.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,50% 21.JULHO.2011

D TR 0,180% 12.AGOSTO.2011

',' I CUB U22,52 JULHO.2011

C
BOVESPA 'mI' 0,24% 12.AGOSTO.2011

A POUPANÇA 0,6919 12.AGOSTO.2011

'D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6099 1,6108 .-0,81 %

R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5400 1.6800 .0,6%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 ,glJlO%

S EURO (EMR$) 2,2964 2,2983 .-0,89%

DIVULGAÇÃO

Busscar
Lamentavelmente, uma das mais representativas
empresas do Estado em passado recente, vai
ter seus bens levados a leilão para cumprir a

determínação do Tribunal Regional do Trabalho que
defende o direito dos trabalhadores que ficaram
sem salário. Triste fim de um símbolo empresarial.

Inadimplência em se'
De acordo com o SPC/SC, a taxa de inadimplência em

julho foi de 2,31 %, confirmando a tendência de queda que
já acontece há três meses. Os catarinenses, antes de fazer
novas dívidas, estão começando a pagar as antigas.

Hidrelétricas
Para atender as necessidades de energia do país o governo
brasileiro realiza estudos para usinas em países vizinhos. Estas
usinas atenderiam parcialmente o consumo local e também

exportariam energia para o Brasil, seguindo o modelo de Itaipu.
Claro que não faltam resistências especialmente em relação ao

suposto "imperialismo" brasileiro.

orru ar". A maioria specíalístas e ms ç6es
previa que a bolsa chegaria a mais de 80.000 pontos
no final de 2011. Em janeiro até começou bem,
chegando aos 70 mil pontos, mas, depois disto, nada
mais fqi como previsto e ultimamente passar de 50

W�� gOQtbs já está sendocolnemoracio" '
Pelo visto;"a'

.

li'bola ll� crÍstal""não esúliâ'rnuito bem calibrada.

,
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Prates. tu pareces meio louco, tu

defendes causas perdidas! Quem
me disse isso foi um colega. Um des
ses sujeitos que me contesta com a

clareza dos amigos. E ele tem certa

razão, certa, não mais ...

Ele diz que pareço meio louco ao

defender as mulheres que não que
rem defesa. Explico. Vivo gritando pe
los microfones, nas rádios (sim, agora
são rádios, no plural), na tevê, escre

vendo nos jornais e erguendo mais
ainda a voz nas palestras às garotas
em sala de aula, que não sejam bur

ras, que estudem muito, que se tor

nem qualificadas para um trabalho,
que tenham seu próprio dinheiro e só

depois, remotamente depois, e sefor
o caso, casar...

Mas casar com quem valha a pena,
e aqui está outra questão da minha luta

que para muitos é um luta de louco,
sem possibilidade de vitória.

Sim, porque olhando ao redor pa
rece que quem está louco são elas.
Estudam pouco, ou não estudam, não

E
trabalham ou trabalham em empre
guinhos sem futuro, e apostam todas
as fichas da vida no casamento ou

num ajuntamento com um arremedo
de homem. Os rapazes andam muito

ocupados para se assumirem como

homens responsáveis ... A crise para
elas é enorme ...

E aí, nesse caso e sendo assim, não

posso tirar um pouco a razão do meu

amigo, elas parecem, de fato, um caso

perdido. Ainda há mulher que acredi
ta em "independência" na vida casan

do. Completamente louca.
E boa parte da minha luta ainda

envolve a violência contra elas. Elas
são surradas, violentadas de todo

tipo, silenciadas, e nada ... Não rea

gem. São humilhadas e ficam quietas.
E os pais delas? Nem sempre eles têm

culpa. Quando as "meninas" se en

càntam por um vagabundo não há pai
que as consiga levar ao autorrespeito.
Problema delas, mas que depois do
"tombo" não procurem pelo colinho

quente de pai e mãe.

DO LEITOR

FELIZ DIA

Caros amigos, mais um Dia dos Pais

chega, gostaria de parabenizá-los e

convidá-los a pensar um pouco sobre
esta responsabilidade.

Conheci certa vez um senhor que
juntamente com sua jovem esposa, teve

um filho, após uma gestação saudável e

cheia de expectativas e preparações.
Seu nascimento foi tranquilo, e com

jubilo, no dia seguinte retomando ao tra

balho deu a boanotícia a seus colegas. Foi

parabenizado, recebeu as congratulações
dignas do evento e com muita alegria dis
tribuiu doces a todos. Foi um dia memo

rável e feliz, muito provavelmente, o dia
mais feliz da suavida.

Por algum motivo inexplicável, quis
o destino que o menino não vivesse mais
do que dois dias, por uma infecção pul
monar que não devia ser grave, o peque
no veio a falecer.

Teve o filho por tão pouco tempo em

seus braços ... Por que isso foi acontecer?
Como entender os desígnios de Deus
numa hora como esta!

Pois bem, a vida continua passada
a dor, a revolta e finalmente a aceitação,
este golpe do destino não o fez perder a

fé, teve outros filhos, não se deixou derro
tar e seguiu sua vida.

Por mais breve que tenha sido o pe
ríodo que esteve com seu filho, jamais o

esqueceu, durante a passagem dos anos,

FALE CONOSCO

OS PAIS
observando os outros pais com seus fi

lhos, sempre lembrava o seu, e somente

ele poderia explicar o que sentia quando
via os outros pais ensinando andar de

bicicleta, a nadar, pescar, enfim, todas as

pequenas atividades que fazemos com

nossos filhos para os "ensinar", mas que
na verdade são lições que os filhos ensi
nam aos pais.

O tempo foi passando, e o homem
tomou-se um líder dentro de uma gran
de empresa entre outras atividades, era

responsável pela contratação de jovens
aspirantes a profissionais, também neles
via seu filho, e com severidade e justiça os

orientava.
Esta história, ocorrido na vida des

te homem, poderia ter acontecido com

qualquer um. Faz-nos refletir sobre o que
tem realmente valor, do fato de nem sem

pre valorizar o que temos, de tendermos
a fazer isso apenas quando as perdas já
aconteceram.

Convido a todos, neste Dia dos Pais,
ou melhor, a partir deste Dia dos Pais,
desfrutarem com intensidade da com

panhia de seus filhos, de suas esposas e

familia em geral, pois se a vida é frágil e

efêmera, ela pode ser muito bela se a sou

bermos aproveitar.

Mauricio Lemos Cardoso,
Projetista Mecânico

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

•••

PASPALHOS

Não se pode ser doce com esse tipo de

gente, são paspalhos boca-abertas sim. Veja
esta manchete publicada no jornal O Esta

do de São Paulo: - "Cuba dá passos rumo ao

capitalismo': Ué, e os "revolucionários" que
um dia disseram que seria pelo comunismo

a saída para uma boa sociedade? Trouxas.

Só há uma saída: a democracia capitalista,
muito capitalista ...

MA,NCHETE

Título de reportagem da revista Você

S/A: - "Elas são melhores gerentes". Pode

ser, mas só até o momento em que arru

mem um "bermudão", aí largam tudo e

vão para a senzala do casamento, da de

pendência dele...

ELA
Ela era jovem, bonita, repórter de tevê

e com futuro pela frente. Largou tudo e foi
embora com um "religioso': coitada, deve
estar no inferno da vida a esta hora...

CHARGE
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
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··Não vamos fazeI'! oposição cega··
Depois de deixara liderança degoverno, o

vereadorAdernarPossarnai começa a trabalhar
na organização do DEMno município, que ainda,
ao contrário de mais de 30 cidades catarinenses,
não teve sua comissão provisóriaformada.A tática
serve para tentar trazer ao partido lideranças de

outras siglas e compensara perda defiguras de

ampla densidade eleitoral como a prefeita Cecília
Konell e o vereadorJosé deÁvila. Na quinta-feira à

noite, Possamai esteve reunido com o presidente do

partido noEstado, Paulo Gouiêa. Veja o que diz o

vereadorsobre ofuturo do DEM:
ARQUIVQOCP

Patricia Moraes- Como estão as negociações
paraformalização da comissão provisória do
DEM? Soube que o senhor esteve reunido com

�.. Paulo Gouuêa na quinta-jeira:
" �)

Possamai - E, conversamos por quase duas
horas. Foi um encontro bastante produtivo. Ele
esteve em Jaraguá também há duas semanas'
atrás, mas.eu não estaua, foi quando ele
conversou e convidou outras lideranças para

fazer parte desta nova �tllpq do DEM� entre

elas a vereadora NatáliaFf3try (PSB).
j,

-_

;j,

nome. Na semana que vem devemos ter outra

reunião e as coisas ficarão mais claras.

Patricia - Como o senhor vê a

poss.ibilidadf! de NatáZia jazer .

parte ou (lté mesmo presidir'
-

asigla?�
.

Possamai - Tem uma situação
que pode causar um certo mal
estar, é verdade, pois eu sou

pré-candidato nas eleições de
2012 e ela também. Além disso,
a Natália prefere aguardar
até outubro para tomar uma

decisão e o partido não pode
esperar tanto tempo.

Patricia - Ese tudo der errado e o PSD não

conseguir registro no prazo necessário para quem
forconcorrer em 2012, como teria a candidatura

. da prefeita Cecília Konell pelo DEM?
Rossamai - É cedo para dizer qualquer coisa.
Primeiro vamos nos concentrar em organizar a

comissão provisória para, só depois, debater esta

quesiõo, sefor necessário.

, "

Patriciâ� Hqje qualé o seu

pbstcionamento quanto à
.

administração municipal? .

.. A Natália 'prefere Possamai- Do ponto de vista"

aguardar até político-administrativo,
outubro para conquistei meu mandaio junto

tomar uma

decisão e o

partid.o não

pode e.perar .

tanto tempo.

com o grupo que venceu a

> eleição municipal, participei da

montagem deste projeto. Agora,
do ponto de vista puramente
político, existe a possibilidade
de estarmos em caminhos

diferentes em 2012. O que está
claro é que não vamos fazer

oposição cega, mas coerente."Patricia= Seu nome continua
cotado para assumir a

presidência?
Possamai - Estou à disposição do partido, mas

sefor necessário dar espaço para alguém de
"

fora para fortalecer a sigla, não vou me opor.
Tenho vontade sim de comandar este pertcâo
de transição pelo qual estamos passando. A.té
se penspu em Augusto Müller (ex-oereador) .

para a missão, mas ele disse. que apoia o meu
, .

I'· I

_

Patricia - E o seufuturo político, é

possível uma candidatura à Prefeitura?
ODEM vai participar de um projeto à

majoritária. Meu nome está à disposição do

partido. Mas issp não depende de vontade de
uma ou outra pessoa, depende de urna série

. .

de outros fatores que só ficarão mais claros no

Baixa
A saída de Celeste é a primeira grande
baixa no ninho tucano depois do

rompimento do DEM com o PSDB.
O próximo a deixar a sigla deve ser

o secretário de Desenvolvimento

Econômico; Célio Bayer, pelo mesmo

motivo. E ainda a suplente de senadora
Niura Demarchi, que busca mais espaço.

o secretário de Educação, Silvio celeste'l entrega na

segunda-fe'ira seu pedido de' desfitiação do PSDB.
"'Deixo muitos, amigos, no p/artido,; não saio, brlg�do
com ninguém... 'TIve: que' tomar'uma decisão.. Estou na

administração desenvolvendo um ttaballio e quero
finatizar' o projeto que' me disp/us: a particip/ar'��! expnca..

Sobre a OOação em outra sig1l3t, Silvio Celeste diz que:vai
decidk S/omente. per�o do. prazo final, que' é 6 de: outubro�,

Concurso
O prefeito Nilson Bylaardt (PMB) critica o comportamento da oposição
quanto à proposta de concurso público que tramita na Câmara e cria
162 vagas. "Agora questionam o motivo de eu não ter prorrogado o

prazo de validade do último concurso. Será que eles sabem quem
era prefeito em 14 de janeiro de 2010, (João Evaldo Junckes) quando
venceu o prazo de prorrogação? Foi mais uma desgraça que eles me

deixaram, e agora ficam falando bobagem", desabafa.

Bertoldi no PR Representações
Ademar Possamai vê como

positiva a iniciativa do
movimento estudantil, que
protocolou ontem duas

representações na Promotoria
de Moralidade Pública, uma

contra o nepotismo e outra

contra possíveis irregularidades
da empresa de transporte
coletivo urbano, a Canarinho.
"A sociedade precisa debater
estes temas. Acho importante".

O PR confirmou a filiação de Moacir
Bertoldi na sigla e a intenção de

lançá-lo candidato à Prefeitura em

2012. O ato de ingresso está marcado
.

para o dia 22 de setembro. Com

isso, Dica Maser, que assumiu a

presidência do Samae em fevereiro,
pode perder o cargo. Na Prefeitura
ontem já se falava no nome de Jair
Pedri, prestes a assinar a ficha no

PIB, e um possível candidato a vice
na chapa da prefeita Cecilia Konell.

Compra de votos
O Ministério Público do Estado entrou com duas ações contra seis
envolvidos no caso das denúncias decompra e venda de votos na

eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Florianópolis. As

ações são resultantes do inquérito policial que pediu o indiciamento
dos vereadores Asael Pereira (PSB) e Ricardo Vieira (PC do B). Além
de Asael e Vieira, acusados de pedir dinheiro em troca do voto, os

vereadores João da Bega (PMDB) e Norberto Stroisch (PMDB), o

deputado federal Gean Loureiro (PMDB) e o assessor do prefeito Dário

Berger (PMDB), Silvio Odair de Souza, são citados. Stroisch e Souza
. teriam intermediado a conduta ilegal dos vereadores. Gean, a época
presidente da Câmara de Vereadores, e Bega, candidato derrotado na

eleição, são acusados de não comunicarem a ocorrência de corrupção.

Convênios liberados
A Prefeitura de Guaramirim conseguiu regularizar a prestação de contas

de recursos provenientes do goveplo de Estado, por meio da Defesa Civil,
utilizados para a compra deum terreno inventariado pela administração
de Evaldo Iunckes (PT), que assumiu a Prefeitura durante sete meses entre

2009/2010. Os recursos haviam sido disponibilizados para o município
no segundo semestre de 2009, no valor de R$ 100 mil, para a compra de
um terreno. Mas nem todos os requisitos foram respeitados, deixando o

município impedido de formalizar novos convênios.
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UMDIAPA
HOMENAGEAR
o Correio do Povo
escolheu quatro diferentes

personagens para

representar todos os pais
JARAGUÁ DO SUL

-:: GUSTAVO ClORAL

ODia dos Pais deste ano será o primeiro
em que Wanderley Rohweder passará

como pai. O presente não poderia ser me

lhor: o nascimento da filha. O quarto de Ke

tllyn Aline está arrumado e decorado para
a chegada da nova moradora, que promete
aparecer a qualquer momento. As roupinhas
já estão todas na mala e dentro do carro,

para que não haja imprevistos no momento

em que os pais de primeira viagem tiverem

que partir rumo à maternidade.
A expectativa, porém, nem sempre foi tão

positiva. Quando Wanderley soube da gravi
dez da esposa, Sandra, não acreditou. "Não
caía a ficha. Só acreditei mesmo quando a

.

barriga começou a crescer", conta Wander

ley. A dúvida surgiu porque o casal já havia

quase desistido de ter um bebê. Juntos há 16

anos, eles passaram
os últimos sete ten

tando engravidar.
Investiram tempo e

dinheiro em trata

mentos. Após tenta

tivas mal sucedidas,
o casal quis adotar
uma criança. "Não

importava a cor, o

tamanho ou a bele-

Não importa
o dia. O que

eu mais quero
é ver minha

rdha.

'wl:�r,}e'I�JDIJIYt=JJd"m:we'lf�;r
l�:�,fI�,iffl Jil:'%IIIWli:'�/a;WIJfff::JYa:

za, nós só queríamos
um filho", relata Sandra. No entanto, o proces
so não foi fácil. Após um ano de espera para
conseguir uma entrevista e outro ano para en

trar na fila de espera, eles perderam a esperan
ça. Hoje, ele com 33 e ela com 32 anos, aguar
dam ansiosos a chegada da tão esperada filha.

Além do casal, os únicos habitantes da

casa, enquanto Ketllyn não nasce, são O ca

chorro da raça pequinês chamado Kenai e

o gato Smeagol. O nome do cão vem de um

personagem da animação "Irmão Urso". Já
o felino recebeu o nome do monstrinho da

saga "O Senhor dos Anéis", segundo Sandra,
devido à "semelhança na feiúra'. Ketellyn
não tem nome de personagem de filme, mas

a história dela é cinematográfica. Se tudo
der certo, o final do roteiro aponta o nasci
mento da tão esperada filha para o dia 14 de

agosto, no Dia dos Pais.

Apesar de o médico prever a vinda de Ke

tllyn ao mundo no dia 18, Wanderley está
confiante para que o parto aconteça neste

fim de semana. Ele havia previsto o nasci

mento da filha para o segundo domingo de

agosto há quatro mesesrTu nem sabia que
essa data seria Dia dos Pais. Foi coincidência
mesmo", garante.

E:K!PECTIf{IIWIIo,
Wanderley
e5peraa
chegada

da primeira
filha, que

PGde'virao
m'lllldo hem

no Dia
dos Pais

Mais de meio século
de Dia dos Pais
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\
\
\
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\
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Se para alguns o Dia dos Pais deste ano

será o primeiro, para Américo Bento da Luz
será o de número 59. Aos 83 anos, Américo
é pai de sete filhas: Naside, Nair, Natália, Ro

semar, Maria Alice, Cirlene e Elaine. Junto
com a esposa, Doralice, com quem é casado
há 60 anos, criou ás filhas na mesma casa,
na zona rural, na Estrada do Bananal, onde
elas se reúnem com frequência para longas
conversas ao redor da mesa.

Américo nasceu em Jaraguá do Sul e

mora em Guaramirim há 53 anos. Sempre
trabalhou na lavoura e, segundo as filhas,
"gosta de mandar". Com o bigode bem

aparado e usando sempre um chapéu,
Américo não perde os eventos com ro

deio que são realizados na região. O leite

que bebe é tirado das duas vacas que cria
e o aposentado demonstra ainda ser for
te. Porém, a idade não permite mais que
ele exerça as atividades que mais gosta
va: andar a cavalo e jogar bocha.

A educação das filhas sempre foi

prioridade, Quase todas concluíram o

ensino superior e elas reconhecem o
� esforço do pai, cuja maior satisfação é

ver as filhas, os 14 netos e nove bisnetos
bem criados e enchendo a casa de ale

gria. A família inteira se reúne quando
há aniversário de algum membro e o

local de encontro é a casa do pai, avô
e bisavô Américo.

Neste fim de semana, Américo co

memora o Dia dos Pais em Fortaleza, Ceará, onde
mora uma das filhas. A viagem é uma lua de mel
com a esposa, presente pelas Bodas de Diamante

completadas no último mês.
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mesma paixao
A relação que Ronaldo Weigsding tem com os fi

lhos Jackson e Jonas vai além do convívio entre pai
e filho. A amizade entre eles é forte e ligada por uma

paixão: o Opala. Ronaldo é louco pelo carro e passou
o gosto para os filhos. Os três colecionam o possante.

O chefe da família sempre foi curioso sobre o

funcionamento de automóveis. Na infância, o sonho
dele era ter um Maverick. Porém, quando conheceu
a esposa, Ane, e os Opalas que os familiares dela pos
suíam, não quis saber mais de outro veículo. A antiga
paixão está registrada no vídeo de casamento. Um Opa
la pegou os recém-casados na igreja. Mas, na hora de
entrar no carro, o marido empolgado entrou primeiro
e deixou a esposa sozinha do lado de fora. O motorista
foi quem ajudouAne a entrar no veículo: A família se di
verte com a lembrança ao rever a filmagem. As imagens
arrancam gargalhadas dos filhos" que entendem como

o carro "está no DNA da família".
O primeiro automóvel de Ronaldo foi um Cara

van, vendido pelo sogro. Dalí em diante, foram so

mente Opalas. Oito, ao todo. Atualmente, Ronaldo

possui um Opala, adquirido há 12 anos, e um Astra,
para ser usado no dia a dia.

O hobby levou Ronaldo a ser o presidente do Opa
la Clube de Jaraguá do Sul. A família toda aderiu ao

clube desde que os filhos eram pequenos e viajam
sempre juntos para encontros, participam de ex

posições e desfilam em datas festivas. Dessa forma,
conheceram muitos lugares e pessoas com o mesmo

gosto, o que foi aumentando o interesse dos filhos.
Em casa, Jackson e Jonas cresceram vendo o pai

mexer nos carros e sempre tiveram acesso a mate

riais sobre automóveis. "Eles praticamente aprende
ram a ler em revistas sobre carros", diz Ane, que guar
da cerca de 600 publicações que o marido coleciona.

Quando tinha 16 anos, Jackson insistiu para o pai
lhe dar um Opala. Foi o primeiro carro dele. Hoje, aos

23 anos, possui dois, assim como Jonas, de 20 anos. O

pai e os filhos guardam os Opalas na mesma garagem
e o passatempo preferido deles é ficar horas mexendo
nos motores, trocando peças, limpando e conversando
sobre tudo o que envolve o carro. Para Ronaldo, é uma

atividade para tirar o stress do trabalho e relaxar, além

disso, estar em família. "O ronco dos motores soa com

música para nosso ouvidos", explica.

Sou � bendito entre

as mulbe..es.
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.' O sorriso é O

melhor presente
Mauro Mahfud se considera o "bendito en

tre as mulheres". Não por acaso, ele tem três
filhas: Elerita, de 14 anos, Evelise, 12, e Zélia,
a caçula, de 6. Todas são mais apegadas a ele
do que com a mãe, Claudia, e se divertem com

as "loucuras" do pai. Elas adoram quando ele

liga o som do carro bem alto e saem cantando
e dançando faceiras.' Ou quando ele se veste
de Papai Noel, mesmo que elas saibam a ver

dadeira identidade do "bom velhinho". Para a

família, brincar e ser feliz é' o que importa. E
estando junto isso não é nada difícil.

A diferença de idade entre as duas mais
velhas com a sapeca Zélia não interfere nem

um pouco na relação e nas brincadeiras. Ao

contrário, elas cuidam umas das outras e riem
muito com as palhaçadas que a pequena gosta
de fazer.

Para Mauro, é uma satisfação ver as meni
nas crescerem felizes. Elerita e Evelise foram
adotadas quando tinham 4 e 2 anos. O fato
de serem adotivas não muda em nada o sen

timento e a convivência entre eles. Adoção, na

verdade, é uma palavra quase proibida na casa

de Mauro. Mas não é por algum problema de

aceitação não. Quem proíbe conversas sobre
esse assunto é Zélia. A menina é filha biológica
de Mauro e não admite pensar que possa exis
tir qualquer diferença entre elas e a irmã. E não
existe mesmo. Para ela, e para toda a família,
não há diferença alguma. São todas irmãs que
amam, e muito, o papai Mauro.
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A Lunender parabeniza. .

os' ais de todos os estdo,�5�.p .
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Tem pai herói, pai amigo, pai brincalhão,
pai sabe-tudo e tantos outros que, assim
como você, são especiais por concordarem
em uma coisa: não basta ser pai. Tem gue
fazer parte do dia a dia.

J

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Registrados estatutos da Sociedade
de Atiradores e Sport Rio Serro II
/\ Sociedade de Atiradores Rio Serro II foi

.l\iundada em Iode janeiro de 1916. Tinha

por finalidade partidas dançantes (bailes)
e atividades de tiro para homens e rapazes
maiores de 17 anos e de boa fama.
Para as festas de Rei, os convidados recebiam

ingresso gratuito, como por exemplo, em ju
nho de cada ano havia a festa de Tiro ao Rei,
sendo o rei e seus cavalheiros condecorados
com insígnias.
Somente em 13 de agosto de 1938 registra
ram os estatutos da Sociedade, tendo a.se
guinte diretoria: presidente- Júlio Behling;

Primeiro veterinário
o veterinário Carlos Scholz transferiu
residência de Blumenau para Jaraguá,
morando' no prolongamento da Avenida

Independência. O jornal O Correio do Povo
de 21 de janeiro de 1928 dizia ser de grande
importância a sua vinda tendo em vista a

quantidade de indústrias de laticínios no

distrito, que necessitavam que a criação
de gado fosse inspecionada para abastecer
com bons produtos esta indústria.

Igreja Luterana de Santa Luzia.
Tombada pelo Patrimônio Histórico,
está sendo restaurada com recursos

do Fundo Municipal de Cultura

vice- presidente - Alberto Radünz; secretário
- Carlos Günther; tesoureiro - Ricardo Rõder;
guarda sport - Alfredo Grahl, Adolfo Sievert e

Rudolfo Baade.
Poucos são os documentos encontrados so

bre entidades antigas, pois como registravam
muitos destes documentos em língua alemã,
e devido à Campanha de Nacionalização e

Segunda Guerra Mundial, foram destruídos

,para que não sofressem sanções ou fossem

presos. Assim, somente em relatos orais ou

documentos registrados é que se encontram

evidências da existência de muitas entidades.

ARQUIVO HISTÓRICO

Registro Histórico de Edificações
No último dia 10 de agosto comemoraram-se os dez anos do primeiro Decreto Municipal
de Tombamento de Edificação Histórica. Na ocasião foi tombada a Igreja Luterana de Santa

.

Luzia. Nestes dez anos, aconteceram muitas discussões, perdas e vitórias. A perda mais

sentida, com certeza, foi da edificação do Bar Catarinense construído em 1931 por Bernardo

Meyer, pois fazia parte do entorno do Centro Histórico e palco de diversas histórias da cidade.
Local de bate-papo, decisões políticas, encontros e desencontros. Porém, muito se conquistou.
Hoje temos um setor de Patrimônio Histórico atuante, a comunidade está mais ciente do
seu papel na preservação de sua própria história. No último dia 5 de julho, mais um Decreto

Municipal preservou quatorze edificações, totalizando nestes dez anos, 30 prédios, igrejas, casas e

cemitério tombados, ou seja, como registro para a posteridade da história construída neste lugar
chamado Iaraguá do Sul. A identidade de um povo consiste na preservação de sua história, no

conhecimento adquirido das gerações anteriores e na continuidade deste legado.

Criada a Sociedade
Familiar de Diversões

Era 29 de maio de 1928 quando se reuniram algumas senhoras para criar
a Sociedade Familiar de Diversões. A sociedade teatral tinha por objetivo
"proporcionar horas amenas de divertimento, cultivando a arte dramática nos

idiomas português e alemão, para unir com maior cordialidade e harmonia
os elementos destes idiomas". Promovia saraus com apresentações teatrais,
recitações e bailes, tendo por locais o Salão Lorenzen e o Salão Buhr. A primeira
presidente foi Maria Grubba, o segundo foi João Adans. São sócias fundadoras:
Henni Andersen, Beertha Thiedke, Maria May, Constância Piazera, Herminia

Fischer, Elsa Hertel, Liana Fiedler, Angelina Cartens e Maria Grubba. A Sociedade

promovia sessões com apresentações teatrais, sendo sempre uma peça em alemão
e outra em português. Em 20 de julho de 1933 foi dissolvida, sendo que os recursos

financeiros foram doados para a Sociedade 15 de Julho e para o Club Germânia, os

figurinos ficaram com Andersen e os cenários com Jorge Buhr.

Convite da
Sociedade
lamiIiar

de Diversões

para Concerto
e Baile no Salão

Bulir, 1931
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Mudas e sementes para a agricultura
Nos últimos anos os distritos de Bananal (Guaramirim) e Jaraguá sofreram com

doenças que atingiram seus canaviais, deixando de ser grandes produtores
de cana-de-açúcar. Mas o município de Joinville está novamente adquirindo
mudas desta planta, denominada "Java", para distribuir aos agricultores locais. A

superintendência de Joinville também está adquirindo mudas de milho e arroz

para serem cultivados na região. Estas iniciativas da administração pública de
Joinville agradaram muito os agricultores de Iaraguá em janeiro de 1928.

�! Cirrerna Central
.f
.. ..

QUE TAL UMA
SESSÃO NO
CINEMA?
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Cinema Central em

1927 convidando

para assistir mais
um filme. O jornal

passava a publicar
os anúncios do

cinema com imagens
dos6lmes
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Drnp� à a
Estudantes cobram

cumprimento
do contrato com

a Canarinho e

questionam prática
de nepotismo

JARAGUÁ DO SUL
0.0 • • • • ••••••••••••••••••••• • �•••• ,. ••

DAIANA CONSTANTINO

A 6a promotoria da Comarca de

r\.Jaraguá do Sul, com atribuição
à Moralidade Administrativa e ao

Controle de Constitucionalidade,
recebeu ontem duas denúncias
acerca de supostas práticas ilegais
na administração municipal. Os
documentos protocolados são de
autoria do Diretório Central dos
Estudantes do Centro Universitá
rio da Católica de Santa Catarina,
de Jaraguá do Sul, e agora devem
ser analisados pelo promotor Clé
ber Augusto Hanisch que decidirá

pela abertura de um inquérito civil

para investigar os casos ou pelo ar

quivamento.
Em uma das acusações, o

presidente do diretório acadêmi
co, Luiz Fernando Almeida, alega
que a Prefeitura afronta a Lei Or

gânica do Município ao não res

peitar a proibição de contratação
de parentes para cargos da admi

nistração pública no Executivo.
"Nosso município tem uma lei
em exercício que proíbe a prática
de nepotismo", destaca. "Diante
dessa constatação, o DCE tomou

uma atitude, que deveria ser de

competência do Legislativo, para
fazer vigorar a legislação aprova
da pela própria Câmara", critica.

Presidente do DCE, Luiz Abneida, protocolou ontem representação
contra o nepotismo e o não cwnprimento do contrato pela Canarinho

No governo municipal, a

prefeita Cecília Konell (DEM)
emprega o marido Ivo Konell
na Secretaria de Administração
e também a filha Fedra Konell
como chefe de Gabinete. Fedra
é funcionária cedida do Estado.
Além de eles negarem a prática
de nepotismo na esfera pública,
pautados por uma súmula do

Supremo Tribunal Federal, que
abre brecha para contratação de

parentes para cargos de primeiro
escalão, a família Konell tem um

Konell diz estar tranquilo
Diante das acusações proto

coladas na promotoria pública,
o secretário de Administração,
Ivo Konell, disse estar tranquilo
e que cabe a Prefeitura prepa
rar a defesa. "Não vamos tomar

nenhuma providência, isso
acabe ao Ministério Público
decidir".

Quanto à Canarinho, o secre

tário afirma que a Justiça deve

acionar a empresa concessioná
ria do transporte coletivo, para
a mesma fazer sua defesa. "Não
temos nada a ver com isso, e isso
não nos preocupa porgue não
tem eficácia nenhuma a atitude
desse rapaz (Luiz Almeida)".

pedido de suspensão da Lei Or

gânica registrado na Justiça.
Porém, revisada há um ano, a

Lei Orgânica segue vigente, como

proclamou o Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina. Em
decisão liminar, foi confirmada
a validade da lei, em resposta a

uma Ação Direta de Inconstitucio
nalidade movida pela Prefeitura.

Quanto aos artigos que tratam da

vedação à prática do nepotismo,
que sofreu pedido paralelo de sus

pensão pela Prefeitura, aguardam

também o voto do desembargador
José Volpato de Souza. "Até que
provem o contrário, a Lei Orgâni
ca aprovada pela Câmara está em

vigor, mas não está sendo cumpri
da", ressalta Almeida,

Na segunda denúncia, o DCE
declara que a empresa concessio
nária do transporte coletivo do

município, a Viação Canarinho,
não atende as obrigações contra

tuais acertadas com a Prefeitura.
"Se a Canarinho não cumpre o

contrato, a Câmara deveria fis-

Negherbon nega omissão
Para o presidente da Câmara,

Jaime Negherbon (PMDB), o Legis
lativo não foi omisso nas questões
do nepotismo e tampouco em re

lação ao contrato com a Canarinho.
"No ano passado, a Câmara enca

minhou um oficio com 11 assina
turas pedindo para a promotoria se

manifestar sobre a Canarinho e o

nepotismo, mas não fomos atendi
dos até agora", afirma.

Ainda sobre a contratação de
. parentes da prefeita Cecília Konell
nos cargos de primeiro escalão na

Prefeitura, o presidente disse que
foi instituída na Lei Orgânica a

proibição da prática de nepotismo
por iniciativa dos vereadores.

IpIIPl"l�hUlf'

o que dizem as representações:

calizar, e, diante da omissão do

Legislativo, a Prefeitura deveria se

manifestar", diz Almeida. "Como
nenhum dos dois poderes se ma

nifestou, o DCE resolveu recorrer à

promotoria pública", enfatiza.
No. documento, são aponta

das as principais atribuições da
concessionária que não estariam
sendo respeitadas. O presidente
do diretório acadêmico alega que
os minis terminais, a adequação
do terminal urbano, a isenção da

passagem de ônibus para acom

panhantes de cadeirantes, são
itens prometidos em contrato

que até agora não foram cumpri-
dos pela empresa.

.

Almeida aponta ainda como

ilegalidade a cobrança de valores
diferenciados do vale transporte.
"Quem não tem cartão paga mais
do que a pessoa que tem o cartão
da Viação Canarinho". Ele afirma
ainda que a concessionária ludi
bria seus clientes ao oferecer um

sistema de integração da passa
gem e não o procedimento de pas
se único em todo o município.

•. Nepotismo: DCE pede que a Lei Orgânica do Município seja cumprida,
conforme o regimento que proíbe a contratação de parentes para

.

qualquer cargo da administração pública.

• Canarinho: DCE pede que o contrato com a Viação, Canarinho seja cumprido,
.

conforme acordo feito entre Prefeitura e empresa concessionária do transporte
coletivo, o qual foi apro�ado pela Câmara de Vereadores de Iaraguá do Sul em 2006.

"
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Prevenção que mantém'a saúde
• EDUARDO MONTECINO

pode serfeita até o dia 16 de
setembro. Até o final das duas

campanhas, 12 mil crianças de
vem estar livres do sarampo e

da paralisia infantil.

Vigilância em

Saúde faz dia
D para vacinar

crianças, mas

também chama
os adultos

Cuidado não
-

tem idade

Quem já passou da adoles
cênoia também precisa continu
ar indo aos postos de saúde pe
riodicamente. Isso porque nem

todos já tomaram vacinas pri
mordiais' como a Tríplice Viral,
Antidiftérica e Antitetânica, con

tra febre amarela (só no posto da
Reinoldo Rau) e Hepatite B. Se

gundo o diretor de Vigilância em

Saúde, Walter Clavera, é só levar
a carteira de vacinação aos pos
tos que os profissionais orientam
sobre qual vacina tomar. "Geral
mente acham que vacina é coisa
de criança. Só que essas (vacinas
para adultos) estão sempre dis

poníveis, e é muito importante
se proteger", ressalta.

Mesmo quem perdeu a cartei
ra de vacinação pode ir aos pos
tos de saúde para regularizar a

situação. Uma mobilização pela
vacinação dos adultos também
está, acontecendo nas empresas
do município, com a distribuição
de mais de 40 mil folders.

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Osorriso da pequena Laura

Meyer Paes, de apenas quatro
anos, ficou um pouco mais tímido

quando ela viu a fina agulha da va

cina na mão da enfermeira. Aque
les pequenos minutos de tensão,
que antecederam uma leve, porém
incômoda, picada no braço esquer
do, logo chegaram ao fim. Mais uma

gotinha, seguida pelos costumeiros
brindes - um balão e uma tatuagem
removível -, e pronto: a única filha
da administradora Michele Meyer
estava protegida contra a paralisia
infantil e o sarampo.

Michele, que atualmente tem

tempo disponível, não quis espe
rar os últimos dias da campanha '

de vacinação para imunizar a

pequena. Os pais com a agenda
mais apertada terão todo o diade

hoje, entre as 8h e 17h (incluindo
o horário do almoço), para levar

Vacinação contra o sarampo e a poliomieUte tem concentração hoje

a primeira dose também pode
ser imunizado. Já a campanha
de prevenção ao sarampo imu
nizou 831 crianças no mesmo

período. Nesse caso, em que o

alvo são crianças com idade en

tre um e seis anos, a vacinação

os filhos em um dos 16 postos
com sala de vacina no município.

\
A vacinação e a gotinha po

dem ser feitas na mesma oca

sião - mas as campanhas são

diferentes. A de prevenção à

poliomielite está na segunda

etapa desde o dia 8 e deve du
rar até o dia 26 deste mês. Nesse

caso, em que já foram vacina
das 977 crianças até a noite de

quinta-feira, o alvo são os pe
quenos entre zero e menos de
cinco anos. Quem não tomou

.-

Glauco José Côrte assunte presidência da Fiesc Prefeitura abre
258 novas vagas

sado, pai de três filhos e avô de
cinco netos. Formado em Direi
to pela Universidade Federal de
Santa Catarina, possui inúmeras

especializações na área do Direi
to e da Economia.

Preside o conselho deliberativo
da Previsc, entidade de previdência
complementar privada do Sistema

FIESC, é membro do conselho
Currículo de administração da Portobello e

O empresário Glauco José, acionista-fundador da Inplac In
Côrte é natural de Timbó, ca- dústria de Plásticos. Ocupa o car

DIVULGAÇÃO go de diretor da CNI (Confedera
ção Nacional da Indústria), onde
também é membro do Conselho

Superior Legislativo, e de delegado
do Sindicato das Indústrias de Ola
ria e Cerâmica para Construção do
Vale do Itajaí e Tijucas. É membro
do conselho de administração da

Multilog e Pedra Branca Empreen
dimentos Imobiliários.

Foi vice-presidente executivo
da Portobello e diretor da Porto
bello América (EUA). Presidiu o

Conselho de Administração da
Côrte quer manter setor indusbial de se ilnido Celesc no período de 2005 a 2010.

O industrial Glauco José Côr- ''A educação e a inovação serão as

prioridades das entidades do Siste
ma FIESC, mas sem deixar de lado

questões que marcaram a atuação
da Federação ao longo dos últimos
anos, como a defesa de mais inves
timentos em infraestrutura e da re

alização das reformas estruturais,
como a tributária", declarou,

te, 68 anos, assumiu ontem a pre
sidência da Fiesc (Federação das
Indústrias do Estado de Santa
Catarina). Ele substitui Alcantaro
Corrêa, que esteve no comando
da entidade por dois mandatos.

Côrte afirmou que seu objetivo
é manter o setor industrial unido.
Ele afirma que o momento crítico
da economia internacional refor-

. ça a importância de sua principal
bandeira, que é a competitividade.

Estão abertas desde sexta

feira e vão até 12 de setembro as

inscrições para 258 vagas para
cargos efetivos da Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Os 30 cargos es

tão distribuídos entre as funções'
de professor, médico clínico ge
ral, médico especialista, agente
comunitário de saúde, meren

deira, servente e auxiliar de ser

viços. Também há vagas para
técnico em enfermagem, auxiliar
de sala, secretário de unidade es

colar, fonoaudiólogo, orientador
educacional, pedagogo, intérpre
te em libras, psicólogo e geólogo.
Os salários variam de R$ 753,15
a R$ 4.352,38 e o valor das ins

crições é de R$ 35 para nível de
ensino fundamental, R$ 60 para
ensino médio e R$ 80 para supe
rior. Para se inscrever o candida
to deve acessar o site da Sociesc,
www.sociesc.org.br/concursos. e

clicar no link "Concurso Público
Prefeitura Municipal de Iaraguá

do Sul- 002/2011 ", onde está dis

ponibilizado o edital n° 002/2011

que contém todas as informa

ções sobre o concurso. As inscri

ções serão feitas exclusivamente
pelo site da Sociesc.

A prova está agendada para
16 de outubro e o local será de
finido baseado no número de
inscritos. A presidente da comis
são especial do concurso, Eliane
Maria Maluta Roberti, explica
que o concurso tem por objetivo
preencher as vagas em aberto no

quadro de pessoal da Prefeitura,
principalmente de profissionais
como médicos e professores.

