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Usuários vão dizero
queprecisamelhornr

Empresa contratada pelaPrefeitura, porR$ 74 mil, vai passar um mês ouvindo os passageiros
do transporte coletivo para identificar os pontosfortes efracos do setor. Página 22
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Ponte do Zimdars está com as c8beêeiras danificadas e tráfego iJesado prejudica a pavimentação."P.iJiââ to

Homícídios
crescem 300%
em dois anos
ENVOLVIMENTO CO

de drogas e crimes passionais
regados ao consumo de
álcool, explicam amaioria
dos 11 homicídios registrados
de janeiro a julho deste ano
noVale do Itapocu. Página 9

ENTREVISTA
Peixer
prepara
sua volta
à política.
PATRICIA
MORAES
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Lourival Karsten

Weg explorando petróleo
Há uma década, aWegfornece
equipamentos para empresas
de perfuração onshore (em
terra) do segmento de petróleo
e gás. Tamanha experiência e

credibilidade resultaram em uma

nova e importante parceria, desta
vez com a IntegratedDrilling
EquipmentCompany (IDE
Drilling), empresa responsável
pelo projeto, produção, testes e

comissionamento das sondas
de perfuração onshore para a
Tuscany InternationalDrilling
Inc. - multinacional canadense
recém-instalada lJ,O Brasil, a
serviço da empresa brasileiraHRT
0& GExploração eProdução
de Petróleo Ltda. Para as
cinco sondas de perfuração a
serem montadas na bacia do
Rio Solimões, no Estado do

"
,

Indicadores
Informações da empresa de pesquisa IEMI dão conta de que a produção
física de têxteis teve uma queda de 12,6% no primeiro semestre deste ano
em relação ao ano anterior. Nos últimos dozemeses a queda foi de 7,2%.
Já em relação ao setor de confecção e acessórios, a queda foi de 0,9% no

primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2010,
mas no acumulado de 12 meses houve um crescimento de 1,5%. Em
relação a valores, o comércio varejista de vestuário, calçados e tecidos
evoluiu 15,5% no primeiro semestre em relação a 2010 e nos últimos '

12 meses acumula um aumento de 16,3%, o que reflete o aumento nos

custos destes produtos em função do preço do algodão.

. ,

Suando'a camisa
Que tal juntarbem-estar, diversão e comemoração emummesmo evento.

É exatamente isso que aCorridaRústicaWeg 50 anos vai proporcionar.
Mais um presente especial para você, colaborador, e para a cidade

que há 50 anos acolhe aWeg tão bem.A corrida acontece no dia 25
de setembro e irá envolver até 500 participantes, número máximo de

inscrições. Serão duas modalidades: corrida, com trajetos de 5 e 10 km,
ou caminhada, com trajeto de 5 km. Ambos os percursos oferecem,
além de qualidade de vida e bem-estar, o que Jaraguá do Sul tem de
melhor: visão-privilegiada de área verde, ar puro e tranquilidade.

Livros digitais
o Google conseguiu chegar um acordo com a editora francesa La
Martiníere que colocará fim a uma intensa disputa judicial pelo direito
de digitalizar livros esgotados. Isto poderá se tornar ummarco na

história, abrindo caminho para a disponibilidade de textos em formato

digital. Afinal, embora ilegal sob o ponto de vista do direito autoral, as
cópias de livros texto são uma realidademuito difícil de combater.

,
.

Previdência complementar
Uma grande fonte de problemas é a previdência para
funcionários públicos que quando se aposentam continuam na

folha do Estado. Existe ummovimento forte no sentido de ser

criada umaregra de previdência complementar para os mesmos,
reduzindo a pressão sobre o erário público. A proposta não conta
com nenhuma simpatia por parte do funcionalismo público.

I�Ol�EilIIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 664
01 - 03 - 04 - 07 - 10
13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 20 - 21 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N° 2680
12 - 27 - 49 - 55 - 70

Ikarsten@netuno.com.br

Amazonas, aWegforneceu dez
motores elétricos de BOOcv de

potência, aptos a operação com
velocidade variável em ambientes
com umidade e água, e 16
alternadores elétricos de 650kVa,

,

acionados pormotores diesel
- estesfornecidos pela Stemac,
fabricante de grupos geradores.As
duas primeiras sondasjáforam
montadas e estão em operação.

Previdência
De forma surpreendente, o governo
anuncia que em julho o déficit da
Previdência Social ficou emR$
2,085 bilhões. Embora continue

algo assustador, é omelhor
resultado mensal nos últimos 12
anos e representa uma queda
de 24% em relação aomesmo
mês do ano anterior.A crescente

formalização e criação de postos
de trabalho deveriam resultar em

superávit umavez que dentro
de poucos anos o percentual da
população economicamente ativa
começará a declinarpor conta do
bônus demográfico.A expectativa
para o ano é que o déficit fique em
39 bilhões de reais.
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DIVULGAÇÃO

Budweise!�
AAmbev busca dinamizar o mercado brasileiro'de cervejas
cujo consumo praticamente estacionou como lançamento
- ou relançamento - da lnarca norte-americana de cerveja.
Ela será posicionada no segmento Premlum.

Aço
,

A produção mundial de aço no período de janeiro a julho de 2011
cresceu 10,3% na China, despejando inacreditáveis 410 milhões
de toneladas. Eni segundo lugar no ranking aparece o Japão com
63 milhões de toneladas, seguido pelos EUA com produção de
50 milhões de toneladas. Observe-se o abismo que existe entre a

produção do segundo e terceiro colocados em relação à China. O
Brasil aparece em oitavo lugar com produção de 21 milhões de
toneladas. À frente do Brasil, além dos três primeiros colocados
estão pela ordem: Índia, Rússia, Coreia do. Sul e Alemanha,
quase empatado com Ucrânia e Turquia.

B'anda larga
Acontece no dia primeiro de setembro seminário promovido
pela Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações) que
pretende discutir métodos de avaliação da qualidade da banda

larga em nosso país. Num momento em que o Brasil desperta
para a informatização do governo e da justiça, a banda larga
continua não muito longe da linha discada.
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Ela anda arrastando as asas sobre nós.
Mas a culpa é nossa. Sabes de quem

eu falo? Da depressão. Ela anda como

louca derrubando pessoas pelo mun

do, pelo chamado mundo "moderno",
o mundo da estupidez, e ela vai levar o
mundo mais rapidamente ao fim ...

Veja esta declaração de" uma famosa

atriz, 41 anos, poupo-lhe o nome. Ela diz

que - "invejo as pessoas que estão realmen
te felizes com �uas vidas, que não se com

param com os outros, que não querem ser

algo que não são, que valorizam aquilo que
têm e não o que lhes falta... Sou uma pes
soa permanentemente insatisfeita, quero

II

sempre mais...
"

Chega, penso que chega.
Aí está um resumo das pessoas de

hoje, em maioria, estúpidas. Essas pes
soas estão abrindo os braços para as

frustrações e, logo a seguir, à depressão.
É impossível ter todos os desejos realiza
dos, impossível. É desastroso comparar
se com os outros, até porque os outros

mentem, enganam, passam-nos a falsa
ideia de que são felizes, não são.

O triste é que muitos têm os básicos
da felicidade, saúde, família, amigos, tra
balho' onde estudar, liberdade, não mais,
não muito mais. mas não lhes basta. Que
rem mais e mais, como essa infeliz da de-

I
..

claração acima. Resultado? Não gozam dos
bens de que podem desfrutar e esquecem
que poderão perder algum desses bens ... E

aí, no caso da perda, vão lembrar e cantar
Ataulfo Alves: - IiEu era feliz e não sabia..."

Os outros nos conhecem por fora, nós
nos conhecemos por dentro. Nós conhece
mos os outros por fora, eles se conhecem

por dentro, e daí resulta um formidável bai
le de mentiras. O que você mais encontra

pelas calçadas é gente falsamente feliz. Nos
enganam, e saímos pensando que os infeli
zes somos nós. Que burros! Dá de ombros,
desapega-te. E sejas feliz com o que tens.

Os outros vão morrer de inveja...

2020
Ela quer o trono. Estimativas da Organiza

çãoMundial da Saúde nos fazem saber que até
2020 a depressão vai ser a 2a causa de incapaci
dades no mundo. Só as cardiopatias estarão na
frente. Agora me diga, é ou não é uma doença
emocional, das loucuras da falta de orientação
existencial das pessoas: Sem dúvida.

CABEÇA
Uma cabeça ocupada, apaixonada por alguma

coisa, não tem tempo para pensar em frustrações, só
pensa em realizações. Não em realizações inanes, neu
róticas, vazias, mas em realizações do espírito, da alma,
das vísceras... O povinho sonha com casamentos, carros,

viagens e patina na profissão, ama mal, émal-amado,
frustrado e chato.Depois não querdepressão.

DO LEITOR

50 S - R I
TIVO CRUZ DEESP

Estar a três dias de presidir a Fede
ração Catarinense de Futebol, no

ano em que o Grêmio Esportivo Cruz
de Malta comemora seus 50 anos, me

traz um sentimento de enorme satisfa

ção e orgulho.
Waldemiro Siewert, Eugênio Muller,

SigoldWoigt, Cecilia Steinke, Arno Volk
mann, Norberto Barg, Artur Behling,
Adernar Frederico Duwe, AlfredoMuller,
Haroldo Irnroth, Gerhardt Muller, Wal
ter R. R. Rahn, Edvino Buttgen, Eurico
Duwe, Alfredo Buttgen, Alfonso Muller,
idealizaram a fundação do Grêmio Es

portivo Cruz de Malta, na data histórica
de 27 de agosto de 1961.

Muitos foram aqueles que, ao lon

go destas cinco décadas, doaram-se ao

clube. Não sendo possível mencionar o
nome de todos, presto minha justa ho

menagem aos baluartes do clube.
Uma festa para reverenciar a me

mória dos antepassados e estimular
as novas gerações a valorizar e desen
volver seu clube.

Desde então, a cada ano, o clube tem
crescido e mantida acesa a chama do
amor ao esporte, envolvendo as pesso
as e pedindo delas a participação é uma
atitude altamente democrática que esti
mula o exercício da cidadania, no que se

refere ao esporte relativo à comunidade

FALE CONOSCO

de Rio da Luz.
Reafirmo minha ideia de que se

deva fazer esforço especial no sentido
de resgatar a identidade e o espírito
crusmaltino. Há 50 anos pessoas da
comunidade de Rio da Luz tiveram a

iniciativa de fundar o GE Cruz de Mal
ta. Esta história deve ser resgatada com
todas as suas letras.

Com ahoma queme foi dada, como
vice-presidente e aomesmo tempo futu- ,

ro presidente da Federação Catarinense
.

de Futebol, e mesmo tendo vivido como
atleta e dirigente a essência, a emoção
e vibração dos jogos, não consigo, por
mais que tente traduzir a grandeza e o

valor inestimável da herança que nos

deixaram todos, fundadores, dirigen
tes, árbitros, gerações de atletas, que ao

longo dos 50 anos, estiveram reunidos

para, unidos num só abraço, reverenciar
numa prece de agradecimento a eterna

lembrança cruzmaltina, e que a chama
continue acesa.

O que se vive não se apaga, não se

muda, eterniza-se. Construamos a his

tória, respeitando, também, ado outro.
Parabéns, família crusmaltina,

pelo seu cinquentenário!

Rogério Lauro TomazeUi,
vice-presidente Federação

Catarinense de FüteboI

MAMADEIRA
Mamadeira não tem pro

blema, não. O que a criança
quer émamar, saciar-se. Que
a mãe que não amamenta

no seio não fique com senti
mentos de culpa. Nenhuma
razão para isso.

.lti.
.

em

taaae e �mparadaS
bruscas, ou arrancammuito

rápido, colocando em risco

principalnrente crianças e
tdosoe, ta

.

I "11,::, t�çlf:,;,
� ,I ,li

':"

O resultado traçará
uma radiografia do
transporte urbano
de 'araiQltllá do Sul
te qnais as 11cwu.editlas

,,", ,lilv ",-
,

l"luef.�eSSfi;lrl,a. pií"ll"mo, ii
rnelho'ltia do !;erviço...

dhcassuli
1,'1·:V·NcaSSIJli.adv.br

ª'seus direitos} a J

negócios jurídi

Cassuli Advogados Assoetados dl'.B/se 3971<19

Rua Donaldo Gehring, 135 • Fonh 47 :1371 ',51 i " Fax �7 3275 1820

CHARGE
Isso sem contarnos

investimentosprometidospela
concessionária, como os terminais
desc�nt;n ;;c.,

s qy.enunca
.

stJtftlir{' Ai;�""lis",_ii.
�-l ,�,,� '"

.

ihqu.emiert �rú;apF()bte�""
para'ire vouardo trabalho, ou
simplesmentepara circularde
ônibuspela cidade, são históricas:
entca a4l1,J;i.n�trqção esai
,'.',

",'. II�'••• ·.-ik'-{. '
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Patricia - O senhor faz parte da
turma que preferiu não deixar o
DEM, foi inclusive escolhido para
presidir a comissão provisória da
sigla. Qual foi omotivo?
Mário Sérgio Peíxer - A

identificação que tenho com o

partido, a história que construí. Não
tenho motivos para sair. Além disso,
tenho forte ligação com o número
25, que é o dia do meu aniversário
e também o número pelo qual
me elegi prefeito duas vezes. Mas
fMando sério! acredito na forma de
democracia pregada pelo DEM.

Mrino Sérgio Peixer deu um
tempó� mas nem de longe isso

significa que ele está afastado da
política. Aos 55 anos, governou
Guaramirim por dois mandatos
e tem sérias pretensões de voltar
a ocupar a cadeira a partir de
2013. Como bom pré-candidato,
tem na ponta da língua suas

principais realizações, entre
elas citaa implantação de uma

metodologia que rendeu ao
município o título de líder de
quaüdade na educação básica
doEstado, a municipalização
do sistema de água e esgoto, a
abertura de 600 vagas nos centros
de educação infantil, a reforma
do Hospital SantoAntonio e a

construção do Centro Cirúrgico,
entre outras. Na entrevista
abaixo, veja o que ele diz
sobre a atual administração e

seus planos políticos.

Patríci,a - Pretende disputaras
eleições àPrefeitura no
próximo ano?
Peixer - Temos muitos nomes

. bons no DEM de Guaramirim,
tanto paramajoritária quanto
para proporcional. Mas a gente
sente 'que o clima é favorável
ao meu nome hoje, não tenho
motivo para esconder isso.Esse
sentimento se deve também, além
da minha história, ao fato que a

atual administração está deixando
muito a desejar e com isso o povo
se lembra de quem. trabalhou.

'

Reformei o hospital, construí o
Centro Cirúrgico...

..�

"Santo Antonio, como v.ê a

terceirização da unidade?
Peíxer - Não tive acesso ao contrato.

A princípio, sou contra, sei que
é possível fazer aquela estrutura
funcionar bem, foi o que aminha
equipe fez. Além do mais, quero
saber como será resolvida a questão
dos 120.funcionários q:ue trabalham
na unidade e são namaioria
concursados. O que aPrefeitura
vai fazer com eles?Vai continuar

pagando os salários, que giram
em torno de R$ 450mil ao mês, e
alnda.vai repassar R$ 550mil para
São Camilo? Só aí o município
compromete R$ 1 milhão ao mês.

Quanto ao funcionamento, ainda
é cedo para avaliar, mas tenho
muitas dúvidas.

da arrecadação domunicípio era ,

destinada para folha de pagamento
dos servidores, hoje este percentual

. está perto de 49%, ficando uma'

margep muito pequena para
investimentos sem necessidade de
financiamento. Há.um desgaste
muito grande, denúncias. Ofato
lá do ,ônibus e'depois do enterro
da ambulância, isso é crime grave,
E também avalio",que depois que
termínaram os R$ 8,8 milhões que
eu deixei em caixa não fizeram
nada. Tenho prova de tudo, deixei'

.

este dinheiro em caixa e fui.
chamado de bobo. Mas foi com esta
'verba que foi feito asfaltamento no
Guamiranga e na Corticeira, por
exemplo. Nãofosse essa verba, não

. teria sido feito mais nada na cidade.

Patricia - Nos últimos três anos, o
senhor deu um tempo da política?
Peíxer- Descansei, sou aposentado
da.Casan e tenho meus negócios
particulares. Mas nunca me
afastei completamente, porque
minhamaneira de ser, de viver a
vida, é estando pertodas pessoas,
conversando, e fiz isso também

, quando fui prefeito. Mas não só
nos últimos anos do mandato, que

"Patríeia� ..E como avalíae�om,ento, 'fj.que bem claro, fui desde o começo

p'oIítie,g que a ,�qad� enfrent�f ',' as�im. SerrHV:e 'es.cú�!," re eíteí
I'" ii, ',' 'J,' :.',�

J
I J,

•
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Depois que
terminaram os R$
8,8 lUilhôes que eu
deixei em caixa

não fizeram nada.

"
FRASES DA SEMANA
Depois que o PT se abraçou com
Collor e Sarney, não existe mais
diferença ideológica nessé país.

UDOWAGNER, PRESIDENTE DA SCAR, EM
ENCONTRO DO PP NA QUINTA-FEIRA.

"

Pedido de vistas 1
o vereador Jean Leutprecht (PC do B) pediu
vistas ao projeto do Executivo que prevê a adesão
ao programa do governo estadual, através do
Badesc (Agência de Fomento de Santa Catarina)
para empréstimo de 15 milhões destinado à

implementação de pavimentação asfáltica e

recuperação de vias, bem como a construção de

pontes e galerias. O financiamento terá dois anos
de carência, mais três para a quitação do valor.

Leutprecht justificou o pedido de vistas dizendo
que o projeto não apresenta especificamente
como os recursos serão aplicados. "Ou não se

sabe como vai se gastar o dinheiro ou alguma
coisa está errada", discursou.

Pedido de vistas 2
Para o secretário de Administração, Ivo Konell, a
atitude de Jean serve para comprovar o desespero
da oposição. "O mesmo projeto, igualzinho, foi
aprovado há uns meses atrás e agora por que o

pedido de vistas? Porque ele está enrascado com
as investigações da pista de atletismo, da Arena
e do Bananalama e não quer que a gente mostre
como se administra", argumenta.