...
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FEMUSC

FestivaldeMúsica vaiabrircercade400

vagaspara estudanteseprofissionais

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

esmo ainda fal
tando cinco me

ses para o evento

começar, está na

hora de garantir
a participação no

próximo Femusc (Festival de Mú
sica de Santa Catarina). A partir
de segunda-feira, 15, os interes
sados em integrar a maratona,
realizada entre janeiro e fevereiro

CHIlNCE

Orquestras
doFemusc

vão executar

grandes obras
do repertório

orquestral,
como

'Assim falou
Zaratustra',
cleRichard

Strauss

de 2012, devem preencher a ficha
de inscrição e cruzar os dedos
em frente ao computador.

É exatamente isso! Quem já
costuma enfrentar o processo
seletivo estipulado pela organi
zação conhece o quanto a con

corrência se acirra na medida em

que o prazo transcorre. Portanto,
a dica continua exatamente igual
à proferida nos anos passados.
Instrumentistas: acelerem o pas
so e não deixem a formalização
da candidatura a aluno do Fe-

u

musc para os últimos dias. Até

porque, o envio. completo dos
dados depende da postagem de
uma gravação e, logicamente, ela

precisa demonstrar o melhor do
músico.

Conforme o mentor do Fe

musc, Alex Klein, como das vezes

anteriores, as inscrições serão
analisadas pela diretoria artís
tica e pelos professores de cada

naipe. Cabe a eles a escolha dos
estudantes que vão compor as

classes do evento. Os resultados

AR CONDICIONADO

20041 www.blfrioarcondicionadocom.br
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Em agosto:
Atriz Ingra Liberato

mostra um pouco das

preferências.

m Ihor mpr a com

m Ih r m r

serão divulgados até o dia Iode
outubro.

Mas, segundo Klein, vale fri
sar um detalhe: os cadastros

possuem uma subdivisão im

portante. Os 'femuscanos' que
estiveram em Jaraguá do Sul no

início deste ano têm acesso li
berado ao site do festival (www.
femusc.com.br) a partir da pró
xima semana. Em contrapartida,
os novatos ou alunos de outras

edições só conseguem acessar o

sistema 15 dias depois da abertu
ra do período de inscrições.

O Femusc acontece entre 22
de janeiro e quatro de fevereiro
de 2012. Por enquanto, nem to

das as atrações estão fechadas,
mas as confirmadas dão aque
le incentivo extra a quem ain
da possui qualquer dúvida. Os
maestros João Carlos Martins,
do Brasíl.. e Milan Turkovic, da
Áustria, devem subir ao palco
do Centro Cultural da Scar du
rante o evento. O elenco contará
também com o retorno de pro
fessores como os alemães León

CONVIDADO

Atração
imperdível,
otubista
alemão
lIncIreas
Hoffmeier
volta a

Jaraguádo
Sulem2012

e
A revista da mulher inteligente!

Spierer, ex-spalla da Filarmônica
de Berlim, e Andreas Hoffmeier,
do Mozarteum Salzburg e da La-
brassbanda. .

-

Para aumentar a lista de moti
vos para desejar que a maratona
comece logo, tem o repertório.
Ao longo das duas semanas na

qual Iaraguá do Sul será invadida

pela música, as orquestras for
madas por alunos .e professores
executam as obras 'Assim falou
Zaratustra' e 'Don Quixote', am

bas de Richard Strauss. O set list
inclui ainda 'Os planetas', de Gus
tav Holst e uma homenagem aos

cem anos da composição inquie
tante 'Sagração da primavera, do

contemporâneo Igor Stravinsky.

SDtVIço
o Q1JI�:
inscrições para o Femusc

1/�;;�p1U�l�,�:q,Jj:w;rlll'lloll�
a partir de 15 ele agosto,
segunda-feira

. Projeto .Instalação • Manutenção
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU.

HORIZONTAIS
1. Central Geral dos Trabalhadores / Substância rígi

da, geralmente transparente e quebradiça, fabri
cada por meio da fusão de areia e carbonatos

2. Relativo ao bode
3. O começo da ... ironia / Japonês que emigra para :3

a América
4. Planta gramínea muito usada na cobertura de 4

quiosques / (Fig.) Ponto de onde algo brota em

abundância
5. Máquina para comprimir / (Psic.) Uma das divi-

6sões da personalidade humana
6. (Tip.) Diz-se do tipo que imita a letra manuscrita
7. Não iniciado aos mistérios da religião
8. Agravado, degenerado
9. Não mais em atividade / Tornar evidente
10. Conjunto de indivíduos pertencentes à camada fj

inferior de uma sociedade / Que não é vulgar,
comum

11. Um ingrediente do colorau / A sigla de diâmetro
à altura do peito, a medida do diâmetro do tron- 11

co de uma árvore
12. Utensílio de marceneiro
13. Incombustível/Abreviatura (em português) da

1:3
Rússia.

VERTICAIS
1. Fagulha / Usa-se para disfarçar a calvície
2. Circular / Estúdio norte-americano, produtor de

famosos desenhos infantis, como "Ratatouille"
3. Condutor de bestas de carga ou de gado / Elem.

pref.: português
4. Atrasar ou interromper o movimento, a ação de
5. Sete, em algarismos romanos / Desembaraçar

uma embarcação do que possa atrapalhar as ati
vidades a bordo, as manobras / Boi selvagem,
já extinto

6. Montador
7. Porção de bebida I Reformador
8. Relativo ao aspecto ou perfil moral/Caranguejo

de manguezal
9. Detestado / Espécie de pastilha, geralmente em

forma de disco.

•
•

•
•

•
•

• •
•

•
•

•
•

II
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PREVISAO DO TEMPO

Sábado de tempo
lirmeono'Estad
Os termômetros marcam

temperaturas elevadas neste !.
sábado. Isso porque, o tempo ji
segue firme com presença de
sol em toda Santa Catarina.
Os ventos vão de nordeste a

noroeste e de fraco a

moderado com rajadas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 29°C

DOMINGO SEGUNDA

MíN: 17°C
�.,vMv MíN: 16°C

�

��. , df�MÁX: 23°C j MÁX: 24°C

Ensolarado

TERÇA
MíN: 17°C

MÁX: 27°C

3 6 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.

4

9

C 6 �
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Parcialmente
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DIVIRTA-SE

,Como está lá fora?
b sujeito estava pescando na lagoa, às sete da manhã, quando começou'
a garoar. Ele, porém, era um pescador fanático e não ligava para a

chuva e continuava pescando. Mas meia hora depois, um verdadeiro

toró teimou em acabar com a diversão do homem e ele não teve outra

escolha senão voltar pra casa. Chegando em casa, frustrado, ele tirou a

roupa molhada e se deitou ao lado da esposa, que ainda dormia.

- Como está o tempo lá fora? - perguntou aànulher, entre bocejos, sem

tirar a cabeça do travesseiro e nem olhar para o lado.
- Uma droga! Está caindo um toró que parece que vai acabar o mundo!
- Ha, ha, ha - ri a mulher.
- O que foi?

_..

Nublado

RIO DO SUL
.....
13° 28°

I

I'
i

/
\ I

?
,

. ,

sAo JOAQUIM
.....
80 200,

Sem na eOlneça
iii!

I.
Na segunda-feira, a instabilidade ainda

persiste em Santa Catarina. O céu fica
nebuloso e a chuva cai a qualquer hora
do dia em todas as regiões do Estado. Os
termômetros registram temperaturas
semelhantes às de domingo. Os
ventos sopram de sudeste a nordeste
e em intensidade que vai de fraca a

moderada com rajadas. NOVA 29/8

SE VOCE VAI PARA...

URUPEMA
o sábado será de sol e

céu azul na cidade de

Urupema. Também não
há previsão de chuva. Os
termômetros registram

temperaturas mínimas de
5°C e máximas de 18°C.

\

1 CRESCENTE 6/8

Ao contrário do sábado, no domingo,
novas áreas de instabilidade passam
a atuar no Estado. São elas que
provocam pancadas de chuva com

trovoadas, primeiro, do Oeste ao

Sul e depois nas demais regiões.
Em alguns locais também podem
ocorrer temporais. A temperatura é

elevada, mas diminui no fim do dia.

Trovoada

CHEIA 13/8

MINGUANTE 21/8
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beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

QUERO SER ROCK STAR
o Espaço do Oca está com inscrições abertas para o 1 ° Concurso
de Bandas. Podem participar bandas de Iaraguâ, Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Ioinuille. Sete bandas covers selecionadas se

apresentam no dia 23 de setembro e mais sete autorais no dia 24.

Com votação porjúri popular, a melhor torcida leva uma caixa
de cerveja. As duas bandas vencedoras se apresentam no dia 25.
A premiação é de R$ 800 para o 1 ° lugar, R$ 600 para 02°, R$ 400

para o 3° e R$ 300 para o 4°. Inscrições pelo bardooca@hotmail.

Oportunidades
A Arena Iaraguá recebe neste fim de semana, a Feira de Ponta de

Estoque 2011, organizada pelo Rotary Club Distrito 4650. O objetivo
é arrecadar recursos para projetos mantidos pelo clube. Lojistas
estarão comercializando seus produtos por preços reduzidos e "além
da garantia de bons negócios, as empresas ainda contribuem para
uma sociedade melhor, pois o resultado será revertido em ações
para comunidade", afirma a emprésária Leonir Zacarias, do Rotary,
convidando para visitar o evento. Mais informações no 3376-9600.
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o brechó Extranoica Dém�dé de Jaraguá do Sul, que também

vende pelo blog htlp:/Iextranoica.blogspot.com promove

neste sábado show com Aurora Snow e bazar com descontos

de até 30%. Vai das 15 às 20h e fica na Rua Carlos Ma)', 170,
no Baependi. No blog você sempre encontra verdadeiros

"achados" por um preço bem acessível. Mais informações
também pelo e-mail: extranoica@gmail.com.

Velocidade
Need for Speed, um dos games de corrida mais bacanas, está de volta.
A nova versão se chama The Run e tem novidades. Uma é que agora
você pode sair do carro e caminhar, pular ou simplesmente zanzar por
aí, o que deve dar uma sensação de GTA à primeira vista, mas continua
sendo um game sobre carros e corrida. A missão do jogo é cruzar o

EUA por um prêmio de 25 milhões e dentro há missões menores. Os
,

cenários estão de cair o queixo e a trilha empolga a acelerar. O jogo sai
em 15 de novembro para todas as plataformas, incluindo il'ad e 3DS.

Amigos
Neste sábado ocorre a 2a Feira de Adoção de Animais da

Associação Jaraguaense Protetora dos Animais (Ajapra).
Quem quiser adotar um amigo de estimação basta ir
na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao

Museu Emílio da Silva, 9h30 às l Ihôü, Quem não quiser
um animal, mas quiser ajudar, pode fazer doações de '

ração para cães e 'gatos, cobertas, tapetes higiênicos,
areia higiênica, fraldas, roupinhas, remédios, vermífugos

e anticoncepcionais. Também poderá contribuir com

dinheiro ou filiar-se a associação que cuida com muita

dedicação dos animais abandonados. Em caso de chuva,
será cancelado. Mais ínformações.www.ajapra.org.br.

DIVULGAÇÃO

Ahqhaha
Agendem-se! No próxima
quinta-feira tem nova edição
do Humor de Quinta, na Bier
Haus Choperia, com comédia

. stand-up de Osvaldo Barros, que
já participou dos shows Senta

pra Rir, Comedians e várias

apresentações em Tv. Início às
21h. Reservas: 3275-4866.

PROGRAME-SE!

DIA 13
PATUÁ MUSIC

Pocket Show Female Angels, performance
de Rejoice Sunshine, Life is a Cabaret, live

vocal com Natalie Bergamo e

mais DJs Felipe Adriano e Alê Reis.

Ingressos antecipados a R$ 15 elas e

R$ 20 eles na Center Som (shopping) e

Posto Mime (Reinoldo e matriz).

ESPAÇO DO OCA
Show com a banda Korzus, a primeira
Jâqerband do Brasil, com abertura das

bandas Khrophus e Frade Negro. Ingressos
antecipados a R$ 20.lnício às 23h. A tarde

rola sessão de fotos e autógrafos para os fãs, a

partir das 14 horas com entrada grátis.

LICOBAR
Show cover do Red Hot Chili Peppers

com a banda Organic.
Ingressos antecipados a R$ 20.

MOVING UP - Schroeder
Festa Moving Up Country com

sertanejo em dose dupla com Marcelo
Valêncio e a dupla Nando & Leandro.
Elas entram free até 23h30. Bilheteria

antecipada: R$ 15 eles e elas.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Nomads Evolution com mais de sete horas
de festa. Início às 22h. Atrações: Augusto,

& Micael (sertanejo), Dread Roots (reggae)
e mais DJ'sTay (sexyfunk) e dançarinos,
Jhonz Muller (house/progressive house),
Raffa Oliveira (electro house).lngressos

antecipados a R$ 10, na Bublitz Panificadora

(Massaranduba), Academia X-Team e

Ponto Fashion (Jaraguá).

MOMMACLUB
Festa da Tequila com tequileiros e

cadeira giratória. Na parte musical
som dos DJ's Johnny e Léo.

IA 14
MADALENA CHOPP &

COZINHA
Pai e filho jantando juntos na casa

neste Dia dos Pais recebem a

primeira rodada de chope de graça
e mais um brinde surpresa.

LONDONPUB
Sertanejo universitário com Alex & Willian

a partir das 22h. Ingressos a

R$ 5 elas e R$ 15 eles.

LICOBAR
Para fechar bem o fim de semana,

house Music com

DJs Guilherme Getelina e Diego.

AI 17
SCAR

Teatro multimídia "Rigobello -

O inspetor gerai'; baseado na obra de

Gogol. Comédia com direção de Gilmar
Moretti.lnício às 20 horas. Ingressos a

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), além de preço
promocional de R$ 3 para grupos fechados

de amigos, escolas, empresas.
Contato: 3275-2477 e 9628-2079.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055-0065. SIER HAUS· 3275-4866,

SACRAMENTUM PUS :3370-1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058,

ESPAÇO00OCA· 337ü--9160. ZUM SCHLAUCH. 3376-4822,
UCO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370-0220, MOVING UP· 8856--8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497, MR. BEEF • 3275-2230,

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE • 3371-8942,
FUEL EVENTOS· 8433-0081 PATUÁ MUSIC· 3054-0800,
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

/

I

GRUPO Ils amigas Lana Mariel, Jennifer de Souza,
Camila Cunha e Bruna Fragoso no Restaurante Madalena

Buxixo
r\s convites para a 11 a Feijoada do Moa, que aconte

Vce dia 20 de agosto, naAABB, na próxima segunda
feira, dia 15 de agosto, sofrerão um 1?equeno reajuste.
Quem quiser garantir o seu no fim de semana, vai con

seguir nas lojas Arezzo, no Shopping Breithaupt, e na

Homem.com, em frente ao Breithaupt, na Walter Mar

quardt. Mais informações nofone 3370-2900.

. Siebel ,
Haisi

Danúbio Azul Di'a feliz
Hoje à noite na Sociedade
Amizade rola o grandioso
baile com a excelente banda
Danúbio Azul. Imperdível!

Os irmãos Marcolla, Raul e

Ramon, comemoram hoje,
em grande estilo, a festinha
de seus aniversários.

S Paulo Abnuas, proprietário do Centro de Dança e Artes Paulo Abnuas,
e aDÜgo Jarbas Homen de MeDo • Jurado do 'Se Da Dança eu Danço', no SBT

Vande
O amigo, piloto e

empresário de sucesso,
Vande Piermann, além
de conhecido bon
vivant, comemora hoje
seu aniversário cercado
de inúmeros amigos, em

Jaraguá do Sul, pagando
todas, claro. Felicidades mil!

Para poucos
Neste verão catarinense,
pode virar moda entre os

novos fICOS que querem
aparecer. Um mega
empresário, de sobrenome
bem sonoro, vai fazer
cruzeiro com seu poderoso
iate e cobrar a bagatela de

R$ 15 mil a diária.

Alguém se habilita?

Madeixas
Cá entre nós, que diabos
está acontecendo com

o penteado do amigo
Cleyson Stein? Pelo visto, a

cabeleireira do empresário
quer fazer bico na novela
'O Astro'. Ela é tale qual as

madeixas do Herculano
Quintanilha. Não é?

Labol".:JtOl'lO
"Lenzi
'WIII� " .. , """Ü' , ....., .:11,\1 u,;

\, ISO 9001

moagoncalves@netuno.com.br

Que tal?
Você ainda está indeciso sobre o presentinho do Dia

dos Pais? Que tal a "milagrosa injeção de liquidez",
recomendada pelos sacoleiros "contra queda do

pregão". Dizem que este ano está vendendo feito

água pelas ruas da urbe sorriso. De repente, sei lá!

Dica de sábado
Curtir, a partir das 16 horas,
o delicioso café colonial da
Confeitaria Bela Catarina.

I

ESTA Ana Larissa de Moraes,
recebe hoje, no Restaurante Típico
da Ma1wee, amigos e familiares

para comemorar o seu niver que
acontece domingo, dia 14.

• Uma dica para quem
esqueceu o presentinho
do papai. Ah... dos noivos
também. Acesse www.

casaeciapresentes. com. br.
Você vai amar!

PAGODE O grupo de pagode Desejo Constante

será presença na lia Feijoada do Moa

Casamento
Neste sábado, trocam alianças
na mão esquerda os jovens
Marcon Iaeger e Josiane Silveira. A

recepção será em grande estilo, no

salão do Clube Atlético Baependi.

• Juliano, do Restaurante
Madalena, movimenta, no

domingo, promoção bem

legal em comemoração
ao Dia dos Pais. Brindes e

,
.

,outros quesitos....

• Hoje uou reunir uns

amigos e saborear a

deliciosa cerveja Miller, a

mesma que estará na 11 a

Feijoada do Moa.

Adamir Kolacki é o

aniversariante mais

festejado de hoje, em

Massaranduba.

• Norberto Kuhnen, o Beta
Fiscal, a esposa Elaine e a

filha Iulia já reservaram

seus convites para a 11 a

Feijoada do Moa.

• Meu Twitter: @
colunadomoa

NIVER Meg Morgan é a grande
aniversariante deste sábado.Mi1 vivas!

Kibeloco!
O Brasil volta a jogar mal e perde mais
uma: Alemanha 3 a 2.

Qual o melhor comentário sobre a

notícia abaixo?

a) Não é nada, não é nada, a seleção já
está atrás. do dólar no ranking da FIFA.

b) Na boa? O Brasil perdeu de três

porque foi contra a seleção alemã.
Levaria de seis se fosse contra a

Portuguesa de Desportos.
c) Bom ... Poderia ser pior. Já
imaginaram se o Ronaldinho Gaúcho
fosse alemão?".

Zona azul
Quem paga para estacionar em lugar público pode exigir segurança
do carro. A empresa que administra a Zona Azul de São Carlos, Sp, foi
condenada a pagar indenização no valor de R$ 18,5 mil ao motorista

Irineu Camargo de Souza de Itirapina, que teve o carro furtado

quando ocupava uma das vagas do sistema de Zona Azul da cidade,
serviço explorado pela empresa. Vai dar muito pano pra manga.

Modelito
O mulherio de bom gosto já está customizando as camisetas para
acontecer com elegância e charme na Feijoada do Moa, dia 20 de

agosto. Jaraguá e região importante de A a Z marcará presença.

ESTETICISTA ANIMAL COM EXPERIENCIA.
Ofereoemos excelente ambiente de trabalho

e ótima remuneraçQo.
Interessados enviar ourrloulum para danibrecht®lbest.com.br

ou ligar para 8275..1887 I 3371234D - Ora. Daniela - Banho e Tosa Amizade

OPORT NID DE
dara uá--
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CRÔNICA
MEU FILHO.
MEU PAI

Nunca vou esquecer a primeira vez que meu

filho disse "papai". Foi quando pegou um jornal
e reconheceu minha foto. É claro que chorei, pois os

pais recentes, como eu, são feitos de lágrimas, e se

emocionam com estes milagres da natureza. Meu
filho tem praticamente um ano e quatro meses, e

não bastasse ser a coisa mais linda do mundo (pai
.

que é pai tem que ser babão mesmo!), já demonstra
sinais de ser um grande leitor (o que enche o peito
do pai de um orgulho inenarrável). Seus brinquedos
prediletos são livros, vocês podem dar carrinhos,
bolas, qualquer coisa, mas ele não larga os livros, de

jeito nenhum. E suas primeiras palavras foram Tatu,
Guga e Peixe, justamente personagens dos livros

que ele mais curte,' A paternidade me ensinou muita

coisa, a ser mais tolerante, ter mais paciência e ser

menos egoísta, "ser sempre necessário em vez de
necessitar o tempo todo", como bem disse Jonathan
Franzen em seu clássico "As correções".

Hoje olho para meu pai de uma maneira
.

diferente. Compreendo que ele fez o máximo que
pode para que os filhos conseguissem achar seu

espaço, e sempre me deu toda liberdade do mundo,
e essa liberdade se refletiu na minha construção
como ser social, e como escritor.

E o mais engraçado de tudo isso é pensar: "poxa,
meu pai já passou por tudo isso, e foram quatro
vezes (tenho três irmãos), trocou minha fralda

. inúmeras vezes, me deu banhos, me aturou na

adolescência, e agora estou aqui, fazendo o mesmo

caminho que o dele".
Não é fácil

escrever sobre o
f;

pai, até mesmo

escritores

tarimbados,
como o talentoso
romancista norte

americano Paul

Auster, sofreram ao

tentar capturar a
,

essência paterna..

Em seu livro "A invenção da solidão", ele traça o

paralelo de ser pai e filho (a mesma coisa que faço
aqui nesta crônica) em busca de redenção. E é o que
busca também Mario Quintana, no seu poema ''As
mãos de meu pai", que escolho para finalizar esta

crônica:
''As tuas mãos têm grossas veias como cordas

azuisl sobre um fundo de manchas já cor de terral
"como são belas as tuas mãos" I

pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiramI

n� nobre cólera dos justos.. .! Porque há nas tuas

mãos, meu velho pai, I essa beleza que se chama

simplesmente vida./E, ao entardecer, quando elas

repousamlnos braços da tua cadeira predileta, I
uma luz parece vir de dentro delas... IVirá dessa
chama que pouco a pouco, longamente.zvíeste
alimentando na terrível solidão do mundo, Icomo

quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra

o vento? IAh. Como os fizeste arder, fulgir, Icom

o milagre das tuas mãos./E é, ainda, a vidaIque
transfigura as tuas mãos nodosas .. ./essa chama
de vida - que transcende a própria vida... I e que os

Anjos, um dia, chamarão de alma.

Pais recentes,
como eu, são feitos
de lágrimas, e se

emocionam com

estes milagres da
natureza.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Lobo foi resgatado por uma voluntária da Ajapra e, agora, espera por um novo lar. Ele tem
seis anos de idade, mas adora passar o tempo brincando. Da raça Husk, esse simpático

cãozinho está disponível para adoção. Os interessados devem entrar em contato com a Eliane

pelo telefone (47) 9905-9298 ou através do e-mail ajapra@ajapra.org.br.

Contabilidade

F'rofíSllltlfilinllmrJ .

Cat'tIII\1UJl\ütl,il
Credibmdade

Consultoria Empresarial
GRClSCI OOllZ6Ml

www.g!.Jtnz.com.llf

(41)3311-.4747

NOVELAS
• INSENSÂTO CORAÇÃO

André conta a Beto que pode estar com câncer.
Eunice tenta se entender com Rafa. Quim faz as pazes
com Rafa e Cecília. Gilda chama Norma para um chá,
para que Marina e Pedro falem com ela. Bibi pensa em

fugir do casamento com Douglas.

Júlia antes de ir para a igreja. Celeste pega a tiara do
armário de Salomé e Áureo a ajeita em sua cabeça.
ícaro reconhece a tiara usada por Celeste e provoca a

maior confusão. Wilson prende Celeste e Salomé.

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno pede permissão a Herculano para fazer

uma festa de noivado para ele e Dora. Miguézim tem
um sonho e pega um antigo pergaminho no baú do
tesouro de Seráfia. Ternurinha cuida de Zóio-Furado.

Açucena se incomoda com a quantidade de criadas
lhe servindo. Augusto anuncia para o povo de Será
fia o casamento com Maria Cesária e i) de Felipe com

Açucena. Miguézim pede para ver fotos dos antigos
parentes de Herculano e Cândida. Jesuíno se anima
ao ouvir que Euzébio e Virtuosa receberam uma carta
de Açucena e Dora sente ciúmes. Timóteo conta para
Batoré e Patácio sobre o tesouro de Seráfia e pede
liberdade para dizer quem o está guardando. Úrsula
propõe que Herculano fuja com ela. Miguézim vê uma

antiga foto de um parente de Benvinda e percebe a

semelhança com o retrato que ele encontrou no baú
do tesouro da corte.

• MORDE & ASSOPRA
ícaro se declara para Júlia, mas ela o repele. Os

policiais seguem as pistas de Naomi até a fazenda
de Abner. Abner arma um plano para despistar' a po
lícia e proteger Naomi. Isaías avisa Min�rva que irá

despejá-Ia. Áureo percebe o desânimo -de Celeste e

fica sabendo que Abner a rejeitou. Minerva descobre

que Isaías sacou todo o dinheiro das contas no exte
rior e a deixou sem nada. Xavier sugere que Naomi
está escondida na casa de Abner. Melissa fala com Pa
dre Francisco sobre deixar o hábito. Abner pede para
Bento esconder Naomi em casa quando ele se casar.

Naomi diz a Abner que tem um amigo que pode ajudá
la a fugir. Áureo convida Josué para ser seu par como

padrinho. Abner, Hortência, Raquel e Tonica reclamam
das roupas que Áureo criou para eles. Xavier convida

.

Elaine/Élcio para acompanhá-lo ao casamento, mas o

Doutor Eliseu o enxota. Os convidados chegam à igreja
para o casamento de Abner e Celeste. ícaro procura

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

Em 'Pelo mundo todo', a

autora apresenta uma obra
que trata, com sensibilidade,
das frustrações e das alegrias
da vida. Personagens que se

encontram e se perdem, se

casam e se separam, e fogem
para, mais tarde, reencontrar-se.
Uma celebração das escolhas
pessoais que culminará em um

evento maior do que os dramas
de cada um: o 11 de Setembro.
Greenie e Alan Duquette estão
casados há dez anos, mas já
faz um tempo que as coisas não
andam bem. Em torno da trama

principal, o livro contém histórias
paralelas: a de Walter, dono
de restaurante, gay e amigo
de Greenie; a de Saga, uma

mulher que, após um acidente,
tem a memória afetada e

precisa reaprender a lidar com

o mundo; e a de Fenno, gay e

dono de uma livraria.

ANIVERSARIANTES
13/8 Mareio O. Gumz Guilherme Hackbarth

SECRETARIATAdolar Dallmann Maria L. Martins Gustavo Deretti
Allan C. Petry Maria L. Veloso Gustavo H. Neres
Anderson Kiihne Maria S. P. de Lima Hidianara Vogt
Anderson S Da Silva Maria lG. Fodi Ivan Melchioretto A dona de casa e mãe penny
Caetana G. Vieira Patricia Venceslau Jandira R. Kuhn

Chenery (Diane Lane) não
Carmem K. Milbratz Rafaela Pomianowsky Larissa M. Lescouvicz
Denise de F. A. De Souza Rosana P.lmroth Maira Bakr entendia nada de corrida de
Diva Moreira Ruan Verbinem Marco O. Volkmann cavalos, uma área dominada
Eduardo Gazzala Salete Darius Marcos J. Pasquali até então por homens. Mas ela
Evandro [ Mader Selma Krauss Maria L. de s. Coelho assumiu o controle do estábulo
Gabriella Melchioretto Sérgio da Silva Mauricio Grutzmacher

do pai doente e com a ajudaGeovani Avila Sunamita H. F. Nunes Mauro L. da Luz
Heloisa C. Irnst William Petry Maycon de Lima de um treinador veterano
Ivaldo Wandersel Maykel W. Brandenburg (John Malkovich), contra todas
Ivone Schmidt 14/8 Norberto A. Marangoni as probabilidades negativas,
Jéssica Klein Anibal Franzner Osmar Chagas acabou fazendo o primeiroLeandro Krueger Arlei J. Schreiber Rainoldo streber
Lourival Dumke Celia Chrast Rosimeri D. Stein vencedor da Trípice Coroa em 25
Lucas A. Kuskowski Cíntia S. Viero Sheila G. Schneider anos de história do esporte, em
Luis H. S. Couto Davi L. Cicoski Silmara Bianquini 1973. Baseado em fatos reais.
Maisa Cornelsen Edileusa D. Santana Taís de C. Chaves
Marciel Martins Gabriel Hackbarth Zeli Falenski
Márcio Luiz Bolduan Gilberto Brígido .,
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

NASA Dt\luLGA A
PR\('()E'''�A roro FE i TA

�ELO �o6Õ oPfbR1T.)N"Y
�o SOLO DE MiRTe:.

\lEJA:

CINEMA

DYLAN DOG E AS
CRIATURAS DA NOITE
o enredo é baseado nas liistórias em quadrinhos. No filme,
o detetive Dylan Dog convive com criaturas do mundo
sobrenatural. Quando o pai de uma moça é assassinado por
um lobisomen, ele entra em ação para desvendar o mistério.
Ao lado de seu fiel assistente Marcus, Dylan vai enfrentar
as mais terríveis criaturas: zumbis, lobisomens e até um

assustador guardião do inferno.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h3Q, 16h40, 18h50 e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(21h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h40, 17h30 e 19h20)
• Cine Breithaupt 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,

19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)
• Os Smurfs - Dub (13h10, 15h10, 17h40 e 20h)
• Cine Garten 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h20 e

21 h15)
• Quero matar meu chefe - Leg (16h50 e 19h15)
• Cine Garten 3
• Super 8 - Leg (14h, 16h20, 19h e 21h30)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (13h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central- Nac (15h30, 17h40 e 21 h50)
• Cine Garten 5
• Dylan Oog e as criaturas da noite - Leg (17h30, 19h40 e 22h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40 e .15h40)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45)
• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)
• Cine Mueller 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,

19h15 e 21h45)
• Cine Mueller 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30

e 16h10)

OS FtRS1'sDA V\DH.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20 e 19h30)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h e 21 h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (16h15 e 19h)
• Cine Neumarkt 4
• Super 8 - Leg (14h15, 16h30, 19h1 O e 22h1 O)
• Cine Neumarkt 5
• Dyian Dog e as criaturas da noite - Leg (17h30, 19h45 e 22h)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30 e 15h30)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (11 h50, 14h1 O, 16h35 e 19h)
• Os Smurfs - Leg (21 h25 e 23h50)
• Cine Norte Shopping 2
• Super 8 - Dub (12h55, 15h35, 18h05, 20h40 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h45,

18h20, 21 h e 23h40)
• Cine Norte Shopping 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (12h30, 14h45 e 17h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h15 e 22h)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h10, 15h25, 17h50, 20h15 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 6
• Corações Perdidos - Leg (14h55 e 23h55)
• Quero matar meu chefe - Leg (17b20, 19h20 e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (17h05)
• Harry,Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (11 h45 e 14h30)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h45)

Nasiabandona

jornal no meio
O ex-vocalista da banda Ira!, anunciado como

uma das principais atrações do Jornal da
Record News, abandonou o programa antes

do fim. Nasi cantaria no final do telejornal,
mas não ficou no estúdio até o término da

edição, que acabouestendida por conta de
um sequestro ocorrido no Rio de Janeiro. A

equipe precisou se virar para preencher o

buraco deixado pelo cantor.

Ticiane fica com

ciúmes de Justus
A apresentadora Ticiane Pinheiro ficou
enciumada com o assédio que o marido,
Roberto Iustus, sofreu nos corredores da
Record nesta semana. O casal gravou com a

filha, Rafaella, o programa 'Tudo é possível',
de Ana Hickmann, e todos queriam tirar
foto com o empresário e ganhar um

'

autógrafo. Ela, então, teria se chateado por
não receber o mesmo tratamento.

Cães de Sheron
mordem homem
A atriz Sheron Menezzes passou por
uma situação constrangedora na última

quinta-feira, no Rio de Janeiro. Ela saiu de

casa rumo à academia e deixou seus três
cachorros com um rapaz, responsável por
passear com os animais. Eles atacaram um

senhor que passava pela calçada. O homem,
que chamou a polícia, teve ferimentos leves
na perna direita.

Priscila conta os

dias para o parto
A atriz Priscila Fantin está em contagem
regressiva para o nascimento do primeiro
filho. É que ele pode chegar a qualquer
momento. Se não nascer até o dia 18 de

parto normal, o bebê virá ao mundo por
cesariana. Conforme a mãe da atriz, ela
"não quer saber de babá, pelo menos por
enquanto, nem pediu para eu ficar na

casa dela, mesmo nos primeiros dias".

HORÓSCOPO

Rate não tem pressa
de casar com noivo
Kate Hudson, que se recupera do parto
do segundo filho, atualmente com quatro
semanas de vida, admitiu não ter pressa
de oficializar a relação. Ela é noiva de Matt

Bellamy, da banda Muse. Apesar da alegria
da maternidade, também disse sentir
dificuldade em conciliar a vida doméstica
com a profissional. Kate tem outro filho
com Chris Robinson, do Black Crowes.

Giane deve ter alta
na semana que vem

Segundo o infectologistaDavidUip, médico

que integra da equipe que cuida do estado de
saúde de Reynaldo Gianecchini, Q ator pode
ter alta na próxima semana, Ele irá para casa

após a primeira sessão de quimioterapia. O

especialista também afirmou que as chances
de recuperação são elevadas. "Quanto mais

precoce o diagnóstico, a possibilidade de

eliminação definitiva se tomamaior': disse.

LIBRA
Terá sucesso para lidar com o público e tudo o que envolva

beleza, moda, finanças e estética. A vida amorosa vai estar
do jeito que sempre quis.

ÁRIES
O dia é ideal para conquistar novo público ou nova clientela.
Se você pensa em iniciar uma sociedade a hora é essa. No

campo afetivo, o companheirismo vai estimular a vida a dois.

ESCORPIÃO
Sua produtividade será maior se você trabalhar sem chamar

atenção. Há um nítido desejo de se destacar socialmente, mas

não perca o foco das necessidades familiares e emocionais.

TOURO
O dia favorece as relações de amizade e o trabalho de

equipe. Você deve somar forças com as pessoas que têm
os mesmos interesses.

SAGITÁRIO
É um bom dia para trocar ideias e cumprir à risca os

compromissos. Tudo que envolva comunicação, papéis,
escritos, ensino e divulgação virá a calhar.

GÊMEOS
Sua vida profissional ganha novos estimulos. Você está
vivendo um momento muito favorável para fazer contato
com pessoas que estão distantes.

CAPRICÓRNIO
O setor profissional recebe poderosas vibrações neste
sábado. Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há

correções a fazer.

CÂNCER
Bom dia para dar continuidade às tarefas rotineiras e

conhecidas. A sensação de ser reconhecido pelo trabalho
realizado vai fazer bem.

AQUÁRIO
Siga as suas convicções e não terá do que se arrepender.
Trabalhar em equipe será muito prazeroso. Pense nas diferenças
como um fator positivo na relação a dois e tudo sairá como quer.

LEÃO
É hora de somar torças com as pessoas que tenham objetivos
em comum. Trabalhar em equipe'pode ser muito gratificante.
Vênus em seu signo aumenta o poder de sedução.

PEIXES
Eis um dia em que terá maior necessidade de silêncio,
reflexão e recolhimento, inclusive para realizar as tarefas de
rotina. A vida amorosa requer mais discrição.

VIRGEM
O setor profissional ganha novo ânimo. Vênus indica que
pode ter sorte com um dinheiro inesperado. No amor,
o astral anda meio reprimido.
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No dia 6 de agosto de

2011, a empresária Rose

(ao lado), do Consórsio

União,comemorou o
. , .

aruversano em casa e com

a presença de amigos e

familiares. Confira as fotos!
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CUR,RÍCULO ,ELABORADO

.
I

Para concorrer a uma vaga de emprego no exterior--. .

'

não é preciso apenas. ser aberto a .mudcmçcrs, ter boa
.

; �.
. .

.

capacidade de crdcrptcrçõo e dominar outros idiomas. Como
no' Brasil, um .dos primeiros possos pará chamar a atenção'
do recrutodor é caprichar no currículo. Póqíncrs 6.e 7

'

(
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Bel'nt Entschev

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

BuI1ying corporativo'
·

.�
..

Estes dias atendi um profissional
r-', que tinha umabondade,

imensa no coração. Apesar disso"
tivera sofrido bastante por uma

característica muito superficial:
a aparência. Pode parecer bobo,
mas este é apenas um dos motivos

, que levam alguns profissionais a

praticarem o oullying. Mesmo dentro
da empresa, e apesar de não ter sido
tão discutido quanto à temática

aplicada à escola, já senti e vi muitas

pessoas sofrerem com isso.
Conheci Raul há bastante tempo em

, um evento corporativo. Enquanto
eu torrava os neurônios em busca de

pessoas na área de Recursos Humanos,
ele negociava equipamentos,

'

commodities e o que mais fosse ligado
à logística. Certamente, algo que o

marcava muito era a inteligência, que
infelizmente era tão grande quanto o

seu peso.
Ambos eram realmente
grandes e a aparência
chamaua.muito a

atenção. Apesar disso, o

conhecimento do rapaz
era impressionante. Ele
saberia conversar sobre

qualquer coisa com

você: política, filosofia,
economia, música,
literatura - o rapaz

,

era muito culto. Mas,
apesar de ser jovem e,

ter hábitos saudáveis ,

de alimentação, ele sofria com a

obesidade, algoque o fez perderalguns
bons empregos, até que uma grande
corporação apostou no quehauia de '

mais importante: o conhecimento -:- e o

contratou.

Ele, que inicialmente estava na área
de inteligência da empresa, foi mais
tarde designado para cuidar de um

dos depôsitos da empresa. O setor

estava com dificuldades, após um dos
líderes ter sido desligado, a empresa

_precisava retomar o controle do
setor com rapidez, e simplesmente -

não havia tempo para treinar ou

"importai" um profissional novo

Raul foi, então, colocado lá para
tomar conta do setor.

Com um ar risonho e extremamente

alegre, seu jeito desengonçado de

andar, culpa da obesidade, logo'
começou a chamar a atenção da
equipe de operários. Até mesmo

os supervisores compraram a
,

brincadeira das equipes e, em pouco

, tempo, as risadinhas, que sempre
pairavam no ar quando Raul estava

por perto, tomaram corpo e se

materializaram publicamente.
No começo; Raul ficaua sem jeito com

as brincadeiras, mas ignorava-as. Seu'

jeito bondoso efrágil não combinava
com a dureza do comportamento
atrevido de alguns provocadores.
Em pouco tempo, o rapaz, que já era

tímido, ficava cada vez mais fechado.
Em questão de poucos meses após
a realocação, a produtividade dele

começou a diminuir. Começou a

faltar alguns dias ao trabalho sem

motivo aparente, não tinha vontade
de ir trabalhar, sentia-se negativo,
estava desmotivado. " .'
Na primeira oportunidade que. teve,
trocou de emprego. Ao pedir demissão

'

escondeu os motivos queo fizeram
tomar a decisão ;_ estava com medo :

,
.

de prejudicar os

companheiros que
caçoavam dele.
Ao entrar na

"-

nova empresa, foi
realizar os exames

admissionais. Na
consulta, omédico

percebera que havia

algo de estranho '

com Raul, e pediu
um exame que
avaliasse melhor
seu psicológico. _"

O resultado desta

segunda con-sulta reyelou o que ele

mesmo já devia suspeitar, mas não
queria admitir para si mesmo; estava

com sintomas de depressão. Isso foi
.mais tarde aliviado com medicação e

acompanhamento médico.
O fato de deixar, o antigo ambiente, "

entrar em uma nova empresa e fazer,
novos e verdadeiros amigos o fizeram
se sentir extremamente feliz. Além
disso, respeitavam-no como ele era de
verdade. Coincidentemente, o novo

superior de Raul também sofria com

o peso, fato que os tornou grandes
amigos. Com isso, Raul, que já era um,

profissional excelente, pôde colocar
em prática toda a sua genialidade e

capacidade - pois não estava sendo
intimidado por ninguém. Estava

agora em um ambiente de trabalho

saudável, como todos deveriam ser.

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

PO·S'GRADUACÃOSE'NAC2011

Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 <]5 22h30 -

Sábados das 8h às 1211 J :1:311 às 17h

senac

fili
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Eixo Fundamental Eixo Complementar
ANÁUSE GERENCIAL

Gerenciamentó

do Projeto
'Iniciação do Projeto

Eixo Norteador
ESTRATÉGIAS,

Planejamento
do Projeto

DISGPlINA
OPTATIVA

DINÂ,MICA QA TRANSFORMAÇÃO EM JARAGUÁ DO SUL

É,uma �ivêricia terapêutica lúdica, e ao mesmo tempo muito profunda, deauto

conhecimento e transformação nos níveis físico, emocional, mental e .espiritual.
Escolha uma questão que você quer transformar na sua vida. Pode ser mu

dar um hábito, uma q.uestão pessoal, profissional ou de relacionamento. Com

a, Dinâmica de Transformação, você pode descobrir e ativar recursos' internos

para remover da sua vida bloqueios emocionais, idéias limitantes' e comporta
mentos indesejáveis e repetitivos, abrindo-se para novas perspectivas e pos
sibilidades de viver com sucessoe felicidade.
Data: 20 e 21/08/2011 - Horário: 09:00 hrs ás 1 ?:30
Contato: vera.diehl@hotmail.com - 47 9973-9927'

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
,OFERECE VAGAS PARA:

SÃO')OSÉ
,

., ·1'10SpnHt

Auxiliar de' Llmpeza

, Interessados: Encaminhar currículo ou
_,

.

preencher ficha de inscrição no setor de Recsrsos

Humanos do Hospital-São José, das 07h30min às 17h�
Fone para contato: (47)3274-5000

,

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
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Opção: No meio do caminho entre
.
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-

os,clientes e a instiwiçãojirianceira \
'

,

Cresce rIO país o interesse pela
·

carreira de agente de investimento

Corretora

oferece curso

'. Diretor da -área de Expansão
da XP Investimentos, Gustavo

. Leal calcula que a atividade cresçe ,

cerca de 30% ao ano em número
de pessoas certificadas. Além da
influência americana, uma das

justificativas para essa expansão
é a preocupação cada vez maior

.

das pessoas em planejar o futuro,
garante o executivo. '

IiOs clientes querem expandir
seu patrimônio e investir melhor o

dinheiro" diz Leal, acrescentando

que a empresa conta com um pro
grama on-Iine gratuito para pre
pararfuturosagentes. IISão módulos

.

� com exercícios, além de uma apos
tila paradownload, Também organ
izamos uma aula presencial, 15 dias
antes' da prova de certificação, nas

principais capitais do p.aís.

carreira só pode ser exercida por
profissionais certificados pela As

sociação Nacional das Corretoras
e Distribuidoras dos Títulos e Va-'

lores Mobiliários, Câmbio e Mer

cadorias (Ancord). É preciso acertar

70% de 80 questões de uma prova
objetiva -- aplicada há dez anos

-- sobre o dia a dia da profissão. o
.

objetivo é fazer o candidato adquirir
não só competências- técnicas para
realizar o trabalho, mas também en

tender a importância de se manter

atualizado' sobre as movimenta-
- ções do mercado financeiro.

"Hoje o profissional sõ-precí
sa fazer a prova para ingressar no

mercado. Mas já existe um proje
to da Ancord para que os testes se

tornem periódicos', avisa Busato.

Apesar de' a maioria das pes
soas que se aventura pela área

ser formada em economia, con-
·

tabilidade ou finanças, não há

pré-requisítos de form�ção aca

dêmica para trabalhar como

agente autônomo. A única exi

gência é ter o ensino médio com

pleto. Já a remuneração varia de
acordo com a porcentagem de

participação na, venda de um

produto ou serviço da empresa
que representa,

No embalo do movimento
cada vez maior de abertura

de capital pelas empresas, cresce

a importância de um profissional
·

que tem como função ser um in

termediário entre clientes e" cor

retoras de investimento. Segundo
dados da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o número de

agentes autônomos de investi
mento -- nome da carreira -- au

mentou de seis mil, em 2008, para

, quase dez mil hoje.

"

Certilicação
A maioria trabalha como pes

soa física, mas muitos já estão

começando a formar empresas
especializadas.

IIUma das principais contri

buições. da profissão é aumentar

a capilaridade do mercado de

capitais. Fàz parte do trabalho
do agente apresentar ao cliente
o portfólio de produtos da em

presa que representa, como mo

dalidades de aplicação e fundos
de investimento", diz Eduardo

Busato, gerente de Acompanha
mento de Mercado da CVM.

Regulada pela comíssão.: a

Nos últimos três anos, o número de agentes
autônomos de investimento quase d,:»brou

Grupo Pegoraro contrata:

VENDEDOR PRACISTA
Necessário conhecimentos em ven

das e ter carro/moto proprio(a).
Empresa oferece salário +

ajuda de custo.

Empresa no ramo Têxtil contrata:

Gerente Industrial
Experiência no segmento têxtil, para atuar em Santa Catarina.:

"iil!jtr ..;'
'",

,,' "i!' '''I "100' -�!'

teressàtlos enviéW' curríc
...

..,

'

, ,"

Interessados enviar

currículos para:
maria.cristina@grupopegoraro.com.br

Reconhecimento ao jeitinho
feminino de.fazer 'negócios

. .
.

e bordadõ, como
.

caminhos de

'mesa, colchas e panos de bandeja.
"Nosso trabalho é uma fon

te de renda sustentável que não

gera resíduos poluentes nem

agride a natureza", destaca Maria

de Fátima, que aproveita maté

rias-primas da região, como o

algodão. '.
Já·Patrícia decidiu abandonar a

.carreíra de dentista, há dois anos,

para apostar num projeto ecologi
camente correto: inaugurar uma

incineradora de resíduos hospita
lares e industriais. A empresa, que
começou com sete funcionários,
conta hoje com mais de 30 e_ aien-

_

de a municípios de todo o Estado.

_ 110 investimento foi alto, mas

valeu: comecei como microem

presa e cresci em pouco tempo",
.

comemora Patrícia.

Fundação Nacional da Qualidade
· (FNQ), a premiação recebeu mais

de três mil inscrições. Enquanto
Maria de Fátima se destacou na

categoria "Negócios coletivos",
Patrícia levou a melhor na "Peque- .

nos negócios". Ambas ganharam
urna viagem para conhecer cen

tros internacionais de referência
em modelos de gestão..

, Uma ajuda a gerar renda e

empregos no interior do Ceará,
A outra contribui para reduzir
o volume de lixo hospitalar em
Rondônia..Foram diferentes as

trajetórias das' empresárias Ma
ria de Fátima de. Oliveira, presi
dente da Associação de Artesãos
de Tamboril (Tamboriarte) e Pa
tricia Paz Silva, diretora da Mou

.ra & Paz, empresa de incineração
de resíduos perigosos, Mas seus

caminhos se cruzaram: as duas
são as vencedoras da 7a- edição
do Prêmio Sebrae Mulher de Ne-

· gócios, que destaca iniciativas de
mulheres empreendedoras.

Realizada em parceria com a

Associação de Mulheres de Negó
cios Profissionais do Brasil (BPW
Brasil), a Secretaria Especial de Po-

. líticas para as Mulheres (SPM) e a

Lucratividade

Certa de que o artesanato pode
ser, um negócio lucrativo e não

apenas um"passatempo, Maria de
Fátima coordena, desde á início
dos anos 90, um grupo de 25 ar-

·

tesãs de Tamboril, nó Ceará -. Elas

produzem peças feitas de crochê
,A,�tesã Maria de Fátima usa matérias

primas regionais, como'o algodão
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Luiz Marins redacao@ocorreiodopoyo.com.br

o apagão de mão-de-obra:
como atrair e manter gente
excelente. em nossa ,empresa
,....,-:1!nho ouvido comentarias '

.1 de que estamos viúendo um

verdadeirc'upagão" de mão
de-obra. Não se encontram

mais pessoas comprometidas e

competentes.
Se isso é uma verdade, temos

que melhorar nossos sistemas
de recrutamento" ou seja, me
lhorar a nossaforma de buscar

-

e encontrar pessoas excelentes
uma vez que os métodos de
recrutamento que estamos

utilizando não estão sendo sa

tisfatórios. Todas aspessoas de
uma empresa, principalmente
os níveis de chefia; devem ter

a permanente preocupação de
encontrar pessoas boas para ti

organização; Esta é urna.
.

tarefa de todos!
Da mesmaforma temos que nos

preocupar em melhorar-nossos

, sistemas de seleção de pessoas:
Depois de recrutar, temos que

,

saber-selecionar melhor. E todas
'as cnefias devemparticipar ati

vamente do processo de seleção,
entrevistas, etc. Ele não pode ser

deixado somente aos departa
mentos de Recursos Humanos.
Sem aparticipação ativa das

chefias, dos que terão esse cola
borador ao seu lado, a seleção
será sempre imprecisa efalha.
Depois deselecionar bem, temos
que dar tempo e energia na

formação das pessoas seleciona-

l.

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
"

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

, administrativo@apevi.com.brASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

fv!7"PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

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: Fláviõ Ueta

Local:' Centro Empresarial de Jaraquá do Sul

das. Se não levarmos realmente
a sério o processo deformação
e desenvolvimento de nossos

colaboradores - não só de boca,
mas defato; não só ria. inten

ção; mascom ações concretas -,'
continuaremosa reclamar do

"apagão" de mão-de-obra.
E aqui, novamente, todas as

,.chefias devem participarde
forma ativa e comprometida.
Não adianta culpar. os governos
pelo "apagão". Ternos que
agir, para que consigamos atrair
e mantergente excelente em

'

nossa empresa, para então

ter'!l0s (J sucesso que -

desejamos ter.

Pense nisso. Sucesso!
, 1

WORKSHOP ELABORAÇÃO DE PROJETOS'
PARA. CAPTAÇÃO DE' RECURSOS'

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

Instrutores: Marià Aparecida P'ereira
Gonçalves e Alexsandro Foyth

Local: Centro Empresarial-de Jaraguá do Sul ..

·RECEPCIONANDO COM QUALIDADE
Data: 22 a 25 de agosto de 4011

Horário: 19h as 22h
Instrutora: Monika Schlünzen Monquilhott

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

, '

APOIO.

"crÜM�""' ,

�� Católicae,
.

ContabiIJdade Santa Catarina -f.
,'"

COIlSliltoriaEmpmWl
'

. Centro Universitário . BIOVITA.
M'__ re,nal<l9la:;5(t�má�<íi.

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISlRAnVAS
'

ANALISTA FISCAL
Vivência em PIS e COFINS, apuração de impostos.
ANALISTA DA QUALIDADE

,
, VNência em implantação de ISO, processos de doeu

rnentação, 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. Desejáve! vivência
com programação.
ANALISTA FINANCEIRO
Curso superior em andamento ou completo. Vivência
na área financeira, cobranças.
CONSULTOR COMERCIAL

Desejável vivência em negociações e área comercial
Formação completa ou cursando Sistemas de lnfor

[nação, Tecnologia da Informação, Administração ou'
Ma[keting. Disponível para viagens.
CONTADOR
Possuir CRC. Vivência em conciliação bancária e

balancete.
'

COORDENADOR FISCAL
Vivenda na função.

'

COMPRADOR
VivêllCia na função, desejável no ramo Metafúrgico

.

ou Elétrico.
ESCRITURÁRIO FISCAL

. Vivência em SPED Fiscal, obrigações federais (DCTF, ,

DACON, etc), substituiçâo tribut�riil, Nota Fiscal Eletrô
nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e

...
' ANOS

'Iegislação tributária.

SECRETÁRIA BILINGUE
'

Fluência em Inglês.
'TELEVENDAS
Vivencia no telemarketing. Superior cursando ou,

, completo, e áreas afins.

VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

Vivência na área. Desejável NR·10.

ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibílidade para viagens, POssuir registro.

,

FACILITADOR
Vivência na área metalmecânka, prensas excêntricas
e hidráulicas, feitura e interpretação de desenho e

liderança
FRESADOR MECÂNICO I FERRAMENTEIRO I CNC
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO

• Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefonesinternet
IMPRESSOR OFF SET

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

alinhamento.
'

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, Desejável conhecimento em

elétrica.

.'

, COORDENAÇAo
COORDENADOR DE APOIO
Vivência com abertura e fechamento de caixa e lideran
ça, Disponibilidade de horários.

COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA'
Vivência na função.
,ENCARREGADO DE CORTE I ESTAMPARIA '

ENCARREGADO DE'REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponíbi-
,Iidade de horários.

' MECÃNICO MONTADOR
Vivência na fLinção.
MODELlSTA
Vivência nà função.
PINTOR A PISTOLA
PROFESSOR DE INGLÊS
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em .Java, HTML, Javascript, SQL,
brientação Objecto.

. .

PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos

. de máquinas e equipamentos.
'

SOLDADOR/MONTADOR

TÉCNICO ELETROMECÂNICO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA / REDES

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

.Formeção em Administração, Ciências Contábeis,
. Recursos Humanós. Vivênda em gerenciamento e

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

Desejável liderança de equipe.Fluênda em Alemão.

SUPERVISOR DE VENDAS,
,

Vivência na área de moda e dispóiíibilidade para
viagens

TÉCNICAS'
,

ESTiliSTA
Vivênda na função.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.

ELETRICIST� DE MANUTENÇÃO

. TÉCNICO MECÂNICO ,
'

LAVADOR DE VEICULOS
Necessário possuir CHN )

MOTORISTA
CNH D. Possuir c,urso Mopp.
MARCENEIRO

OPERADOR DE CALDEIRA '

Vivência na função, Possuir curso.

PINTOR INDUSTRIAL I PISTOLA
SERRALHEIRO

Disponibilidade de viagens, Vivência em montagem
de máquinas.

'

TORNEIRO MECÂNICO .

Vivência na função.

ESTAGIOS', _'

- COMERCIO EXTERIOR, ADMINISTRAÇÁO, RECUR·

SOSHUMANOS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO MECÃNICA, ELETROMECÃNICA,
ELEmOTÉCNICA
Para atuar em Schroeder.

,TECELÃO
Vivência com tear circular.

VENDEDOR DE ELETRO

ZELADOR.
OPERACIONAIS

AJUDANTE GERAL •

Vivência com rnarutenção hidráulica e civil

ALMOXARIFE

AUXILIAR DE PRODVÇÂO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILiAR PADEIRO I PADEiRO'
CAixA'
CONFERENTE
Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

EXPEDIDOR

ESTAMPADOR
Vivênda Com estampa manual.

ESTOFADOR

ENCANADOR

EMPREGADA DOMÉSTICA I BABÁ
FISCAL DE LOJA

JARDINEIRO

LAVADOR DE QUADROS

AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
Vivência na função. PMa atuar em Guararnírirn I

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.

CORRETQ.R DE IMÓVEIS
. •

Possuir Cred,
'

. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppinqs
que tenha atuado em centrais de refrigeração.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimento no Sistema SAPIENS

ATENÇÃO

S BREITHAUPT
_

,D li 5 o E ! 9:1 (>
, A META RH em parceria com a rede Breithaupt

contrata para início imediato:
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
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elo

resárial
Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

.

Plano Brasil Maior
,

'

.

da, podendo provocar a desindus- O valor apurado poderá ser

. trialização. do setor.
.

utilizado para compensação com

A indústria têxtil é mais inten- tributos, ou solicitado o ressarci
,

-siua em investimentos de capital, menta a Receita Federal,

enquanto o setor de confecção é in- Incentiva empresas a fazerem
tensivo em mão de obra e apresen-' investimentos, na, aquisição no

tam que, o que impacta na com- _ mercado interno ou importação,
petição com os importados, são os de máquinas e equipamentos, com

elevados:juros, impostos, encargos 'desconto do PIS / COFINS, confor
sociais, energia elétrica, custos, de me tabelaapresentada.

, logística, etc. que são os mais ele-
vados do mundo.

'

O Governo Federal diante des
se panorama resolveu, no nosso',
pensamento acertadamente" em

bora com atraso, irao encontro dos
, anseios dos exportadores e fabri

cantes do setor têxtil; confecções e

calçados, editando a MP 540, ins

tituindo o REINTEGRA, reduzindo
o IPI na indústria automotiva, -e

alterando as contribuições .previ-
denciárias no setor têxtil, calçados As empresas fabricantes de

tando, nos últimos anos, que a Ba- .. e de informática." produtos classificados nas posi-
lança Comercial tem-se mantido AMP prevê basicamente: ções 87.01 a,87.06 da TIPI do seg-

positiva em função da exportação, Instituir para as empresas' menta automotiuo, podem usu-

principalmente de commodities exportadoras de produtos ma- fruir da redução das alíquotas do

que tiveram os seus preços eleva- nufa tu rados o REINTEGRA, com , IPI. Dependendo, ainda, de ato

dos, enquanto os produtos manu- o objetivo de reintegrar valores do Poder Executivo estabelecer a
, .

faturados estão perdendo. a sua referentes a custos triinitârios redução de alíquota.
competitividade na exportação. existentes nas suas cadeias de Empresas que prestam serviços

,

Além disso, o setor produtivo, produção. Ainda dependente de tecnologia da informação' e de

notadamente a cadeia produtiva de regulamentação: - o valor do comunicação (TI e TIC) incidirá
'têxtil e confecção, grande empre- crédito poderá ser entre zero e sobre a ReceitaBruta, a alíquota de

gadora de mão de obra feminina; 3% sobre a receita de exportação, 2,5%, em substituição as contribui
vem' sentindo' a competição acir- dependendo do, setor econômico ções previdenciárias.
rada prouinda das importações, e tipo de atividade exercida pela Empresasquefabricam produ
especialmente da China, quem empresa; - quais produtos manu-, tos. têxteis, confecções e calçados,
mantém sua moeda desvaloriza- faturados estarão incluídos. contribuem com 1,5% sobre a Re-

" '

f'"'1Jntrolar a inflação versus

vfrear a' apreciação do real

para tornar a' indústria 'manufa
tureira mais competitiva, certa

m_ente são desafios' conflitantes
com os quais o governo 'brasileiro

'

se defrontana macroeconomia.
A alta dos preços das commo

dities favorece a exportação, más

contribui para elevar a inflação e a

apreciação do real, frente a moeda'
de outros países (US$, EURO, etc.).

O IBRE coloca comoquestões:
'

- aumentar os juros para com
bater a inflação valoriza mais o '

câmbio;
- colocar restrições a apreciação

do real pode agravar a inflação;
- controlar o ingresso do capital

externo deve ser feito com cautela,
, pois pode afugentar os investidores.

.A AEB .- Associação de Comer
cio Exterior do Brasil vem aler-

Caixa deve conceder,
R$ 90 bilhões em este ano'

A Caixa Econômica Federal re

visou sua previsão de concessão

de financiamentos imobiliários

para este ano. Segundo o presí-.
dente do banco, Jorge Hereda, a

previsão inicial de R$ 81 bilhões
em. financíamentos .passou para
R$ 90 bilhões.

'

o rresultado foi

impulsionado,
principalmente, pelo

crescimento das

operações de crédito.

Dispõe das' eguintes vagas
A nova previsão foi 'divulgada

na última quinta-feira, dia 11, du

,rante coletiva de imprensa para
divulgação dos resultados semes-

trais da Caixa. .

'

.

No primeiro semestre de 2011,
o lucro líquido do banco chegou a

R$ 2,3 bilhões - um crescimento

de 36,4% em.relação ao mesmo

período de 2010. O resultado foi

impulsionado, principalmente,
pelo cresciinento das operações de
crédito. O'saldo da carteira do ban
co cresceu 38% no primeiro semes

tre e atingiu R$ 205,9 bilhões.
,

..

Vendedora;
Encarreqado de Estamparia:

Auxiliar de Corte;
Encaixe de Plotes;

Dobradeira;
Distribuição de Facção.;

Corte de Debrum;

'ceita Bruta, em substituição a con- enfatizar a renúncia fiscal do go
tribuição previdenciária de 20%. uemo, estimado em US$ 25 bi-

A_s .empresas fabricantes de lhões em dois anos, pois o Plano

máquinas, equipamentos, instru- certamente ajuda a evitar um mal
mentos 'e dispositivos baseados maior que é a desindustrialização.
em tecnologia digital, com projeto Dever-se-á continuar buscan

aprovado, terão direito a isenção do maior .competitioidade dos
do IR, calculado combase no lucro bens. e serviços no exterior, dando
da exploração. atenção a questões como: no câm-

Os cigarros, com exceção de bio excessivamente valorizado; na

alguns, ficam sujeitos ao IPI de oneração tributária, pois impostos
,300%. Detalhes, ainda, dependem não se exportam, na redução da

de regulamentação. burocracia, no custo da logística,
,

.

O importante é que o Plano nos juros elevados, no custo da

Brasil Maior; apresentado pelo energia elétrica cara, etc.

Poder Executivo; mostra a sen- Concluindo acreditamos que,
sibilidade do governo em criar a solução dosproblemas de com

condições' para a melhoria da petitividade internacional e do -c,

competitioidade das exportações próprio crescimento e desenuol
de produtos manufaturados bra- uimento do país requerem um (

sileiros. Apesar de ser insuficiente esforço conjunto da sociedade,
para reverter a elevada defasagem gooerno, congresso e judiciário,
cambial, resta-nos 'aguardar as para definir políticas de curto e

devidas regulamentações,' espe- longo prazo, focando:
cialmente no que, diz respeito ao simplificação da atual comple-
REINTEGRA, que prevê percentual xidade do sistema tributário;
de devolução de tributos de zero a gradual redução da carga,
três por cento sobre as exportações. tributária em' relação ao PIB,

Além disso, o plano visa bene- ajustando-a: comparativamente
·ficiar com desoneração de con-

'

,a outros países;
tribuição previdenciária sobre a redução dos gastos públicos em

folha de pagame,! to" de setores relação ao PIB, permitindo maior
intensivos em mão de obra, como 'investimento público efJl infra
confecções, calçados, móveis, sof- estrutura.

. tware, etc., incentivando a com- A proposta do "Movimento,

petitiuidade da indústria nacio- Brasil Eficiente" (www.brasilefi
nal. A aliquota de contribuição 'ciente.org.br), parece-nos englobar
previdenciária passa de 20% para as necessidades brasileiras _ inse-. '

zero, porém, em.contrapartida o ridas dentro de um contexto de
'

faturamento será tributado Com 'economia globalizado, cada vez,

alíquota de 1,5% (vestuário) ou .mais competitivo. Por que não nos

2,5% (tecnologia da informação) juntamos ao "Movimento Brasil
,

Entendemos 'que não' se deve Eficiente"?

, .

I I .'_
o

,
.... ,.

C[J��ULTORIA EM GESTAO Df; PESSOAS'

-

Auxiliar de Expedição;
, Auxiliar de Produção;

Motorista (caminhão e carreta);
Comprador;

Distribuição de Terceiros;

Supervisor de Qualidade;
Escrituário Fiscal;

Auxiliar Administrativo com

conhecimento em Corei Draw:

Supervisor Administrativo com

Alemão fluente;
Gerente de Loja - Empresa de

,

Grande Porte.
'

--����������-�-��- � ----,
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Eu tive
dificuldades

para ",sar os

termos técnicos
adequados

para descrever
minhas

habilidades.

Henrique Dias, .

. joriíalista .

os

Para concorrer a uma vaga
de emprego no exterior não

é
. preciso apenas ser aberto a

mudanças, ter boa capacidade
de adaptação e dominar outros

idiomas. Como no Brasil, um

dos primeiros passos para ·cha
mar a' atenção do recrutador é

caprichar' no currículo. Mas se

engana quem pensa que basta

adaptá-lo para outra língua com

a ajuda do ex-professor de inglês.
ou daquele amigo' que faz cursi
nho de, espanhol. Quando o foco
é o mercado internacional, ns

candidatos devem estar atentos

às particularidades culturais de.
cada país.

Especialistas em Recursos Hu
,

manos (RH) gararitem, no entan-
,

. to, que não há razão para elaborar
um CV diferente para cada lugar
do mundo: a dica é ficar atento a

algumas regras universais - co-

, -

tuma escrever o estado civil ou a

idade: isso, para que o candldqto
não se sinta discriminado, caso

. seja reprovado. Em alguns lugares
da Europa, por outro lado, essas

muns em currículos que circulam
.

informações são comuns", explica
entre países da América do Norte" 'Patrícia Ceola, sócia da CY Global
Europa e América Latina - que Language Consultants, consulto
nada têm a ver com o modelo bra- ria de Jdíomas com foco em negó
sileiro. Evitar. detalhes nos' dados cios.
pessoais, contextualizar o merca - As nuances não param por,
do de atuação de empresas não aí. Enquanto para os europeus o

globais, direcionar o documento background acadêmico tem,um
.de aeordo com a vaga pretendida peso maior do que a experiência

.

e anexar uma carta de referências. de mercado, para os americanos
sãoalgumas delas. é o contrário: o currículo funciona

Uma vez atento a esses deta- como um poderoso instrurllento
lhes, o próximo passo é pesquisar de marketing pessoal. -

o cargo - bem como os perfis da "Nos Estados Unidos, O perfil
empresa e do país a que o currí- comportamental é muito valori
culo será enviado - para evitar, zado. Experiências que envolvem
conflitos de informação, duplo voluntariado, empreendedoris
sentido ou formalidades (e infor- mo e liderança contam muito. A'
malidades) desnecessárias. dica é não economizar linhas para

"Há países que preferem' um especificar detalhes sobre com�
estilo enxuto e objetivo, com des- petências .técnicas e resultados
crições breves; outros, exigem um atingidos em cada cargo", afirma
detalliamento maior. Nos Estados Samuel Lloyd, gerente de Ma
Unidos, por exemplo, não se cos- rketing do Student -TraveI Bureau .

Os candidatos devem estar atentos

às porticuloridcdes de cada país,

(STB), agência de intercâmbio e

trabalho no exterior.

.

É o que o engenheiro civil João
.

Paulo Carvalho, de 37 anos, procu
rou fazer na hora de elaborar um .

currículo em inglês para concorrer
.

a vagas internacionais da Ecology
and Environrnent do Brasil, onde

. .

trabalha como engenheiro de pro-

jetos há seis meses: .

. "Eu tive dificuldades para usar

os termos técnicos adequados
para descrever minhas habilida
des. Por isso. entendo que vale a

'pena pesquisar a fundo, se o can

didato vai concorrer a uma vaga
específica, num determinado lo
cal".

, O jomaJista Henrique Dias, que
trabalha como freelancer, jà concorreu

a oportunidades no Chile e nos EUA
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CU11iculum vitae:
e o ormato adequados

. - ,.

Solicitar a revisão de professores ou

de profissionois que trabalham no

país de destino ajudam a evitar erros- .

Diferentemente' 'do padrão
brasileiro, em que as pessoas

usam o mesmo currículo para se

candidatar a diferentes- empregos
e empresas, no exterior ó ideal é

adaptar o documento segundo as

características de cada vaga. A dica
é o candidato deixar claro o quan-

. to é capaz de realizar as atividades

previstas pela função.
Segundo Maria, Lúcia Wille

msens, diretora. superintendente
da Cultura Inglesa, o profissional

'. pode-e deve incluir, no documen

to, uni briefing que descreva suas

principais características e pontos
fortes:

"Quem busca um novo cargo
de gerência, por exemplo, deve

Soube que
em Nova York '

aI,; pessoa,s
realmente ligam

ou enviam'
e-mail pa..a

as empresas
anteriores na
tentativa de ,se

informar sobre
o candidato.

ressaltar sua habilidade de liderar
equipes e estimular um ambiente

adequado' de trabalho. É preciso
realçar aptidões e atitudes direcio
nadas ao objetivo almejado".

, Segundo Andreza' Santana,
gerente de Marketing Sênior da
Monster Brasil _ empresa ame

ricana especializada em recruta
mento e seleção, presente em 55

países - o briefing é apenas um

dos passos para o profissional que

.

busca uma vaga no exterior con

vencer o recrutador de que eles
devem se conhecer:

"Quem está contratando tem

que bater o olho no currículo e

identificar uma evolução na car

reira.. PQr isso' é tão importante,
•

no CV com foco internacional, es

miuçar as principais realizações, ,

O profissional deve explicar como

encontrou e deixou o cargo, apre
sentando resultados".

'

A parte de competências e ha-
, bilidades técnicas é tão valorizada

pelo mercado internacional que, ,

em alguns casos, vale a pena o can-
'

dídato esquecer a estrutura resu

mida em itens 'Para investir em um

texto corrido, mais trabalhado.
Foi o que o jornalista-Henrique

Dias, que trabalha como freelancer,
precisou fazer para concorrer a unia
vaga para trabalhar na B�C, em

Londres: "

. 110 recrutador da' emissora'

chegou à pedir que eu reenvias

,

se o currículo, explorando mais
minhas competências e trajetória
profissional". ,

Talvez o jornalista não .esbar
rasse com esse problema se tivesse

pesquisado um modelo adequado

-,

de currículo em sites de consul
torias. internacionais de Recursos
Humanos.

Solicitar a revisão do texto a

professores do idioma também
é recomendável, lembrando que
nem sempre é possível confiar nos

sites de tradução da internet.

Além, de cumprir essas etapas,
a

. analista de marketing Andréa
Soares - que está de mudança
para Nova York _' pretende pedir
a colegas americanos, que traba�
lham com publicidade, para da

rem uma olhada no formato e no

,conteúdo do seu' currículo. E, já
pensa em providenciar uma carta

de recomendação:
"Minha ideia é colocar no cur

rículo contatos de referência. Sou

be. que em Nova York as pessoas
realmente ligam ou enviam e�mail

para as empresas anteriores ria
tentativa de se informar sobre o

candidato".

PARTICULARIDADES
LÁ DE FORA

I DADOS PESSOAIS: Não é

preciso informar idade e estado

civil, principalmente se o curríc
ulo for direcionado ao mercado

americano. Já específlcar que

tipo de visto o candidato tem

para trabalhar é fundamental,

I PERFIL: Ao invés de apenas
listar cargos, o candidato deve
investir em uma descrição
detalhada de atividades e

resultados atingidos.

I CONTEXTO: É importante de

screver quais são os mercados

de atuação das empresas pelas
quais o candidato já passou,

afinal, o recrutador de outro

país pode não conhecê-Ias.

I IDIOMAS: A melhor forma de

comprovar o domínio de uma

determinada língua é através
de certificações internacionais,
como TOEFL, Cambridge ou

Dele.

I REFERÊNCIAS: Anexar uma

carta de recomendação ou o

endereço do Linkedln - para

que o recrutador conheça a

rede de relacionamentos do

candidato - pode ser uma van

tagem competitiva na seleção.

DIVULGAÇÃO

. .,
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Ciclo de estudospara acadêmicos
DNULGAÇAO

A programação inicia no próximo díc22 e se
estende até dia 26, 'no auditório da Católica

.

. I .

• -

JARAGUÁ DO SUL . curso. "O evento tem a pers- dade do Estado no Direito Inter

pectiva de direito ínternacio-
.

nacional". A'apresentação será
nal, porque vivemos hoje em.' 'feita pelo professor-doutor
üm momento de globalização Arrio Dal Ri Júnior. "A dimen- .

econômica e de direito, obser-
.

são internacional da questão
vando o que está acontecendo . sacioambiental" é o título da
na estrutura mundial, aIérn de. palestra que será ministrada
o curso -servir para atualizar o pelo professor-doutor Carlos
conhecimento", enfatizou. Frederico Marés de Souza Filho,

no dia 23, às 19h.·
No dia 24 de agosto, o edu

cador e doutor Eduardo Bianc
chi Gomes trabalha com o

- ,

,DAIANA CONSTANTINO

'ocentro Universitário da Ca-
tólica de Santa Catarina de

Jaraguá do Sul oferece uma boa

oportunidade para quem deseja
reciclar o. conhecimento e tam

bém p�ra quem já segue uma ro

tina de estudos. A primeira edi

ção do Ciclo de Estudos Iurídicos
,

do Curso de Direito está agenda -

.

da para acontecer entre os dias
22 e 26 deste mês.

,As inscrições são gratuitas,
e as atividades serão realizadas,
no auditório da instituição, com

carga de 20 horas. Os egressos
do curso devem fazer o cadastro
no dia do evento. Os demais es

tudantes já foram matriculados
automaticamente:

.

Segundo o coordenador do

curso, Maikon Cristiano Glase-
. ..

.napp, o ciclo de estudos é uma

,iniciàtiva da coordenação do
curso de Direito e vem subs
tituir a semana acadêmica do

'>
t

o evento é uma

iniciativa da

coordenação do
curso de Direito
da instituição e

vem substituir a

semana acadêmica
do curso.

tema "Nova ordem mundial e a

democracia". Na .noíte seguin
te;

.

dia 25, o professor Bruno

Miragem falará sobre "Novas li
nhas de proteção da criança no

Direito".
-

-

'

Para finalizar o evento, na

sexta - feira, di� 26, o' professor
Luiz Alexandre da Corta Winter

apresentará a palestra "Tratados
internacionais e políticas públi-

'cas". Mais informações com á

coordenação do curso de Direito
da 'instituição pelo telefone (47),
3275-8281.

, ,

Ag�nde-se(

A
_ programação do dia 22

, começa às 18h30, com creden
ciamento dos participantes, se

guindo às 19h30 com a palestra
"A fragmentação da personalí-

(
CICLO

As atividades são direcionadas somente para os
, .-

estudantes .de Direito e �s egressos da instituição
l
\

í,

�
1
{

-

-, � .

Confira a-listagem completa de \'1I9a e se cadastre:,

VI .bom--
. .

.. �(4,7) .33?6-9700.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 836

Centro I Jaraguá do Sul', S.C

�
I

(
-(

11
,1

Vagas. para ambos os sexos.

� . �

Back RH seleciona para seus clientes as seguintes vagas: Estamos com 200vagas' em 'aberto.I

�
(

�.
t
-,

!

)

ANALISTA DE CONFECÇÃO - Técnico têxtil ou confecção e/oü sup�:
'

rior em Administração, Engenharia de Produção ou Confecção, De
sejável vivência em todas as máquinas dê co_§t\!ralCronometragem/
sequência, operacional/acompanhamento de métodos e tempos!
fechamento 'e acompanhamento de itens de controle de produção
e qualidaçle.

' �

,

ANALISTA DE VENDAS - Desejável vivência com atendimento ao •

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

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Para' atuar em Jaraguá do Sul.
ASSISTENTE DE MARKETIN.G - Desejãvel curso Superior Completo,
ASSISTENTE DENENDAS - Desejável cursando $uperior ou Com-
pleto. .

AUXILIAR DE ENCARREGADO - Necessário técnico têxtil ou contec-
'

ção
-

e/ou Superior em Administração, Engenharia de Produção ou

Confecção. Desejável vivência em todas as máquinas de costurai
Cronnmetragem/sequéncia operacional/acompanhamento de méto
dos e tempos/fechamento e acompanhamento de itens de controle
de produção e qualidade.
CHEFE DE ENGENHARIA - Necessário técnico têxtil ou moda e/ ou

superior em engenharia ou administração. Desejáve,1 conhecimento
na área têxfil, Corei Draw, Photoshop, fiações de costura e mede
lagem .

COORDENADOR FISCAL - Qesejável conhecimento na área.
ESTÁGIO NA ÁREA DE VENDAS - Desejável que se esteja.cursando
Técnico em Elétrica, Mecânica, Administração, Márketing, Publicida
de e Propaganlla ou Comércio Exterior.

, ESTÁGIO EM RECURSOS HUMANOS - Desejável curso superior em

andamento.

,

MÉDICO _DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Com disponibilidade para atuar
nós sábados.

.
.

AlMOXARtFE - Pata atl!W em Jaraguá do SuL
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Não é necessário experiência.

:A�OU�UEIR() '_ �ão é negessãFia, expe"riência p� CARPINTEIRO - Para atuar com construção civiL' .

,

. funçãõ; _,' ',' COSTUREIRA - Para atuar em Corupá, desejável conhecimento na'

ASSISTEN1"E rECNICe ;- Preferencialmente com �u�8��ADOR - ÕeSejá�e! vivência na função e ensin� fundamental
vivênCia na área d-e mãquinas é..fenameOtaS: i ,em and,amento.·

-

"

ATE.NUENTE "'" Para" atuar C'Om' atencHmento .de ENCARREGADO (A) DE COSTURA" Desejável conhecimento em
. todo tipo de máquina de costura.

açougue óu padaria',
, .�

\.: i"

"

.•. ..', IMPRESSOR OFF-SET - Desejável conhecimento na área de impres-
.

'

AUXll11\fi OE. MANUTÉNÇAP � D.esejáy�J j:iV�ncia· r�7T���i�iÁ��r�a��:) ��a�aa�����u8��ramirim e Massaranduba,naiáre!I de ma.nU'te�çãio.' ,
.,

. i" ,

possui carteira de habilitação categoria AS.
CONFEITEIRO. (:;t) _P�ão é' necessâría"expêriêl1Gia MARCENEIRO - Desejávef vivência na função. Para atuar .no bairro

na:fllnç:âo. ." ,.' ,'.
';L " 'CMeonTteonRálrsio"':A p.' t' G' , .

d "I t' d h
ESTQQUlSTA ., .DiS�Ofillbjlidade para atuar no bairrd bilitação c;tegOri��ao�a�.em uarammm, esejave car eira e a-

,

Nereg Rar,nqs. .,:, .

..' .

-PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andameri-

MEOAMICO P" t â' d' to e vivência na função. '

,

. ,.... .
... ara a uar cama m�c .mco e, V8ICU-

, PRENSISTA _ Não é necessário vivência na função..

los. Preferençialmenf� <üQI1} vivênêia 'na;tuf'lção. OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na

OPEHA;DOR DE qEPOS1TO r O�sejáyet v.lvência na função. '

área d.e." i:fe.l1\ósito e
.....
eom'conf.'e.f::éncià d.e materiais,. OPERADOR DE CALDEIRA - Desejável Vivência na função e conhe-

,
9 ..... cimento no processo de tratamento ETNETE. "

,

DíspOlW�ilídade para atuar em G,l:1aramirim. ,..' PESADOR DE PRODUTOS - Desejável vivência na área, irá atuar' com

. QP'EijADOR DE�ESTACIONAMENTO'- Nãú'é heçes- �r����Tel��dtlt������c�:r:�t�:(�m diversos bairros.
-

'sária y!vêrlGia na função. ,Dj�ponibilidade Rara,atuar. SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
em escala 6x2.

.

'. ..
".

'atuar com calhas.

PADEIRO �. Não é necessáríà-8xperiência ria tunçao. SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável vivência em construção civil.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Centenário. '.
SOLDADOR - DéSejável vivência na função.
ZELADOR IA) - Necessária disponibilidade para atuar na cidade de
Scfíroeger.

� ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletrornecãní-

ca, eletrotécnica ou mecanôntca em andamento.
AUXILIAR TÉCNICO EM REfRIGERAÇÃO - D�sejáver vivência na

área. ,-

CHEFE DE ENGENHARIA TÊXTil - Desejável conhecimento em má

quinas de costura
,

CRONOANAlISTA - Desejável vivência na nmção,
DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento no sistema Java, Ja

vascrípt, HTML, ambiente WI;S, SQL e 00 .

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Para, atuar em Ja
raguá do sul.
ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico e NR10, de

sejável vivência na área.

JNSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA -

Desejável vivência na área com veículo próprio.
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA - Atuar em Jaraguá do Sul.
MODElISTA - Desejável curso supenor/técnlco em Moda .

PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável cursosupenor na área.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Desejável formação técnica de ie-
fri.geração, . _ ''I
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Para atuar em Jaraguá
do Sul.

"

R'ACK RH' em: pa.rceria com o Grup� Breithaupt está :

. séfec;onamto Pessoàs com DefiCiência (PCO). '

. .. , '
.

.

1il!.....,'''''''''''��_�_,�_':'Irilfiq__''''_ ....,_a/IiI<I�_''!!''''�'''It!"...,jji<.

GERENTE COMERCIAl- Para atuar emJaraquá do Sul.

, ,.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos. os cargos e segmentos da indústria e do comércio.
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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PERFIL

Os casos de David Queiroz
Aos 35 anos, delegado reúne no

currículo episódios de repercussão
nacional como o de Suzane von

Richthofen e o maníaco da Cantareira

JARAGUÁ DO SUL

MARCELE GOUCHE
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CAROLINA CARRADORE
. . .' ffl'

.

Ele sempre sonh_ou em f�era difer�nç� e cOI:quistar seu

espaço. O menmo humilde da perifena de Sao Paulo

precisou trabalhar cedo para ajudar a família. Aos 12 anos,
vendia picolé pelas mas da capital paulista. Ele lutou, cor

reu atrás dos sonhos, estudou e concluiu o curso superior.
Aos 35 anos, o jovem delegado David Queiroz já ajudou a

elucidar casos famosos corno o de Suzane von Richthofen,
Ademir Oliveira do Rosário, conhecido como Maníaco da
Cantareira, e..acompanhou pelos bastidores a investigação
do assassinato da menina Isabella Nardoni. Há alguns
anos, trocou o agito de São Paulo pelo Estado catarinense.
Veio em busca de qualidade de vida. Atua como delegado
da comarca de Jaraguá do Sul desde novembro do ano pas-

'

sado e o trabalho já surte resultado. Junto com os colegas,
Adriano Spolaor, Leandro Mioto, Weidson da Silva, além da

equipe de investigação, elucidou 90% dos homicídios regis
trados este ano em Jaraguá. Em sua história de superação,
David tem como espelho a mãe, Tamar Messias Queiroz,
que terminou o ensino fundamental depois dos 60 anos

e hoje, aos 74 anos, concluiu a faculdade de Fisioterapia.
Abaixo, o pai da pequena Luiza, de quatro anos, relata um

pouco da vida pessoal e profissional.

o Correio do Povo - Como foi sua vida
até se tornar delegado?

David Queiroz - Eu fui criado sem pai.
Minha família se resumia a minha mãe e

duas irmãs, na periferia de São Paulo. Éra
mos pobres, minha mãe não tinha estudo.
Aos 12 anos, vendia geladinho (picolé) em

frente ao teatro do Sílvio Santos (risos). Mas

eu sempre quis estudar e conquistar meu

lugar no mundo. Até que um dia, quando
trabalhava de garçom em um restaurante,
um cliente me perguntou se eu não queria
um emprego em uma empresa, aceitei e

passei a ganhar melhor.

QCP - E como foi seu ingresso na fa

culdade?
David - Então, em três meses nesta em

presa, fui promovido à assistente técnico.

Resolvi entrar na faculdade e fiz dois anos de

Administração. Vi que não era o que queria e

troquei para Direito. Em 2001, no mesmo ano

em que entrei na faculdade, passei no concur

so público para investigador da Polícia Civil de

São Paulo e comecei a trabalhar na Divisão

de Homicídios e Proteção à Pessoa.

OCP - Nesse período, o senhor atuou

em vários casos de repercussão nacio

nal, como o de Suzane Von Richthofen,
acusado de ter orquestrado o assassinato

dos pais. Pode falar um pouco sobre esse

assunto?
David - Eu fiz parte da equipe que inves

tigou esse caso. Desde o início, já tínhamos

a certeza da participação dela e dos irmãos

Daniel e Cristian Cravinhos. Cheguei a ver

os corpos dos pais e percebemos amado
rismo em tudo. O local estava preservado, a

arma no chão. Pôxa, nenhum ladrão rouba
ria bens e deixaria a arma do crime no local.

Logo percebemos que não se tratava de um

assalto. Fomos até a casa dos irmãos Cra

vinhos e ela estava lá, tomando café, nor

malmente. A suspeita aumentou porque
o irmão de Daniel ficou com os dólares e

comprou uma moto com a moeda ame

ricana. Uma semana depois do crime, a

filha, junto com o namorado, o cunhado.
e amigos, fizeram um churrasco na casa

onde os pais foram mortos.

OCP - E cerno o caso foi encerrado?
David - Eram muitas evidências. Os in

terrogamos e eles acabaram confessando.
Eu tomei o depoimento de Suzane, ela não

chorou e mostrou muita frieza. Disse que
encomendou o crime porque os pais não

aceitavam o namoro com Daniel. Só chorou
no momento de se despedir do namorado,
antes de ir para cadeia. É notório que foi o

encontro de duas pessoas com ambição,
imaturas, uma união de mentes para o cri

me. Diante do sucesso da operação, nossa

equipe ganhou uma placa da Associação
dos Investigadores e um elogio publicado
no Diário Oficial.

OCP - O senhor falou que contou com a

ajuda da imprensa no caso do Ademir Oli
veira do Rosário, o Maníaco da Cántareira.

Como foi isso?
David - Esse caso ocorreu em 2007 e tra

balhei como investigador. Ele era acusado

de abusar e matar adolescentes. Não lembro
ao certo, mas acho que três mortes foram

confirmadas e ele abusou de pelo menos 11

crianças. Ele agia da mesma forma em to

das as abordagens: se escondia no meio da
mata na Serra da Cantareira (SP) e abordava
os adolescentes que faziam caminhadas.
Escolhia suas vítimas aleatoriamente e as

amedrontava fingindo estar armado. Era

um caso muito difícil de ser solucionado,
pois ele estava preso por outros crimes e

saía apenas nos finais de semana do Hos

pital Psiquiátrico de Custódia de Franco

da Rocha. Até que um repórter de TV me

procurou e me entregou um papel. Disse

que ali estava o nome e o endereço de um

suspeito que ele ouviu em conversas com a

comunidade. Checamos a informação e ba
teu. Conseguimos, assim, prender o Ademir.

,

OCP - O senhor também acompanhou
pelos bastidores a investigação da morte

da menina Isabela Nardoni. O pai e a ma

drasta foram presos e condenados, mas

nunca confessaram o crime.
David ..: Eu não participei diretamente

da investigação, mas acompanhei tudo de

perto. Não há dúvidas que de fato foram
eles. Tinha porteiro na frente do prédio, a

perícia juntou todas as provas. Mais uma

vez acredito que foi a união de duas pessoas
com desvio de comportamento que resul
tou em um crime horrível.

OCP - Trocando um pouco de as

sunto, o senhor falou que tem sua mãe

como exemplo ...

Uma semana

depois d�
crime, a filha,
junto com o

namorado,
o cunhado

e amigos,
fizeram um

churrasco na

casa onde
os pais
foram

mortos.

Sobre o caso

Suzanevon
Richthofen

Acredito que
foi a união de
duas pessoas
com desvio de

comportamento
que resultou

em um crime
horrível.

Sobre o assassinato

de Isabella Nardoni

,.

David - Minha mãe nos criou sozinha.
Trabalhava sempre em subemprego para nos

sustentar. Sempre nos deu amor, educação e

nos incentivou a estudar. Quando me formei,
ela disse que chegou a hora dela. Terminou o

ensino médio e fundamental depois dos 60

anos, conseguiu uma bolsa de estudos, junto
com o Movimento dos Sem Terras. Hoje, aos

74 anos, é formada em Fisioterapia.

OCP- Atua em outras atividades além
de ser delegado?

David - Eu dou aula para o curso de Di

reito' na Fameg. Uma das atividades que
mais gosto são as palestras. Conto minha
história de vida e falo sobre drogas. Geral
mente ministro em colégios, Conselhos Tu

telares, onde me chamarem eu vou.

OCP - Que visão tem dos jovens nesses

encontros?
David- Percebo que falta perspectiva de

futuro. Eles não sabem o que querem ser na

vida adulta. Essas pessoas são alvos fáceis

para a droga. Se você tem um ideal, não vai
se distanciar do seu caminho. Eu sou um

exemplo disto. Fui criado na periferia, mas

tinha um objetivo, não me deixei levar.

OCP- Que mensagem deixa para juven
tude?

David - Sonhe, sonhe sempre. Uma vez

estava no trânsito em São Paulo e um ho
mem vestido de palhaço me entregou uma

poesia. Um trecho me chamou a atenção:
"quando um homem sonha, o mundo pula".
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PONTO DE VISTA
ROMEO PIAZERA

JÚNIOR, ADVOGADO

Esta semana, fomos brindados
com mais uma pérola do mun

do político. Realmente devemos es

tar vivendo em uma outra dimen
são da que vivem alguns políticos.

O deputado federal João Alberto
Pizzolatti Júnior (PP-SC), conside
rado pela legislação eleitoral como

"ficha suja", e que havia sido impe
dido de tomar posse no início do
ano, em razão da aplicação da Lei
da Picha Limpa, mas que somen

te tomou posse no cargo em julho
deste ano, após o. S'I'P considerar

que esta lei não seria aplicável para
as últimas eleições realizadas em

2010, protagonizou mais um des
calabro daquilo que se entende por
ética e por moral, para não falar no

decoro parlamentar (ou, no caso,
falta dele) ..

O nobre deputado Pizzolatti, em

que pese não tenha prestado qual
quer serviço parlamentar na Câma
ra dos Deputados anterior ao mês
de julho deste ano, teve a ousadia
de fazer uma mera consulta jurídi
ca' a. pretexto de verificar se teria
direito ao recebimento dos salários

daqueles meses em que efetiva
mente não exerceu o mandato.

Ora, uma coisa parece simples e

óbvia: se o deputado Pizzolatti não

trabalhou (vamos acreditar real
mente que há trabalho a ser feito na

Câmara dos Deputados), por que
motivo ele teria intenção de saber
se poderia ter o direito aos salários

daqueles meses não trabalhados? A

resposta nos parece simples: pela
mera e óbvia vontade de receber
tais salários.

Ocorre que depois que a mídia
caiu em cima do deputado Pizzo

latti, diante deste assalto moral
e ético pretendido, o deputado
"ficha suja", em reação absolu
tamente normal para os padrões
políticos que conhecemos, disse

que não ia mesmo postular pelo
recebimento de nada, já que o que
pretendeu, foi apenas saber se ti
nha o direito aos salários.

A primeira pergunta que não

quer calar é: como pode uma pessoa -

que não trabalhou querer receber
salário em razão deste trabalho não

realizado? Esta atitude, no mínimo,
ou pode ser relacionada com falta
de conhecimento de padrões éticos
e morais por parte de quem assim

age, ou também representa um total
descaso à inteligência de todos. Em
outras palavras, é um roubo!

Na construção da história de
f' "I!ftl �gtll

I I
não podemos deixar de parabenizar

-

. • •

os pn nCI po IS personagens:
,i$'IIIII�Ii,

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

e mande sua opinião: Sua participação
é muito importante para nós.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar
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DO LEITOR

Amanhã é segundo domingo de agosto, Dia dos Pais.
Um dia para abraçar, presentear e ficar perto daque

le que sempre se mostra disposto a tudo pelos filhos.

Que este dia seja cheio de saúde e alegria junto de seus

familiares. Parabéns a todos os pais guaramirenses!

Luis "Carioca"
Oliveira, comerciante

DO LEITOR

Este homem que eu admiro tanto, com todas as suas

virtudes e também com seus limites.
Este homem com olhar de menino, sempre pronto

e atento, mostrando-me o caminho da vida, que está

pela frente.
Este mestre contador de histórias traz em seu cora

ção tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas

esperanças, certezas e confiança. Este homem alegre e

brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensati
vo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso.

O abraço aconchegante a me .acolher, este homem,
meu Pai, com quem aprendo a viver.

Pai, paizinho, paizão ... Meu velho, meu grande ami

gão, conselheiro e leal amigo: infinito é teu coração.
Obrigado, pai, por orientar o meu caminho, feito de

lutas e incertezas mas também de muitas esperanças e

sonhos!

labiano José de Jesus, estUdante
de pós-graduação Orientação

Parapsicológica Social e Institucional

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul -

SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller

Chefe de Cartórío: Ana Lucia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS

Ação Monitória n° 036.09.011953-9

Autor: Cerâmica Buschinelli Ltda
Réu: Liamar Distribuição Transporte e Comércio de Materiais de Construção Ltda. ME e outros
Citando (a) (s): Liamar Distribuição Transporte e Comércio de Materiais de Construção Ltda. ME,
Rua Alwin Koch, 1.665, Três Rios do Sul- CEP 89.254-210, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC, Sidi
nei Machado, brasileiro(a), CPF 080.512.889-12, Av. Prefeito Waldemar Grubba, 300, Vila Lalau
- CEP 89.256-500, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC e Cleiton dos Santos Rodrigues, brasileiro(a),
RG 8.571.458-9, CPF 058.941.769-05, Germano Marquardt, 99, vila Lalau - CEP 89.256-200,
Fone (047) Jaraguá do Sul - SC.
Valor do Débito/Descrição do(s) Bem(ns): R$ 49.445,84. Data do Cálculo: 30/09/2009. Por in
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não

sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a entrega de coisa
reclamada ou oferecer(em) embargos, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e honorários advocatícios

(art. 1.102-c, § 10, do CPC). ADVERTENCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo rnar-:

cado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.1 02-c, do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 14'de junho de 2011.

A segunda pergunta que não

quer calar: se o deputado Pizzo
latti diz, como efetivamente disse,
que não tinha interesse. em rei
vindicar os salários indevidos (eis
que o trabalho não foi realizado),
por qual razão teria feito a consul
ta quanto ao seu eventual direito

pelo recebimento destes salários

(que obviamente já haviam sido

pagos ao deputado que até então

ocupava a vaga)? Alegar que foi

pelo mero fato de saber se tinha o

direito, apenas, por óbvio que não

pode ser!
Vivemos re.almente em um país

onde o inacreditável acontece ! Por
estas e outras que a classe política,
diariamente, vem sofrendo e agoniza
numa crise de hipotrofia muscular
ética e moral crônica, que apenas
'reforça nossa tese de que só com

(muita) educação e politização, fica
remos livres destas pragas que diu
turnamente, estupram a sociedade e

fazem-na de idiotas! Mas não se es

queçam estes políticos, que os idio
tas são eleitores e, nunca como antes

na história deste país, a consciência

política esteve tão em alta.

Deputado federal ficha suja sem

noção, acorda!

Malwee Malhas Ltda
CNPJ n?

84.429.737/0001-14,
torna público que está

requerendo junto a FAT
MA- Fundação do Meio

Ambiente, a LAP- licen

ça Ambiental Previa �
LAI Licença Ambiental de

Instalação, para Amplia
ção da Estação de Trata
mento de Efluentes- ETE.

Localizada na Rua:

Wolfgang 'Weege, s/n -

Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DIVERSÃO

Cardápio extenso
na Festa do Aipim
Organização do evento está preparando
os mais variados pratos para o almoço

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Dia dos Pais é tradicional
mente uma data que pede

uma programação fora da rotina.
Para a comunidade Santa Cruz,
no Jaraguazinho, a comemora

ção deste ano também significa
muito trabalho e o benefício de
todos - já que esse foi o dia es

colhido para a realização da Fes

ta do Aipim, cujos rendimentos

serão integralmente revertidos

para reformas na igreja Santa

Cruz e no salão da comunidade.
A organização já vem se pre

parando há alguns meses, mas

o trabalho pesado de arrumar o

local começou há duas semanas.

Na manhã de ontem, os alimentos

ainda estavam chegando - 300 qui
los de aipim já descascado e mais

cinquenta quilos que devem ser

descascados na hora para garantir
receitas fresquinhas, além de deli
ciosas. Todo o aipim, é claro, veio

das plantações da comunidade.

Na cozinha do salão, total
mente reformada com a verba

das últimas festas, caixas de le

gumes já estavam a postos para
serem lavadas e colocadas em

conserva na tarde de ontem. No

freezer, o strudel de queijo é que

aguardava a hora de ser assado.

o restante deve ser preparado
hoje e, amanhã, o trabalho mais

pesado fica por conta de cerca de

50 pessoas, contando os garçons.
Além do strudel, serão servi

dos ainda um ensopado de carne

de gado, galinha caipira ensopa
da e carne de porco na grelha. Já
os pratos de aipim vão desde o

bolinho, vaca atolada, "galinho
ca", escondidinho de aipim com

carne moída até o macarrão de

forno. Segundo um dos integran
tes da equipe organizadora, Adil

son Manuel, serão preparadas
refeições para 800 pessoas - mas

o número de visitantes pode che

gar a 1,5 mil, como ocorreu no

ano passado, por causa do baile
das 16h. "No ano passado, a fila
dava voltas por trás da igreja. Te

mos uma ótima expectativa de

público também para esse ano".
,

Programa
paran dia

• •

uueuo
Apesar de o almoço ser ser

vido apenas às l lh, com o custo

de R$ 15 antecipado e R$ 18 na

hora, a festa tem início às 9h30,
com uma missa. Depois do al

moço, às 14 horas, um sorteio
de brindes acontece por causa

do Dia dos Pais, e os visitantes

poderão apreciar uma apresen
tação folclórica com os grupos
Dunántúl e Regenwalde Tanz

gruppe. Às 16h, a banda Eccos

passa a animar a festa.
A primeira edição da Festa

do Aipim na comunidade Santa

Cruz aconteceu em 2000, com

edições anuais até 2004. Na

época, acabou sendo interrom

pida por imprevistos até 2009,
quando voltou a. ser realizada

para ajudar na reforma da igreja.
Desde então, essa é a 3a edição
do evento.

EDUADO MONTECINO

-"".. m
' .. :Ji

Os cerca de 350 quilos de aipim reservados para a festa foram cultivados pela comunidade. No cardápio, delícias preparadas "no capricho"

Torneio de Trinca-ferro
o Dia dos Pais é motivo de mais uma

comemoração para os apreciadores de

pássaros. É que amanhã, a Associação
do Vale do Itapocu de Preservação de

Pássaros Nativos realiza o esperado
torneio de Trinca-ferro. A competição
será realizada na Arsepum (Associação

4a Etapa do 2° Circuito de Corridas ACORJS
Recreativa dos Servidores Públicos Mu

nicipais de Iaraguá do Sul), das 8h30 às
llh30. Haverá torneio de canto, .com

vários pássaros de cativeiro. A comuni

dade está convidada a apreciar, e a en

trada é gratuita. Além disso, serviços de
bar e cozinha estarão disponíveis.

A Acorjs (Associação de Corredores de Ia
raguá do Sul) tem um jeito saudável de gastar
antecipadamente as calorias do banquete do
Dia dos Pais. É que neste domingo, a Associa

ção promove caminhada e corrida para crian

ças no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul.
Com corridas de 5 e 10 quilômetros, a Acorjs

oferece prêmios para os três primeiros lugares
nas categorias 10 km masculino e feminino e 5

km masculino e feminino. Todos que completa
rem o percurso, porém, receberão medalhas de

participação. A inscrição antecipada custa R$ 15

e informações sobre o pagamento podem ser

encontradas no site www.acorjs.org.br.
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Pro mação da Semana
da Família começa hoje

PARli REFI,ETIR

EDUARDO MONTECINO

Valorização e defesa
da instituição familiar �

serão temas de palestras 11",

e missas até o sábado
da próxima semana

JA�GU.Á DO SUL

PEDRO LEAL

Hoje começa oficialmente a programação
da Semana da Família na Paróquia São

Sebastião, antecipando em um dia o início na

cional do evento, que visa promover e valori
zar a harmonia familiar. "Temos que valorizar
a instituição da família, que vem sendo agre
dida e tão raramente bem tratada nos dias de

hoje", notou o pároco Donizetí Queiroz.
"A família compõe a base da sociedade e

dev.e ser protegida", diz o padre Donizeti, ci
tando o papa Bento XVI. "Que nossas famílias
continuem a ser berços onde nasce a vida hu
mana abundante e generosamente, onde se

acolhe, se ama e se respeita a vida, desde a sua

concepção até ao seu final natural".
Para proteger a "instituição da família", a

Paróquia São Sebastião preparou uma pro
gramação especial. Além das missas de hoje
e amanhã, o roteiro inclui um café vocacio
nal na manhã deste domingo, voltado para
orientar tanto na vocação sacerdotal, como

para a "vocação de pai".
r'

Na segunda-feira; a igreja Matriz São Se
bastião terá uma missa especial concelebrada

pelos irmãos padres Sildo, Serginho e Silvano,
sobre a celebração e a presença de Deus na

família. Para fortalecer o depoimento familiar,
os pais dos padres devem marcar presença na

missa. Na quarta-feira, o padre Marco Antônio

Rodrigues fará uma palestra sobre o relaciona
mento entre pais e filhos, com o tema da "pre
sença de Deus na família".

Também ligada à Semana da Família está o

II Congresso Sul Brasileiro da Pastoral da Sobrie- .

dade, que acontece no próximo fim de semana,
na Scar. O evento é aberto para toda a comuni
dade e reunirá padres e especialistas de todo o

país. I'A questão da dependência, seja do álcool,
das drogas ou de outras coisas, tem muito a ver

com a família", notou Donízeti.

Sem necessidade

Questionado quanto ao projeto de lei do ve

reador paulista Carlos Apolinário (DEM), insti
tuindo o terceiro domingo de dezembro como o

"Dia do Orgulho Hetero", de maneira a valorizar
"a família, a moral e os bons costumes", o padre
Donizeti foi direto ao ponto. IINão vejo necessi
dade alguma para a data", afirmou. De acordo
com o pároco, as pessoas estão livres para se

organizar como queiram, mas esta não é uma

questão que trata de valorizar a família ou a so

ciedade, mas sim uma defesa da intolerância.

Parece demolição, mas obra é de reconstrução
Durante os próximos dias, a casa Lili

Zickuhr Friedel estará passando pela
primeira etapa do trabalho de restaura

ção do patrimônio. Construída em 1924,
a casa em enxaimel na rua Roberto Zie
mann está sendo beneficiada pelo Fun
do Municipal de Cultura, para restaurar

a edificação, mantendo a arquitetura
original.

.

Para olhos leigos, o trabalho pode dar
a impressão de que a edificação históri
ca está sendo demolida, e a Fundação

Cultural têm recebido algumas ligações
com queixas, mas, segundo o arquite
to Carlos Baratto, o local está passando
por uma técnica de desconstrução. "Está
sendo feito todo um mapeamento das

peças para que possam ser recolocadas
como eram originalmente", explicou. O

processo deve garantir que cada tijolo
e viga sejam iguais aos originais. Car
los frisa que nem sempre é necessária a

desmontagem do patrimônio, mas nes

te caso não é possível uma intervenção
DNULGAÇÃO

pontual apenas. I� casa, depois de res

taurada, ficará no seu local de origem
como está desde 1924. Será 'velhinha em

folha"', brincou o arquiteto.
Além de esclarecer a possível confu

são na intervenção na casa Friedel, Ba
ratto ressalta a importância de denun
ciar ao setor de Patrimônio Histórico
da Fundação Cultural qualquer caso de

demolições não autorizadas de edifica

ções- antigas. A informação pode ser re

passada anonimamente, pelo telefone
2106-8700. Baratto lembra que todas as

construções com mais de 40 anos tem

proteção legal, e não podem ser demo
lidas sem autorização do Poder Público.

III'quiteto da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul
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PESQtllSA E INOVAÇÃO

JaraguaTec é referência na região
Organização abriga
empresas que têm

produtos, serviços
e processos com'

foco na inovação

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

LORENA TRINDADE

os recursos recebidos pelo
JaraguaTec (Centro de Ino

vação e Pesquisas Tecnológicas)
beneficiarão as 16 empresas in
cubadas. Após concorrer, junto
com outras quatro incubadoras

tecnológicas da região, a R$ 1,82
milhão em um edital lançado
pela Finep (Financiadora de Es

tudos e Projetas), o JaraguaTec
receberá R$ 200 mil.

O Centro de Inovação e Pes

quisas Tecnológicas, com sede
na Católica de' Santa Catarina,
é uma, organização que abriga

empresas cujos produtos, pro
cessos e serviços são resultado
da pesquisa científica com foco
na inovação tecnológica. Neste

espaço, as empresas, na maio

ria das vezes compostas por
acadêmicos, têm a oportunida
de de se instalar e desenvolver
seus projetos até que se sintam

preparadas para se tornarem

independentes e 'se desvincu
larem da incubadora. Quando
partem para o mercado, essas

micro e pequenas empresas co

mercializam o que criaram no

período de incubação.
Quem está à frente do Iara

guaTec é o professor Victor Al
berto Danich. Engenheiro me

cânico e sociólogo por formação
(além da especialização e do

mestrado), Victor percebeu na

possibilidade de concorrer a edi

tais, ou seja, de angariar recur

sos públicos, uma oportunidade
para aplicar na educação, neste

caso na educação voltada para a

tecnologia. Desde a concepção

DIVULGAÇÃO

EDUARDO MONTECINO
da ideia do JaraguaTec, em 2002,
a instituição - na época Unerj -

conseguiu modelar e concretizar
a incubadora por meio da con

quista de recursos do Ministério
da Ciência e Tecnologia.

Além de ser contemplado
pelos editais federais e do rece

bimento de auxílio financeiro
da própria Católica-SC, a con

tinuidade do projeto também
é possível em função das parce
rias. A Prefeitura de Jaraguá do '

Sul, por meio da Secretaria de
Indústria e Comércio, contribui
com R$ 60 mil anualmente e é
a maior parceira do JaraguaTec.
Outras entidades da região tam

bém apoiam o centro de pesqui
sas: Apevi (Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), Acijs (Associação In
dustrial e Comercial de Jaraguá
do Sul), Senai (Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Indus

trial) e Sebrae (Serviço Brasilei
ro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa).

ver um projeto que tenha a ver

com as intenções da JaraguaTec.
"Aqui temos desde acadêmicos,
analistas de sistemas, profissio
nais de tecnologia da informação
até engenheiros com pós-douto
rado", destaca Victor.

Antes de serem aceitas' na in

cubadora, as empresas passam
por uma avaliação e existe um

plano de negócios. Não se fabrica
nenhum produto para comercia

lização em larga escala. O que se

desenvolve, segundo Victor, é o

protótipo. "Embora nossas empre
sas tenham clientes e CNPJ, o espí
rito do JaraguaTec está distante do

capitalismo", comenta. De acordo
com ele, a incubadora não lucra
com os projetos e algumas contas

são até divididas entre as firmas.
Cada uma gasta, em média, R$ 150

por mês (somando-se as contas de
. luz, água e telefone). Há também,

para as ligações externas, um tari
fadar que registra o quanto cada

empresa gasta a mais.
A princípio uma em

presa pode ficar incubada du
rante dois anos. Este período
é fundamental para saber se a

ideia pode prosperar e se aquela
empresa conseguirá caminhar
sozinha quando sair para o mer

cado. Victor esclarece que para
os acadêmicos e futuros empre
sários, a incubadora é interes

sante, pois oferece uma espécie
de proteção aos pequenos em

preendimentos. "É muito mais
fácil desenvolver o produto, pro
cesso ou serviço quando não se

tem que preocupar muito com

contas para pagar, por exemplo",
destaca. Ele comenta que cerca

de 70% das empresas que não

passam pela' incubação acabam

quebrando.

Como funciona uma incubadora
O professor Victor explica que

a maioria das incubadoras de
senvolve projetos apenas para TI

(Tecnologia da Informação). "Nós
temos um diferencial importante.
Além de empresas de TI, há as de

eletroeletrônica, mecatrônica e

robótica", salienta. Ele afirma que
essa diversidade se dá, principal
mente, pela preocupação com

a economia local e por pensar
nas contribuições futuras que as

firmas incubadas podem dar às

grandes indústrias da região. Se

gundo o professor, há desenvolvi
mento de processos também para
as áreas têxtil e metal-mecânica.

Para incubar uma em

presa não é necessário ser aluno
da Católica-SC. Grande parte dos

gestores das empresas incubadas
são empreendedores iniciantes.
Eles precisam ter bagagem técni
ca que os habilitem a desenvol-

oro a o o a rocesso valse

tornar centralizado. Não vamos mais depender de

órgãos internos. Vai haver um cuidado especial,
"o qué garante a qualidade no desenvolvirâente
dos processos", afirma Levi Santos Cidral Júnior,
sócio-proprietário da Vesotec, uma das empresas
incubadas.

.

. Os R$ 200 mil recebidos pelo JaraguaTec serão

ap ica o S par �
eu ro.

O professorVictor destaca de que maneira estes

recursos serão investidos: R$ 180 mil paraa 'compra
, de eqüipamentos na criação de um novo laboratéríe:

R$ 12·mil para a manutenção ,de equipamentos já
existentes, R$ 3 mil no auxílio às empresas para
o empreendedorísmo (cursos eworkshops), R$ 3

mil na elaboração â� material de divulgação e R$ 2

, 08p gem
visitas a outras incubadoras da região Norte. As

, negociações têm avançado no sentido de tornar
o Iaragua'Iec pàrte:do futuro l1.arque Tecnológico
da região da Amvalí, projeto da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico e Turismo da
Prefeitura. "Nossa incubadora é referência na região
Norte de Santa Catarina", fírialízaVicton
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Empreendimentos Imobiliários

CÓo. 247 • Imóvel bem localizado prox. ao

Mercado Alexandre. Terreno com área de 468m2
e área construida de 150m2. Possui 1 suite, 2

quartos, sala de estar/jantar, cozinha sob medida,
bwc social, área de destas c/ churraequeíra,
quarto-de hospedes c/ bwc, área de serviço,

depósito e garagem. R$ 340.000,00

CÓO. 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, espaço pI piscina e 2

vagas de garagem.Quartos e sala possuem
. climatlzacáo. R$ 295.000,00· FINANCIÁVEL

Cobertura duplex com fino acabamento,
contendo 2 suítes (sendo 1 cf closet e

banheira) + 1 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,
rebaixas em gesso e todo mobiliado sob

medida. Consulte-nos!

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3·

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

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

edifício. Localizado prox. a Arsepum.
R$ 250.000,00 • aceita permuta

TERRENO RESIDENCIAL
CÓo. 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

TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO

BAIRRO VILA NOVA
R$140 mil- Financiável

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$ 78.000,00

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$ 29,0.000,00

-12 Pavimentos • 2 Torres - 2 Apartamentos
por Andar - 4 Suítes - 4 Vagas de Garagem

- 515,12m2 de Área Total
Um empreendimento único

e exclusivo como você, na melhor

localização da cidade!

CASA-BARRA
CÓO. 149- Imóvel com excelente acabamento,

contendo 1 suíte master•. 2 quartos, escritório, sala de

estar, cozinha, 3 banheiros, área de serviço, garagem
p/2 carros. Amplo terreno com área de 460m2 em

lugar tranquilo. Próx. ao Superm Breithaupt. Área
construída de 210m2. R$ 360.000,00

próx. ao Acarai, possui linda vista da cidade e

excelente acabamento. Contém 2 suites (sendo
1 master),1 dormit., ambientes integrados,
iluminação natural, espaco para piscina e

arquitetura moderna. R$ 700.000,00

CÓO. 240 . Localizada-em rua tranquila, próx.
a Carinhoso. Possui 1 suite, 2 quartos, sala em

2 ambientes, bwc social, cózinha, área de festas
c/ churrasqueira, fogão a lenha e bwc, lavanderia,

depósito, pomar e qaraqern para 2 carros.

R$ 290.000,00· FINANCiÁVEL
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IMÓVEL COMERCIAL- CENTRO-
.

OPORTUNIDADE
CÓD. 146 - Localizado próx.

ao Colégio Jangada, possui terreno

com 491m2 e área construída de

196m2.R$ 360.000,00

Imóvel com área de 1.007m2,
de esquina, prox. a Marisol.
Terreno plano, pronto para
construir, ótima localizacão,
ideal para prédio ou galpão.

R$ 370.000,00
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(Esquina com Rua Marina F�utuoso)
Centro -_,Jaraguá do Sul � ·SC

•

r �, I

r""I:IGUE: 3372.1616
� Plantão: 479107.1988
o

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

Edifício conta com ótimo acabamento e localizacão,
próx. a Prefeitura Os aptos possuem 1 suíte
+ 2 dorm. ou 2 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro social, churrasqueira interna e 1 vaga
de garagem. Todos osapartamentos oferecem
espera p/ ar Split e com piso porcelanato. Rua

sem saída, tranquila e pavimentada. A partir
de R$140.000,00 • FINANCIÁVEL

CASA· ALTO PADRÃO
CÓD.205 - Imóvel com acabamento

diferenciado, para quem gosta de exclusivídade
e conforto. Amplo terreno com 675m2, localizada
em região nobre do Jaraguá Esquerdo, possui

310m2 de área construída. Contendo 1 suíte
master, 3 dormitórios, estar com lareira, sala

de leitura, ampla cozinha, sala de jantar, sala de
home theater, jardim decorado, linda área de

festas integrada com piscina e garagem
para 3 carros. R$ 59·5.000,00

Prédio conta com 12 pavimentos,
2 elevadores, área de festas e otima

localizacão. Apartamentos possuem
2 quartos, sala de estar/jantar, sacada,

banheiro social, cozinha, área de
servico e 1 vaga de garágem.

De R$ 150.000,00
Por R$120.000,00 - FINANCIÁVEL

RES. CHAMPAGNAT
PRONTO PI MORAR

Edifício oferece 7 pavimentos, elevador, hall de
entrada decorado, espaco gounmet mobiliado,

área de lazer com piscina, excelente
acabamento e localizacão privilegiada
no início do Champagnat, no Amizade.

Apartamentos contendo 1 suite + 2 donmit.,
sala de estar/jantar, cozinha integrada,
sacada c/ churrasqueira, bwc social,

lavanderia e 2 vagas de garagem. Possuem
acabamento em massa corrida e gesso, piso
porcelanato, tubulacão pi água quente, ar cond.

tipo Split e isolamento acústico. A partir de
R$ 269.00,00 (Entrada + Rnanc. Bancário)

o edifício oferece 7 pavimentos, elevador,
hall de entrada decorado, espaco 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 cf
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)

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

distríbuicão e acabamento,
2 vagas de garagem e Box

individual. RS 540.000,00

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

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$190.000,00

)

iiiII
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epit�:çio Pessoa, 1048 _ Centro _ Jaraguá do Sul _. sc

Na I�ivã.)�:�tt;hdimento ag()ra}.�
é mais do �que personalizado. i/
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. ".

Átra��s desses focqs;·a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área, .

contribuindo para ,úm.��endimento ainda mais especializado e eflciente..

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

Ref. 4818 - Residenciallmperialis - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
63,69m2 - A partir de R$179.000,00-
ENTREGA MAIO/2012

Ref. 4829 - Residencial Terra Florae-
02 dorm - Área privativa: 69,63m2 - A

partir de R$ 127.000,00 - ÚLTIMAS 02
UNIDADES

Ref. 4783 - Residencial Gamaliel - 02
dorm - Área privativa: 72,1 Om2 - A partir
d� R$170.ooo,00 - CENTRO

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

PRÉ LANÇAMENTO!

R�. 4822 - Residencial Gracilis - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
74,68m2 - A partir de R$185.000,00-
ENTREGA JUNHO/2012

Ref. 4959 - Edifício Ilha da Galé - Suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 101 ,25m2
- IA partir de R$225.000,00 - ÚLTIMA
UNIDADE!

Ref. 4996 - Residencial Bettoni - 02 dorm
- Área privativa: 61 ,35m2 - A partir de R$
120.000,00 - EN�EGA DEZ/2011

Ref. 4862 - Residencial Piemont - 01

apto por andar - 03 suítes - Área
privàtiva: 259,81 m2 - A partir de
R$2.700.000,00 - ÚLTIMO ANDAR!

Ref. 4874 - Residencial Elegans - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
74,68 - A partir de R$215.750,00-
CENTRO

Ref. 4830 - Residencial Allegro - 02
dorm - Área privativa: 52,50m2 - A partir
de R$110.000,OO - PRONTO PARA
MORAR

Ref. 4961 - Nereu Ramos - Res. Haus

garten - aptos na planta - 02 dorm -

Área privativa: 49,OOm2 - R$97.970,OO

Ref. 4993 - Villeneuve Residence - suíte
master + 03 suítes - Área privativa:
271,41m2 - A partir de R$1.100.000,OO
PRONTO PARA MORAR

Ref. 4978 - Edifício Giuliana - 02 dorm
- Área privativa: 74,96m2 - A 'partir de

R$165.ooo,OO - PRONTO PARA MORAR

Ref. 4963 - Dolce Vitta Residence

-apartamento diferenciado - Área
privativa: 232,OOm2 - A partir de R$
430.000,00 ENTREGA FEVEREIRO/2012

Ref. 4894 - Edifício Quatro Ilhas - Suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 99,85m2 - A

partir de R$250.ooo,00 - PRONTO PARA
·MORAR

Ref. 4837 - Residencial Belo Arvoredo
- 02 dorm - Área privativa: 63,93 - A

partir de R$ 120.000,00 - ÚLTIMAS 02
UNIDADES

Ref. 4870 - Residencial Meliah - 02 dorm
- Área privativa: 51 ,OOm2 - A partir de
R$120.900,00 - ENTREGA NOVEM
BR012013

Ref. 4719 - Residencial Gnelpel- Suíte
+ 01 dorm - Área privativa: 75,9Om2 - A

partir de R$140.000,00 - PRONTO PARA
MORAR

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

R$16?OOO,00 - PRONTO PARA MORAR

Ref. 4945 - Residencial Dubai - suíte +

02 dorm - Área privativa: 125,72m2 - A

partir de R$360.ooo,00 - CENTRO

.

Ref. 4975 - Residencial Cristal - Suíte'
+ 01 dorm - Área privativa: 88,90m2
- A partir de R$175.000,00 - OBRAS
INICIAM EM JULHO/2011 .:

Ref. 4876 - Residencial Vale da Lua - 02
dorm - Área privativa: 60,36m� - A

partir de R$130.000,00 - ENTREGA

MARÇO/2012

Ref. 4658 - Residencial Grand Ufe - Suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 111 ,32m2 - A

partir de R$240.0oo,00 - 02 ÚLTIMAS
UNIDADES

.

ANDRESSA DAlMARCO

ARJ
OFFICE

(47) 9972 0019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 4871 - Centro - Ed. Jardim
de Monet - 04 suítes - Área priva
tiva: 244,OOm2 - R$1.200.000,OO

Ref. 4889 - Ilha da Figueira - Ed.

Figueira - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 89,07m2 - R$265.000,OO

Ref. 4746 - Vila Baependi - Ed.
Walter Bartel - suíte + 02 dorm
- Área privativa: 11 0,OOm2 -

R$190.000,00

\
\
,
,

''''''·''�'1II*�i(Wi!{@I:m'l!j'WMni1#ii%*&!It'i!!f!i$%'It.'''W'h,,'ri%m.wW!�'« .• :

Ref. 498'1 - Centro _ �d'.::A�a
ranthus _ 100% novo - suíte + 02
dorm _ Área privativa: 183,53m2
- R$640.000,OO

Ref. 4855 - Centro _ Cond. Res.
Areuo - suíte + 02 dorm _ Área
privativa: 146,35m2 - R$260.ooo,00

Ref. 4906 _ Barra Rio Molha .: Res. "

Orion - 02 dorm - Área privativa:
.

75,61m2 - R$165.000,00

Ref. '4949 _ Barra do Rio C.erro"- ...
,' Ref. 4885 - Vila Nova - Res. Jardim

.

.'