Aliviado
O ex-deputado Dionei da Silva está em Jaraguá do
Sul. Deve ficar até a primeira quinzena de setembro,

,

só retomando a Brasília depois de definir qual será
seu rumo partidário. Sobre sua saída do PT, ele diz:
"estou feliz, aliviado. O objetivo deles era só me ferrar.

É o mesmo que o marido ser o maior inimigo da
mulher. Deixei de dormir com o inimigo".

Calçada Legal
APrefeitura se comprometeu em auxiliar na

divulgação do programa Calçada Legal, encabeçado
por um grupo de voluntários. O objetivo do
projeto é conscientizar os moradores sobre a

responsabilidade de cada um na construção de
suas calçadas, seguindo as normas vigentes.

Beco sem saída
Com a aproximação do PSB e do PSD, a vereadora
Natália Petry fica em um verdadeiro beco sem

saída. Pode ter o mandato requerido pelo PSB caso
saia da sigla e, ao mesmo tempo, se permanecer,
terá que dar as mãos a Ivo Konell, o que nem de

longe passa pela cabeça da vereadora.
'

PSD
Neste sábado o PSD faz sua primeira convenção
estadual em Lages, terra do governadorRaimundo
Colombo. Comitiva de Jaraguá do Sul já está
confirmada, deve voltar de lá com a comissão

provisória da sigla formalizada. Nos bastidores, o
nome da prefeita Cecília Konell é o mais cotado.

Parada
Napróxima semana estarei de férias. Quem'
comandará a colunaPlenário neste período é a

competente jornalistaDaiana Constantino.Até logo.
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EDUARDO MONTECINO

EXPANSÃO

Esgoto vai alcançar
80% domunicípio

.
Meta é atingir o índice até metade de
2012. Ampliação começa em 14 ruas,
com 2,7·mil metros de extensão
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Durante os próximos dois me

sesos motoristas que passam
pelos bairros Nova Brasília, Jaraguá
Esquerdo e Barra do Rio Molha pre
cisam prestár atenção redobrada e

diminuir urn pouco a velocidade. É
que na segunda-feira algumas ruas
do município começam a passar
por obras do Samae (Serviço Autô
nomo Municipal de Água e Esgoto)
para ampliar a coleta e tratamento de
esgoto para80% emJaraguá, quehoje
alcança 48,9% dos domicilias.

Na primeira parte das obras, em
que 14 ruas serão beneficiadas até o

início de novembro, serão implanta
dos 2 mil e 732 metros de redes co-

letoras.Até julho de 2012, porém, a
extensão das redes deve chegar a 70
quilômetros, abrangendo principal
mente os bairros Barra do Rio Cerro,
VIla Lenzi e Jaraguá Esquerdo. "Fa
lamos em bairros para que as pes
soas entendam melhor, mas traba
lhamos mesmo com bacias. Então
vários bairros são incluídos. Serão
3,7 mil ligações de esgoto, com um

atendimento estimado em mais de
dez mil pessoas", explica o assessor

de comunicação e gestão ambiental
do Samae,Vmícius Schweighofer.

Além da implantação das re

des, o prazo de dois meses inclui
também a reposição da pavimen- ,

tação original. Atrasos só devem
ocorrer se as chuvas foremmuito

frequentes, e o trânsito deve ficar

em meia pista nas ruas que esti
verem passando por obras.

Os grupos de trabalho, que mo
dificam urna rua em cadabairro pa
ralelamente, não devem interrom

per outros serviços no município.
A intenção do Samae era começar
a implantação a partir da última

segunda - feira, 22 de agosto, mas
o clima úmido atrasou o crono

grama. O orçamento inicial foi
estimado em R$ 9 milhões, mas

diminuiu para R$ 7 milhões com COMUNICADO
a contratação da Pavíplan no pro- A empresa DIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA,
cesso licitatório. O financiamento CNPJ 04.233.545/0001-07, comunica que requereu à Fundação Jara-

guaense de Meio Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental de Operaçãoserá feito pela Caixa Econômica
- LAO para o loteamento residencial "Antylias", com instalações à Rua

Federal, com contrapartida imedia- 472 - Exp. Ewaldo Schwarz, Bairro Amizade, neste município de Jara-
ta de R$ 700mil do Samae. guá do Sul. À partir desta data, passa a transcorrer o prazo de 20 (vinte)

A implantação das redes ter-dias para impugnação do pleito junto à FUJAMA, dependendo ainda o

mina em julho de 2012, mas as li- licenciamento do atendimento à legislação vigente e das condicionantes
definidas pelo órgão ambiental.

gações aos domicílios acontecem I..__ __'

somente após urn comunicado do

Samae, já que é preciso esperar o
término das obras na Estação de
Tratamento do São Luís.

Iaraguá recebe benefício
de R$ 3,38mí para a saúde

A rede de saúde do'município
será beneficiada com R$ 3,38 mi
lhões. A prefeita Cecília Konell e o

secretário da Fazenda, José Olívio
Papp, assinaram a leimunicipal nv
6.082/11, que autoriza a abertura
de crédito suplementar. O mon

tante de R$ 3,38 milhões servirá

para reforçar a gestão de recursos

para a saúde. "É importante que'

a população entenda que não se

trata de dinheiro novo", salienta
Francisco Garcia, secretário da
Saúde. Explica que o recurso é

proveniente de uma adequação
no orçamento. O município ti
nha uma previsão orçamentária
(para os incentivos à Farmácia

Popular, hospitais e para o Fun
do Municipal de Saúde), mas re-

gistrou "excesso de arrecadação"
dos fundos municipais e fede
rais. Com este excesso, ou sobra,

.

o recurso pode ser reprograma
do. Segundo Garcia, o dinheiro

já tem destino certo: cerca de
R$ 2,7 milhões serão doados aos

hospitais, R$ 200 mil vão para
os laboratórios e o restante será

aplicado na Farmácia Popular.

AMPLIAÇÃO Primeiros bairros
beneficiados serãoNovaBrasília,
JaraguáEsquerdo eBarra doRio
Molha, adiantaVIIIicius

metros de extensão

i� rua pçH1laAntônia '"

• rua Ricardo Hass
• ruaTomaz Francisco de Góes

],
, ... ruaJosé" M�negQtti j
• rua JoseEmmendoerfer
,. ruaOtto Kuchenbecker

• rua Horácio Pradi.
'

·TuaVictoria Pradi

Bairro Barra doRioMolha-
1000 metros de extensão '

• Sercidão 200.
! ,

.1

• Servidão 199

COMUNICADO
Raul Driessen, CPF 103.938.899-04, comunica que requereu à Fun
dação Jaraguaense de Meio Ambiente - FUJAMA, Licença Ambiental
de Operação - LAO para o loteamento residencial "Arvoredo", com
instalações à Rua 506 - Feliciano Bortolini, bairro Barra do Rio Cer
ro, neste município de Jaraguá do Sul. À partir desta data, passa a

transcorrer o prazo de 20 (vinte) dias para impugnação do pleito junto
à FUJAMA, dependendo ainda o licenciamento do atendimento à le
gislação vigente e das condicionantes definidas pelo órgão ambiental.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 225/2011. TIPO: menor preço POR
ITEM. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO. O Município de Jaraquá do Sul, atra
vés do Secretário de Administração, torna público para conhecimento dos in
teressados na licitação por Preqão Presencial acima, que está promovendo
retificações nos itens 01,02,04,05,06 e 12 do Anexo I do edital. O conteúdo
integral das retificações estará contempladas no Edital Versão II, estará dis
ponível a partir do dia 30/08/2011 no site www.jaraguadosul.sc.gov.br. Sendo\

assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, tendo em vista
as retificações modificarem a formulação da proposta, esta Administração PÚ
blica comunica aos interessados, que está prorrogando a data para entrega,
credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até, às 13:00 hs do dia 12 de
setembro de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES 01-PROPOSTA - às 13: 15 hs do dia 12 de
setembro de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.
Após, a sessão será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos
exigidos, pela equipe Técnica da Gerência de Tecnologia da Informação. O
CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILI
TAÇÃO serão as 13:00 hs do dia 15 de setembro de 2011, na sala de reuniões
da Gerência de Licitações e Contratos. As demais informações permanecem
inalteradas. Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2011.

IVO KONELL - Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



População define o atendimento
Pesquisa realizada
pelo IPC fará um
raio-x do transporte
público a partir das
impressões dos
,. , .

propnos usuanos

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Você está satisfeito com o ser

viço do transporte público
em Iaraguá do Sul? Calma, não
precisa responder agora. Suas

impressões podem ser transmi
tidas durante todo o mês de se

tembro a um dos pesquisadores
do IPC (Instituto de Pesquisa Ca
tarinense), que devem abordar
os usuários nos ônibus e nas ruas

para fazer um raio-x do atendi
mento no município.

A Pesquisa de Mobilidade Ur
bana que será desenvolvida pelo
IPC, vencedor da licitação no va

lor de R$ 74 mil, começou ontem
em uma fase de testes. "Eles já
estão nos pontos e começaram
a abordar a população, mas a

intenção é ajustar as perguntas
e garantir que nenhum aspecto
seja ignorado", explica o diretor
de Trânsito, José Antônio Sch
mitt. A fase oficial da pesquisa
começa no dia 2 de setembro e

continua durante todo o mês.
O objetivo do estudo, segun

do o diretor, é ter dados concre

tos sobre a opinião pública antes
'de fazer qualquer alteração na

prestação de serviço. "Sabemos
que existem reclamações do

transporte coletivo e que há fa
lhas no serviço, então teremos

algo oficial em que poderemos
nos basear", explica Schmitt. As

perguntas incluem fatores como

o preço dos passes, horários dos

ônibus, conduta dos motoristas,
condição dos veículos e a locali

zação dos pontos de ônibus.
A expectativa é de que o es

tudo seja entregue à Prefeitura
no início de outubro, após o

balanço que a empresa realiza
com as informações coletadas.

Depois, o relatório é passado à

prefeita Cecília Konell e ao Con
selho Consultivo de Transpor
tes e Trânsito, que tem repre
sentantes da Viação Canarinho
e do qual Schmitt é presidente.
Ainda não se sabe quando as

possíveis mudanças começam a

ser colocadas em prática, após
o resultado da pesquisa.

EDUARDO MONTECINO

NA JUSTIÇA
�''"!'"''''''''''�,,:I,1'l"'epre,.eDtp9�o ��,nda ,liel1llj,spo,sta

\ t "

No dia 12 de agosto, o presidente construção de um novo terminal
do Diretório Central dos Estudantes rodoviário urbano.

da,Cfttólica'ô,e,Santé;l;,Cé\Ia;tina, .Luís, Pqr enquantq:9 MinistérJo PúblifO ainda".
Fernando Almeida, protocolou no não semanifestou, mas a expectativa é de
Ministério Público uma representação que algumamudança aconteça até o final
tratando de supostasirregularidades " dapróxima semana. "O caso é complexo
na/prestação"'de seFViço daViação' ehá muito â analisar. Provavelmente
Canarinho, responsável pelo transporte a intenção é garantir que não existam
público no município. O documento equívocos", explica o presidente. Segundo
questionamelhorias guedeveriam ele, há airida uma possibilidade de
ter �idb feitas lielà emp;e�à, como I I instauração de um i�qUéritb éliniinàÍ, .

mini-terminais rodoviários urbanos, dependendo da análise dos critérios
a implantação do passejinico e a descumpridos do contrato.
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(, Pec1id�ctO Setor de TrânsitO é_:'qpe os�guaenses�·
e não se neguem a participarda pesquisa, garantiJulo que o estudo &que
compJetp.�entificar os�oresdô IPC é fácil: eles devem estar com
.,�.;fqtO.ap'.IidQe'iuma.�para,regiStrartoctaS_�.e

pOdem ser encontracIoS nos pontos 'ele ônibus, início e &naI de linha e
utilizando o transporte até os últimos diaS de seteinbro.
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o QUE ,'OCÊ ACHA DO
wJ.1RltNSPC,:ri1:mE C:OLEwfIVO?

I

1(0 preço da passagem émuito alto. Com os

horários não tenho problemas, sempre uso

a linha de Schroeder. Também acho alguns
motoristasmuito imprudentes.

I(

Cristiane Cerbaro, 17 anos, dona de casa

I(Eu tenho 60 anos então já não preciso pagar,
mas acho que quem paga se incomoda com

preçosmuito altos. Os horários estão bons,
mas é um custo grande para ir e voltar."

Maria Helena Veloso, 62 anos, aposentada

'Paramim o serviço está bom, porque ando
pouco de ônibus.Mas eu acredito que as pessoas
que usam todo dia têm outra visão, já que
dependem do transporte e pagam muito por ele."

NelsonMeirellesGoeten, 55anos, lavrador

"Acho os horários muito ruins. Moro em

Rio Cerro II, e demora mais de uma hora
entre um ônibus e outro. Os atrasos, às vezes,

chegam a 20 minutos. E o preço
está aumentando muito rápido."

GiseleMartins, 17anos, dona de casa

,

. . � II '

I

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



J

Parabéns,
Guaramirim.
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I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

QtiO Rumor (Rumohr) nasceu na Alema
nha em 1874 e anos mais tarde veio re

sidir em Jaraguá. Mantinha duas casas aqui,
uma na ruaMarechal Floriano Peixoto (anti
gamente denominadaAbdon Batista) e outra"
na rua Presidente Epitácio Pessoa. Exercia
a função de marceneiro (já nos registros de
1911 ele consta nesta atividade) e também
era músico da banda Stark Lungen, atuando
na regência e tocando pistão.

Em 27 de junho de 1947 veio a falecer.
Em seu testamento legava seus bens a uma

sobrinha na Alemanha. Seu testamenteiro
era Jorge Buhr. Mas como estávamos no

pós-guerra, o judiciário anulou o testa

mento, pois o governo federal havia pro
mulgado uma lei proibindo legar imóveis
no Brasil para estrangeiros, e Otto Rumor

não havia se naturalizado. Assim o juiz de-

Otto Rumor e seu testamento anulado
auxiliam Corpo de .Bombeiros
Esta semana o Corpo de Bombeiros comemoramais um ano

de fundação e muitos nomes estão sendo lembrados nesta
trajetória. Porém talvez poucos saibam da história de sua sede.

terminou que estas propriedades passa
riam a ser da União.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de

Iaragua, cuja ideia de criação surgiu no

Lions Clube, até 1968 não tinha sede pró
pria, neste começo de ano inclusive tinha

por sede o 2° andar do Edifício Bernardino,
na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca.
A corporação, através de seu presidente
Gerd Edgar Baumer, enviou uma solicita

ção de doação em 1967 ao governo federal
das terras pertencentes anteriormente a

Otto Rumor. Em 1968 obtém a cessão do
imóvel. Com esta determinação, iniciam os

planos para construção da sede em 1968,
sendo responsável a empresa de José Pans
tein. As informações sobre o testamento

nos foram repassadas pelo senhor Amadeu
Mahfud, a quem agradecemos.

ARQUNO HISTÓRICO/PMJS

Sede do Corpo de Bombeiros em 1981

Hoje é dia de homenagear você que faz a cidade

sempre melhor no presente e no futuro.

4 ...

Luneílder3C "

anos

ar C

27 de agosto no jornal
• 1921. Surto demeningite na região de Joinville assustava a população, tendo em
vista que a doença não era conhecida e haviam falecido dois soldados do Batalhão.
O artigo acalmava a população, mas solicitava atenção aos cuidados e sintomas.

• 1921. Foot Ball Club Teutônia anunciava um grandioso baile
para este dia no Salão Mielke.
• 1927. Esteve em Iaraguá o inspetor escolar João Dias de Paiva. Visitou a escola
feminina da professora Haydea Gomes, sabatinou as 32 alunas e ficoumuito
satisfeito com o resultado, bem como com a organização da professora.
• No mesmo dia ladrões entraram no HotelWensersky e levaram dois relógios de
ouro. A polícia estava à procura dos "larápios".

""'!'t. Reshiu7.l'!'n! de h. ordem .á Av. GeJuik.i V�;g;.s
lJ Chops

TQdu as qlJ&Udr:d€.:b de Ce:r'litjt!P. Vltll:� <, Liee
l'es. etc. - Bt"!)jOee n.�dtlBíiE.:r, e t'xua:::ge1tai/

C ESTIVEIS FR OS

anunciava em 1938
as iguarias de seu

restaurante.

Jomal O Correio
do Povo de 12 de
novembro de 1938

de epíima qu�iida.de: If�@) m {'(. i:'t'1 .11'. ,rrc>:

W1tkf, presnnto, liflg-dÇ'!. gdé0,. iii :gtJi�ÇJ, iJ."';'
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Onibus Flecha de Ouro
Este ônibus fazia o trajeto
Garibaldi - Jaraguá - Joinville. Em
muitos sábados era utilizado por
noivos e seus familiares para vir da
localidade de Garibaldi e realizar a
cerimônia civil no cartório.Após as
devidas fotos nos fotógrafos Loas
e posteriormente no Piazera, os
noivos retomavam para a festa, de
ônibus. O ônibus também fazia
o trajeto até Joinville.A foto é do
Acervo doArquivo Histórico.

o primeiro supermerçado de Jaraguá
Ademar Frederico Duwe, Aldo Piazera e Renato Raboch, no dia 27 de agosto de
.1969, inauguraram o primeiro supermercado de Iaraguá do Sul, que foi o primeiro
supermercado totalmente self-service de Santa Catarina, segundo o proprietário.
O Supermercado Iaraguá Ltda estava localizado naAvenidaGetúlioVargas, defronte
o Edifício Picolli e em 1970 foi aberta a filial na ruaMarechal Floriano Peixoto,
ao lado do Banco Nacional do Comércio. Em 1972 foi aberta outra filial na parte
inferior do Salão Cristo Rei, naAvenidaMarechal Deodoro da Fonseca. Construíram

, sede própria em 1977, defronte ao Mercado Municipal naAvenidaGetúlio Vargas. O
supermercado foi vendido em 1978 para o grupo Riachuelo de Joinville.
Naquela época não existia ainda a venda de frango limpo. As pessoas buscavam no

interior, oumantinham sua própria criação. Com a abertura do supermercado, a
família Duwe passou a comercializar frangos limpos, só que a procura foi .

tanta que mais tarde tiveram que vender o supermercado e se dedicar
exclusivamente a atividade de abate e venda de frangos limpos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



._- 62a1Ws
Guaramirim
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rias deGuaramirim
armário da casa de Daniel Grau

din da Silva, 76 anos, há mais do

que roupas, fotos, objetos e lem

branças. Ali, ele guarda fragmen
tos importantes da história de
Guaramirim por quase 40 anos.