'_;: das Mercedes - 02 dorm .;.. Área
Res. Cezanne _ 03 dorm - Área

v-

privativa: 51,42m2 _ R$115.000,00 _

privativa: 65,82m2 - R$125.000,00 ACEITA FINANC. BANCÁRIO

Ref. 4878 _ Pirraças - Ed. Cida
Uller _ suíte + 02 dorm - Área
privativa: 198,80m2 - R$450.000,00

Ref. 4994 - Vila Baependi - '.

'_.

Waldemiro Bartel - suíte + 02
dorm _ Área privativa: 80,00m2 -

R$190.000,00

'.J:',' 4

R�f. 4971 _ Centro - Ed. Dianthus
_ suíte + 02 dorm _ Área privativa:
122,98m2 - R$380.ooo,OO

Ref. 4934 _ Centro - Res. Agata
_ Suíte máster + 02 dorm - Área
privativa: 99,52m2 - R$250.000,00

Ref. 4905 _ Vila Baependi _ A.pt.à .::.

02 dorm - Área privativa: 50,82m2
- R$155.ooo,00

Ref. 4970 - Amizadé'_ Res. Ami
zade - Oi>8'orm _ Área privativa:
58,35m2 - R$11 0.000,00

Ref. 4165 - Amizade - Mont
Vermont -'�uíte + 02 dorm - Área
privativa: 140,00m2 - R$220.000,00

l1
Ref. 4930 - Vila Nova _ Ed. Capri II
- suíte + 02 dorm _ Área privativa:
115,OOm2 - RS 330.000,00 _ COM
MÓVEIS SOB MEDIDA!

Ref. 4922 - Czerniewicz - Res.
Jaeser II _ suíte + 02 dorm - Área
privativa: 11 O,56m2 - R$215.000,00

Ref. 4989 - Vila Nova _ Ed. Vila
Nova -,03 dorm - Ár�a privativa:
78,04m2 R$130.000,OO

.'r ....... �

Ref�.4909 - Residencial Saint·
Tropez _ 01 dorm- . .l}rea'privativa:
67,50m2 - A partir de R$130.000,OO
- PRONTO PARA MORAR

Raf. 4888 _ Centro - Ed.
Christiane MortiquEl _ suite + 02
dorm - Área privativa: 188,11 m2 -

R$280.000,00

Ref. 4868 _ Centro - Ed. Ruth
Braun _ suíte + 02 dorm _ Área
privative: 1 OO,09m2 - R$320.ooo,OO

Ref. 4954 - Centro _ Res. Gaia -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
84,04m2 - R$198.000,OO

Ref.. 4990 - Vila lalau - Ed. Filadel

phia -'<Y2 dorm - Área privativa:
.

58,94m2 - R$130.000,00

Raf. 4962-,;,i. Cétrtrci!": Ed. Florença
Cobertura c/ piscina - suíte master +

02 dorm - Área privativa: 306,59m2-
R$84O.000,OO- NEGOCIÁVEU

Ref. 47·33 - Centro - Ed. Monte
Cario -'03 suítes sendo uma

"

máster _ Área privativa: 353,26-
R$520.000,00

Ref. 4968 - Barra Rio Molha -

Apto - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 95,53m2 - R$300.000,OO

Ref. 4972 - Nova Brasília - Ed.
Vieiras _ suíte + 02 dorm _ Área
privativa: 90,OOm2 - R$210.000,00

Ref. 49§7 _ lI�a da Figueira - Res.

Village _ aptos na planta - suíte

+91 dorm - Área privativa:
59,OOm2 - R$130.000,OO

.

.

Ref. 4706'7 Centro - Apto de alto

paç!rão - suíte d closet d hidro e

sacada + 02 suítes - Área priva
tiva: 262,50m2 - R$650.000,OO

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Refo 2380 - Centro": terreno com

erciai de esquina - Area terreno:

435,OOm2 - R$10250o000,00

, Refo 2375,:- Nçva Brasília - terreno

comercial Rua'jôão'Planinscheck
- Área terreno: 600,OOm2 -

.

R$2300000,00

•

,_
.. _�;,.� r;

", .

"i�'

Ref. 2243 "':Vilâ B'àependi - terreno
próximo a Marisol - ideal para
prédio - Área terreno: 453,00m2 -

R$1770000,00

Ref. 2342 - Três Rios do Sul= lotee
mento residencial com vários lotes
- Área terreno: 378,OOm2 - A partir
ele R$85.000,00

Refo 2364 - Tifa Martins - ter

reno residencial- Área terreno:

420,OOm2 - R$680000,00

II

1048 - Centro Jaraquá do Sul SC

Ref. 2377 - Centro - terreno

comercial- Área terreno: 481,30m2
- R$8200000,OO

Ref. 2360 - Nova Brasflla - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 480,OOm2 -

R$2800000,OO

Refo 2368 - Amizade - Loto Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$1650000,OO

Refo 2295 - Amizade - Loto Ville de

Lyon - vários lotes � Área terreno:

329,74m2 -A partir de R$900000,OO

Refo 2277 ";' Corupá - Terreno plano
pronto para-construir - Áreà ter

reno: 396,50iTl2 - R$580000,O

�':;'...:.::... ,

Ref. 2293 - Centenário - ter
reno,comercial- Área terreno:

10200,OOm2 - R$6600000,OO

Ref, 2313 - Amizade - Loto Munique
- terreno residencial- Área terreno:

45.1,02m2 - R$2680000,OO

Ref, 2373 - Amizade - Loto Champs
Elysee - terreno residencial - Área
terreno: 457,02m2 -R$1600000,OO

Refo 2964 - Nereu Ramos - Loto
Demathe - terrenos residenciais", o e-,

Área terreno: 366,3°3m2 - Á pàrtir 'de '

R$690000,OO

Refo 2372 - Amizade - Loto Champs
Elysee - terreno residencial - Área
terreno: 360,00m2 - R$1500000,OO

Ref. 23€>1:;... Centro ... terreno central
ideal para prédio - Área terreno:

558,60m2 - R$4500000,OO

o
--.

"

Refo 220i'_o,\tiiaS��u - terreno 'o

comercial ideal para prédio - Área
terreno: S85,76m2 - R$4050000,OO

,Refo2324 - Ce:íÍt�o,- te'#��o'de
esquina centrâlopara prédio - Rua
Marina Frutuoso - Área terreno:

474,2Sm2 - R$3S0.000,00

Refo 2301 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98m2 - R$1900000,OO

Refo 2283 - Nova BrasOia - terreno

próximo ao Arena d projeto de

prédio aprovado - Área terreno:

450,OOm2 - R$1800000,00

Refo 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial - Área terreno: 400m2 -

R$2000000,OO

Ref. 211 O-Amizade - Loto Munique
"

- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$1050000,OO

>
"

Refo 2149 - Rio da Luz - terrenos. , : ,"

residenciais - vários lotes - Ár��'" : :<�o
.

terreno: 324,OOm2 - A partir de
- ,

R$750000,00

Ref, 2336 - Ágúâ Verdé .:.. ter
reno todo murado - Área terreno:

592,OOm2 R$1600000,OO

Ret,.2264 - Àr1lizade - Loto Blumen- '''':0('

gafteh II - terrenõ residencial.,-Áieá ".:�
terreno: 334, 13m2 - R$960000,OO

.:.,\

_.'- -', �T _. ,;.�;: ;;.-��?t .... ç - ,.

Ref.-2263;.... Centro �Jerreno. ','
residencial central - Área terreno -

358, 13m2 - R$950000,OO
i

'.,;'"
, ....

Ref. 2150 - Três Rios do Norte -

terrenos residenciais - vários lotes
- Área terreno: 312,OOm2 - A partir
de R$610000,00

.

Ref. 235�-"::��]�.: térré��S:�;
residendaia-, vái:l�s 10tes':: Área ;;.

terreno: 338,OOm2 - A partir de
R$790000,00

(

_".

ANDRESSA DALM�RCO
A R C o F'F I C E

Refo 2370 -" S,í;i('ltq.:Luzia - t�t;:�no <,

,

com.708<14�Órn�� Área terreno:
'

'

70514,50m2 - R$2400000,OO

(47) 9972 OOJ 9

ATENDIMENTO Segunda ci Sexta - 8h às 1 2h e 13h30 'as 18h 15 .; Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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Ref. 7137 - Vila Lenzi - Casa alv. -

01 suíte máster + 02 suítes - Área
imóvel: 333m2 - R$855.000,OO

e. -reslosou-

Casa alv. - suíte c/ closet + 02
dorm - Área imóvel: 155,OOm2-
R$340.000,00

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$149.000,OO..,.
LOTEAMENTO PAINEIRAS

�.J:�:-1�''.;,.
'�.

'.

Ref. 7158 - Amizade - Casa alv. -
.

suít� + 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$110.000,OO

Ref. 6679 - Corupá - casa comercial
com terreno de 9.490,00m2 - Área
Imóvel: 6OO,00m2 � R$1.500.000,OO

Ref. 7108 - Amizade - Sobrado
alto padrão - suíte c/ closet + 02
dorm - Área imóvel: 275,OOm2 -

R$530.000,OO

Ref. 6727 - Amizade - Casa alv. -

Lot. Blumengarten II - suíte + 02
dorm - Área imóvel: 137,52m2 -

R$269.000,00

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

. ;' '·W .'. ,-,';;:'� '". ,,' I:f!.�,'Mi_:�'t.:,:'f."ij. . .;.:�: �

Ref. 6680 .; Vira Lenzi - ideal para
.

prédio - préx, Arena com ter-

reno de 1.600,00m2 - Área imóvel:
156,OOm2 - R$880.000,00

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

suíte c/ closet + 02 dorm - Área
imóvel: 117,65m2 - R$440.000,OO

5
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Ref. 7191 - Czerniewicz - Casa
alv. - 02 dorm + 01 casa c/ 02 dorm
+ 01 kitnete - Área imóvel: 64m2 �

R$290.000,ÓQ

Ref. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área
.

imóvel: 89,33m2 - R$ 168.000,00
LOTEAMENTO MALlBÚ

Ref. 7087 - Ilha da Figueira - Casa

geminada - 02 dorm - Área imóvel:
47,40m2 - R$124.000,OO

Ref. 6695 - Amizade - Alto padrão
- 03 suítes c/ closet - Área imóvel:
3oo,oom2 - R$850.000,00

Ref. 6718 - Vila Baependi - Casa
alv. - suíte + 02 dorm - Área imóvel:
280,OOm2 - R$450.000,OO

Ref. 7194 - Casa geminada - 02
dorm -Área imóvel: 74,oom3-
R$135.oo0,OO

.,. ,;o'

Ref. 6714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,oom2 -

R$153.ooo,00 - LOTEAMENTO
DEMATH�

Ref. 7171 - Três Rios do Norte - Casa
Lot. Paineiras - 02 dorm - Área
irr.Jvel: 66,85m2 - R$148.000,OO
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 6298 - Amizade - suíte c/
closet + 02 dorm - Área privativa:
283,13m2 - R$750.000,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.ooo,OO

Ref. 7192 - Nereu Ramos - Lot.
Paineiras - 03 dorm - Área imóvel:
58,42m2 - R$ 155.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitáclo Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 9972 0019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�
� .

!
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)
�
,

�
�

� fi�

»

!

�
:.l

l

&

t:

10 I IMÓVltS I FIM DE SEMANA, 13 114 DI AGOITO DII011

Ref. 7117 - Barra do Rio Cerro
suíte cf closet + 02 dorm - Área.
privativa: 330,00m2 - R$6800000,00

Refo 7136 - Barra do Rio Cerro -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
188,27 - R$3780000,00

Refo 7082 - Jaraguá Esquerdo - 4
suítes sendo 3 com closet - Área
imóvel: 485,18m2 - R$10200o000,00

Refo 7128 - Jaraguá Esquerdo - 03
dorm - Área imóvel: 150,OOm2 -

R$2900000,00

Refo 7127 - Vila Lalau - Galpão
comercial - Área imóvel: 295,00m2 -

R$3860000,OO

l
'o

II o

Olllon
//"'�

" _ �.

/

;
1

\
'.

.,�.,",,
� .. ,; ..

Refo 6333- Amizade - Loto

Champagnat - suíte + 02 dorm -

288;00m2 - R$5900000,OO

Refo 7183 - Nova Brasília - Rua
João Planincheck - Comercial - 03
dorm - Área imóvel: 11 0,00m2 -

R$3500000,00

Refo 7178 - João pessoa - 01 suíte
com closet + 02 dorm - Área im
óvel: 330,OOm2 - R$7950000,OO

Refo 7043 - Czerniewicz -suíte +

02 dorm - Área imóvel: 140,OOm2-
R$3300000,Oq

C-154 - Corupá - Sala comer

ciai com aproxo 99m2 + bwc -

R$20000,00

Refo 7170 - Centro - ponto com

erciai próx. ao Besc - Área imóvel:
190,00m2 R$5800000,OO

Refo 7161 - Chico de Paula - 03
dorm - Área imóvel: 100,OOm2 -

R$870000,OO

Refo 6698 - Czerniewicz - suíte +

03 dor - Área imóvel: 168, 12m2 -

R$2750000,OO

Refo 7052 - Ana Paula II - 03
dorm - Área imóvel: 210,OOm2-
R$2200000,00

A-624 - Centro - Apartamento - 02
dorm - R$660,OO + cond,

Refo 6683 - Amizade - Loto Bela Vis
ta - suíte + 03 dorm - Área imóvel:
295,81 m2 - R$4700000,OO

Refo 7188 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Aceita apto com

03 dorm - Área imóvel: 131 ,25m2
- R$2400000,OO

Refo 7179 - Barra do Rio Cerro - 01
'suíte + 01 dorm - Área imóvel:
190,69m2 - R$2650000,OO

Refo 7089 - Água Verde - Galpão
comercial - Á�ea imóvel: 374,00m2 -

R$4500000,OO

C-106 - Corupá - 02 Salas
comerciais com aproxo 30m2 cada -

R$400,OO cada

Refo 7162 - Centro - Casa comer

ciai na Rua Marina Frutuoso - Área
imóvel: 130,OOm2 - R$4300000,00

Ref o 7190 - Amizade - suíte master
+ suíte + 02 dorm - Área imóvel:
300m2 - R$6200000,OO

Refo 7144 - Vila Lenzi - 02
dorm - Área imóvel: 120,OOm2-
R$1900000,OO

Refo 7084 - Água Verde - Galpão
comercial - Área imóvel: 737,20m2 -

R$7700000,00

A-659 - Vila Rau - Apartamento - 2
dorm- R$430,OO

.c.

\" .. ..,

,
.,0

......

"'.:
..

"
..

;... ....�

,

IMOVEIS- :".

PRONTOS

Refo 7185 - Nova Brasília - 02
dorm - Área imóvel: 185m2-
R$350.000,00

Ref. 7140 - Barra do Sul- 01 suíte
+ 03 dorm - Área imóvel: 170,OOm2
- R$1300000,OO

Refo 7142 - Guaramirim - Gal

pão comercial- Área imóvel
:10150,OOm2 - R$9900000,OO

••
ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019
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QS E
..
FERIADOS

Casa Residencial Com ótima Localiza
ção,

.

Próxima Ao Antigo Angeloni,Com
Aquecimento Solar, piscina, 4 DClI1Uitó- .

. rios Sendo 2 Suftes. Otimo Acabamento,
. tv1QbHiíl $.9b,Medida, Monitoram�ntQ�De

.

Segurança. R$780 MiI- Cad 574 ' .

- -

Offma Casa l�êsidenciar No' Bairro
Vila Nova. Possui 4 Dormitórios

S'endo 1 Suíte, Mais Escritório, Bwc
Social, Lavabo, 2 salas Amplas E

Integradas, Cozinha E Churrasqueira .

Piso Inferii)r,Pos$ui Pequena E,dícula,
'.' Piscina E Area Para Festas. Otima

Vista Para A Cidade - Cad 599

Casa No Centro, Pré Fabricada, Com
Sufte + 2 Dorm., Sala, Cozinha, 2

Vagas De Garagem. R$159.000,00,
Pode Ser Financiado - Cad 731

Ed Gehring
Apto Cf Suíte +

2, atos, Sala Em
2 Ambienfes
Jantar E Estar, •

Copa/Co�inha,
Lavabo, Area De
..Serviço, Sacada
Cf Ohurrasquel-.
ra E 02 Vagas
De Garagem. Cf
Aquecimento A
Gás.Cod 684

xce o ra o a- eira a

Praia, eN-Dorm, 600 W,.Cf 340-,
M2 Construidos, Ampla Garagem.

Aceita Imóveis Na Troca Ou Parce- .

lamento - Cad 706
.

Vil '";;Apartam�nto ,

. om Ima

t,_ .. , Ii�ação ,.�r�xih4(jf�,Maris�l,Corri l;Qormltono, Churrasquel
rã: fvág�a 0e Garágem Coberta

- R$107.800,00 -Incorporação:
61.526. Cad 710 Pronto para morar.

ovo:> Su' . ,

M2 Privativo. Sacada Com Churrasquei
ra De 8,00 M 2. Localiza. Central, Pro)'.

A Justiça Federal. - Cad 716

, . àrmitõ-
. rios, Vila Nova. Duas Sacadas Amplas,

01 C Churrasqueira E Outra Na Suite.
Area 94,80 M2 Privativa - Cad 717

ra e gar.agem.,Aluguel R$1.050,00 + txs. • VILA LENZI - Residencial Floresta, apar
., CENTRO _ Casa com 146,23m2, com 3 -,

tamento com sala 2 quartos, 'ban�eiro, co

quartos, banheiro, sala e cozinha, garagem zinha, .área de serviços, garagem. Aluguel
e área externa nos fundos, peças amplas. ' R$550,00 + txs.
R$1 ..200,00 + txs:. -. CENTRO - Ed. San Gabriel. apartamento CENTRO CASA PARA FINS COMERsala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha,· -

2'
-

área de serviços Aluguel R$590 00 + txs' CIAIS - de 140m (terreno 372,40m2)
-' ,.., R$1.650,OO + txs.

• BARRA. - apartamento 1 quarto, sala, coz-._.. '

'. "

-. '

, inha, área de serviços, garagem. R$500,00;
•

CENTRO,
- (em frente a.o Galé,glo �araguá),

Condomínio R$60 00 com gás ..,. ,_ " Ex�elenle ��I� cOrT!er�lal (d�corado por
1 �. "

, "�, arquiteto), dividida em recepçao + 3 salas,
• CENTRO - Apartamento Com Sala, 2 Quar- banheiro e copa mobiliados. Possibilidade
tos, 2 Sacadas, Banheiro, Cozinha, Area," .'.. de negociar mobílias. R$1.500,00.
Vaga De Garagem R$630,00 + Taxas

• VILA LENZI _ Sala
!
omercial 50m2

'com / banheiro. Aluguel tR$430,00+txs.

• SALAS COMERCIAIS • CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2 priva
tvos + 10 vagas de garagem, sacada ab
erta. Pode dividir em salas de 100m2.

"CASAS
, • Barra - Casa com sala, 2 quartos, ba

nheiro, cozinha, área de serviços, garagem.
R$600,00 + txs.

,

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO COMER�
CIAL, 155m2 construídos, terreno 355m2, 2
salas, 3 quartos, cozinha, 2 banheiros, ga
ragem, edíciJla. Aluguel R$3.200,00 + txs.

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condo-

, minio fechado, churrasqueira. - R$750,OO
+ taxas.

.\ • CENTRO - Sobrado, piso inferior: sala,
lavabo, cozinha, área de serviços. Piso su

perior: 1 suite com sacada + 2 quartos, ba
nheiro social. Area externa com churrasquei-

• APARTAMENTOS
• Vila Lenzi - apartamento com sàla� saca
da com churrasqueira, 1 suite +' f dormi
tório, banheiro, cozinha, área de 'serviços,(
garagem. R$660,OO + txs:

e TERRENOS
.' BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Superm.
Brasão. AluQoel R$1.200,00

'. ED. GEHRING - apartamento com sacada,
2 salas, s�ite com armário + 2 dormitórios,
lavabo, c.ozinha planejada, 2 vagas de ga
ragem. �stará disponível em agosto/2011.
R$1.50q,OO + txs.

,\

• GALPÕES
• CENTRO - Galpão com 341 m2 (2 pisos),
terreno 693m2, aluguel R$4.500,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS:
H670 Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.
R$450,00
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$490,00 Rua João
Planicheck Apt 05
H582 Apartamento Residencial -

02 Quartos, sala, cozinha, area de

serviços Bairro: Ilha da Figueira
· Valor R$600,00
H583 Apartamento San Miguel -

02 quartos Valor: R$600,00+ 70
cond.
H586 Apartamento Caetano
Chiodini 03 quartos, sala, cozinha,
02 Wc 02 sacadas Valor
R$750,00 + Cond, Bairro:
Centro.
H656 Apto com 03 quartos - Nova

·
Brasilia R$550,00

- Aptos de 2 ou 3 dormitórios,
com suite

- Opção de segunda vaga de

garagem
- Sacada com churrasqueira
- Pré-instalação em split e teto

em rebaixo de gesso

- Acabamento em massa corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Salão de festas e play ground
- Medidores individuais de água.

luz e gás
- Portão e porteiro eletrônicos

ALUGUEL COMERCIAL:
H717 Sala comercial com 32m2 +

bwc. - Centro. R$670,00 + IPTU
H723 Sala com. com 70m2.
Centro. R$490,00 + Cond. +

IPTU.
H724 Sala comercial com 76m2 -

Santa Luzia. R$399,00
H726 Galpão com 520m2. Vila
Nova R$4.500,00
H730 Sala com 1 00ri12. Centro
R$1.500,00.
H 741 Galpão com 1.125. m2 Poder
ser dividido em 02 Valor

.

R$10.000,00 R$: 10,00m2
H742 Casa Comercial 06 salas,
pátio pa� estacionamento. Bairro:
Centro R$2.250,00
H744 Sala Comercial Centro
R$550,00

Casa de Alvenaria no Amizade
20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000,OO

H127 Casa de Alvenaria Com 01
suite, 01 quarto e demais

depedencias. Bairro Vila Rau.
Apartamento com 02 quartos

Bairro: Aguá Verde
R$: 130.000,00

,

" ,

},t204 Residencial VIVER BEM com 71,,00 m2
�

.

área total- Bairro Amizade. Valor:
, -I 110.000,00 - Entrada mais parcelas

I mensais 'de R$500,OO Até a liberação da

I documentação.

_;,.

I. Apto de 03 q�artos sendo
I 01 suite • Ar split e piso.

H205 �Yelex frente com �ove.is e ,. porcelanato retificado.
eletrocomésfleos. 148,45m2 area Interna.

Prédio com elevador, Piscina, salão de I Entrega Dezembro 2011 •

festas com duas churrasqueiras e forno Vila lalaupara Pizza! Valor R$420.000,00 •

H122 Casa com 106m2 Czerniewicz,
01 suite O; quarto. Valor
R$220.000,OO
H124 vende-se casa no bairro vila
Lenzi,terreno com 420m2, área
construída .70m2. R$.128.000,OO
H129 vende-se casa préxlrno ao

loteamento Antilyas Ierreno.corn
2.258m2 valor RS250.000.00
H131 Vende-se casa Alvenaria Barra .

do rio .cerro com 580m2 de área'
.

total. casa com 140m2, mais' 02
· casa com 50m2 cada urna aceitasse
casa na praia e apartamento valor do
imóvel H$260.000,QO
H211 R Quitinete Ed.Marquardt Valor
69.000,00

.

H135R Casa de Alvenaria
Rua Leopoldo Alg'usto n050
Pronto para Financiamento._

H450.Loteamentos -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

,

-,
"

PLANTÃO DE VENDAS

OSMAR I 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

iVl0BiliADO

,

BAEPENDI - REF 1384 - RES. CARIBE. I
apto cf 100m2, sendo 01 Suíte, 02 dorm., I
ampla sacada c/ churrasqueira e 02 vagas !

de garagem. R$ 275.000,00 I

- Área de festas
- Ótimo Padrão de Acabamento

- Localização tranquila e priveligiada
- Elevador

- 02 Vagas de garagem

ILHA DA FIGUEIRA - REF 1399 - RES.
CLAUD MONET - 89m2, c/ Suíte, 02
dorm, ampla sacada c/ churrasqueira,

bwc., garagem. R$ 280.000,00

."""<"_«'__""�'_'�_""""""":"':'''''''''__'_''''�_;'><->;O'''''''''''''''''''_'''''':�

í 103m2 1
� Suíte + 02 Dorm. i
\.,........w......... �__N.WN;/'�,W__�••�.........,WJN....._-.#�;

1 VILA LALAU - REF 1330- RES. TRENTO i
! - Apto c/62m2 - 02 Dorm., sala 02 arnbi- I
, �',

entes, sacada c/ churrasqueira, garagem �
R$ 135.000,00 �

1 VILA NOVA - REF 1393 - RES. JARDIM I
! DAS MERCEDES - Apto c/02 Dorm., sala, !
i coz., bwc., 01 vaga de garagem. 1-
; R$ 110.000,00 }

.... ';'�'*��:::'::::������<::::;�Q:�:;:;����%)o'?����w:;.J

I VILA RAU - REF 2939 - casa alv. 150m2; It !SÃO LUIS - REF 2962 - Casa alv. NOVA I AMIZADE - REF 5003 - Casa alv. 127m2 e 11 AMIZADE - REF 2960 - Casa alv. 119m2 e m ÁGUA VERDE - REF 2993 - Casa alv. i UBATUBA - PROX, REST. NAZARENO

j c/ Suíte, 02 dorm., sala de estar, sala de li 157m2 e terreno de 300m2, c/ 01 suíte � terreno de 380m2, c/ 01 suíte; 02 dorm., II terreno de 318m2, c/ 01 suíte c/ doset, 02 � 142m2 e terreno de 420m2, c/ 04 � CHALÉS POR DO SOL

I jantar, lavabo, coz., bwc, área de festas e II c/ doset, 02 dorm., sala de estar / jantar, I sala de estar / jantar, coz.(mob.), área de 'I dorm., sala de estar / jantar, coz.(mob.), i dorm., S�I� estar/jantar, coz.(mob.) i REF 2988 -, 1� CHALÉ� M.OBILlADOS
i garagem p/02 carros. II coz., garagem para 02 carros. t festas, garagem para 02 carros. ii garagem para 03 carros. 1: depósito, 02 bwc., garagem. ill Eletrodomesticos - Móveis - Louças.
� R$ 350.000,00 II R$ 305.000,00 ii R$ 295.000,00 !I R$ 280.000,00 f

'

R$ 255.000,00 ill R$ 250.000,00
r0:-:-:-,•.';.:-:-»;.:-:.;.:.m';';';'�;';':';':':«'<**:N;<:-"»�:«":-:��'���m.':-:-:-:.:�':'''''�:':'�:'''':';,,':.�:o;>�n:-:-;.,�;.:-»;....,.,:w:-;-==;»>v��·:·:«�� :::::::::���:;;;.:�!�:�:::;::;.;::::;m:;;"�=:::::;::::'..;':;"t'w.�».":';".;'...'l"X,�;:;;'0':::::�;::;;:::"'I;"«.«;;:,;::;;:%;,*�:;::::;::;;;;:;.:;:\.,�::;:*�<.;;:�:*,;' Y"'I" .• " ..,J.�... -.:- :.:

I -

::: - tJ
� AMIZADE - REF 2903 - casa alv. 70m2 �

terreno de 450m2, c/ 02 dorm. �
sala estar/jantar, coz., bwc., �

.

lavanderia e garagem. I
R$187.000,00 . r

I! TRÊS RIOS DO NORTE - REF 2907 - i ÁGUA VERDE - REF 2991 - 'casa mista"
� casa geminada alv. 71,75m2, c/02 dorm., � 70m2 com área total de 410m2, c/ 03 -

� sala de estar/jantar, coz., lavanderia., "dorm., sala de estar/jantar, coz.Javande-
!I bwc. e garagem. R$ 135.000,00 . ria, bwc. e varanda.
'l R$125.�;00

TRÊS- RIOS DO SUL - REF 2574 -

Casa alv. 109m2 e terreno de 332m2,
c/ 01 suite, 02 dorm., área de festas,

garagem para 02 carros.

R$ 235.000,00

AMIZADE - REF 2979 Casa 160m2, 01
Suíte, 02 dorm., sala estar/jantar, coz

inha, Edicula, garagem para 02 carros.

R$ 220.000,00

BARRA DO RIO CERRO - REF 2890
Casa gemo 75m2, área total de 164m2,
02 dorm., sala estar/jantar, garagem .

R$ 140.000,00

,;
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veisj ra II .. C "r

IMÓVEIS,JARAGUÁ corretor imOVeiSjaragua.com.br.," ":(471337p.9849
..

��, .�'.. ��:.

Av" Pr�feito WBldei�lar l;'ubba� 2655 -" VUa Laiau�
J;u'agua di) I - se

TERRENOS A PARTIR DE R$60.000,00 -

FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - MINHA CASA MINHA VIDARet. 2057 - TIFA MARTINS - R$130.000,OO Ref. 2095 - CZERNIEWICZ - R$130.000,00 Ret. 2098 - CENTENÁRIO - R$138.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C
v,

IMÓYEIS

CO
.

www.imoveisca ital.netCREC'3171-J
•

REF250
LocaUzação:
Vila Nova, Jaraguá do Sul
Desc'rlção:
Vila Nova:

REF 130
Localização:
Centro1 Jataguá do SuL

Oejscrição:
-

entro:

"
' ',,' ,,'i .fCl. ';. ", ii

.fiêard�imoveisJs.com_.br

3055-0·191
Rua Bârab do Rio Branco n" 100 � Centro (ao lado
-

do Angetoni) • Jaraguádo Sul
'�RICARDO

(47188'08�5378 .

·�(47) 8835-6617
S(47l,8861-2228.
o..

(47) 8861-J 753

, Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com 1
suite + 2 quartos.t vaga de garagem e demais

dependências. Opção. 1 R$280;OOO,OO caril

_ tro_ca gpç�o � R$_2�O.qO�,oo sem troc�

CÓD 365 Casa Alvenaria,1 Suíte, 2
üorm., 2 Banheiros; Sala TV; Área de :.

, Festas,1 Vaga. de Garagem, demais .;
, Dependências. Valor R$220.000,00.1_-.. .• __ '..; .:. J

,
.

.a.

->,

Cod 213 Vila Lalau • Residencial Saint :
. German Apto. tipo 1: R$165.000,00,

Apto. tipo 2: R$155.000,00

I

I
I

·1

I CÓO 238 > Casa Alvenaria, Barra. do Rio
I Cerro, 1 8li1le, 1 quarto,1 banheiro social;

Cozinha,1 Vaga de Garagem e,demais
dependências.Pode ser financiada. Valor

_ _ '. _ �i !8_O�OºMO_ _ __ .. _

I
, I I
I f I

r -!
, CÓO 367 > Casa de Alvenaria, clTerreno Área ; ..

: CÓO 369 > Casa de Alvenaria clTerreno Area I

; de 450m2,Schroeder.3 Quartos,1 Banheiro, ,
I de 31 0,20m2,Bairro João Pessóa,1 Suíte, 2 :

I Churrasqueira, 1 vaga de Garagem e, demais' : Quartos,2'panheiros, CoZinha,Sala Jantar, :: depelldênclas. Valor R$122.000,OO : I Sitia TV,2 Vagas de Garagem, e demais I

� � ._ ..

' : depen!lê_n.!iiª$.\la!oJ.B$j&_O�Op1) ....OIL __ �.

CÓD 353 > Casa de Alvenaria,Três
I

Rios da Norte,2 Dormilórios,1
,

BanÍleiro,1 Cllurrasqueira,1 vaga de.
I

Garagem, demais dependências..

Valor R$120.000,00

CÓD 366 Casa de Alvenaria,1
Dormitório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,1

Vaga de Garagem, demais
-

_ ºepen�çnciªs_. R�215.000,ºQ.

i I
I í--'-"-'-'-"-'-�-"-"-'--'-'---'-"------'�'l I

I � J � J
I

I

CÓO 370 > Casa de Alvenaria c/Terreno de
350m2,Balrro Tifa dos Martins, 2 quartos,1

Banheiro,tozinha,Sala e demais
dependências. Valor de 130.000,00.

:1. . .::;

Ref 106 Chácarra no bairro vieira

com 20 mii metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água vaiar 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$65.000,OO
Ref 115'Casa no bairro JOão Pessoa.

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,OO ac financiamento
Ref 120 terreno industrial
Guaramirlm com 4050 metros

quadrados bairro Rio Branco frente

para Rod. SC 413 R$250.000,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 [a estao alugadas +

uma sala comerdal de 45 m2•

R$750.000,oo

Ref 117 terreno comercial no bairro
São luiz com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,00

Ref 101 _ Sobrado no bairro São Luiz
. com 4 quartos, sendo 1 suite, area

festa, 3bwc garagem pj 3 carros,

sala, cozinha, copa, podendo ser

usado p/ fins comercial.

R$250.000,OO

Ref 120 tereno em guaramiri no

bairro cortiçeira na rua principal
valor R$2�.OOO,OO

:io
;, II •• � ••••••• , " .

·

VENDO - Apartamento em ITAJUBA Localizado em

Barra Velhq ,bairrp,ltajuba(centrinho),na avenida,60
metros da praia,à 500 metros da divisa de Piçarras.
o apto:
- 73,762 mísl de área privativa
- 02 quartos
- Sala de estar.banheiro social,
cozinha,área de serviço

- Sacada fechada.c/
churrasqueira
- 01 garagem

Diferenciais:
·

- Todo mobiliadif(na
mobília acompanham
os eletrodomésticos)
- Vista panorâmica
(permanente) para o

MareBR-l01

•

- Telas de proteção
nas janela
- Ventilador de teto

1
I.

VALOR: R$179.000,OO.
CONDOMíNIO R$100)OO
ACEITA PROPOSTAS E
FINANCIAMENTO 6ANCÁRIO.
TRATAR COM: (47) 9967�0671
MÁRCIA I (47) 9984-0578 MURllO

·
.:_ •••• - o •• " __ ._0 _ •• _. _. __ '0 _ •• _ o_ o •• _ ,,._0_ 00. _ 0_' _� •• o _ 0 _ _ •• 0." 0 ••• '"0" 0 _."" _o 00 o. _ o-o _ 0 0 __ o, _ .. _o.' 0_ .. _ _ •• oO _. _.

erntodosos
ambientes.

:
- Possui poço
artesiano.

<.
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DE·IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

030 - Santo Antonio, cf casa de alv.,
rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2•

aceita imóvel dê menor valor
R$450.000,QO

··'!b��.U!ffIIIIJIiIillliIf�!I}'ff!llrn mim: ·"mfli!"iI!IJiiÊf!!i�liim.'�·�j"'·'!I·lm '"

""'�H��!!*imDil!tlI!"'m,'�'� m'll fI1I7Ii ""!UjôH!i!l:""IHlI",m'II!i'" i7'""'··'I'!HI1!Ifff'I'.\"ilffr'·"1.�"I!I1'" !'!idic·".I1"!G1Jj·li1#fl'iff!lf"'1fi'íi""f!Iffl'�i!fff!lI��'.utUflJ,�:It� ífKi!.. iIfI,�IJH"J,illUli!t!"._,'Iff!ff!I'iiii!i!lll!i.ml!JJj�,llljq/Ji.l'HIU/!lf1J/�1i!J11.1f#j.�lm.. ,lijj•.,'I;_'L�lfiff.lm!1l:JIiIJ.�I11ili1f$IIiJ,WHm.Wff!/ll!i.,.,I"'ilMI."m;;[íJJItw#�fL.,,,,.i!:4iifiiiIJBi."...�.It.,�,J!li/ffiif*lj,j
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio .R$220.000,OO
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de eprox 68,00m2. Terreno de 443,50m2 .R$126.000,00

'. 052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e oura com 45,00m2.Terreno com 425,00m2 : R$120.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e ten; 307,51 m2• (aceita imçJVel de menor valor em Jguá do Sul) .R$115.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 R$75.000,00
120 - Estrada Nova - casa de. madeira com 100,00m2. e terreno com 406,00m2 R$130.000,00

, 131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,OOm2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) � .R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,QOm2 , .R$250.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2: .R$177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno coni 660,00m2 : R$200.000,00
188 - Santo Antonio - 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

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,00m2. R$164.000,OO.
(aceita apartamento de menor valor)

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo • Centro

063 -,Centro - apartamento com área
tolal de 96,37m2• R$175.000,00 .

161 - São Luis - casa de alvenaria com

140,OOm2 e terreno com 421,61m2
.

R$220.000,OO

090- Barra do Sul, casa
com 32,OOm2 e terreno com

360,QOm2 R$32.000,00.

008 - Amizade apartamento com
área útil 43,99m2• Dá como

entrada em uma casa de maior valor
R$100.000,00.

:.

..

EPASSOS
irn óve is

o
PRIMEIRO PASSO PARA,

NEGOCIO

47 3055 0073 - www.epassos.com.�r
Marina Frutuoso, 180 ;.. sala 40 . Centro· Jaragl:lá do Sul - Se

I' ,
I. ,
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CRECI 2468·J

REF354 - Barra do Rio Cerro.- Terreno _.

com uma casa de alvenaria contendo
4 qtos, 1 suíte, bwc, sala, cozinha,

área de serviço, rancho 9x20, 2 poços
'. artesianos. R$580.000,00.

REF338 - Amizade - Sobrado de

alvenaria com 1 suíte master,
4 qtos com sacada, sala de

estar cl lareira, 2 bwc, cozinha

mobiliada, piscina, área de festa,
garagem. R$780.000,OO

REF310 - Jaraguá Esquerdo -
.

Geminado com 1 suíte + 2 qtos,
sala estar f jantar, lavabo, bwc,.....

-

cozinha mobiliada, qaraqern,
área de festa, portão eletrônico.

R$210.000,00

� REF333 - Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, qto de empregada, sala /cozinha conjugadas,

área de festa, varal no terraço, garagem; toda
murada, Consulte-nos. •

..

REF353 - Barra do Rio Cerro -

Terreno com 3.984,60m2 na rua

principal com casa de alvenaria.
R$900.000,OO

REf.329 - Água Verde - Sobrado com 1 suíte + 3 qtos,
escritório, 3 bwc,copa/cozinha, sala cl barzinho, varanda,
lavanderia, área de festa, garagem para' 4 carros, (3�Om2

.

de área construída + edícula com 70m2) contendo cozinha,
sala, 1 suíte + 1 quarto, bwc. R$400.000,OO

REF352 - Terreno anexo a
Churrascaria Piraí com 652m2•

R$350.000,OO

REF309 - Jaraquã êsquerdo - Casa alvenaria c/ 1 suíte +

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$100.000,00

(apartamento ou casa).R$280.000,OO

REF350 - Vila Lalau - Sobrado de alvenaria
com 01 suíte + 3 qtos, escritório, bwt,
2 salas de estar, sala de jantar, cozinha'

mobiliada, área de festa com bwc, garagem
para 3 carros. R$540.000,00

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. cf.1 suíte + 3 quartos, bwc,
cozinha, sala, copa, área de serviço,

garagem para 4 carros. R$2.90.000,OO

REF3t5 - Nova Brasília - Casa de 2 pisos
corn.í suíte + 2 quartos, sala de estar e

jantar conjugada, bwc, dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com

. cozinha, dispensa; lavanderia, 1 quarto, 2
vagas de garagem'+ edícula com 35m2 com

bwc. R$300.000,OQ

Rei: 1166 - SANTA WZIA - Sobrado terreo: c
2 salas com., cozinha, chur, lavand., deposito.
bwc masculino e feminino. 1 o piso: apto c/ 2

qtos, bwc, sala e cozinha, terreno c/ 388,72m:
R$230.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• VILA LENZI Vende-se apartamento com 1 suíte, 1

quarto, sala dois ambientes, cozinha .mobillada,
. sacada com churrasqueira

.

R$- 149.000,00.
Aceito FGTS e financiamento.. Ir: 9104-8QOO
CRECI14482

·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.

rr: 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, c/
suite. 01 qto, sala estar, cozinha mob., sacada c/
churras, 01 garagem, piso com revestimento em

madeira. R Francisco Piermann, 279 - 3° andar
- Ed. Ilha dos Açores, local alto e seguro. 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$
.110.00Ó,00. Aceita financiamento bancário. Tr:
3370-6624

'CASAS
• JOÃO PESSOA Vende-se casa com 80 m2 com terreno

.

de esquina medindo aprox. 600 m-,: estrutura para
dois pisos, ótimo para área comercial. Tr: 3370-3441
ou 9992-1260 com Claudio.

·VILA LENZIVENDE-SE'Casa com 233 m2 e terrenode
1.819 m2, mais área de festa com piscina, garagem
para 4 carros, área verde,. com 1 suíte, 3 quartos, 2

banheiros, á 3 minutos do centro, R$ 370.000,00. Tr:

3275-4811479615-9970 ou 9245-7365.

• FIRENZE Vende-se casa nova 100 m2 com Terreno 364
m2. R$149.000,00. Tr: 8443-3633 ou 9918-9996

• VENDE-SE casa 2 dormitórios, excelente área para
festâs, garagem, condomínio fechado. Possibilidade

.CHÁCARAS
-

• RIO CERRO II - Vende-se chácara
com 50.000 m�; com 2 lagoas de

peixe, com escritura. 600 metros'
da SR 416. R$135.000,00.Tr:
3376-0726'.

• SANTA LUZIA vende-se
'

sitio

Região Grota Funda. Valor á
combinar. Tr: 8820-0066.

LOCAÇÕES

CASAS

de financiamento bancário. Aceito carro no negócio R$
... 155.000,00. Tr: (47) 9215-0199 (creci 11799)

• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria com 180
m2, e terreno medindo 1697 m2 no Bairro Corticeira
com escritura. R$ 140, 000,00, aceito imóvel de
menor valor na negociação ate R$ 70, 000.00 que
seja em Jaragua do Sul ou no centro de Guaramirim.
Aceito proposta. Tr: 8482-0042 com Pablo após as

14:00hs

• 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 terr-eno ou .

casa em Jaraguã 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

apãrtamento em Meia Praia. ltapema SC como parte
do negócio. Tr: 479929-1715 e 47 336&6715.

-

.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado, próximo da
praia, com 2 lotes de 250 m2 cada, desmembrados,
de esquina, com uma casa em cima, por imóvel em

Jaragua do Sul, preferencialmente apartamento. Tr:
99750380

'. VILA LENZI Vende-se meio lote com três casas na Rua:
Adão Noroski, 536. Aceito propostas.Ir: 8421-5923 ou

961&6303.

• COMPRA-SE Casa em Itajuba ou Barra Velha no valor
de R$70.000,pO a 90.000,00. Tr: 9168-7441.

·.ILHA DA FIGUEIRA Vende-se casa com escritório em

anexo em frente ao colégio Waldemar Séhmitz. 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$115.000,00
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, murada, lugar livre
de enchente e terreno com 1019 m2. Aceita imóvel na·

praia e Jaraguá do Sul, inclusive terrenos/carros R$
,
..

450.000,00tr: 3370-0283. Ou 9109-9085, '

• GEMINADOS ILHA DA FIGUEIRA Vende-se alugadas no

momento, ótimo para investidor. próximo estofados
"TIRONI" R$138.000.00. aceito carro como parte do

pagamento. Tr: 3370-3500 ou 9145-6290 .

• 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

• LOJA DE ROUPAS Vende-se ótima

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$14.500,00.
Tr: 9112-3947.

• RESTAURANTE vende-se, com

clientela formada, Rio da Luz. Tr:
3370-3599.

,
---

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

• PONTO COMERCIAL vende-se,
para mercado, ótima localidade.
com clientela formada. Tr: 3372-

1055 ou 8407-0190.

Tr: 9971-6956 com Giovana

·COMÉRCIO PESCADO vende-.
•

. se com 15 anos de clientela
; formada Tr: 99.88-6649:

• CONSULTÓRIo' ODONTOLÓGICO
GNATUS Vende-se ,completo,
com aparelho de raio X. valor
a combinar. Tr: 8802-3118 ou

3370-6338.

• USINAGEM Veride-se contendo

maquinário para usinagem
pronto para funcionar

Acompanha material, de
escritório como computadores
e carteira de clientes. Tr: 9993-
7632 (Adilson)

• PIZZA�IA 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

.. LOJA JEANS Vende-se no

Portal de Jaraguá do Sul, com

estoque•. móveis. e ponto no

valor R$ 45.000,OÓ vendo por
R$12.000,00 com clientela
formada. Tr:9129-2200 ou 8813-·

.

'

5166.

I
IMÓVEIS

Residencial Jardim·
das Bromélias

localizado no Boirro:·1ARRA DO RIO
CERRO. Ierrenescem 459m2( ruo com

osfolto( ligação de energia, telefonia e tv .

o cabo com coixos individuais
.

subterrõneos. Tratamento de esgoto e
.

todo infra-estruturo para construir.

Imóvel Localizado.
.no loteamento

Pradi I
k Casa com 2 Quartos, sala e

"üÍ
cozinha integrada, um bwc,

'1
área de serviça, garagem

-='::'I,"dl/III/OUPI!'!mnmll/lJ/fmmIIJIDflIJIHlJffl/ín!U"nJ:fJ/fif!/!IJ/fWlIJ/fllflJ!llJ/filIIIJII!I/!lfI/1I1

Imóvel Localizado no
.

- Loteamento Pradi I
Apartamento com 2 quartos, sala e.

c�zinha integrado, um bwc, órea de

serviço, garagem coberto e murado .

mflfim!I/IIp1!DflRlfI'�lIlmlJ/fn�fi_liliIlDIIlg'I!IIIIDllllflfI,I/IfJilflIHl�I/11/llIlôlJflmllll/R/IIII/JlJJI/IIIIIIII/IIUniuDII/II/lmtDlli_DII!.m/ll'�IIfJ/fllli�lmlllllJ1I11/lJlllfPmflRllfI//illII/IUlmlll/IIIJII//IIIJJif!/!I�liimm !

Casa em guaramirim
Casa nova em término 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: 50,00m2

Terreno com área de 10.005,00m2 \

localizado na Rod. BR 280 - KM 50 em'
Guaramirim.

Chácara com área de 117.475m2localizada
- no Garibaldi a 20km de Jaraguá do Sul.

Localizada a 20km do centro de .

Jaraguá, ·Garibaldi, Jaraguá do Sul Chá
cara Contendo casa, mata nativa e rio.

Residencial Cizeski Apartamento
Germinado com Dois quartos, sala,

cozinha, banheiro, Opção de financia
mento pelá minha casa minha vida.

Flesitlericial Jardim De Monet
Opções de apartamentos com 2 e 3

. dormitórios, sendo: 2 dormitórios:
R$109.000,00 .

, � • I , I u II i I

.

.
Para mais informações contate-nos! -
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REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suíte 'cf sacada
+ 2 dormít. +- sacada cf chur. +dernais

dependencías. R$164.000,00

3923 -'ÚLTIMAS
.

. UNIDADES!!
APARTAMENTOS De 2 E
3 DORMITÓRIOS COM
. SUITE! ACEITAMOS

VEícuLO CUMO
ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 4571 - ,Vila Lenzi - 1 suite + 5
dorm, 2 BWC, 3 vagas de garagem,

cozinha, sala de TV, sala de visita, sala
de jantar, lavanderia, area de festas.

R 380.000 O

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3
dorrn. com suite. Brinquedoteca, salao de festas

com" terraço condornlnlal,
"OtIMO PADRAO ". A CONSULTAR.

REF: 4551 - VILA NOVA - suite + 2 dormitórios com
sacada e churrasqueira. prontos para morar!!
R$220.000,00 .

í

-::I
I

cn
L!)
L!)
N

c...::>
UJ
ex::
c...::>

* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 06/08/2011

,
-

I· M O' B 1 L I A R l A

MANN
COMPRA • VENDE

,
�

Fone/Fax: (4,7) 3370-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

,

II

S
u ." -: ,·:'I"�,,, .: "r

•

�'I<.q• .:.t� '1:.. ,1�"I�lt .

'a" nt""a'R. "c" '''''./ it "

, i" '11 'a�,, _ '_ ".:,' ,.,; '�.. ---
'

REF: 3653-
Barra do rio

molha - 4 tipo
de apto: (2

dorm ou suite
+ tdorm),
medidores
individuais,
ampla area

de festa,
preparaçoes

para ar
condicionado

split,2
sacadas
Orna com

churrasqueira.
á.partir de

R$115.897,00

WI":I�II;�.�b;:llrA.11i1'ffffn9f�:
REF: 39215 - JOAO' PESSOA - 02 dorm

ou suíte + 01 dorm ou 03 dorm ou suíte
+ 02 dorm. ENTRADA DE R$2.000,00 +

PARCELAS POR MES.

REF: 120 - RAU - 2 dormitorlos. bwc social,
cozírna/a.servlço. sala jantar/estar, R$128.000,OO.

. Aceita financiamento

REF: 4152 - Vila Rau - 2 dorm, 1 BWC,
cozinha e sala de estar conjugada area de

serviço, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
garagem. R$ á consultar

REF: 3877 - Tres Rios do Sul - 3 dorm, 1
BWC, cozlnha, vaga de garagem e demais

,

de endênclas. R$166.000 00

REF: 4631-Tifa Martins, 1 suite + 1 dorm., 1 BWC, 1 vaga
garagem, sacada com churrasqueira ,e sacada na área 'de

servi o a Is 01 e 02 R 121.00000. ,

.imoveisemit;l,ragua.com.br'
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rei. 2418 Resid. Riviera, Bairro Vila Nova:
• 1 sufte com closet ;
• 2 dormHórios; .

• bwc social;
• sala de estar/jantar;
• cozinha;
• área de serviço;
• ampla sacada gourmel;

..

• 2 vagas de garagem com opção de vaga
extra.

Ref. 2381 - Bairro Vila Nova, c/ 1 suíte,
2 derm bwc social, sala de estar e

jantar, sacada cem'charrasqueira, área
de serviço, garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM GESSO NAS

SALAS, PISO U)MINADO EM MADEIRA
NOS DORMITaRiaS, PO�CELANATO
NAS SALAS, PREPARAÇAO PARA AR
SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL. A

Partir de R$185.000 00

«,
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta· Da 8h· 12h e 13h30 • 18h3tl

Sábados e feriados plantão..

rejane@atlantaimovels.çom
-

W\NW.atlantaimoveis.com

2 APARTAMENTOS LANÇAMENTO
POR ANDAR!

* Forro,em gessp no interior dos

apartamentos, preparação para ar..spIH.
e hidrômetro individual, Preparação para
aquecimento a gás.

Ref. 2384
Resid. Don

-

Michael, na

Vila Nova
c/01 sqíte
com closet,

mais 02
dormitórios

,sala de
jantarl estar,
bwc social,

cozinha, área.
de serviço,
e garagem.
A Partir de

R$160.000,00

Ref. 1616 Sobrado MOBILIADO no Jaraguá Esquerdo
cl Piso Térreo: suíte e/cleset, 2 dotmitórios, bwc,

.

dispensa, garagem p/2 carros, campo de futebol
com iluminação. Piso Intermediário: hall de entrada,

escritório, jardim de inverno com fonte. Piso Superior:
cozinha cl churrasqueira, sala de TV,.sala de jantar,

lavabo, área de festas cl churrasqueira, área de
servi O. R 450.000 00

ReI. 1643 Casa na Barra do Rio Cerrô cl 01 suíte +

02 quartos, sala de jartar, estar, cozinha, bwc social,
lavanderia, garagem pi 02 carros. Area de Festa com:

Churrasqueira, fogão a lenha, piscina. R$265.000,00..

• -

I

R'ef. 2426 Resid. Vale da Lua, no Amizade
c/ 02 quartos, bwç social, cczínna, sala de
estar/ jantar, sacada com churrasqueira,

01 vaga de garagem. A Partir de
•

R$133.000,00

.
Ref.. 1633 Casa no Jaraguá Esquerdo cl 02 .

quartos, sendo um deles cl close mobiliado,
bwc social mobiliado, escritório mobiliado, sala
de estarl jantar, cozínna mobiliada, lavanderia,

área tle festas, garagem fechada para 02 carros

R$290.000,00
'

ReI. 2339 Belle Vie Residence, no Centro cl com

3 suítes (1 master com closet e sacada, 2 demi
suítes), Ampla sala de jantare estar com sacada e

.

churrasqueira, cozinha, áreade serviço com estendal,
lavabo, garagem. A Partir de R$350.000,00
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Rua Barão do Rio Branco, 373

. Horário d. atendlm...to:

Segunda. Sexta .. Das Ih ·12h .'13h30· 18h3Cl
Sábado•• feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
\NWW.atlantafmoveis.com

VENDAS

Residencial Nova York
, ,

�ef.' 2442 Residencial
c/ 01' suíte mais 02

dormitórios, sala
de jantar/estar, bwc

social, cozinha, área

de serviço, sacada
com churrasqueira,

O 1 vaga de garagem.
R$191.000,OO
• Apto Frente

• Aceita Financiamento
Bancário.

. Financiamento

garantido

·CAIXA

I
1
I
I·

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

SULBRASIL
EN(:i(NHARiA

........<:

2

.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro l'
Início do Calçadão, próximo à Caixa.

. �

Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.com.br

\.
,
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Anuncie aqui!
.

2106��919

A.LBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

Ref 085 - Barra do Rio
.

Cerro - Casa de Alvenaria ;

c/153m2 - 3 qtos, bwc
.

social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edícula com área de

.

serviço, dispensa, bwc :

social, área de festa com •.
churrasqueira - Terreno

c/334m2.

Valor: CONSULTE-NOS!

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 - :

I�rr.�nºç!44ªm�.�R$.1ª�·ººº!QO .'

Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial c/ 55.000m2 - Frente para

a Rodovia Estadual WOlfgang Weege
(Entre a estofados Bell Art e a Nanete

Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Sutte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00
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-

cozinha e copa conjugadas, área de serviço. 01 bwc,
garagem pra até 03 carros. R$700,00
L - 1001 - Casa - Czemiewicz - Com 23 Surtes,
contendo 01 apto com 2 quartos, 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, cep. de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alarme
- R$5,500,00 '

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. Cone. Aprox, R$130,00
R$850,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, garagem.R$610.00 Não
tem condominio.
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suíte, 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 servico, dependência de empega
da, sacada com churrasqueira, garagem - R$l ,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 - Cond. Aprox R$180,00
L -2073 - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, sacada com churrasqueira, garagem - R$l ,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
cono. Aprox, R$80,00
L -2076 - Apartamento - Czerniewisk - Com 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem - R$500,00
L2077 - Apartamento - Centro - Com 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, 01 vaga de garagem - R$420,00
Oonc. Aprox, R$90,00
L2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 suite + 2
quartos, sala, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem -

R$900,00,
Cond.aprox R$100.00,
L3001 - Sala Comercial - Centro: Sala comercial com

aproximadamente 40 m� com bwc, R$500,OO
L3007 - Sala Comercial - Centro - Area 813m2 tem 09
vagas de garagem,
L3011 - Sala Comercial - Centro - Com 41 m2 com
bwc, R$500,00
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$670,00
L3018 - Sala Comercial - Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$670,OO.

.

,

L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$800,OO .� J ,'..

..�

L3020 - Sala Comercial - João Pessoa - Com 21 Orn2,
estacionamento na frente, R$'2,OOO,ÓO' '.

'

L3021 - Sala Comercial - Centro - Com 50m2
R$460,OO ,-

-

L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 1.00m2. 02
owe. R$3,200,00 '

.

"'
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2,
R$2,OOO,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,OO
L3030 - Sala Comercial - Cenlro - Com 38 m2
R$440,OO
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3
bwc's, área de festa com churrasqueira, estacionamen
to privativo, 230m? R$2 900,00
L3032 - Sala Comercial - Centro - Com dois andares
área total construida 370m2, estacionamento amplo e

privativo 10 piso com dois banheiros e uma área para
cozinha, 2u piso com um banheiro, R$4,500,OO
L -3034 - Sala comercial - Centro - Com 50 m2 -

R$450,OO,
L -3036 - Sala comercial - Centro - R$550,00
L4003 - Galpão - Barra .Rio Molha c Com 520m? - com

recepção, eséíitório, 04 bwc, pátió bem grande 2500m,
murado, R$4,5QO,OO ,

L40.D4 - Galpâo - Nova Brasília - Com 300m2, amplo
estacionamento, R$2,200,OO
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2 R$3.800,00
L 4007 - Galpão - Czerniewicz - Com aproximadamente
1,600m3, R$6,660,OO
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (3500m2
área construida)Medindo 4,500 m3 área total.
L - 4009 Galpão - Guaramirim- Com 1,125 m2 - preço
sob consulta
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8EIY 915&-1700 I� 9156-6677

morada
brasilIMOBILIÁRIA

REF· 649- GUARAMIRIM· APTO· 02 DORM·
R$145.000,00

.,.,,-� ,.., ... .,.. .. ,""'"

REF· 700- BARRA DO SUL· CASA E
MADEIRA· 03 DORM. R$75.000,00 REF· 690- AMIZADE· CASA ALV· 02

DORM. R$170.000,()O
REF· 676- BARRA DO RIO CERRO· CASA

ALV· 03 DORM. R$180.000,oo "

DESTAQUES ESPE�IAISI

REF· 663- AMIZADE· CASA ALV· 01
SUíTE, 02 DORM. R$398.000,OO

REF- 406 - ED. MONT BLANC-

APARTAMENTO DE FRENTE

COM 01 suíte, 02 DORM,
.

LAVABO, 02 GARAGENS.REF- 547-JARAGUA ESQUERDO.SOBRADO
DE ALV - 01 SUíTE MASTER, 02 SUíTES.

R$890.000,00
REF- 420- AMIZADE· CASA ALV- 01

SUíTE, 02. DORM. R$290.000,00

POR R$420.000,oo.

INCORPORAÇÃO. R.9-18.442.

REF- 633- VILA LALAU- SOBRADO DE
ALV- 01 SUíTE C/SACADA, 02 DORM.

R$430.000,00

REF- 562- SÃO LUIZ· CASA AlV
MOBILIADA· 01 SUíTE, 02 DORM.

R$290.000,00

APARTAMENTO

REF- 182- APARTAMENTO SAN
TROPEZ DE R$880.00 POR

R$740.00.

Apto C/Ol Suite + 2 Oorrn.

R$1.100.00
CASA .

REF- 68· CENTRO- CASA ALV·
01 DORM. SALA, COZo BWC.
R$380,00., Ref- 023 - Vila Nova Ed. Jaqueline

,
- Apto C/02 Dorm. R$650,00

Ref- 023 - Vila Nova- Ed.
� Jaqueline - Apto C/ 03 Dorm.
o R$750.00

Ref- 179· Jaraguá Esquerdo- Casa
Geminada- C/ 01 Suíte, 02 Dorrn.
R$1.100,00

SALA COMERCIAL
Ref- 181- Centro- Sala
Comercial-B Com 100
M2.R$1.500.00
Ref- 172· Centro- Rua Angelo

, > Schiochete- Sala Comercial- 188
.. ;.�L�*,".'

.

Ref-137- Vila Nova Res. Zimbros
I

_ Apto C/Ol Suíte+ 02 Dorm,.
R$1.100,00

,6;

--'� .,

1

REF - 686-

NOVOS RUA
.

PAVIMENTADA.

�. R$1:tO.OOO�OO ,

M'. 11$2.800,00
Ref- 150· Ilha Da Figueira·
Sala Comercial- C/ 180 M�.
R$3.500,00
Ref- 127- Baependi- Rua
Bernardo Dorbusch- Casa
Comercial- COm'02 Dorm, Sala,
Coz.. R$1.800,00 ,.

Ref- 101- Centro- Ed. Ruth Braun
Sala Comercial Com 54 M2.
R$990.00

REF- 049- CENTRO- RUA MAL.
DEODORO DA FONSECA- PRÉDIO
HC - SALA COMERCIAi. COM
100M2. R$1.800,OO

GALPÃO
Ref- Guaramirim- Gatpâo Com
Mezanino Cí 350M2. R$3.200.00
Ao Lado C/330M2 Sem
Mezanino R$3.000.00
Ref- 180· Vieiras- Galpão Com
820,12M2 R$5.400,OO
Ref- 183- Br 280· Galpão C/
1.125M2.

TERRENO
Ref· 145- Jaraguá Esquerdo
Terreno De Esquina C/ 800 M2.
850,00
Ref- 182· Centro- Terreno C/
500M2. R$900,00.
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Rua Gullbetme Dancker,161- Sala 05 • Centro . \1···Esquina com a Rua Marina Frutuoso i'
CEP 89251460 • Jaraguá do sul-se

II.:.:�www J iva n·a i-move·fs.t o m. b r .

tvana@ivanaimoveís.com.br
i

li'
Ofertas vólidas oté: 16deAgosiode1Ôll !

.

ReI: 2099 - ApIo no 1Iqimi. 'krde, Res. Nomu mm,2
DomàíIiJs,BVK. ClIzinho,Area de�,SGo Estar/Jantar, Samdo

mm CIumsqueiu,l Vogo degamgemMo priYaIim 69,33m2. Pre(o
RSll1.900,oo. (m enIroda) �sob mahiruIu n.030.476

Ret. 2110 -Aplo no. Cenn- �.lIl1lio - Contendo: suite
(OIIJ OOset, 02 demi-sultes,lovabo, estorflanlor, socada cam

murrosqueira,tubulosão poro óguo quente, medidor indivi,duol
de águo, tubulasão pora split. Prédio mm 02 elevadores. Areo

piwdiva:121,00m2 mais 01 ou 02 vagos de garagem. Valor: a

cansukar. inrorpor�o sob matricula 0.0 26.047

ReI. 1123 - Bairro Rou - (aso alvenaria - contendo: 01 suíte, 02

dormitórios, bwc soriol, solo estur, cozinho,lovonderio, tubulação
poro águo quente. Área terreno: 420,OOm2. Áreo aproximado do

coso: 106,00m2 . valor: 215.000,00

Re[ 2105 - BoilTo Amizade - Res. Quebec.-�mni 02' ,

dormiIórios, bwc �aI, solo esIor mín Socado e murrasqueira; cozinho, ..

área serYÍ9l, garagem. Fto laminado nos dorrn., mosso corrida e

roda leioem gesso. ApartomenIos mm área privaIiYo de 70,115m2 a

74,02m2.11ICOIJlOI1IÇÕO sob matrírula n.063507. Valor: RS 135.400,00.

Ref. 1122 - Bairro São luis - Sobrodo- 01 vago garagem, 02 solas, 03

dormitórios, blYC social, sala estar, cozinho com móveis,lavanderia,
despensa, áreo festas com churrasqueira, Área da casa: 242,OOm2 -

órea do lerreno: 3S0,OOm2. Valor: RS270.000,OO

..• .•.• uu.. v
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ReI. 1120 - Bairro Vila Nova - Sobrado contendo: 1.0 Pavimento: solo �
�
t
��

[
r
ii
$

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dona Verginia com,
1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinho, solo estorl

jantar, socado com churrasqueira, Árep de serviço, 1
Vago Garagem. Valor R$190.000,OO. Area privativo:

88,OOm2. Incorporaçõo sob matrícula n.o 64.049

estar/iantar, lavabo, sala Iv, escritório, cozinha, bwc social,lavanderia,
órea festas com churrasqueira, piscina, garagem para 02 carros. 2,0

Pavimento: 01 suíte móster com sacada, 03 dormitórios sendo 01

com sacada, bwc social. mezanino com sacada. Área casa: 3S0,OOm2
Terreno área: 704,00m2. Valor: RS7S0.000,OO,

Ref. 1108- Bairro Rau - Sobrodo- conlendo: 01 suíle com hidra, 02

dormitórios, bwc social, sala estar/iontar, cozinha, lavabo, área de serviço,
churrasqueira. Fica moveis dos bwcs e lavabo, Órea da casa: 143,OOm2,

órea do terreno: 162,OOm2. Valor: RS 245.000,00,

3 DORMITÓRIOS, sendo 91
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
,

arcondicíonado (sistema,
split), TV, telefone. internet
e poltoes: eletrônicos;

• Sàla de. estar, jantar e

cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fítness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

-_

����flt$�Hí.tf.i�'f.�Íi�Pff.;i;.�,
Eng", Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto

,jil'��Mt�{#.àK�AA1\.�li:\W..\'#.��ç;q�iJii#:1,;�4J(�
Solon Carlos Schrauth

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J
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Ref.463.1 -

Apartamento no

Centro com I .

Sufú{ + I quarto,'
sala de estar,
sala de jantar,
cozinha, bwc,

área de serviço,
sacada com

churrasqueira
e garagem.

R$230.000,OO.
Ref. 506. I - Apartamento no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,00.

544.1 -

Apartamento
no Baependi

com I Suíte +

2 quartos, sala
de estar, sala de
jantar, cozinha,
lavanderia, bwc,

sacada com

churrasqueira
e garagem.

R$280.000,OO.

Ref. 197.1 - Casa no Centro com 4 quartos,
sala, cozinha, copa. bwc, lavanderia, dispensa,

churrasqueira e garagem. R$320.000,OO.

Ref.537.1 -

Apartamento
na Vila lalau
com I suíte
+ I quarto,

sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, 1 vaga
de garagem.

R$160.000,OO.

Casa com I
Suíte Master
+ I Suíte +

2 quartos,'
escritório, 2

"

saias" copa,
""

cozinha,
lavanderia,

, área de.festas.
e garagem

para 4 carros.

R$620.000,OO.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimov�is.com.br

293.1 - Excelente Casa Comercial no

Centro.Valor sob consulta.

Ref. 558.1 -

Apartamento
no Baependi
com I Suíte
Master + 3

quartos, Sala
de Jantar, Sala
de Estar e Tv,
Cozinha, área

. d""';: .�. '. '�..
.

,'i' ';,��
.

e-·s·erVlço�-,· �·-,,��L

depósito,
.

Sacada e

2 vagas de

Garagem.
R$235.000,OO.

Ref. 562.1. - Casa no Baependi com 3

quartos, sala, cozinha, 2 bwc, lavanderia,
churrasqueira e garagem. R$300.000,OO.
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Bairro João Pessoa
• totes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.

�.. "" ._.MLmãe 54.965. �._. _ .�, __ "'_".," _

•

vs ,'p"a·�·.i·�:!ll$;:;o.a:d!O��:O '0Jh'.';':';_. -;s
. .' ·1\ �UUi... '"" ""11�"-:o-. i';<".:o;>"

".... � �;.';'l.f!.:- - ,;.�.�A-" -, .� -

·�f�..o�· • 'l���J< :���� :._>§."T.......�
'", - l"

,"

-f.� ':.�;f" "\_� r-

'.: '���._:_.,:--
•

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, financiável·pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
A partir de R$ 80.000,00

.� Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
. ",'

. Reg. Imóveis MI 9.205 .

.

� .

A partir de R$ 55.000,00

t,�
\�",.j� •

. ·';Bairro Barra do Rio Cerro
. -li
�.:_��, . Lotes com aprox. 350m2

�- Ruas asfaltadas
�

.

Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis .

. MI mãe 31.497
A partir de R$ 8'0.000,00 .

t!� .:'1

.
tot Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,

rua com asfalto - Reg. lrnóveis M150.9ô6
A partir 'de R$ 120.000,OO�;-,': :.,' "

.

_

�...,�.,'�' k{. .: :.

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

. ','
,.- :c.:',:.:}f' .�"., '7i,(',"" . .':t :': -� --

. :,.,':.:::�
.

··""t�., " I

.. ".� "'CÔRRESPoHD�NTÊ
}t'M O B I L I A

..

R I, �.� (4:7'1�3375.0505 � -?�JI��:�A'
,RESENÇ. 9153-1112/9135-4977 II

Área de 5.665m2 (5Ó� '.
'

__"t-.:..
. �

;I x 113,50m), R. Roberto
. r '�""\i." . :41!

� - Seidel. Contend? casa

� de alvenaria. Area

cc comercial, excelente

� localização.
=» CorupájSC.

� Possibilidade de venda

«i}� também em duas

_·e:' . partes distintas.
'�": •...:,

casa.

�, .

CI'l;kari� 75': m', 3 lag<,as' e ;iré,� <;:1 pomar eh' "7000. (O-� d d
Casa madeira aBbg�'p -I- rancho .. 1 nasa de atv.

tacara v. m ,J � v esmata a, com

nova 140m' c! 3 \Iarallens (obra não concluida) casa, a 4 Km do centro. Corupá - se.

Sc:hroed..riSC. RS �25.000,OO .

. ,
' -I' ";f'

:?��I

cn

i
w.
D:
Qt!
w "

...
Terreno 6.300m<, cf casa. Terreno 10.000m', BR-280. JaraglJ8 Terreno c! 316,89m'. Loteamento

Corupá/St). RS 67.000.00. do Sul í se. R$ 66.000,00. Pradi 1- Jguá do Sul í se.
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Cód. 2025 João Pessoa - Edif.
- Entr. 20 mil +fin,Ap 2 quartos,
sala! copa, cozinha. lavanderia.

bwc. churrasqueira sacada

ara em R$125 mil

Cód. 1105 Schore er - (Prox.
Marisol) Vila Sossego - Casa

madeira, 2 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem, - terreno

20 x 31:; 620,OOm2 - R$ 89mil

Cód,1100 - Vila Lenzl- suíle
2 qtos, bwc, saia, cozinha, 51 N,

estar, churrasqueira lavanderia,
piscina, garagem.
; Financiável CEF

R$ 400 mil
�---- -----��--

Cód 4005 Rio Cerro II

22000m2, casa c\200m2 semi
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut. etc.

R$230 mil

��§'.t.
....

'��l ,,�ti:_"f�
',- �;,;:�.:�;Ifh-

.. TERRENO ii Cf,ntr'
v

R$ 65.000�OO
j CASA NOVA EM

'.SCHROEDER'
R$ 120.000,00"

C6d.�1I48 Get)lro �ua: Prôdópio
Gom�:'tis� de esquina - com 4

quart95', sala, sala Iv, copa. cO�lnha,
lavande.ria e garagem. lerrréno 530

m2, Valor·do imóvel R$ 850 mil

9.' - Apartamento 2 quartos,
. ii

. copa. cozinha, lavanderia,
bwc,cliurrasqueira sacada garagem

R$130 mil

CM 2017 - Ceoiro - Apartamento 3 �
quartos. salal copa. cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor"
R$165 mil

'

Cód.2018Três Rios do Sul·
Apartamento 2 quartos, sala!

copa, cozinha. lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$ 125 mil eleser...

f.'
�

'li'

,

. """Iir" ""�"�:li
� '"� ..

�.

�,,.!ij'!f!i."'!ffi;�11!R{fj
, ,�,

" '.,""'�i$..Íi'i,'c "". \ r
"- � y?,,.

Valor
430mir
450mil
850mil
350mil
100mil
155mii

Casas Bairro ÁreaITerreno' Construção'
1002 Baependi 300m' 350m'

Cód.1105. Vila Lenzi _ Casa Cód.1049 - Nova Brasüa- 2 1046 SFSíltaguaçu 600m' 600m'3pav.
suítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, 1048 Centro 532m' 150m'

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, , 1065 Vila Nova (2casas) 1500m'
cozinha, despensa, lavanderia sala tv. s estar, churrasq,aq solar,

1066 Praia Barrado Sul aprox.90m'
varanda, garagem. churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil

1075 Chico de Paulo 430m2 120m'

jardim· RS 185 mil Apartamentos Local

PROJETOS E CONSTRUÇOES
2002 SFS/Ubatuba 1 quadrado mar 70m'íSuite+2q

, .. .
2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com eqUipe de arqUitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Pr6ix. Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os Terrenos Área
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach} 3.000m'+i- 650mil

enquanto isso você desfruta 05 sabores da vida até a entrega das chaves.' 3051 GuaramirimBR2802.450m' 3aluguéis 500mil
.

FINANCIAMOS PELO SISTEMA .

3054 João Pessoa 916,OOm' 180niil

($..f..!:!lmi.!'!b.ª.ÇA,$A .. m.inb.ª .. Y..!D..AI. .�. ���aras SFS/Ribeíra 172.0oom' 250mil

..".� Estndutaís AI1
•

4005 Rio Cerro li 22.000m' 220.mil
-

4006 Mass./RibGustavo201.000m' 180mil
�Wt4íUn__ 4007 São Bonifácio' 242.000m' *(Prox.Palhoça) 150mil
, '. ,; -r " , ," ,

Aluguel. Centro- Casa 3quartos+camaemb.+annário R$150,OO
�----------------------------------�

115mili
125mil
125.mil

I
1. ' I

I

I
I
I

.,_
I
1
I
I
I

I
I

.\ I
1

. �

n negócio!

, "
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Op(».rtunidªde� "�pto aprox: 129'- ,j�m2_
, $," OZêrniewicI '

'.

'

r

(" # � .,./'

I
I

� ��'rreno 333,50m2 • Amizade
I,

,

'1A,50m2 x 23,OOm2 I
, linda vista da cidade, I'
Ito livre de 'alagamento e desmoronamento.1 '

Escriturado, financiável. i
R$ 79.000,00. i

I

I
I

S66rado cl 2 apto -f 1 kitinete -Baependí
Imóvel para moradia ou locação. Excelente

opção de investimento, R$ 280.000,00 ,.

--",�����
, --.���,

��'ÉXCELENmoPÇÕES EM APTOS
PARA LOCAÇÃO!

- Apto NOVO suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, banheiro, lavanderia

sacada com churrasqueira e garagem, Vila Nova. R$ 850,00 + condomínio.

-

-' .', .....

• Terreno 345,OOm2 • Estrada Nova
12,OOm2 x 28,75m2

Loteamento Jardim Campos verdes.
, 'Escriturado. flnanclável.

.
'>�: ;<R$ 58.000,00

. . ...

- Apto NOVO suite + 2 quartos. sala estar/jantar. cozinha, banheiro. lavanderia.
sacada com churrasqueira, garagem, 100m2 de área privativa,

Baependi. R$ 800,00 + condomínio.
Apto 1 suíte + 2 quartoa.sata 'estar/jant�r, cozinha, banheiro, '

lavanderia, sacada com churrasqueira e garagem..
Ficam os móveis da cozinha e banheiro. Sol da manhã.'> .,.

_ Apto suíte + 1 quarto, sala de estar/jantar, cozinha e banheiro mobiliados,
lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem. Prédio com elevador.

Vila Nova. R$ 700,00 + condomínio.
'

Acabamento em massa corrida, piso laminado e porcelanato, gesso.
- Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos, sala estar e jantar, lavanderia.

ampla sacada com churrasqueira, garagem. Cozinha e banheiro mobiliados.

Prédio com elevador. Vila Nova. R$1.000,OO + RS 100,00 condomínio,Escriturado, financiável.
- Terreno 150m2• Baependi

Terreno alto, com linda vista da cidade,
Próx. a Trapp, menos de 1 km do Centro,

Escriturado, financiável.
R$ 180.000,00R$190.000,OO - Galpão com 180m2, escritório e banheiro + casa 2 quartos,

Loteam nto Div'nó li Ilha da F' uelra
�.., �� ,�.,. ... �,,� � .. � .... �... ..\�� ...... \ �,\�\_..,.�" n' "Mo - ... ,,".," ... -� ,_,_ """-,, t.!" " ;.j,,, ,. _ .. , ..... - ... '" � .. - ...

Facilitamos seu Financiamento Bancário Rua Domingos Rodrigues da Nova,

- Res. Clarice Koch; suíte. + 1 quarto, cozinha

mob., sacada ci churrasqueira. 1 garagem.
CENTRO - valor R$ SOO,OO + R$160,OO cond .

• Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada c

churrasqueira, 1 ,garagem. Bairro Vila Lalau -

valor RS S90,00 + cond.

o Bes. Saint German· cí 2 quartos, 1 garagem.
Bairro Vila Ialau - valor R$700,OO + R$60,OO
cond.

"

,

• Ed. Tereziríha- c/2 quartos, sacada, 1 garagem.
Bairro Vila taau - valor R$65�,OO incluso gás e

• Res. Waldemiro 8artel- c/ suite + 2 quartos,
sacada c! churrasqueira, 1 garagem, Bairro

Baependi - valor R$750,OO + R$60,OO cond.

-aes. Amaryllis- cl 3 quartos. 1 garagem. Bairro

Vila Nova - valor R$850,OO + R$150,OO cond.

• Ed. Platanus- Cf 2 quartos, cozinha rnob. 1

garagem, Centro � valor R$650,OO + R$100,OO
cond.

-

o Ed. Pedra Rubi- cf 2 quartos, sacada c

churrasqueira, 1 garagem, Centro
J

- valor

R$700,OO + RSSO,OO cond.

• Res. Lílium· c/1 quarto, 1 garagem, Bairro Vila

talau - valor R$480,OO + R$50,OO cond.
'

- Casa Comercial - Rua João Picolli Centro -

valor RS3.000,OO
- Sala Comercíal- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila

Lalau - valor RS800,OO + R$60,OO cond.
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[

1MB 104 Apto - Czerniewicz • suíte, mais 2 quartos,
sacada com churrasqueira, demais dependências,

área útil de 110,OOm2. R$175.000,OO

v

1MB 110 Casa Jaraguá 99 - 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem, lavanderia área de 90,OOm2 R$

120.000,00

3376·5050
------------_._ ....-----------_.._-----------------------

P'//C7im·f'tiJí�·: A�{CJlr·(d,� 1,1,2,6, •.52,6.3 • Gle'�I"'Cl!lnle 1.1'2'7.,2:3"16

R. Feliciano Bortolini, 1161 .. Barra do Rio Cerro
Locação .. contato@imobiliariareal.net

·IMB 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 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 48 - Flet - Duplex - suíte com banheira, cozinha,
garagem, lavabo, sala, R$ 130.000,00

1MB 102· Apto na Planta - Rio Molha, a partir de
68,00m2, útil, com 2 dormitórios sacada com

churrasqueira, R$ 115.000,00.

1MB 45 - Apto - Barra - suíte, mais 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, sacada/churrasqueira,

garagem, (gesso rebaixado e porcelanato) área útil
de 87,50m2

1MB 78 - Cassa - Barra - 3 quartos" sala, cozinha,
banheiro, demais dependências, área útil de

114,00m2 R$195.000,OO

=====Corretores de Imóveis \'VWWaschellercorretordei .br

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.

.. .... ···· ..

··1
I
I
I
I

.��
i
i
I

VILA NOVA·
Residencial Grand
Llfe • Prédio com

elevador - Apto nO
503 - Sala
estar/jantar, coznna,
lavanderia, suite + 2
quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaÇla de garagem.
Apto. com laminado
de madeira.
porceiato e

rebaixado em gesso,
R$255,OOO,OO.
Entrega em

fevereiro 2011

AMIZADE .,

lOTEAMENTO
MUNIQUE *

"RESIDENCIAL
FLOR 00 CAMPO"
Apartamentos com

02 dormitórios, 1
bwc, sala, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de

garagem,
R$130.000,00.

NOVA'
BRASíliA *

"RESIDENCIAL'
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de
garagem.
R$180.000,oo. 1,'

:' "

,," ..' fi' . '. _ __ " "._,,,'
'" -;:

UJ�""I..< .....__............_..-v..iJ�_._._....._,_ ••• _ ......... _l<.:".:.. ...... _._. ._.�..... _ ...... Ui ••• _ ...

Apartamento - Residencial Apollo - bairro Amizade -

R$ 130.000,00 - Loteamento Munique 2 dormitórios, 1

banheiro, ambiente para duas salas, sacada com

churrasqueira, cozinha, lavanderia, 1 vaga de garagem,
Área: 62,89m2. Entrega prevista para agosto/2011,

CASA - bairro Três Rios do Sul - R$ 215.000,00 Casa com

101,92 m2, terreno com 337,09m2, no Loteamento Beira Rio.