Guaramirense de nascença e coração, o historia
dor acompanhou todo o crescimento da cidade,
que completa 62 anos de emancipação.

Nascido no dia 6 de abril de 1935, Graudin tes

temunhou a história da cidade antes mesmo de
sua emancipação política. "No começo tudo era ti
rado da terra. Desde criança trabalhei na roça com

o plantio de arroz e milho. As brincadeiras só eram

permitidas no domingo, depois do serviço", conta.
Quando jovem, estudou somente até o terceiro ano

do primário, quehoje equivale à sexta série do ensino
fundamental. Sua paixão pelo registro dos fatos e da
história só começou anos mais tarde.

O historiador se casou com a professora Zil-

ma Flores (in memorian), filha de Cantalício Éri
co Flores, o primeiro intendente de Guaramirim.
"Eu fiquei dez anos sem pegar uma caneta na mão.

Quando me casei, a Zilma trazia as tarefas dos alu
nos para corrigir em casa e sempreme pedia ajuda.
Foi assim que comecei a tomar gosto pela leitura",
confessa. Seu avô, o colono russo Pedro Graudin,
foi um dos primeiros homens a chegar às terras da
Colônia Dona Francisca, em 1911. Foi dele que o

historiador herdou grande parte de seu acervo his

tórico, composto por mais de cinco mil peças. En
tre suas preciosidades estão a única fotografia da

instalação do município e a cadeira do gabinete do
primeiro prefeito da cidade. Hoje, grande parte do
acervo foi adquirida pela Fundação Cultural, para
a construção da biblioteca pública.

Graudin conta que a colonização da região
começou em 1851, envolvendo os municípios de

Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul e Blu
menau. Segundo ele, em 1873, uma expedição co-

Expediente:
Edição Especial O Correio do Povo Guaramirim 62 anos

Edição eRedação:Alexandre Perger e TUa Pretti
Programação Visual:Márcio Schalinski

HOMENAGEM
Apraça da rua

28deAgosto
recebeu o nome

Canta/ício
ÉricoFlores,
oprimeiro

administrador
do novo

município

PATRIMÔNIO
Grandeparte
do acervo de

Graudinfoi
adquiridopela
Fundação
Culturalpara
a instalação
do arquivo
histórico

mandada pOI Emílio Carlos Jourdan (fundador de
Iaraguá do Sul) visava a mapeamento.das terras

da região. Naquele ano, Jourdan atravessou o Rio

Itapocuzinho, recuando em direção da Estrada de

Sul, vilaBrüderthal. Depois de 40 dias, a expedição
chegou a Ioinville, estabelecendo o primeiro ma

peamento geográfico de Guaramirim.
No dia 29 de junho de 1886, um grupo de 111

emigrantes alemães, liderados pelo PastorWilhelm

Lange, chegaram a um local de mata fechada, com
terras férteis e promissoras, a Vila Brütherthal, o
marco da fundação do município. Com o passar do

tempo, mais famílias iam chegando da Europa, tra
zidas pelas notícias de, terras férteis no sul do Bra

sil. Nesse mesmo ano, cerca de 400 famílias vindas
da Rússia e da Letônia chegaram à região que hoje
compreende Guaramirim eMassaranduba, que fo
ram divididas em colônias: Brüderthal, Vila Itapo
cuzinho, Rio Branco, Jacu Açu, Campinas, Guarani
e Linha Telegráfica.

FOTOS MARCELE GOUCHE
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A EMANCIPAÇÃO DE GUARAMIRIM
Com a chegada da ferrovia, que fazia a linha São

Francisco do Sul a Porto União, em 1910, o eixo da co

lonização foi deslocado para as imediações da estação
ferroviária, a edificaçãomais antiga da cidade, que exis
te até hoje com sua arquitetura original. A localidade

emergente recebeu o nome de Itapocuzinho e em 1919

passou a ser chamada de Bananal. Em 1921, a região foi
elevada a distrito e em 1938 se tornou uma vila. Através
de um decreto presidencial, o nome Bananal foi substi
tuído por Guará-mirim em 1944.

Com o constante crescimento econômico e aumen

to da população local, no dia 30 de dezembro de 1948,
o governador Aderbal Ramos da Silva criou o municí

pio de Massaranduba, emancipando-o de Blumenau
e anexando o distrito de Guaramirim ao território.

Graudin conta que o povo guaramirense não aceitou a

decisão, já que Guaramirim era um centro maior, que
possuía até uma ferrovia. Com a pressão da população,
o governador revogou a lei anterior e criou o municí

pio de Guaramirim no dia 18 de agosto de 1948, tendo
comoMassaranduba seu distrito. Um ano depois, ocor
reu a emancipação da cidade no dia 28 de agosto de

1949, data em que se comemora o aniversário da cidade.

NOME DA CIDADE TEM
ORIGEM INDíGENA

Guaramirim é um nome de origem indígena que sig
nifica pequena garça-vermelha (adotado como a versão

oficial e que faz parte do brasão do município). Quando
o padre francês Claude dAbbeville chegou ao Brasil em

1612, deslumbrou-se com o manto de plumas verme

lhas, usado pelos índios tupinambás. As aves guarás, de
plumagem vermelha, eram abundantes emGuaramirim,
especialmente na região do Salto, próximo à cidade de

Araquari. As aves chamavam muita atenção dos que ali
residiam e por isso, inspiraram o nome domunicípio.

62a1WS
Guaramirim

POVOAÇÃO
Com a chegada
daferrovia, em
1910, veiojunto
oprogresso e a

expansão da
colonização do
ltapocuzinho

PORTAL
o brasão do

municípiofoi
crUu/oem27
de setembro
de 1972,pelo

prefeitoPaulino
João deBem

N

SURGIU PARA TODOS E CRESCERÁ .�
COMO POUCOS. GUARAMIRIM NASCEU

COM SUAS BELEZAS E ETNIAS E A

CADA AMANHECER FAZ DE SUA

HISTÓRIA UMA RARA BIOGRAFIA.

DESENVOLVIMENTO QUE AFLORA EM

PROL DE UMA NAÇÃO CATARINENSE

QUE MAIS UM ANO COMEMORA. UMA

HOMENAGEM AO SURGIMENTO; AO

CRESCIMENTO: AO FUTURO; À BELA

GUARAMIRIM.

GRUPO

URIAISILVI
FAMEG

WWW.GRUPOUNIASSELVI.COM.BR

GRUPO UNIASSElVI
O MAIOR GRUPO
DE ENSINO SUPERIOR
DE SANTA CATARINA

80 Mil alunos
55 CURSOS de Graduação

45 CURSOS de Pós-Graduação
5 UNIDADES Presenciais

48 POlOS de Ensino a Distância
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Guaramirim

Vocaçãopara a indústria
uarammm sempre
foi conhecida pela
sua vocação agríco
la, na plantação de

banana, arroz e ou

.

tros produtos. Mas,
nos últimos anos, vem acontecendo
uma transformação na cidade, que
está voltando seu perfil mais para a

indústria, assim como os municípios
vizinhos de Jaraguá do Sul, Joinville
e Blumenau. Até dezembro de 2006,
Guaramirim tinha 1.476 empresas
instaladas. De 2007 até hoje, esse nú
mero quase dobrou com a abertura
de 913 novas empresas, totalizando

pouco mais de 2·,3 mil. Com o isso, a
agricultura passou a representar 30%
da economia do município.

Para organizar as ações e represen
tar os empresários de Guaramirim, foi
criada, em "1978, a Aciag (Associação
Comercial e Industrial de Guarami

rim), presidida atualmente por Carlos
Hugo Dequech. Na entrevista abaixo,
o empresário fala sobre o crescimento
industrial de Guaramirim.

Tenwsum

potencia"
inesgotável de
crescimento,
estanws

geograficamente
bem localizados,
ao lado das
maiores cidades
economicamente
ativas de Santa
Catarina.

MUDANÇAS
Dequech ressalta o empenho dos

empresários da cidade em buscarem
cada vezmais soluções criativas

�rPJP�
TRANSPORTE E TURISMO

Fone/Fax (47) 3374·1154/3374·1424

EDUARDO MONTECINO

Quadriciclo
Tirolesa
Trilha para Motos
Passeio de Trator
Caminhada Ecológica
Restaurante & Lanchonete
Area de Lazer
Pesque-Pague

.

01'Yt1'l:lYt�anao sua tr'Yetória
Gl �\rto estar se nesses 6llaramirim é um orgu .

.