Suíte. 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha. lavanderia,
garagem, churrasqueira, muro e cerca de alumínio,

TERRENOS
• Atrás da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE
LYON. R$95.000,OO - AMIZADE

JARAGuÁ ESQUERDO· Casa com suite mais 03 dormitórios, owc social.
sala de ianiar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Ci1urrasqLJeíra. lavabo e

garagem nos nmcos. Metragem da casa: 193,OOm2 Metragem do terreno:
409.50rn2 - R$450.000,OO.

• Loteamento Dona Marta - •

R$60.000 - NEREU RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,Pl�Dtã:â;�i'Z:9��§�'�:i50�./",_
."

....;

E\47 9639�1500

o�j§le@�Ha't�i m ô�;i;ria ria.com. br i m o b i rrá r ia ���51
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47 3373-3404
47 3373-0066

ifli/,,;'
www.imobiliarlaws.com.br vendas@lmobillàiiaws.com.br • vendas1 @imoblllarlaws.com.br

Rua Norberto Silveira Jun,�r 233 - Centro - Guaramirim
v

Terrenos
• Ref 4375 Amizade/Guaramirim Terreno

360,00m2 R$75.000,00
• Ref 325 Amizade! Guaramirim Lote com

área de 445,04tn2 R$70.000,OO
• Ref258 Ponta Comprida/Guaramirim Terreno

de aCrrozeira 20.000m2 R$160.000,00
• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno

com 189.780,OOm2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade! Guaramirim Terreno com

área de 4888,00tn2 R$65.000,00
• 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

R$58.000,00

.'�
I
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Entrega para Março/2013
• Apartamentos com 58m2 e 62m2

• 2 Quartos

, • BWC Social

• Cozinha e Sala de estar
conjugada

• Área de Serviço
• Sacada com

churrasqueira

•
-

Área de Festas

• Estacionamento
coberto

,
Minha Casa
Minha Vida

Vendas e incorporações:
47 3370-2507 e 9199-0770
miotetto@miotetto.com.br

.

www.miotetto.com.br

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul - se

LOCAÇÃO
00333.004 - Apartamento Cf 02. Qvartos Rua: 266, 30 - Apto-02
Bairro: Água Verde Valor: RS 600,00 Sí Cond,

00174.002 - Apartamento CI 01 Quarto Ed. Pinheiros - Apto 108
Rua: Silvino Stinghen, 157 Bairro: Centro Valor: RS 450.00 +

Cond. + lptu

00198.006· Apartamento Cf 03 Quartos Ed. Dona Alzira ... Aoto
101 Rua: Leopo'do Manhke, 85 Bairro: Centro Valor: R$ 600,00 +

. ,Cond.
-

-

\ � "...

r'
, -

00198.005 - Apartamento Cf 03 Quartos Rua: Leopoldo Manhke,
85 Bairro: Centro valor: RS 600.00 + COf,1d

-,

. '..'

_

00465.002 - Apartamento.Ci 01 Suite + 01 Quarto Saint Iropez
Residence - Apto 1002 Rua: Expedicionário Cabo Harry Hadlich,
474 Bairro: Centro Valor: RS 1000,00 + cone. + Iptu

00200.003- Apartamento Ci 01 Quarlos Rua: Guilherme Hass,
215 Bairro: Jaragua Esquerdo Valor R$: 400.00

00468,004- Kitinet Cf 01 Quarto Rua; Angelo Benetta,
Bairro: Ilha Da Figueira Valor: RS 400,00 + Taxa De Lixo

00081.001 - Sala Comerciai PI Consultório Centro Odontológico -

Sala 303 Rua: Guilherme Weege. 50
Bairro: Centro Vaiar: RS 650.00 Cf Comi. Cada

00192.051 - Sala Comerciai - 5m2 Cf Bwc Centre Comercial
Harnack - Sala 04 Rua: Marechal Horiano Peixoto, 59
Bairro: Centro Valor: RS 500,00

00217.005 - Sala Comercial- 40m:' Estacionamento Nos fundos
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 566 Bairro: Centro

/,

00151.002 - Sala Comercial - 70m7.c! Bwc Rua: Manoe! Franoisco
Da Costa, 4361 - Sala 03 Bairro: João Pessoa
Valor: R$ 1.500,00

----- _\, -. - ..."'
... '''''./

)
)
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o Edíficio:
-04 Pavimentos
-Infraestrutura para ar-conécíonado tip1> f\split"
-Vidros Temperados. > .'

-Área de lazerna cobertura com espaço Bourmet e Ierraçn
.1 "', ,.

\
,i;

. �"\" ,:,�;,/> '
.

. O'Apartamento:
. ·02 Dormitórios
·BWC ,sociâl
-Sálada Estar.e Jantar
-Cozinha e Área de· Serviço i'

.

-Sacada com churrasqueira
'Massa Corrida
. TubUlação de espera para Antena parabólica
ou coletiva

-Acabamento em Granito
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Veia mais ofertas desta
imobiliária nas páginas 4, 5 e 8.
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o Residencial o Apartamento
Três torres com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteíro eletrônko

(entrai de gás
Salão de festas mobiliado e decorado

Brinquedoteca
Playground
Piscina

Espaço Fitness

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Sensores de presença

2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha

Sacada com churrasqueira
Bwc social

Área de serviço
Vaga de estacionamento

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

realsec

-,

LO
("')
N

Ü
W
o:::
o

Berta
-,ii'

Q

Barraôul
A imobiliária da Barra

....

co:..
...
cc

www.parcimove s.com.brH. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

cei
C'I)
cn
'<:t'

(.)
W
a:
(.)

-

(.)
w
a:
(.)

RENATO .JR

PIAZERA
GIRASSOL

IMÓVEIS

CORRETOR DE
, ,

IMOVEIS;
-;

,

---,-------------

/./.
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Ref. 1020 - Casa geminada com 79,00m2,02 Quartos
e demais denpendências,01 vada de garagem. valor da
H$135.000,00 ou 50% de entrada e o saldo em até 60

meses. Direto com a construtora
"

,

**LANCAMENTO**
Apartamento com 58,92m2, 02' quartos, bwc social, cozinha e sala

de estar conjugada, área de serviço, sacada com churrasqueira,
01 vaga de garagem coberta de estacionamento, área de Festas,

Medidor individual de água, gás e energia elétrica, ótima localização
tranqüila e privilegiada. Valor R$112.350,OO Forma de pagamento:

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 porflnanciarnenío bancário
Ref. - 2011 - Proximidade: lateral rua

dos imigrantes prox.UnérD

Ref.3007 - Sobrado com 350m2 no�condomínio Azaléias. 01
suíte master, 02 quartos, 01 banheiro, mezanino, sala com

lareira, dependência de empregada com banheiro, cozinha,
lavanderta, área de festacom churrasqueira,garagem.Terreno

com 1000,00m2.Valor Negociável Valor R$750.000,00

Edifício Magnólia - Ref. 2005 - Apartamento
com 70,09m2, 02 dormitórios sendo 01 sufte,

01 banheiro, sala, cozinha mobiliada, lavanderia
mobiliada, sacada s/churrasqueira, box para

armário - 01 vaga de garagem - 3° andar.Próximo
ao Restaurante Madalena. Valor R$190.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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Ref. 1010 - Centro - Ed. Amaranthus - Apto
amplo si suíte máster + 2 quartos, 4 banheiros,
ampla sacada com churrasqueira. Completa área
social e de lazer no prédio. Consulte-nos.

,;,

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

��em, 3 vagas garagem. Consu�e-nos.

1005 - Vila Lalau - Edif. Lilium - Apto cf 2

quartos, banheiro, garagem. R$115.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 1045 - Czerniewcz - Saint Sebas
tian - Flat mobiliado cf suite, Hidro
massagem, 2 banheiros, Garagem.
R$140.000,00.
�-"._---------

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia - Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,'
lavanderia e garagem. R$115.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

I,.,..�,_.•_--------

Ref. 1061 - Baependi - Resid. Reinaldo Bartel
- Apto semi-mobiliado cf su�e + 2 quartos, 2

banheiros, 1 garagem. R$148.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica
- Apto de 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia e ga
ragem. R$11 0.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 1056 - Baependi - Ed.lpanema -

apto cf suíte +: 2 quartos, 2 banheiros,
1 garagem. R$193.000,00.

Ref. 1036 - Czerniewicz - Ed. D'�ália
- Apto com suíte + 2 quartos, 2 ban
heiros, sala, cozinha, lavanderia, sacada, .

garagem. R$164.000,OO. Aceita financia
mento bancário.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el-'
evadores, captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$195.51 0,00,
Aceita financiamento

bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 008 - Centro - Sobrado cf suíte + 3

quartos, 3 banheiros, 2 garagens, chur

rasqueira, móveis na cozinha. R$548.000,00

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com suíte + 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. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado cf
suíte cf closet + 2 quartos, 4 banheiros,
churrasqueira, 2 garagens. R$350.000,00.

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. 0.12 - Tifa
Martins - casa

cf 4 quartos,
2 banheiros,
dividida em

duas moradias

separadas.
R$120.000,00.Ref. 041 - Nova Brasãa - Casa com suíte + 2 quar

tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha,
churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
R$450.000,OO. Acena financiamento bancárto.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa cf 2 quar
tos, 2 banheiros, 4 vagas garagens, chur

rasqueira. R$118.000,00.

�'!fí!O�',l/,I�i�I'iiH;íí!j'i,';�"';"':J;.\�I#!i,Ifj!flI�-#llf!Ii!if"�,'I!o/�I!:íff!i�f!T�W!'P�'!fiiWIIII�Nl/i1l!!!lflliml!!lffilliJ,!ff!II!iII!l!h'WI�m '!li.�f,��.-�IÍiIMff,:WI/IiIJíI!!!I!IIJ%I�7ij,��'Iii!!Mf!!IIIiJI';f,f{l.lIfHll!llfi!�:,IW!f!lílif1!i!I'ii!�I.i�!ffJl:l�fh!hIIll',WI1}#lI,,11 'lI!!!nl!�" ;';II)"lffi!;;kWl';f@/Jr.I,I:"H'f!:I;!,iXI:III;Hllji�r/,m�rml�M,7!!/;i!P#:I.'fi(H!Hi�1 \"""$�!r�l"" Will"rlfi!m;'lfHIII\�III�III:f',
'I'�j UT OS
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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.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada 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 astaãada com22m de
frente. R$98.000,00.

Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com

,300m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
i,Aceita financiamento bancário.

� - Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com

; 330m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
. Aceita financiamento bancário.

Ref. 035 - Três Rios do Sul - Lotea
mento Beira Rio - Casa com suíte +
2 quartos, 2 banheiros, 2 garagens.
Excelente padrão de acabamento.
R$270.000,00. Aceita financiamento
bancário.

Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi
- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
tar, sacada c/churrasqueira e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio e/piscina, sala de ginástica
e espaço çourrnet A partir de R$2t8.000,00.
Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1004 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ su�e + 2

quartos, sala, eoz., sacada c/ ehurrasq., área de

serviço c/ sacada e garagem. Localização privile
giada. R$210.000,00.

Vendas e locação no Shopping Breithouptl
Comodidade de um horário diferenciado:

Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h
Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.o

e1

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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, Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego â Sexo

. H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Cód. 2301 -

Baependi -Aptb
no último andar
de frente, sol
da manhã com

74,50m2 de
privativos, sendo
01 suíte, 02
dormt. sala em
dois ambientes,
demais dep., 01
vaga de garag ..

Prédio com

elevador, en

trega em junho.
R$190.000,00 -

estuda propostas

ReI. 2000 - Apto.s Novos - Barra
do Rio Cerro - 01 qto., bwc, sala,
COZ., lavand. e garag .. R$500,00

REF. 2001 - Apto. - AMIZAOE
- Com 01 suite, 02 qtos. com

ar condicionado, banheiro, COZo
'

c/ mobília, sala. sacada com

churrasqueira, área de serviço. 01

vaga de garagem. R$I.1 00,00

ReI. 2002 - Apto. - BAEPENOI
- Com 01 suíte + 02 qtos., sala
com sacada, COZ., área de
serviço, 01 vaga de garagem.
R$900,00

Ref.2003 - Apto. - Vila Rau - Ed.
:======::::::;;;;;:;:;:;:::;;:;::::::;:;;;;;;;;;;;;;;;=:::; ;:==================;;: !==================:::; ::=================::::: Felicitá - 01 suíte com sacada +

01 qto., sala, bwc social, sacada
com churras., COZ., área de serv.,
01 vaga de garag .. R$650,00

Ref. 2004 - Apto. - CENTRO -

Com 02 qtos., 01 bwc, sala e COZo

conjugadas, 01 vaga de garagem,
prédio tem elevador e salão de
festas coletivo. R$880,00. Con,d.
Aproximado: R$130,00.

Rel.2005 - Apto. Novo - Vila Nova
- Res. Granada - suite, 02 qtos,
sala com sacada com churras.,
bwc social, COZ., lavand. e garag ..

R$I.100,00

Ref. 2006 - Apto. - VILA NOVA -

Com 03 qtos.. sala com sacada,
COZ., 01 bwc, área de serviço,
01 vaga de garagem, prédio
possui elevador e salão de festas.
R$720,00

Rel.2007 - Apto. - São Luiz
- 02 qtos, 01 bwc, sala e coz.

conjudas, área de serv., 01 vaga
de garag .. R$450,00

Rei. 2009 - Apto. - BAEPENOI -

Com 02 qtos., sala com sacada,
COZo com balcão e pia, 01 bwc,
área de serviço e 01 vaga de

garagem. R$600,00
I Rei. 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 festa.
R$I.500,00

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450,00m2 com
casa de madeira para demolição, localizado em
área nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
Versalhes. R$139.000,00 estuda propostas, aceita
financiamento bancário.

Cód. 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,OO -

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

Cód. 2455 - Vila Lenzi - Terreno medindo
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue

duas casas. Otimo lugar para comé-
.

reio e moradia, próx. Superm.Lenzi.
R$230.000,OO - estuda propostas.

;"i'

;,. :j?;
Cód. 3200 - Rio Cerro I Sítio com 165.000,OÓm2
com trilhas, lagoas, nascente, quadra poliespor
tiva, possui uma excelente casa com 170,OOm2,
lareira, fogão a lenha, área de festas, suíte com
closet e demais depend., distante 14Km do centro.
R$399.000,00 - estuda propostas

Cód. 1804 -Ilha da Figueira - CASA COM GALPÃO - Casa
de alvenaria com 1 06,00m2 sendo 02 quartos, sala, bwc,
cozinha, lavanderia, garagem e varanda. Nos fundos galpão
com 95,00m2, sendo uma área de 70,00m2 mais banheiro e
área de festas (área recém construída), excelente para facção
ou outros negócios, terreno com 375,00m2 todo murado,
portão eletrônico. R$250.000,OO - estuda propostas, aceita
imóvel até R$150.000,OO

Cód. 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$149.000,00 - aceita financiamento bancário

Cód. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com

86,00m2 privativos, sendo 01 suíte, 02 dormit.,
cozo mobiliada, sala em dois ambientes, ampla
sacada com churrasq., bwc social, duas vagas de
garagem. R$199.000,00 - aceita financ. bancário

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES OE
SALAS COMERCIAS II

CONSULTE-NOS!!i

Ref. 2013 - Apto. - CENTRO - EO.·
MUNIQUE - Com 01 suíte, 02

qtos, 01 escritório, sala com COZo

conjugadas, sacada com churras.,
bwc socíal, bwc de serv., lavand.
e 02 vagas de garag .. R$I.500,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO -

ED. ANA CRISTINA - Com suíte,
02 qtos, sala com sacada' e

churras., bwc social, COZo (apenas
bancada de granito divide sala da
coz.) , lavand. e garag. R$900,00

Ref. 2015 - Apto. - NOVA
BRASILlA - Com 03 qtos., sala, 01
bwc social, COZ., área de serviço e

01 vaga de garagem. R$550,00

Ref.2016 - Apto. - Ilha da Figueira
- Res. Oom Giovane - 02 qtos,
sala, COZ., área de servo com chur
ras., 01 vaga de gara. R$580,00

Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e COZo conj. R$350,00

Ref. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtos., sala, COZ., área de

serviço. Não tem garagem.
R$750,00. Não tem condomínío,
apenas taxa de água.

Ref. 2019 - Apto. - VILA NOVA
Com 02 qtos., sala com sacada,
COZ., área de serviço, 01 bwc, 01
vaga de garagem. R$790,00
Rei. 2020 - Apto. - VILA NOVA -

Com 03 qtos., sala com sacada,
COZo c/mobílía, 01 bwc, área de

servíço, 01 vaga de garagem,
prédio possuí elevador e salão de
festas. R$740,00

Ref. 2031 - Apto. - BARRA - Com
01 suíte + 02 qtos., sala, COZ.,
área de serviço, 01 bwc, 01 vaga
de garagem.R$850,00
Ref.2043 - Apto. - Centro - Res.
Sebastião Kamer suite + 02 qtos,
bwc social, sala, COZ., área de
serv.• sacada com churras., 02
vagas de garag .. R$I.180,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BarraSu1917S-9S28 � I ••.

A imobiliária da Barra w.imobiliariabarrasul.co . �@�
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Garagem

_Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

126,90 m2 de área total

Suíte + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

4 apartamentos por andar

Area social 'mobiliada e decorada

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxirn-Ar

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Ed. Manacá, MOBILIADO, Centro R$700,00
- 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 Brasllia - próx.

Lojão da Vila) R$470,00 cf condominio
incluso.

- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Manacá, Centro R$450,00

(����=
- Ed. Suhtlower, Nova Brasília R$700,00.
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Platanus, Centro cf cozinha R$750,00
- Ed. Winter, Baependi R$620,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00
- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

R$700,00
- Eâ. Marangoni, Vila Nova R$620,00
- Ed. Raphia, Centro R$800,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova, R$670,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
- Ed. Lillum, Vila Lalau R$520,OO

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$780,00
- Ed. Rodrigo, Centro R$850,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,00
- 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, Vi�a Lenzi, 2 garagens

R$1000,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,OO
- 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

- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$ 330,00
- Casa Bananal do Sul, 70m2 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,OO
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos H$430,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Casa cmlllha da Fi ueira 220m2 R$2000,00

"!/Jri1��I!JlJlf!!;!7t!!!f:H1;1i,'t"'�I��IJi!l::)'/Rt��"g,��F��I�;/;,�!ft;"I�:0\i1!II1}JN�" �tP/f"tiNI%1J,Nlif)!1HJjl1fIfJU�jl�iifJl:;��' 1�'lIr'l!I/:liiA�1! 1fIifi1!�1
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- 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 crnl- Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sat cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$11.000,00
- Loja térrea Centro cf 36'3m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00 t'

- Ed. Marangoni, Vila Nova - 25m2 R$430,00
- Sala comI. Centro, cf 120m2 R$1300,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 250m2

R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2

R$2500,00
.

- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil
metros R$1.000,00

- Terreno Amizade, cf 800m2 R$600,OO

Ed. Amaryllis, Vila Nova
R$780,00

Ed. Sunflower, Nova Brasília
R$ 700,00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: lOh às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785 ;:::;

....

....

.....

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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CHEVRDLET

APROVE"E OS PREÇOS, AS TAXAS EAS CONDIÇÕES
IMPERDívEIS PRA LEVAR. A VIDA NUM CHEtlROLET.

CLASSICLS 1.0 - 2012
CELTA LS 1.0 2P - 2012

TAXA DE

0,990/0 QJ71.

• Alarmesonoro de faróis ligados
·/?Oro·choques na cor do veículo
.. Oesemboçadof do vidto traseiro

ASTRA ADVANTAGE 2.0 - 2mJ
COMPLETO

RS 44.990 À VISTA

OU

À VISTA

22.990·
,

+24Xg�9B5
.1 .Alarme

• Direçàohidráulica
• Vidros e Trovas elétricas

TAXA DE

faróls«wn acendimento
Momatico P.a.jnel de instrumentos

anafirsi(O e d�31 Aproveite seus caminhos
de um jeito completo.
CHEVROlET AGllE.
É REAL. É UM SONHO.

Chevrolet·, gile 1.4 LT
(O 'PLETO

Painél <0f!1 módulo noturno

R$
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•

Rua Walter Marquardt, 2670

Carros com procedência

CORSA SEDAN 1.0 1999
C/apes ENTRADA + 48)(

337,00

Taxas compartilhadas com o mercado

SCENte AUTENTIC 1.6 2005
COMPLETA ENTRDA + 60X

491,00

OITROEN 0;3 GLX 1.4 2008
" COMPLETO ENTRADA + 60X

517,00

, ,Transparência n'a negociação,
. - , .

StENA FIRi 1.0 2008
DT/AONTRE/ ENTRADA + 60X

,

445,.00

RENAULT CLIO CAMPUS 1.0
2009 KJ1 VIS/AR/CON.VTREI
4P ENTRADA + 80X 489JOO

FIESTA HATCH 1.0 2003
COMPLETO ENTRADA +' 60X

411�OO
,

, -
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

,

VEICUL.OS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

RENAULT CUO SEDAN EX
PRESSION 1.6 16V 4P 2005

R$24.800,00

VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FLEX 4P MANUAL G.IV

2008 R$22.800,00

AUDI A41.8 AVANT 20V TUR
BO GAS 4P 2007 R$69.800,00

AGILE LT 1.4 MPFI 8V FLEX
POWER 5P 2010 R$36.800,00

I

GOL 1.0 TREND 09
R$29.800,00 COMPLETO

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

Carro novo

para o

papai?

Aqui na

MP você
encontra!
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.Renault Logan Automático Chega Às Loias

A Renault disponibilizará esta sema

na nas concessionárias a linha 2012
do sedã Logan. O modelo recebeu

pequenas modificações no visual e pas
sou a contar com câmbio áutomático

na versão topo de linha, Expression.

ção de troca sequencial, tem quatro
marchas e atua junto com o motor 1 .6
16V Hi-Flex. A Renault também oferece
as versões Authentiq ue e Expression
equipadas com motor 1.0 16V Hi-Flex
e a Expression com câmbio manual e

propulsor 1 .6 8V Hi-Torque.

, .• tl

A transmissão automótica, com op-

A versão automática do Expression
desenvolve 1 07 cv quando equipada
com a gasolina e 112 cv com etanol.
O preço sugerido dessa versão do Lo

gan é de R$ 41.950. Já a versão man

ual do modelo, com a mesma lista de

equipamentos de série, é encontrada a

partir de R$ 38.450.

da marca concorrente - o

Civic, que também foi
redesenhado recentemente

-, o modelo aparentemente
ganhou mais dinamismo,
dividindo seu foco entre

conforto e boas respostas
ao volante. Segundo a

publicação, as opções de .

motor serão 2.5 de quatro
cilindros e 179 cv, 3.5
V6 de 268 cv e um 1 .4
de 187 cv - este último
combinado a um propulsor
elétrico.

Mais informações serão

divulgadas nas próximas
semanas, quando o lan

çamento oficial do Camry
2012 for realizado.

FOTO DO ·NOVO TOYOTA CAMRY CAI NA REDE

A Toyota até tentou

fazer mistério, mas não

adiantou nada. Depois
de divulgar dois teasers

da versão 201 2 do sedã

Camry, a marca teve que
aturar uma foto do carro

por inteiro aparecendo
na internet. Isso porq.ue a

revista francesa Le Guide
de l'Auto chegol1 às bancas
de seu país, com a primeira

"avaliação do modelo, com

direito a diversas informa

ções sobre um dos princi
pais lançamentos da marca

para este ano.

Além do visual me-

- nos conservador e mais

alinhado com outro sedô
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PROCURA·SE

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendeu nos finais de semana á noite
e feriados, melhores marcas. Tele

entrega 3371-5239 ou 9914-9651.

• PESSOA QUE POSSA TRABALHAR

Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:
8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura

interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,

telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

I.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa
pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de
caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:

47-3055-2244 ou 47-9144-4040

VENDE-SE
• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$' 650,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas R$
140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$ 35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00
e R_$120,00, verniz em canela. Tr:

3371-4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr

160 x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$ 1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

.• APARELHAGEM DE SOM Vende-se

próprio para tocar em lanchonete, 4

caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS

Vende-se tudo madeira nobre em

canela (venham ver os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06

meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$ 550,00, Tr: 9919-
2412 com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas
do Pu nto Atractive ARO" 15",
pneus novos, rodas originais FIAT.

R$ 1.600,00. Tr: 9922.0868 com

Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende

se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-

3�7.

• FREEZER HORI,lONTAL Vende-se (2)
com 4 tampas R$ 600,00cada. Tr:

9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com

2 tampas R$550,00.Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$ 2.950,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para
área de estética R$ 650,00 tr: 9919-

2412 com Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com

03 andares R$ 90,00. tr: 9919-2412

com Vivian

• FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

R$500,00. Tr: 3370-2715 ou 8831-

5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.

Semi novo, cor: Preto e Branco.
Contato: 47 3274 8023 ou 3274

8351.

• CRISTALEIRA-Vende-se antiga, ano

1916. Tr: 9241-3121.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik

V8. Tr: 9241-3121.

.• TV Vende-se "29" polegadas tela

plana, R$ 400,00. Tr: 9922-8011 com

André.

• 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

. I i" j II t III' 1

• PRECISA-SE Doméstica para serviços
gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.

Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-

3406.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig, Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após as 18h com Carlos.

• CUIDO DE CRIANÇAS Com idade de 4

a 9 anos. Tr: 3370-5123 com Andrea.

VENDE-SE
• TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania

AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-

99755383 com Silvia.

• 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

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite) 2

mts x 2,90 R$ 100,00 e 1 tapete cor

claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-

7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Vende-se

placa de comercio luminosa com

altura de 3 mts e placa de 90cm x

2,00 com foto célula e sistema de

luz R$ 200,00 Tr: 9168-7441 ou 047

3372-0341

• TV Vende-se "21" polegadas com

controle remoto, R$ 150,00 Tr: 3275-

1530.

• RECK Vende-se para automóvel

original da Parati, R$ 100,00. Tr:

9216-4236 ou 3273-1619 com Bruno.

VENDE·SE
• TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500

telhas R$ 300,00. Tr: 8802-7565.

• 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.

• 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.

• FILHOTES DE PEQUINÊS Vende-se
filhotes 3 machos e a fêmea. Valor a

combinar Tr: 3376-1081 com Gilson.

• TV Vende-se 2 tvs "21" polegadas
Philips com controle, valor a combinar.

Tr: 3371-4853.

• TELEFONE FAX Vende-se valor a

combinar. Tr: 3370-4924.

VEíCULOS,
CAM'INHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano

95, aceito carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por
R$ 50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César.

·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,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava

e alarme. R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
. cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:

9141-6810.

"
• MONJANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT

8V FLEX POWER 2007 - PRETA KM

58.000, Ar Condicionado, Direção
Hidráulica, Alarme, Travas, Vidros

elétricos, Rodas de liga 15", Único
DONO - Manuais. Valor R$ 30.990,00.Tr:
Diógenes - 8855-3800

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000,
Prata, 4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL,
Ar, Vidros, ABS, Couro. Aceita carro de

menor valor. Tr: 9912-8492 ou 9975-

5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2

portas. Tr: 3275-0697.

CHEVROLET
·S-10 CABINE DUPLA Vende-se ano

99, Prata, 4 x 4, Completa. Veículo

Impecável, toda revisada. Tr: 9912-
8492 ou 8877-4600.

• KADETI Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-
5139 ou 3373-5710.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00,
com ar condicionado, branco,
emplacamento de 2011 pago. R4

14.000,00.Tr: 3371-5239 ou 9609-
3727.

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenon, suspensão
baixa, LEGALIZADO. 100% mecânica.
R$ 17.300,00. Tr: 88023163

• CHEVETIE Vende-se 87, prata, em

perfeito estado de conservação R$
4.000,00. tr: 8817-0595.

• 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.

• ESCORT EUROPEU Vende-se 96/96,
motor AP 1.8, a gasolina, direção
hidráulica, em bom estado. R$
8.600,00, aceito moto. Tr: 9946-3491
ou 3276-1410.

• MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico, ar

condicionado, engate carretinha, aro 15

liga leve, película, revisado, air bag R$
15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

OUTROS

• PROCURO Carro para assumir

financiamento. Tr: 9112-3947.

• COM PRA-SE Carro, Moto e Utilitários
financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista,
revisionamos suas dividas. Tr: 9101-

5776 .

• TUCSON 2007 GL 2.0, Prata, Completa
/ Couro / Automática, garantia de

fábrica até fim de 2012, veículo sem

detalhes, R$ 58.000,00estuda troca:

Tr. (47) 3371-8153/9186-7223

• FIORINO FlJRGÃO - Vende-se motor

1.5, cor branca, ano 89 valor á
combinar Tr: 9997-4003 Dário.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú Argi
por R$ 50.000,00 sem troca. Estuda

se propostas. Tr: 47 9187-7222 com

César

• HILUX SRV Vende-se ano 2008, prata,
60.000 km originais. Tr: 3370-7144.

FIAT

• UNO Vende-se ano 94, 4 portas,
limpador, desembaçador traseiro. Tr:

3376-0043 ou 8426-4990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE

ANO 96, 2 PORTAS, COR PRATA,
R$7.000,00. Tr:3370-1161.

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor

prata, duas portas, R$ 7.500,00. Tr:

3370-1161.

• PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,00 Tr:

9918-9996

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor

prata, com vidros, travas, alarme,
limpador e desembaçador, 4 pneus
novos. Torro por R$ 16.900,00,
somente á vista .Tr:3275-3538 ou

9931-9410 com Célia..

• STRADA ADVENTU RE 1.8 Vende

se ano 2005, cabine estendida.

R$26.000,00. Tr: 3273-0633 ou

9106-2263 com Wesley.

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende

se ano 2008, 4 portas, completo,
R$25.000,00. Tr: 9978-9452.

• PALIO Vende-se ano 2003/2004,
4 portas, vidro elétrico, limpador e

desembaçador, R$7.000,00 mais 22

x 574,00. Tr: 3275-0482 ou 9193-

49+00.

• PALIO ELX - FLEX - 1.3 - 8 VÁLVULAS,
4P, 2005, completo, carro em ótimo

estado de conservação, baixa

kilometragem, 5 pneus novos (Step
nunca rodou), interior impecável. R$
22.500,00 Tr: 9671-4534 com Airton

• PALIO CELEBRATION/Vende-se ano

2007/2008, completo, R$ entrada

1.500,00 e assumir parcelas 41 x

R$785,00 licenciado p/ 2011, é
necessário fazer transferência. Tr:

9943-9272(parte da manhã).

• PALIO WEEKEND ELX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais

financiamento. Tr: 9101-4807.

OUTROS
• HONDA CIVIC Vende-se ano 2003,20

dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

• TOYOTA BANDEIRANTE Vende-se

ano 1980, verde, com Capota de

Aço alongada. Motor 608, direção,
mecânica, bancos de Couro,
emplacado, tração 4X4.R$ 26.000,00
(negociável) Tr: 9607-1692

• LANDAU V8Vende-se 82/83, preto,
motor novo, com ar condicionado. Tr:

9113-5111 com Paulo.

• FlORI NO FURGÃO Vende-se 2008

completa, GNV, ar cond., alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47 9973-

8743 com Edemar .
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MOTOCICLETAS
• KASSINSKI150CC ZERO KM Vende-

se ano/modelo 2011, com IPVA e

emplacamento quitados (moto sorteio

Shopping Breithaupt). R$ 5.500,00 Tr: 47

9981-9588

·SAARA 350 Vende-se ano 97, impecável,
valor á combinar. Tr: 3370-1141 ou 9113-

7522.

• HONDA CG125 Vende-se ano 2006,
estado nova R$ 3.000,00.Tr: 8817-0595.

• FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$4.500,00 + 22 parcelas de R$298,00.
Tr: 3273-6708 com Antônio.

• BROS 150 ES Vende-se ano 2008, preta,
18.000 km. Único dono. Partida Elétrica.

IPVA 2011 pago, R$6.200,00. Tr: 9196

4595 com Ivan.

• HONDA CBR 1000F Vende-se Ano 1995;
Preta, R$18.000,00aceita troca Tr: (47)
3371-8153/9186-7223.

• MOTO HONDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado

de conservação, toda original, dois

pneus novos, manual e chave reserva,

impecável, R$ 13.500,00. Tr:: 9611-7895

com Fabrício.

• DRZ 400 Vende-se moto para trilha, ano

2005, perfeito estado, documentada,
pode ser financiada. R$ 13.000,00. Tr:

9123-7529.

.

• SCOOTER SANDOWN Vende-se Ano 2000,:
R$ 1.500,00 Á vista (negociável) Tr: 9189-

1136 com Grasielle.

• CG FAN 125 Vende-se 2006, em ótimo

estdo, pintura nova. R$3.000,00.Tr:
8817-0595.

• HONDA TWISTER 250 Vende-se 2004,
em estado de nova, dois pneus novos,

relação nova, sem arranhão na pintura.
R$5.500,00. Tr: 8817-0595.

• CG 125 TITAN Vende-se 2004, partida
elétrica, verde musgo, em perfeito estado

R$ 3.100,00 com transferência paga. Tr:

8817-0595.

• TITAN FAN Vende-se ano 2006, preta,
R$3.000,00. Tr: 9938 5431 com Ueslei.

• HONDA TITAN 125 Vende-se cor preta,
2011, R$5.500,00. Tr: 3374-1738 ou

9186-9256.

• MOTO DE TRilHA CG Vende-se ano 88, cor

preta, R$ 1.300,00, com documento. Tr:

3273-5729 ou 8812-4546 com Maicon

• 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

• PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack Flex

2009, preto, ar-condicionando, direção,
ABS, Air bag duplo, Teta solar, CD player
c/ MP3 e controle de som no volante,
computador de bordo, retrovisor vidros

e travas elétricos, chave canivete,
alarme original de fabrica, farol de milha,
regulagern elétrica dos faróis, limp. Desb

traseiro; Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,
cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas

na concessionária. R$ 32.500. Tr: 9975-

0078.

RENAULT

RENAULT
• 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

• SCENIC Vende-se ano 2004, completo,
único dono. TR: 9667-0008.

• CLlO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção
hidráulica. Tr: 8448 9006

• CLlO HATCH Vende-se ano 2004, cor

prata, 2 portas, completo. R$ 15.500,00.
Tr: 3276-0826 com Darlei.

• CLlO HATCH PRIVllEGE 2004 1.0 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

• ca Vende-se ano 2009, preto, em ótimo

estado R$28.000,00. Tr: 3373-3836 ou

8422-2576.

• 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

• SAVEIRO Vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada (pneus novos), aros

esportivos com tolda. R$ 20.000,00. Tr:

3375-2136.

• GOL Vende-se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$ 7.500,00. Tr: 3275-

3538 ou 9931-9410.

• GOL 1.0 CHT Vende-se 96, gasolina, 4

pneus novos, aro "13", esportivo em ótimo

estado, valor á Combinar. Tr: 9962-5795.

• GOL Mll.6 Vende-se ano 97, R$
11.500,00. Tr: 3376-4043 com Márcio.

• GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4

portas, básico, preto, R$24.000,00. Tr:

3276-0826 ou 9973-5960 com Darlei.

• SANTANA EVIDENCE Vende-se apo 97, cor

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr: 3370-6944 ou 9602-9522

• GOL 1.6 POWER Vende-se ano 2008,
direção, trava, alarme, limpador e.

desembaçador, R$ 23.900,00. Tr: 9113-

1661 com Marco.

r

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 - Centro - 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,

eozínha, área de serviço, aquecimento de aguá central a gás, duas vagas
de garagens individu�is, condomínio de baixo custo, cozinha e banheiros
novos. Piso em porcelanato na área social. Piso em laminado de madeira

nos quartos e suíte. Sufte com semi-mobiliada com guarda"'roupas
sob-medida, teto com rebaixo de gesso. Com salão de festas.

Apenas 2 apartamentos por andar. Tr: 9102-1722

M.BENZ/LS 193898/99 GM/SI0 EXECUTIVE 10/11. tSi�,

11/08/11

sa feira às 10h
LEILAO + DE 250 VEICULOSi
LOCAL: eYRO CORREIA PEREIRA, 1223 • CIC • CURITIBAlPR �

UIIIL'IUlro� OflC!AIs
I'I.,)LC R!,'I.Ml'·r, ,1.1" �1Jl1,l'JI"
JJ..'llt·.lt.r;.-i'1l.iU,'f"LJlir.. ....,'l:)I.'I'.

Fl.NANCEIRA

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOCICLETAS
CAMINHÕES

VISITAÇÃO: 10/08 (9 ÀS 17:30H) E 11/08/11 (8 ÀS 10H) IINF' (41) 3347 0770EDITAL COMPLETO E FOTOS NA INTERNET: www.vardanaleiloes.com.br' •
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GANHE BÔNUS ADICIONAL
DE ATÉ ·R$3.000,OO NA TROCA
DO SEU USADO DE QUALQUER
MARCA JAPONESA POR UM NISSAN O

36x DE R$478,25(2)+ R$.275,20 POR MÊS LEVE
a partir de .'

.

. R$ 5.4�1�O,O� -_
.

-

:' à vista(3) '

.