< éll?os.
Rua Marechal Castelo Branco, 4184 - Centro - SChroeder/SC I E-mail: transpantanal@netuno.com.br

Situado na Lateral da Rodovia SC 413, KM 4.
Rua Eugênio Devegilli 4335 - Ponta Comprida - Guaramirim-SC

OCP - Nos últimos anos, é visível o
crescimento industrial da cidade. Como o

senhor avalia esse crescimento?
Carlos Hugo Dequech - Notamos que as

nossas empresas estão buscando maior com

petitividade em produtos de valores agregados.
Estão buscando caminhos alternativos, decor
rentes de concorrência, vezes decorrentes da

informalidade, quando falamos de empresas
demenor porte, vezes da concorrência externa,
quando falamos de empresas demédio e gran
de porte. Mas poderíamos ter um crescimento
muitomaior, porém, a falta de estrutura logísti
ca na nossa região nos deixa "engessados", não
conseguimosmuitas vezes a agilidade necessá-

.

ria para a satisfação dos nossos clientes.

OCP - Como estão as condições que
Guaramirim oferecepara a instalação de
indústrias?

CHD - Nós, como associação juntamente
com o setor público estamos buscando novas

frentes para o crescimento do nosso município,
porém as empresas de grande porte estão bus
cando espaços onde a logística sejamais propícia
para grandes volumes. Se a falta de mobilidade
não for resolvida, corremos o risco de não termos
novos investimentos a curto prazo assim como

poderemos perder empresas já instaladas.

OCP - Existe algum incentivopara que
mais empresas se instalem na cidade?

CHD - O Setor público trabalha para a revi
talização da área Industrial localizada as mar

gens da BR 280. O projeto anterior prevê áreas
maiores e o novo estudo busca áreas menores

para proporcionar terrenos a custos menores

para empresas de todos os portes. Mas este

projeto nos direciona novamente a estrutura

logística, pois, não podemos investir nestas

áreas se o problema da duplicação da BR 280
trecho federal não for resolvido.

OCP - J-ócê acredita que a cidade tem

potencialpara crescer?
CHD - Temos um potencial inesgotável de

crescimento, estamos geograficamente bem

localizados, ao lado das maiores cidades eco

nomicamente ativas do estado. Precisamos
continuar buscando mais estrutura para trazer

empresas que tragam, em seu escopo, tecno

logia, assim vamos ter empresas baseadas em
conhecimento e não apenas em produção.
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DESTAQUE DA INDÚSTRIA
Fundada em novembro de 1983, a Weg Tlntas é líder no
mercado nacional de vemi1J!S eletroisolanres e tlntas empó
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Crescimento sustentável
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través do princípio da sustentabi- indústrias e do comércio. Hoje, aWeg tem se desen

lidade, onde o desenvolvimento volvido com a cidade e Guaramirim também tem

econômico e material está ligado crescido com a empresa", comenta Richter.
às ações que visam suprir as neces- - A unidade fabril de Guaramirim, que iniciou

sidades humanas sem comprome- suas produções cem apenas 13 colaboradores,
ter o futuro das próximas gerações, conta hoje com l.100 funcionários, incluindo as

as empresas caminham cada vez mais para a utili- duas fundições anexadas a fábrica daWeg Tintas.
zação racional de recursos naturais e de atividades Segundo Richter, só neste ano estão sendo inves

ecologicamente corretas.
. tidos R$ 8 milhões, gerando mais postos de em-

Seguindo essa tendência, aWeg Tintas, instalada prego e, conseqüentemente, contribuindo para o

em Guaramirim desde novembro de 1983, contribui aumento da arrecadação de ICMS no município.
para o desenvolvimento da cidade investindo em Líder no mercado nacional de vernizes eletroi

tecnologias "verdes". Colaborador da empresa desde solantes e tintas em pó, a Weg também fabrica e

sua fundação, o guaramirense e diretor daWegTintas comercializa tintas industriais líquidas, anticorro
desde 2006, Reinaldo Richter, acompanhou a. evolu- sivas e marítimas, tendo como um de seus princi
ção tanto da unidade quanto da cidade. "Quando a pais clientes a Petrobras. i�Weg Tintas realiza todo
empresa se instalou em Guaramirim, o município o tratamento de fluentes e evita ao máximo a gera
era muito pequeno e ainda dependia em muitos as- ção de resíduos. À medida que crescemos, temos

pectos de Iaraguá do Sul. Com o passar dos anos, as sempre a preocupação em planejar um futuro eco

atividades agrícolas deram lugar ao crescimento das logicamente correto", conta Richter.

Quando a empresa se instalou em Guaramirim, a cidade
eramuitopequena e ainda dependia emmuitos aspectos
deJaraguá do Sul..Com opassardos anos, as atividades

agrícolas deram lugar ao crescimento das indústrias e do
comércio. Hoje, a Weg tem se desenvolvido co_m a cidade e
Guaramirim também tem crescido com a empresa.
REINALDO RICHTER, DIRETOR DA WEG TINTAS

osos em partíc·par e
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VISÃO PARA O FUTURO
Diretorda Weg Tintas desde 2006,ReinaldoRichter
destaca a importância dapreservação do meio ambieme

Consultoria Contábil es a is ória es cesso!
Serviços de Contabilidade;
Consultoria empresarial;

. Novo Serviço
Confecção de Crachás de Identificação em p.vc cÓ. , I

.

I I I
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Rua Irineu Vilela Veiga, 128 - Guaramirim/SC I (47) 3373-7600
www.plco.nsultoria.net-crachas@plconsultoria.net
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culturaea
ança, teatro, artes visuais,
música e cidadania, tudo
isso é oferecido gratuita
mente a cerca de 600 alunos
na Casa da Cultura de Gua

ramirim, em um espaço com
seis salas e dois prédios. São 14 professores
para lecionar em 15 modalidades. A casa já
existia, mas há um ano ganhou espaço ade

quado para o ensino da arte. De acordo com

o diretor da Fundação Cultural de Guarami-
.

rim, Anderson Rodrigo Floriano, o principal
objetivo do espaço é manter as crianças com

alguma atividade. "Não emitimos certificados.
Por enquanto, queremos promover cultura .e

acompanhar o aprendizado, mas temos toda
uma base pedagógica no nosso trabalho", dis
se o diretor. A casa funciona de segunda a sá
bado, das 8h às21h.

A intenção é ampliar aindamais o alcance da
casa, aumentando o .número de crianças aten

didas. De 600, passar para 1500 no futuro. Ro

drigo ressalta que seria necessário dividir bem
o horário dos professores, para conciliar com as

aulas. I'A lista de espera para entrar na Casa da
Cultura é grande", disse o diretor.

Além das crianças, os adultos com idade aci
ma de 18 anos também têm a oportunidade de

participar das atividades oferecidas pela Casa
da Cultura. Para os mais velhos, apenas não é
ensinado o teatro, mas o restante é igual aos dos
mais novos, incluindo aulas de violão, violino,

• f'

banda marcial, pintura em tela, cerâmica, dan-
ça do ventre, ginástica localizada e ritmos brasi
leiros, ''A população tem direito a cultura e por
ser uni município pequeno, talvez não tivesse,
mas não é o que acontece. O povo não precisa ir
para fora da cidade", destaca Rodrigo, que ainda
ressalta o lado social do projeto: "está tirando
adolescentes da rua eestá dando acesso a cultu

ra, que ele não teria normalmente".
E os projetos oferecidos já começaram a re

velar e moldar talentos da região. Com apenas
cinco anos de idade, a pequena Natália Cristina
Vargas já ensaia os primeiros passos de balé e

demonstra propriedade ao falar sobre os conhe
cimentos que já adquiriu nas aulas: "Já sei fazer
a ponta, o flex, o plié, o sauté e o elevé", ela con
ta, se referindo aos nomes dos passos de dança,
em francês. Aprendendo o balé desde o começo
do ano, a menina não hesita ao ser perguntada
sobre o que mais gosta de fazer: "Eu amo dan

çar, quando eu crescer quero ser uma bailarina
e me apresentar para muitas pessoas", confessa.

FUTUROS TALENTOS

Pequenas bailarinas aprendem osprimeirospassos de
balé, sob o olhar atento daprofessoraEstela da Silva

COLORINDO A CIDADE
Diretor da Fundação Cultural,Anderson destaca que
as aulas de artes visuais têm revelado novos talentos

ANÇ AJUDANDO NA EDUCAÇÃO
Para a mãe de Natália, Joanice Vargas, desde

que a filha começou a freqüentar a casa, ela pôde
perceber várias mudanças positivas. ''A Natália
está se tornando mais independente, compro
metida com seus horários. Ela não quer perder
uma aula sequer, mesmo com chuva ou frio",
afirma Joanice.

Segundo a professora de dança, Estela Silva,
21 anos, cada turma segue uma metodologia de
aula diferente. "Com as crianças fazemos todo

REFERÊNCIA DA CULTURA

Espaço reúne 600 alunos entrejovens e adultos, com
.

o objetivo dejortaleeera cidadania através das artes

SONHO DE CRIANÇA
ApequenaNatáliajáfala em serbailarina e se

apresentarpara grandespúblicos em um teatro

um trabalho lúdico aliado à preparação para
que, quando elas estejam maiores, tenham uma

boa base para se tornarem dançarinas e dançari
nos profissionais", conta Estela.

Além da Casa da Cultura, a Fundação Cultu
ral de Guaramirim também oferece os projetos
"Eu quero é mais" e "Sacci" (Socializando Arte,
Criando Cidadania), com aulas de dança, capo
eira, oficinas de produção audiovisual, técnicas
de filmagem ecinema.

'.mln�,6es" DrguIJ,a-s,e de hoje também
das' 62 anDS ,da hist6ria dG GUQ/'''amirim'

OFICINIIIIDEMIR LECHINSI(I
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Nova opçãopara o sustento-
m o crescimento industrial de Gua

ramirim, a agricultura deixou de re

presentar amaiorparte da economia
do município e hoje corresponde a

30%. Para o prefeito Nilson Bylaardt,
um dos fatores que contribuem para

isso é a falta de uma política nacional de apoio à agri
cultura. "Eles foram incentivados a produzir e hoje
são obrigados a vender pela metade do preço", diz o

prefeito. Mas, segundo ele, o clima chuvoso também
prejudicou os agricultores.

Nascido e criado em Guaramirim, o agricultor
Alfredo Moglich, 53 anos, dedicou a vida ao cam

po e não tem nenhuma intenção de parar. Bem ao

certo, ele não lembra, mas acredita que seus pais
começaram a plantar arroz há cerca de 45 anos

e desde os 12 anos, Alfredo já trabalhava. Aos 13,
puxava cavalo para arar a terra e colher o milho.

Apesar de gostar de trabalhar na roça, o agricultor
afirma que plantar arroz já não rende mais como

antes, pois os preços vêm baixando a cada ano.
O que começou como opção em 1996, hoje é

a principal fonte de renda para a família de Alfre

do, que é um dos maiores produtores de palmeira
real de Guaramirim, com 800 mil pés. UNos apre-

TENDÊNCIA
Agricultoraindamasuémplantação de arroz, mas
prerende investirapenas naprodução depalmito epeixe

sentaram a palmeira e gostamos, mas fomos plan
tando aos poucos", lembra o agricultor, que parou
de criar gado para investir na novidade. Os dois

municípios que compram a palmeira são Ilhota e

Antônio Carlos. Por ano, são vendidas em torno de

100mil cabeças, por R$ 1,70 cada.
O negócio da palmeira real começou a ren

der mais frutos para Alfredo em 2005, quando as

vendas começaram a aumentar, tornando o agri
cultor um dos três maiores produtores da cidade.
O plantio da palmeira exige um cuidado de dois

anos, para limpar e adubar, até no terceiro ano,

quando ela está pronta para ser colhida e o palmi
to quase pronto para ser consumido. Depois desse

processo, o pé ainda é utilizado como adubo para
as próximas mudas que 'serão plantadas. Com o

constante plantio, todos os anos há palmito para
colher, mesmo que leve dez anos para ficar madu
ro. A cidade é a capital estadual da palmeira real.

Hoje, dois funcionários ajudam no processo do

plantio, mas a colheita é feita pela própria empre
sa que compra o produto. Mas a intenção do agri
cultor é conseguir tecnologia suficiente para que
um dia ele mesmo possa colher o palmito. Com o

crescimento do negócio da palmeira, o objetivo de

Alfredo é deixar de plantar arroz e utilizar toda a

área, de 40 hectares, no plantio de um dos princi
pais produtos agrícolas de Guaramirim.

Mas Alfredo não se contenta com a palmeira
real. Dentro da propriedade há dois tanques com
75 mil tilápias, que são vendidas para a cidade de

Rodeio e ajudam a completar a renda da família.
FOTOS MARCELE GOUCHE

EMPREENDEDOR

AlfredoMoglich deixou de lado a criação degadopara
plantarpalmeira real e Iwje colheosfrutos da aposta
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Crescimento com qualidade

Esses 62 anos refletem
uma história de

desenvoMmento e Sucesso•

o Posto Rudnick tem orgulho
de fazer parte dessa história.

62aIWs
Guaramirim ,

"�""""'11111111rtmwm PLANEJAMENTO DA CIDADE
Com todo o crescimento industrial de Gua

ramirim, há a necessidade de preparar a cidade.
De acordo com o prefeito, algumas ações estão
sendo planejadas na educação, como a munici

palização do ensino fundamental e a construção
de quatro creches nos próximos

-

dois anos. Para a

saúde, serão construídos dois postos de saúde e

está sendo finalizado o centro cirúrgico do Hospi
tal Santo Antônio. Na habitação, há um trabalho
de regularização de loteamentos.

O centro da cidade também está passando
por mudança, como o asfaltamento de nove

quilômetros de ruas e de alguns bairros próxi
mos à área central. "Estamos preparando a ci
dade para o crescimento", garante o prefeito.
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RESPONSABILIDADE

NilsonBylaardtgarante que a cidade está sendo
preparadapara o desenvolvimento econômico

As empresas continuaram se instalando e as chuvas

prejudicaram nossa organização. Estou com dificuldade
deplanejara cidadepara ofuturo. Para isso, também
precisa terdinheiro no caixa da Prefeitura.

AGRICULTURA
Para tentar resgatar a agricultura no município,

fazendo com que o jovem se interesse, foi criada a Er

fag (Escola Rural Familiar de
-

Guararnirim), que tem a

finalidade de preparar a sucessão familiar, fazendo da

agricultura uma empresa. "Mostramos as tecnologias
e ensinamos o jovem a gerir o campo", explicou Byla
ardt. Outra forma de apoio por parte da Prefeitura é o

aluguel de máquinas. "Nosso objetivo é ajudara criar
valor para a propriedade agrícola".

CRESCIMENTO INDUSTRIAL
A mudança no perfil da cidade, segundo Bylaardt,

é uma condição natural domunicípio, pelaposição ge
ográfica. Guararnirim está perto de duas das maiores
cidades do Estado, Joinville e Blumenau, além de estar
ao lado de Jaraguá do Sul, uma da? maiores potências
industriais de SantaCatarina. Omunicípio ainda é cor
tado por duas rodovias e está próximo de dois portos e

um aeroporto. No entanto, o prefeito ressalta a impor
tância de cuidar para que esse crescimento não acon

teça de forma desordenada, "para que não prejudique
a qualidade de vida da população".

Para Bylaardt, antes de instalar as empresas, é im
portante planejar a cidade e pensar no futuro, o que,

-

segundo o prefeito, ficou prejudicado, devido às chu
vas. liAs empresas continuaram se instalando e as chu
vas prejudicaram a organização".

A duplicação da BR-280, uma das principais rei

vindicações da região do Vale do Itapocu, é uma pre
ocupação do prefeito, que considera a rodovia uma

referência para o crescimento. "Com a duplicação, po
deremos dar acessomais fácil para as empresas".

No futuro, o crescimento das empresas será am

parado na área industrial de Guaramirim, que já
está quase pronta e começará a ser ocupada depois
de outubro, quando será feito o leilão para vender os

lotes, que terão de 1,5 mil a 2,5 mil metros quadra
dos. A princípio] serão 18 terrenos, vendidos a R$ 25

o metro quadrado. "Já há rede elétrica e de água. O
dinheiro arrecadado com as vendas servirá na cons

trução de toda a estrutura e criar a ajudará a criar um
fundo para comprarmais áreas", finalizou.

HOSPITAL
O prefeito justifica amudança na gestão do hospi

tal afirmando que o novo modelo é um dos mais ado
tados nas cidades brasileiras: "é o mais moderno que
existe". Uma das exigências para a reabertura do cen

tro cirúrgico era a contratação de médicos por meio
de concurso público, que custaria quase R$ 800 mil
ao município, sendo que o hospital gera uma receita
de R$ 60 mil. Para o prefeito, o quemotivou a parceria
com a Sociedade São Camilo, que vai gerir o hospital.

-_.
••-
•••
•••
•••
•••
RUDNICK
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CRIMINALIDADE

HOMICÍDIOS CRESCEM
300% EM DOISANOS
Nos sete primeirosmeses
deste ano, 11 'assassinatos

�

foram registrados na região,
contra apenas três em 2009 .

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Envolvimento com o tráfico de drogas .

. e crimes passionais regados ao consu-

.

mo de álcool. Essas são as principais causas

dos 11 homicídios registrados de janeiro a

julho deste ano noVale do Itapocu. O núme
ro praticamente empata se. comparado com,
os 10 assassinatos registrados durante todo
ano' anterior. Situação que nem de longe
lembra o ano pacato de 2009, onde três ho
micídios foram contabilizados. Nos últimos

.

dois anos, o número de crimes contra a vida
'aumentou quase.3000/0. Um índiceque cau

sa preocupação à própria polícia.
Em 2009, Jaraguá do Sul ganhou desta

que no cenário nacional quando o Centro
Latino Americano de Estudos de Violência

.

.

e Saúde a apontou como a cidade brasilei-
ra que mais teve redução no índice de ho
micídio nos últimos anos (proporcional ao
número de habitantes). A pesquisa conside
rou dados referentes aos anos de 1980 a 2005
dos 517 municípios do país com população
acima de 100 mil habitantes. Hoje,. Jaraguá
vive,outra realidade. Dos 11 assassinatos,
nove ocorreram na maior cidade do Vale do

.

Itapocu. Os outros dois crimes foram regis
trados em Guaramirim. Até julho deste ano,

não houve homicídios em Massaranduba,
Schroeder e Corupá.

Se por um lado, oVale do Itapocu registra
um índice elevado de homicídio, por outro,
o número de casos solucionados pela polí
cia é considerado alto. Dos 11 assassinatos
registrados esse ano, três aguardam solução,
Em 2009 e 2010, todos os autores dos crimes
violentos foram identificados. .