• 'RÁDlO COM CO PLAVER E MP3
·YIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
t' RODAS DE LIGA mE
• AR-CONDICIONADO
• DlREÇiO ELÉTRICA
• AIRBAG DUPLO
·ALARME

/

il::;;;-;z�-,"'!iiiiiii

• CÂMBIO AUTOMÁTICO
• CHAVE INTElJGENTE (I-KEY)
• AR-CONDICIONADO DIGITAL
• FREIOS ABS COM ERD
• BANCOS DE COURO

, • FARÓiS DE NEBUNA
• GRADE CROMADA
• RACK DE TETO

MISSAN SENTRA 2012
2.0ATCVT

NISSAN TIIDA 2012
1.8 S FLEX 6 MARCHASTAXA DE 0% A.M. EM 24 MESES(4) TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(5)

• CÂMBIO
AUTOMÁTICO • AR-CONDICIONADO

• AIRRAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3.
• ALARME E IMOBILIZADOR DO MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE UGA LEVE
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO

• AR�CoNOICIDNADO • DlREÇ,ÃO ELÉTRICA
• PILOTO AUToMATICo • FREIOS ABS COM EBD
II RÁDIO COM CD PLAVER E MP3 • ALARME
lo AIRBAG DUPLO. COMPUTADOR DE BORDO
• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS E ESPElHOS ELÉTRICOS

NISSAN FRONTIER 2012
)CE 4X2

NISSAN TlIDA SEDAN 2012
1.8 FLEX 6 MARCHASTAXA DE 00/0 A.M. EM 18 MESES(6) TAXA DE 0% A.M. EM 24 MESES(7)

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
·KEVlESS
• VIDROfTRAYA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
• RÁDIO COM .CO PLAVER E MP3
-ALARME E IMOBILlZADOR DO MOTOR

CONSULTE CONDiçÕes ESPECIAIS PARA P�$SOAS JURíDICAS E 1AXISTAS.<

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

SHIFT_thewayyou move

1. TOFlo proprietáriô qé,�m veiculo Nissan ou outra marca japonesa, há.no Il)lnimo seis meses, contados da emissão do d�cuiT)énto do veiculo, ppderá colocar seu usado na negoci!lÇã<> de um do.. seguintes modelos z.r�·(wUOmetro: Nissan :nida Hotel! (2011/2012), Nissan Senlla (2011/2012) ou Nissan Fron�.rí2011j261 JI). O of,�nte que op!ar
pçr roca obt.f�bOou. ádicio�aI,1'là negociação, no vator de R$ 2.000,00, "atraca pelo Nsean Tiída ou pelo Nissan Santra, e no valor dá R$ 3.000,00, na troca pela Níssan Frontier. O CRF/CNRJ do proprietário do veiculo objeto dà froca deve ser obrigatoriamente o, mesmo do compra<!or do novo ve{cu!q; f?tomwãg v;Ilida "tá 23109/20,11,
2,

,

a pme ve[..,1o tlVlNA S 1
-,6Lcom câmbio manuaie pintura sólíd'\. ano modela 201112012; Financiamento p�lo LSG (tea!lin9) através da Cia, de Cnldífo, Financiamento e Inveslimerno RCI BRASIL Condições válidas atOf 3,1/0812011, Preço ii vista R$ 46.490'0l?! fias seguintes condições: ,enm.�g (R$ 32,893,07), mais

,Sala em 36 meAA com f'I!l'celaa de R$ 478,76. Taxa de, juros d. 0;99% a.m. e texe.de jutos de 12,54% a.a .. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despésas de sel\liQos de terceiros (despesas com gravame) de R$ 5E,66.CUsto Efe�va Total cja 1}32ilAl iI.!l\. e,17,+1o/0 aa, Valor ,total (éotrad� + parCelas) d.e R!If
5'Ô.090,07. {36x de R$478,25 com mals F,l$.275,20 por mês"? total mensal de R$753,45 vc;>l;ê I••a a LlVINA SL 1.8). Crédito sujsíto ª análise e apr�ação de cadastro. 3. Condiçãóváli8a para o veiculo LIVINA SL 1.e, com cêrnblo autom.�DO e pintura sóllda, ano modelo 2011/201'.2. FrnfiU'l9Íamenta pelo LSG (Le"lling) .!!avé. deCla; de Crédito,
mnanc!amênta e Investil)'lanta RCl BRA$IL. Cordiçôee válidas alé 31108/2011. Preço" vista R$ 54.790,00, J1IlS seguintes condições: 60% de ent�da (R$ 32.874,00), mais saldo financiado em as meses, com pal""l"", de R$ 75M5, T�a de juros de .0099% a.m. � taxa de jW.s de �·2164%!U!,. Tariià de oonfeoçlío ele cadaolro de � 15.0,00,

mais,d�,",dê serviços de

ter,ceiros (despesas co, rn gra,vame)d� R$ 55,66." Ousto Efetivo Total de 1,19% am: e 15,37% a.a. V,,)or total (en,lrada + parcelas) de R$ 6g.�ge,20: Crédito suj�ito a análise e aprovação de cadastro. 4. Condiçjio.vá'cl� par� o veíCUl,o SENTRA 2, ,O AT, com ,câmbio autom,'ático S pinWa �6'id."" an,olmoqelo 2911f2012,
FinanciamênlÓpelo LSG (Leaslng) através da C'a. de Crédllo. FinanClamanlo e Investlmento RC1 BRASIl: Condições válidas .t� �1/0S/2011. Preço de R$ 64.990,00 nas segUlntes condiÇoe.: .80% de entrada (R$ 3�.994,00), mera saldo hnan",ado em 24' meses, com parcelas de ,R$ 96(), 14. TIll(á de Juros de 0% 11-0'1; e taxa de J�l"",r.j� 0'Ih, o

..... T:órifa de confecção de cadaStro de R$ 750,00, mais despesas de selVi�""-de terceiros (de�pesas com ,gravame) de R$ 55,66. Custo Efetivo Total de 0,28% a.m. e 3,63% a.a .. Valor lotai (entrada + percalas) de R$ 55.797,38. Crédito sujeito a anãllse e aprova<;ão d� cadastro, 6. Ooncifção válkút para o'verG�lo TUOA IM'TqH 1.8 $ flB,l.
DO)'!! câmbio manu,,) e pinturas6lida, ano/modelo 2011/20112. Financiamento pelo LSG (Leasing) através da C(a, de Crédito, FiMnciamento e Investimento RO BRASIL Çcndiçõee válida. até 31/08/2011. Preço de R$ 48.990.00 nas seguintes condições: 60% de entrad� (R$ 29.394,00), mais saldlHinanciado em 24�, com parCi'lasÔe
R$1l50,1{3. T�. de juros da 0% a,m. a taxa.de jUroS'de O%aa. Tarifa de confecção de cadastra de 13$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 55,�6, Custo Efetivo Teté de 0,32% a.m. e 3,96% a.a .. Valor lotai (enlrada 'I- pareei..) de R$ 49.797,1,2, e:red�o sujeijo a snlIIise � apróv;u;ão de cadast,,,,,
a. &ndição válida pllra o velcelo NISSAN FR0NTlER xE 4X2 CD TURBODIESEl, .ano/modelo 2011'12012, p.intura sQlíd.. RnOMoiamento QDC(Crédito Dirsto ao Consumidor} através da Cia. de Crédito, Frnanciamemo e hwestimenJo RGI BRASiL Con.dições váljcl_as até 31/0812011. Preço R$ 84.990,00, nas <:eguinles condições: 60% de
enlrijda (R$ 50.99�;OO), mais saldo financiado em ):8 meses, com parcelas de R.$ 1 J)80,90. Tesa-de juros de, 0% e.m. e taxa de juros de ()oÁI aa. Tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de ae !Viços de tercéiros (despesas CQf11 gravame) ;le R$ 56,66, mais impostos QO"J,de R$ 876,04, Ouslo EietiVo To\;!{ de 6,60% a.O'I;
� �2e9IOaa" Valor total (entrada t parcel<ts) de Ri!; 86.650,20. Crédito Bujeito a analise e aprova,lió d. c�dastra. 7. Condição válids para o veicula TIIDA SEDAN 1.8 FLEX, com câmbio manual e pintura sólida. an"'modelo 2011 {20t2. Financiemento Pl'lo LSG (Lel!sing) at".vés da Ci., de Credito, Frnanqil!nJeiJl.o'" invesflrnento ROI BRASIl:,
l3bRcliçõ� válidas ate 31J08/2011. Preço de R$ 43.990,00 n�s ssguintes condições: 60'1h de entrada (R$ 26:394,00), rneis saldo financiado em 24 meses, com parcelas ele R$ 766,179. Taxada Juros de 0% am, e �axa ele juros de o<jó a.a .. Tarifa de cpnfecção de caqasl,o d... R$ 750,00, mais despesas de sé\1li'i'lS de terceiro. (d�pe_ oom

"gravame) de � 55,6&. Custo E(etivo T<>1aI de 0,36% 0.1)1. e 4,4'% ...a. Valor total (entrada;. parcelas) de R$ 44.796,96. Créditosujeíto ááná/ise S aprovação de cadastro. Garantia d... 3 anoo, sem,limoe de quilometragem para uso parlículàr;,,100 mil km para uso comercial, ou o q�e.ven""r primeiro, com revi�s e mál)Ulen�sef.lui'4à!>nas
qonce!'Sionárias Nissan, fimitadas a defeitos de fabricação (lU montegem de pe<;ilS. Para qbter mais infonnaÇÕ<1s, consulte o manual de .9aran�•. Frete inoluso. Imagens meramen,le)lustratiYa.. Acessórios não inolusos. Estes velculos estão em éonforrnídade com o Rrocof\Yl! - Programa d. Conlrole q� PqJú�o cJ.o Ar Ror Ver�41°s Aut\?moto"'s.

visões em seu veículo regularmente.
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Automóveis 3370. 986Vende Troca - FinanciaCompra -

New Beetle 2009 Co'mp[eto R$49.000,00

2061.4 í008 com teto solar R$29.800,00

Saveiro 1.6 2004 Rex R$22.50n,OO

A3 1.8 2002 Completo R$28.800,OO

CUo 2004 AC t' Trava R$19.300,00

Fiesta Sedan 2003 Completo R$19.500,OO

206 t.6 2003 Completo R$19.800,00

Cf.'tta 2002 Direção hidráulica R$16 .000,no

let'p Chprokee 2000 4x4 Diesel. R$51.000,00

Parati 1.0 1999 Completa R$t3.800,00

Palio Weekend Stite 1998 GNV R$14.800,OO

R$10_.500,OO

Vectra GlS 1997 GNV R$17.500,OO

S10 1997 GNV R$18.800,OO

R$6.800,OO

R$6.500,OO

Faser 2006 R$6.5nO,OO

autojm@ibest.com -Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 - Jaraquádo Sul

Focus Hatch GLX 2.0
f'

.

wlfiOO,OO

AgUe Ltz 1.4

wn500,OO

/1.i!I n d

206 Sensatlcn 1.4
r. ').().. 1')·0.m/!J1#hllih, . ''!P� ..

"

\\l
j
'ii.
"

�
:iii

I
�
�

201 o � Amarelo - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, .�.
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas

Õ

de Uga-Ieve, Faróis de Neblina, Cd Player, Piloto Automático,
Acendimento Automático dos Faróis.

CrossFox 1.6

,1f.;� ,I/� Imll/�·. 'II/'�� '"'k
/UOI I:,)d 1�",J � ��I !�"UII

Vectra GT 2.0 MT

0,00'HII/i

2008 - Prata - Ar-quente, Limpador e Desembaçador Iraselro, Travas
Élétricas e Alarme.

2009 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos. Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag II,
Computador De Bordo.

Sentra Cvt 1.8

,,!I/�dnlf�� n UH'"
WDl U�JI'�JUI '.P U �,JU

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.

2008 - Prata - Ar-condícíonado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de ,liga-leve, Cambio Automático, Bancos em Couro, Freios
Abs;--Air Bag Duplo, Faró.is de Neblina.

2009 - Prata - Flex � Ar-condicionado .. Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis d� Neblina.

2008 - Cinza - Flex � Ar�condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de tiqa-leve 17", Freios ABS, Aír Bag Duplo, Faróis de Neblina.
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MINI ONE CHEGA AO
BRASIL POR R- 69.950

a modelo mais em conta da Mini foi apre
sentado nesta quinta-feira (14) à imprensa
especializada. a One chega ao Brasil por R$
69.950 com motor 1.6 litro aspirado capaz
de entregar 98 cv de potência e 15,3 kgfm
de torque, enquanto o Cooper oferece 120

cv. a câmbio é manual de seis velocidades.

Enquanto no Mini Cooper as rodas podem
ser de aro 17" ou 16", no One, são de 15

polegadas, um típico "popular" inglês. Mas
. ainda está disponível o ar-condicionado,
porém, analógico, e o rádio perdeu a con

exão USB e para iPod e conta somente com

entrada auxiliar.

Além da potência do motor, vários outros

elementos do "automóvel foram "diminui
dos" em relação ao Cooper. a acabamento

do Mini One, por exemplo, piorou em com

paração ao irmão maior. a volante passa a

ter somente dois raios e o acabamento dos

bancos adotou o tradicional tecido.

A segurança permanece intacta no One:
são seis airbags, freios com ABS e EBD e

controle de estabilidade. Apesar de toda

essa diferença, o Mini One ainda pode rece

ber opções de personalização, restrita so

mente a adesivos na carroceria. Em breve

vocês terão nossa avaliação do Mini One,

FIM DE SEMANA, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2011 I veíCULOS I 11

VENDE-SE
Go11.0 16V 4P

Ano:"1999
Cor: Branco

\

Valor: R$ 10.500,00

VENDE-SE
Palio Weekend

Ano: 1997
Cor: Prata

Valor: 11.000,00
Fone: 8421-9995 com Peterson

GOODVEAR DESENVOLVE
,.",

PNEU QUE NAO PERDE
,.",

APRESSA0

Calibrar os pneus é algo incômo
do para muitos proprietários de

veículos e nem sempre vira hábito
do motorista. No entanto, a cali

bragem correta é essencial para
garantir o melhor desempenhá do

carro e gastos menores com com

bustível. Por isso, a Goodyear de

senvolve um pneu que não perde

Em julho, a Goodyear recebeu
uma ajuda do governo de Lux

emburgo para pesquisa e desen

volvimento do mesmo sistema,
voltado para veículos de passeio.
Esse trabalho será realizado no

Centro de Inovação da Goodyear
em Colmar-Berg.
"Embora semelhante em con-

a pressão por anos. I ceita, existem diferenças signífi
A empresa não divulgou quando cativas nos sistemas para pneus
essa tecnologia estará dísponível de passeio e comerciais", diz em

para o consumidor, mas disse que nota o vice-presidente e chefe do
o calendário dependerá dos sub- departamento de tecnologia da
sídios governamentais em pesqui-' Goodyear, Jean-Claude Kihn.
sa dos Estados Unidos e da União Além disso, o Departamento de

Europeia. Energia do Instituto de Tecnolo
Somente o Departamento de En- gia de Veículos dos Estados Uni

ergia do Instituto de Tecnologia de dos liberou US $ 1,5 milhão para
Veículos anunciou investimento um projeto conjunto entre a PPG
de US $ 1,5 milhão na pesquisa Industries e a Goodyear para mel
desses pneus, mas como foco horar a resistência ao rolamento
voltado para veículos comerciais. e eficiência de combustível dos
A verba será administrada pelo pneus. O objetivo do projeto é au

Laboratório Nacional de Energia mentar a eficiência de combustív

Tecnologia e os trabalhos serão el de frotas de veículos de pas
realizados no Centro de Inovação sageiros através do uso de uma

da Goodyear em Akron, Ohio. nova estrutura.
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CELTA 1.0 VHC 2005 COM
OPCS SEM ENTRADA 60 x

57500

GOL 1.0 2003 SEM
ENTRADA 60 x 498,00

KA Gl 1.0 2005 COM OPCS
. SEM ENTRADA 60 x 517,00

GOL 1.02010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA
ENTRADA 60 x 749,00 60 x 522,00

FIESTA SEDAN 1.62007
AR + DH

3372·1070
·3370·4714
9125·2008r/teee lItJeê �" Rua Walter Marquardt, n° 1850

Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Horário especial
neste Sábado!

PALIO WEEKEND ElX
1.3 MPI FIRE 16V

2002

FOX PlUS 1.0MI
TOTAL FlEX 8V 4P

2009

PALIO EX 1.0 MPI 2P
2000

CELTA 1.0 SUPER
PIQ.1.0 MPFI VHC 8V

3P 2004

CLlO TECH RUN 1.0
16V 70CV 5P 2002

GOL 1.0 PlUS 16V 4P
2001

STRAOA TREKKING
1.4 MPI FIRE FlEX 8V

CE 2010

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT.

2010

POlO SEOAN 1.6 MI
FlEX 8V 4P 2008

TUCSON 2.0 16V AUT.
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-

LibertJ

Para mais informações, consulte a concessionária Renault Liberté. 1) Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex 4P 11/12, básico, sem opcionais, pintura sólida à vista R$ 27.690,00. Estoque 1 unidades. 2) Sandero 'privillege 1.6 16V COM CÂMBIO
AUTOMÂTICO Hi-Flex 4P 11/12, completo, pintura sólida à vista R$ 43.690,00. Estoque 1 unidades. 3) logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex 4P 11/11, básico, sem opcionais, pintura sólida à vista R$ 26.690,00. Estoque 3 unidades. 4) Logan
Privillege 1.616V COM CÂMBIOAUTOMÂTICO Hi-Flex4P 11/12, completo, pintura sólida à vista R$ 43.990,00. Estoque 2 unidades. 5) Clio 1.0 16V Hi-Flex2P 11/11, básico, sem opcionais, pintura sólida à vista R$ 23.490,00. Estoque 2 unidades.

Compra via e-commerce. 6) Kangoo Express 1.6 16V Hi-Flex, 10/11, básico, sem opcionais, pintura sólida, à vista R$ 34.670,00. Estoque 1 unidades A Renault reserva-se o direito de.alterar as especificações de seus veículos sem aviso prévio.
Ofertas válidas até 15/08/2011 ou enquanto durarem os estoques, somente para as concessionárias Renault Liberté. Frete incluso. Garantia de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, conforme consta no Manual de Garantia e Manutenção do

veículo. Para mais informações, consulte uma concessionária Renault. Imagens ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios elou referem-se a versões específicas. Preserve a vida. Cintos de segurança em

conjunto com air bags podem salvar vidas. Se beber, não dirija. Enquanto dirigir, não fale ao celular. Preserve a vida.

JARAGUÁ DO SUL

,

LOGAN 1.0 4P FLEX

diS26.690
KANGOO
1.6 16v f1LEX

gis34.670

JARAGUÁ DO SUL

3274-0000
Rua Prefeito Waldemar Grubbo,
N° 1292 - Baependi

RENAULT

FÁBRICA
NOBRASIL

u

í
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CHEVROLET INICIA CAMPANHA DE
,."

DIWLGA AO DO VOLT

..

A Chevrolet iniciou nesta semana uma

campanha de divulgação do modelo Volt
no Brasil. A VoltXpedition, nome da ação de

e

marketing organizada pela empresa, tem

como objetivo divulgar as tecnologias alter
nativas que estão sendo desenvolvidas pela
marca, promover o debate sobre energias
rerrovóveis, além de mostrar o carro para a

imprensa especializada.
O Volt foi classificado pela Chevrolet

como veículo elétrico e não híbrido. O carro

conta com três motores, dois movidos a en

ergia elétrica e outro a combustão, porém,
o propulsor que funciona a gasolina serve

exclusivamente para gerar energia para car

regar as baterias de íon-lítio que abastecem
o motor elétrico.

O carro produzido nos Estados Uni
dos só é comercializado lá e no mercado

europeu. De acordo com a assessoria de
imprensa da General Motors, dois motivos
levaram a companhia a não vender 'O carro

no Brasil. "Ainda é muito caro importar o

modejo, nos EUA ele, custa U$ 41 mil, no

Brasil chegaria com preço em torno de R$
200 mil". A empresa também fala sobre o

despreparo das construções do país para
receber um carro elétrico, "Os prédios aqui
no Brasil raramente tem tomadas nas gara
gens, apenas um ou outro ponto comercial
conta com vagas destinadas a carros elé
tricos". O Volt leva de 4 a 1 O horas para
recarregar a bateria por completo, depen
dendo da voltagem da tomada.

A ação de rriarketing vai passar por seis

estados brasileiros (Distrito Federal, Minas
Gerais, Pernambuco, Rio de janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo). A Chevrolet
fará uma parceria com sete universidades,

uma em cada estado, para participarem da

expedição e promover palestras com temas

que envolvem sustentabilidade, além do
test-drive das unidades do Volt. A primeira
participante foi a Escola Politécnica da USP

(lJniversidade de São Paulo). Pelo site da
Chevrolet, você pode acompanhar o roteiro
das cidades e universidades onde as cinco
uniâades do Volt vão passar.

Economia - os três motores do Volt, dois
movidos a energia e um a gasolina, pro
porcionam uma autonomia de 580 km. Nos

primeiros 80 km o carro é movido apenas
com os motores elétricos, à medida que o

carro necessite de mais energia o propulsor
a gasolina começa a trabalhar e recarregar
as baterias, estendendo por mais 500 km a

autonomia do veículo.
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A Chevrolet iniciou nesta se

mana uma campanha de divulgação
do modelo Volt no Brasil. A VoltXpe
dition, nome da ação de marketing
organizada pela empresa, tem como

objetivo divulgar as tecnologias al
ternativas que estão sendo desen
volvidas pela marca, promover o

debate sobre energias renováveis,
além de mostrar o carro para a im

prensa especializada.
O Volt foi classificado pela Chev

rolet como veículo elétrico e não
híbrido. O carro conta com três,

motores, dois movidos a ener

gia elétrica e outro a combustão,
porém, o propulsor que funciona a

gasolina serve exclusivamente para
gerar energia para carregar as ba
terias de íon-lítio que abastecem o

motor elétrico.

O carro produzido nos Estados
Unidos só é comercializado lá e no
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mercado europeu. De acordo com

a assessoria de imprensa da Gen
eral Motors, dois motivos levaram
a companhia a não vender o carro

no Brasil. "Ainda é muito caro im
portar o modelo, nos EUA ele custa
U$ 41 mil, no Brasil chegaria com

preço em .torno de R$ 200 mil". A

empresa também fala sobre o de

spreparo das construções do país
para receber um carro elétrico,
"Os prédios aqui no Brasil rara

mente tem tomadas nas garagens,
apenas um ou outro ponto comer

ciai conta com vagas destinadas a

carros elétricos". O Volt leva de 4 a

10 horas para recarregar a bateria
,

por completo, dependendo da volta

gem da tomada.
A ação de marketing vai passar '

por seis estados brasileiros (Dis
trito Federal, Minas Gerais, Per

nambuco, Rio de janeiro, Rio Grande
do Sul e São Paulo). A Chevrolet

A Chevrolet iniciou nesta semana uma campanha de divulgação do
modelo Volt no Brasil. A VoltXpedition, nome da ação de marketing orga
nizada pela empresa, tem como olljetivo divulgar as tecnologias alternati-:
vas que estão sendo desenvolvidas pela marca, promQver o debate sobre

energias renováveis, além de mostrar o carro para a imprensa especial
izada

O Volt foi classificado pela Chevrolet como veículo elétrico e não hí
brido. O carro conta com três motores, dois movidos a energia elétrica
e outro a combustão, porém, o propulsor que funciona a gasolina serve

exclusivamente para gerar energia para carregar as baterias de íon-lítio

que abastecem o motor elétrico.

O carro prodUZido nos Estados Unidos só é comercializado lá e no

'mercado europeu. De acordo com a assessoria de imprensa da General

Motors, dois motivos levaram a comparlhia a não vender o carro no Brasil.
"Ainda é muito caro importar o modelo, nos EUA ele custa U$ 41 mil, no

,

Brasil chegaria com preço em torno de R$ 200 mil". A empresa também
fala sobre o despreparo das construções do país para receber um carro

elétrico, "Os prédios aqui no Brasil raramente tem tomadas nas garagens,
apenas um ou outro ponto comercial conta com vagas destinadas a car

ros elétricos". O Volt leva de 4 a 10 horas para recarregar a bateria por
completo, dependendo da voltagem da tomada

A ação de marketing vai passar por seis estados brasileiros (Distrito
Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de janeiro, Rio Grande do Sul e São

Paulo). A Chevrolet fará uma parceria com sete universidades, uma em

cada estado, para participarem da expedição e promover palestras com

temas que envolvem sustentabilidade, além do test-drive das unidades do
Volt. A primeira participante foi a Escola Politécnica da USP (Univer
sidade de São Paulo). Pelo site da Chevrolet, você pode acompanhar
o roteiro das cidades e universidades onde as cinco unidades do Volt
vão passar.

Economia - os três motores do Volt, dois movidos a energia e uin a

gasolina, proporcionam uma autonomia de 580 km. Nos primeiros 80 km
o carro é movido apenas com os motores elétricos, à medida que o carro

necessite de mais energia o propulsor a gasolina começa a trabalhar e re

carregar as baterias, estendendo por mais 500 km a autonomia do veículo.

"

fará uma parceria com sete uni

versidàdes, uma em cada estado,
para participarem da expedição e

promover palestras com temas que
envolvem sustentabilidade, além do
test-drive das unidades do Volt. A
primeira partiCipante foi a Escola
Politécnica da USP (Universidade de
São Paulo). Pelo site da Chevrolet,
você pode acompanhar o roteiro
das cidades e universidades onde as

cinco' unidades do Volt vão passar.
Economia - os três motores do

Volt, dois movidos a energia e um

a gasolina, proporclenam uma au

tonomia de 580 km. Nos primeiros
80 km o carro é movido apenas com

os motores elétricos, à medida que
o carro necessite de mais energia
o propulsor a gasolina começa a

trabalhar e recarregar as baterias,
estendendo por mais 500 km a au

tonomia do veículo.
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VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
..

CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 50.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% +

48 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de 11$ 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 grátis na compra dos modelos: Citroén C4 Okm. Benefício não pode ser convertido em espécie. Oferta válida até 18/08/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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MARCELE GOUCHE

VELOCIDADE

Guaramirim recebe
4ª etapa do Rally se
Depois de Jaraguá do Sul, é a vez

de Guaramirim receber o Rally de

Regularidade de Santa Catarina

GU.ARAMIRIM

TITAPRETTI

os agricultores dos bananais
de Guaramirim darão lugar

para cerca de 200 participantes da
4a Etapa do Campeonato Rally se.
O evento acontece hoje, às 9h30,
com a saída do primeiro carro da
frente do Ginásio de Esportes. É
o segundo ano consecutivo que a

cidade recebe a competição, que
retorna de uma parada depois da
última etapa, realizada em Jaraguá
do Sul, em junho deste ano. O
motivo da paralisação foi a reali

zação do 3° Transcatarina.

Segundo o diretor-geral da

empresa organizadora do even

to, SC Racing, Edson Costa, o

maior obstáculo que os par
ticipantes irão enfrentar será

percorrer as trilhas entre os ba

nanais, que depois das chuvas

podem tornar esta etapa a mais
técnica deste ano. "A dificulda
de para o navegador já existia,
já que ele tem que direcionar o

piloto controlando o tempo da

prova. Mas agora, os jipeiros vão

ter que pensar muito rápido pela
quantidade de ruas da prova", co

menta Costa.
Para a etapa de Guaramirim,

cerca de 80 equipes de todo o

Estado vão participar da cor-

rida off-road, Segundo Costa,
a organização do evento reco

menda que os pilotos prestem
mais atenção, já que a prova irá

passar por muitas valetas e buei
ros. "Cada deslize compromete a

classificação. A cada 1 segundo
atrasado, o carro é penalizado
com a perda de dez pontos na

competição", explica Costa.
As provas .serão divididas nas

categorias Super Master (expe
rientes), Graduados (jipeiros
que já participaram de provas),
Junior e Cidade (para qualquer
motorista de automóvel 4X4,
sem aparelho de navegação ou

experiência) .

As inscrições terminam hoje,
às 8h30, e devem ser feitas pelo
site www.scracing.com.br e de

pois no Andardac Hotel, na rua

João Butschardt, 413, no centro

de Guaramirim.

DNULGAÇÃO

.

Cerca de 200 amantes do off-road vão passar por bilhas entre bananais

. Leão do Vale fará primeira apresentação hoje
O Sport Club Jaraguá terá seu

primeiro desafio hoje, contra o

time reserva do Avaí, às 15h30, no

Campo do Botafogo. O amistoso
servirá de preparação para a estreia

do Leão do Vale no Campeonato
Catarinense da Divisão de Acesso,
no dia 18 de setembro, contra o

Maga, em casa. A equipe está quase

pronta, com a chegada dos últimos

reforços, como o meia Fábio Braun

e o lateral direito Fábio Pará. O golei
ro Eder, que treina desde a semana

passada com o elenco, estreia hoje.
O esquema tático definido pelo trei
nador Bíroserá o 4-4-2.

Com as chuvas dos últimos

dias, as obras no Estádio do Bota-

fogo ficaram atrasadas, mas nada

que impeça a realização do amis

toso. Até agora, foram distribuídos
700 convites para os sócios. Os in

gres-sos custam R$ 10 e podem ser

adquiridos na secretaria do clube.
Tanto a comissão técnica quanto a

diretoria garantem que o torcedor
sairá feliz do Estádio ..

DISPUTIl Jogo entre )uventas e Iltlético de Ibirama

válido pela semifinal do Estadual juvenil

Molequinhos decidem título
Estadual contra o Caxias

Mesmo com a derrota no jogo
de ida, o time juvenil do Iuventus
enfrenta o Caxias, hoje, às 15h,
no João Marcatto, com o objetivo
de reverter a vantagem do time
de Joinville, que venceu o pri
meiro jogo por 2 a O. Na quinta
feira, os jogadores treinaram no

bairro São Luis. Ontem, todos
receberam folga e ficaram con

centradas. O Moleque Travesso

será campeão se vencer por uma

diferença de dois ou mais gols. O
discurso no João Marcatto é de
otimismo e a comissão técnica

afirma acreditar no potencial dos

molequinhos. A entrada é franca.
Para levantar a taça de cam

peão estadual de 2011, o Iuven-

tus precisa quebrar a marca de
ainda não ter vencido o Caxias

neste ano. Foram três jogos, sen

do duas derrotas e um empate.
A seu favor, o Juventus tem a

boa campanha na primeira fase,
quando venceu quatro jogos,
empatou um e perdeu outro.

F'
,

'que POr d
qUe oconte;ntro de tUdoe no regiõo

@ocorreiOd .

°pOVO

AMADOR

Jogo valendo liderança
A rodada deste fim de semana da Primeirona terá jogo isolado

entre JJ .Bordados e Cruz de Malta, no Estádio Eurico Duwe.
A partida acontece hoje, às 15h30. Os outros jogos foram
transferidos em virtude do Dia dos Pais e do amistoso do

Sport Club Jaraguá. As duas equipes estão em situação oposta
na tabela. O JJ Bordados está com dois pontos na quinta
colocação e o Cruz de Malta soma sete pontos e, em caso de

vitória, poderá assumir a liderança temporariamente. O atual
líder da competição é o João Pessoa, com oito pontos. Na

.

sequência vem o Flamengo, com sete.
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MERCADO

Fia fecha patrocínio milionário
Vice-líder do Brasileirão, clube acerta

com grande empresa até o fim do ano

AGÊNCIA FOLHAPRESS '

l J

Ad!retoria do Flamengo anun

ClOU ontem, em evento na

Gávea, a empresa que vai patro
cinar o clube até o fim do ano.

O acordo era aguardado desde

janeiro, quando o time carioca
contratou Ronaldinho. Porém,
apesar dos holofotes e da boa
fase do jogador, só agora o FIa

estampará uma marca no espaço
principal de sua camisa.

No caso, porém, serão duas:
Duracell e Gillette, ambas do gru
po Procter & Gamble. O contrato

será de R$ 6,6 milhões, até dezem
bro próximo, e dá direito à presen
ça das empresas nos uniformes

de jogo e treino, no backdrop do
clube e em placas de publicidade
no centro de treinamento rubro

negro, o Ninho do Urubu.
A equipe estreia a nova ca

misa na partida deste domingo,
contra o Figueirense, em Floria

nópolis, pela 16a rodada do Cam-

peonato Brasileiro.
Criticado por ter preferido o

Corinthians ao Flamengo, quan
do retornou para atuar no futebol
brasileiro, no final de 2008, o ex

atacante Ronaldo vai lucrar agora
com seu antigo clube do coração.
A 9ine, empresa de marketing es

portivo do Fenômeno, foi a res

ponsável por acertar o patrocínio
-

com a Procter & Gamble.
"Além de pensarmos em pro

longar o vínculo com estas mar

cas' queremos que a parcena se

estenda, quem sabe, para outras

modalidades. O Flamengo é mui
to grande e pode oferecer isso aos

seus parceiros. Digo sempre que
o Flamengo é uma nação que
tem um time, enquanto os ou

tros têm um time com torcida. A

expectativa para o próximo ano é

prolongar, trabalhamos assim. É
óbvio que acabamos de começar

-

um namoro e, agora, podemos
pensar em tornar isso um casa

mento", disse a presidente do

clube, Patrícia Amorim.
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Após ameaças, Fred decide ficar no Fluminense
Depois de admitir a possibi

lidade de deixar o Fluminense

após ser ameaçado por torce

dores, o atacante Fred afirmou
ontem que vai permanecer no

clube carioca.
"Tive dias de dificuldade,

mas conversei muito comminha
, família e depois de reparar a mo

vimentação de todos cheguei à
conclusão de que é melhor ficar
no Fluminense. Percebi que não

estou sozinho, que tenho pesso
as boas do meu lado: a polícia, o

Ministério Público, o sindicato
dos atletas, além da diretoria do
Fluminense e meus companhei
ros de clube. Tudo isso me levou
à decisão de permanecer no clu

be", declarou Fred, durante en

trevista coletiva.
O jogador também não des

cartou a hipótese de contratar

um segurança. "Acho que vou

procurar (segurança). Sair três
vezes ao mês não significa que
sou baladeiro. Sou um cara nor

mal. Se invocar,vou para boate
ou para onde quiser quarído esti
ver livre", acrescentou o atacante.

Fred se sentiu preocupado
com a sua segurança após ser per
seguido por um grupo de torcedo
res na madrugada do último dia 4,
quando saía de um bar em Ipane
ma, na zona sul do Rio de Janeiro:

Marca Esportiva OficIai

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 158 RODADA - S/8
Flamengo 1 x O Coritiba
Palmeiras O x O Grêmio
Atlético-MG 1 x 2 Figueirense

158 RODADA - 7/8-
Internacional3 x 2 Cruzeiro
Santos 1 x O Ceará
Atlético-PR 1 x 1 Corinthians
América-MG 3 x O Fluminense
Botafogo 4 x O Vasco
Avaí 1 x 2 São Paulo
Bahia 2 x 1 Atlético-GO

1S" RODADA -13/8 ,

18h30 - São Paulo x Atlético-PR
18h30 - Atlético-GO x Santos
18h30 - Cruzeiro x Avaí
21h - Botafogo x América-MG

1S' RODADA -14/8
16h - Corinthians x Ceará
16h - Vasco x Palmeiras
16h - Figueirense x Flamengo
16h - Coritiba x Atlético-MG
18h30 - Grêmio x Fluminense
18h30 - Bahia x Internacional

140 Santos

1� 4
�

15° Atlético-MG 15 3 8 20 27

16° Grêmio 15 141 3 6 5 14 17

T 17" Atlético-GO 13 1$ 3 4 8 13 19

T 18° Avaí 13 15 3 4 8 18 31

T 19° Atlético-PR 12 15 3 3 9 13 22

T 20° América-MG 11 15 2 5 8 16 28

-7

-3 36

-6 29

-1329

-9 27
-1224

lHíI!IIJíílJí!l/ir'"·1IlJ!1m"lJilflff!wU!!,.'Il!!liilli!�Jiil.IJ1l1i{:iJ�;�:�ii���<f1ca.9;11l.!Jl,w�'IU�ml'tiMI,'ffi5i1flh
,;6:I��ifiSaqôs:p@�a.,�(1��rneriç
TRebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

\$ .

CLASSIFICAÇÃO 1S8 RODADA - 9/8
São Caetano 2 x 1 Goiás

"

'

:' Coi. Times P J ! ViE D GP GC SG!A Vila Nova-GO 1 x 1 Duque de Cê
! ld 3 22173'

... 10 Portuguesa 33 15[ ,
2 35 13

... 20 Ponte Preta 29 15 9!2 4 27 17 10:64 1S" RODADA -13/8

... 3° Náutico 15 i5 16 13 !58 16h20 - Ponte Preta x Criciúma
26 '1 3 3 16h20 - Bragantino x Salgueiro

... 4° Paraná Clube 24 1� 7 13 5 21 17 4 153 16h20 - Sport x Portuguesa
5°Sport 23 15 6 i5 4 21 17 4 51 16h20 - Grêmio Barueri x Náutk

6° CFjciúma 23 15! 6 '5 4 13 12 1 !51 21h - Paraná Clube x ABC

7"ABC 23 15! 5!8 2 23 18 5 151
8° Goiás 22 16' 7 il 8 23 25 -2 146
9° Boa 22 15i 6 14 5 14 11 3 149
10° Americana 21 15! 613 6 15 18 -3 147
11° ASA 21 15: 613 6 20 25 -5 147
12° Vitória 20 15, 612 7 16 18 -2 !44
13° Grêmio Barueri 20 15 612 7 16 19 -3 144
14° Vila Nova-GO 20 161 515 6 15 13 2 142

161 417
t

15° São Caetano 19 5 21 24 -3 40

15
I

16° Guarani 18 5!3 7 20 19 1 40I

T 17° Bragantino 18 15 5!3 7 20 25 -5 40

T 18° Icasa 17 15 415 6 16 19 -3 38

T 19° Salgueiro 13 1� 3:4 8 11.18 -7 29
'l

T- 20° b1uqJe d� 'Cáxias 5 16! 0:5 11 14 36 -2210 T Rebai�ados para Série' C
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Motoristas que tI'afegam na BR reclamam dos engarrafamentos e reiVindicam construção de Viadutos em pontos criticos da rodovia,

8R..280

Duplicação poderá
ficar só para 2013_
Lideranças definiram em reunião, que
uma empresa será' contratada para
elaborar o projeto de duplicação da via

será R$ 40 milhões.

Segundo Bylaardt, além
do alargamento, viadutos serão
construídos nos pontos mais crí
ticos da rodovia, como o trevo de
acesso a Guaramirim e Massaran
duba. As melhorias vão facilitar a

viagem de motoristas como Cleí
ton Klebert, de 22 anos. Ele faz en

tregas na região e passa pelo tre

cho todos os dias. "Chego a fazer
oito quilômetros em meia hora",
disse Cleiton, que às vezes segue
pelo centro de Guaramirim para
não pegar o engarrafamento.

O trecho também é evi
tado por Fernando Franke, de 24
anos. Ele é de Massar?pquba e via-

JARAGUÁ DO SUL
..................................... " " " ,

GUSTAVO CIDRAL

Otrecho da BR-280 que cruza o

perímetro urbano de Jaraguá
do Sul e Guaramirirn deve começar
a ser duplicado no final de 2012 ou

começo de 2013. Em reunião reali
zada na manhã de ontem, o prefeito
de Guaramirirn, Nilson Bylaardt, o

deputado estadual Carlos Chiodini
e o presidente da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul), Dur
val Marcatto, decidiram contratar

uma empresa para fazer o projeto.
De acordo com Chiodini, o encon

tro também definiu a participação
total do Estado no orçamento, que

. ja cerca de três vezes por semana

para instalar equipamentos de se

gurança nas cidades vizinhas. "Um
viaduto seria fundamental", disse.
"Esses quilômetros de fila são um

horror", reclama.
Em reunião marcada para a

próxima segunda-feira à tarde ser

virá para escolher a empresa a ser

contratada para viabilizar o proje
to. Quanto estiver pronto, o plane
jamento será entregue ao Deinfra

(Departamento Estadual de Infra

estrutura) para a abertura da licita

ção que irá definir a empresa que
executará a obra. O encontro de
verá ter a presença do prefeito de

Guaramirirn, da prefeita de Iaraguá
do Sul, Cecília Konell, entidades

empresariais das duas cidades e re

presentantes do Deinfra e do Dnit

(Departamento Nacional de Infra
Estrutura de Transportes)

FOTOS MARCELE GOUCHE

Acidentemata

jovetnnaSC-413
etn

Um acidente envolvendo um

caminhão e uma motocicleta ti
rou a vida de Esaías Limseberg
na noite da última quinta-feira .

O jovem de 26 anos pilotava uma

moto com placas de Massaran
duba quando foi atingido pelo
outro veículo numa colisão fron-

.. tal no trecho do Km 56 da rodovia
SC-413. A batida ocorreu por vol
ta das 20h30, no bairro Rio Bran

co, próximo a uma ponte que
passa sobre o rio Putanga.

Segundo a Polícia Rodoviária
Estadual, o motociclista foi so

corrido pela Unidade de Suporte
Avançado do Samu de Iaraguá
do Sul cerca de 15 minutos após
a batida. Porém, o óbito foi con

firmado no local. Esaías havia

perdido uma das pernas e sofri
do fraturas expostas nos braços e

traumatismos. craniano e facial.
O corpo do rapaz foi encaminha
do ao IML de Iaraguá ainda na

noite de quinta. O motorista do
caminhão saiu ileso do acidente.
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WWlN,WI'·Q(!ffl.bI·PI� 'lI�1Jj 1Jj� 1:MWJfJ11 pillfiJ !I�� ccm plrIrwa�, F,_lrn:WiIC, Novo Gol U'I 201112012, 4 portas, ecXiÍ{l-O 1íU11C4, com preço promocional â "j$la a partir de RS28.390.00.
�� Gol Ul r� F�. 4 ps>I�, M!$ mOO, 11/12, Wilqo 6l111C4"'�pI'.1í<twiWoo 5U11C4+pf4+pi!5owlle 041 �J11C4ot-pfA+-pk5+we.t5: com preço prornoclonalII lIi&ta II pW de R$ 34.390,00 Voyage 1.0
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�araguá Aut� Elite
A escolha perfeitaNVct.ffjJ) tJ,,p,.$

ClJJl<ilct1j,�I!'!A1PJ.ll>-s
!JJf. 'V1!iIJ:::.ut.oi,
I.CIJ*S..M1;:1i'1

BANCO VOlKSWAGEN 47 32746000
• ,,,... IHIIIJHill,d.d.,j"

www.outooJite.com.br Grupo Auto Ellt 40 anos de credibilidade.
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