\ -

O· índice agrada ainda mais se for levada
em consideração a falta de estrutura da polí
cia. A cidade não possui unia Diretoria de In:

.

vestigação Criminal (DIC), setor que investiga
crimes sem solução, formada por um dele
gado e investigadores. Também não mantém
uma Central de Polícia. Todas as ocorrências
são atendidas na delegacia da comarca. _

'Apesar de todos os fatores remarem.

contra, o índice de crimes solucionados em

Jaraguá é de primeiro mundo. Trabalhamos
em condições precárias, mas conseguimos
dar uma resposta à sociedade", afirma o de

legado, Leandro Mioto Ramos.

Segundo ele, boa parte dos assassinatos'

está relacionada ao tráfico de .droga. "Ali
ás, não somente crimes contra a vida, mas
a maioria deles, furto, roubo, tem envolvi
mento com droga. Eu sempre digo, o tráfico
só existe quando há compradores", ressalta.

CRIMES EM 2011
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Aumento populacional
O aumento populacional desenfre

ado da região do Vale do Itapocu é um
dos fatores para o aumento do número
de homicídios, A opinião é do tenente .

do .14° BPM (Batalhão da Polícia Mi

litar), Carlos Augusto SeU" Júnior. O
último Censo do IBGE, realizado em

2010, aponta 143.206 mil habitantes so

mente em Iaragua do Sul. Muitos vêm
em busca de emprego e qualidade de
vida. "Em boa parte das ocorrências que
atendemos, o agente é de outros Estados

do país. Muitos chegam para trabalhar,
não encontram o que queriam. e acabam
bebendo, se metendo em briga". Ele cita.
como exemplo.o caso do pedreiro San
dro Rodrigues Moraes, 35 anos. Natural
de Mangueirinha (PR), Moraes veio para
Jaraguá em-busca de emprego. Trabalha
va na construção de um colégio quando
passou a beber com uma colega de profis
são no alojamento onde ficava. Foimorto
a golpes de pá por Marcelo Schillreff, 25
anos, também do Estado paranaense. 'Ele

confessou o crime dias depois. "Esse é um
caso típico em que a bebida influencia",'

. diz. Para o tenente, o efetivo da PolíciaMi
litar não acompanha o crescimento popu
lacional da região. Hoje, o 14° BPM reúne
150 policiais e há previsão do aumento. de
mais 50 até abril do próximo ano. E apesar
de toda dificuldade, o oficial ressalta que a'
PM consegue dar uma resposta à socieda
de.r'Mantemos a rádio-patrulha e realiza-

.

mos constantemente barreiras e blitz em
pontos estratégicos", afirma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· .

S�temeses e nada-de contenção
Encostas da Ponte
do Zirndars foram
danificadas pelas
chuvas em janeiro,
mas o problema
segue sem solução

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

�com as cabeceiras danificadas

desde as chuvas de janeiro, a
ponte Ivo Silveira, mais conheci
dá como Ponte do Zimdars, ainda
não recebeu qualquer trabalho
de recuperação - e com as recen

tes pancadas de chuva, a erosão

das cabeceiras está cada vez pior.
Além disso, devido ',ao fluxo dê ca
minhões' o asfalto está formando'
'buracos e rachaduras.

Para o fiscal de caixa Reginal
do Nazário, a situação é pr�oCu
pante. liA base da ponte está bem,
mas cada vez que chove desbar
ranca ainda mais", comenta. No
seu ver, a ponte precisa não ape-

,�

nas de um trabalho de contenção
das 'cabeceiras, mas um reforço
na estrutura e outras melhorias.
"Estámuito arriscado para os pe
destres, precisava colocar uma

mureta antes que alguém seja
atropelado", sugere.

A diarista Maria Alves afirma

que a ponte só recebe trabalhos
,

pontuais quando ocorrem aci
dentes. "Moro aqui faz 20 anos,
e só reformam quando alguém ,

quebra os muros de proteção,
mas o asfalto está todo esburaca-

,do", comenta. Segundo ela, com
o aumento do fluxo de veículos,
a ponte está mostrando sinais de

desgaste e precisaria de-reforço.
Segundo o superintendente re- .

gional do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura), Edu
ardo Régua, a diretoria de ope
rações do órgão está preparando
um projeto para a recuperação da

ponte e a contenção das encos
tas, mas ainda não há prazos ou

valores para o serviço. ''A superin
tendência regional fez sua parte -

identificamos e avaliamos o dano,
e agora esperamos a definição do '

projeto em Florianópolis", explica.

,:
:"1'/1 .-' •

I':-"';�,'r'-'-'"�'+''"'-''-''-'''-:''-''-'-'-'-''-'''"''._
..

" .' 'Ih

,

cabeceiras começaraJtI à so&er danos em janeiI'o e situação tem picWado

",. 'i!

REJLIEMB!tANlDO .

� -

Danos acompanharam enchentes
, ,

"

Os problemas na cabeceira daPonte do
Zimdars surgiram corri as chuvas de janeiro,
e foram piorando emfevereiro e março. Após
a,s ynchentes d� rnar,Ci9t o ver,�,fdqr Piogo ;.�

,I
'. J� '.�

Iunckes (PR) encaminhou ao Delnlra um
ofício pedindo obras de contenção no local. O
Correio do Povo já havia alertado do risco em

ja��il:o, é n0vam�nte �m,março.
,

' " ,.�' ,

Moradores da Fígueírínha
mantêm pedido de asfalto

Os moradores da comunida
de 'Figúeirinha já estão cansados
de esperar pelo' asfaltamento do
trecho urbano da SC�413 -.e para
deixar claro que·não esqueceram

,

da melhoria prometida há quase
2Q anos, prepararam uma mani

,

festação pacífica na ruaAnélio Ní
cochelli, para hoje, às 9h.

Segundo o aposentado Frank
Guenther Grandberg, está quase
impossível utilizar a via da SC-

413. "Para dirigir tem que irmuito

,devagar,' ouagüentar os buracos,
se você quer caminhar, tem lama

demais, ou poeira demais", recla-.
mou. Ele afirma que já se passa-

ram cinco administrações, e nada
foi feito a respeito do problema.

"Tenho que lavar meu carro

todo dia para trabalhar, semmen

cionar os gastos com a suspensão",
conta a taxista Eliane GiovanelaNi
cochelli. O problemamaior, diz, são
os buracos que tem se formado a

cada vez que chove. "E são muitos, .

você tenta desviar de um e passa
por cima de quatro", reclama.

Soluções"
o presidente da Associação dos

Moradores da Figueirinha, Aércío
Gobbi, esteve, em Florianópolis
esta semana, junto com o deputa-

EDUARDO MONTECINO

--�-.

.....

/""..
.'"

,/do Carlos Chiodini e o prefeito Nil
son Bylaardt, para pleitear recursos
para a melhoria. "Este ano a obra,

,

foi adiada, pois os recursos tiveram
.

de ser usados para as obras de re

'cuperação após a chuva", explica
Gobbi. Agora, o asfaltamento está

prometido para fevereiro de 2914.A
comitiva encaminhou o projeto, no
valor.deRs 3 milhões, ao secretário
de Infraestrutura,ValdirCobalchini.

.•..

Qu�o chove, estrada
ganha mais buracos e

tempo seco causa poeira,

J':
"
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oCORREIO00 POVO
FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011

EMCENA

Um teatro inteiro
para as escolas
Maratona cênica vai movimentar cerca
de quatromil alunos damicrorregião
JMAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

zado em fomentar a arte da en

cenação e a formação de público.
Chamado de 'A escola vai ao

teatro', ele será responsável por
levar às poltronas do Centro Cul
tural da Scar cerca de quatro mil
alunos da microrregião. A mara

tona cênica começa nesta segun
da-feira, 29, e se estende até o

dia 2 de setembro. Durante esse

período, quatro espetáculos so

bem ao palco: 'Chapeuzinho Ver
melho na terra dos bonecos', da

uando a próxima se

mana terminar, uma
multidão de crianças
e adolescentes vai

poder erguer o dedo
com orgulho para

retrucar uma pergunta comum:

quem já foi ao teatro? Pois é exa
tamente essa a intenção que está

por trás de um projeto especiali-

PROGRAMAÇÃO
• Se unda-feira, 29 - 'Ri obello,
o inspetor geral', às 20h

• Terça-feira, 30 - 'O velho lobo
do mar', às 9h e 14h

• Quarta-feira, 31 - 'Tecnópolis,
a Cidade sem Livros', às
9he 14h

• Quinta-feira, 1- 'RigobelIo, o
inspetor geral', às 14h e 20h

• Sexta-feira, 2 - 'Rigobello, o
inspetor geral', às 9h e 20h /

'ChapeuzinhoVermelho na
terra dos bonecos', às 14h

Cia Alma Livre, 'O velho lobo do

mar', daTrip Teatro de Animação,
'Tecnópolis, a cidade sem livros',
do Grupo Colher de Pau, e Rigo
belIo, o inspetor geral', do GpoEx.

As peças têm como público
principal os estudantes de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Corupá e Massaranduba. Mas,
além deles, o público em geral

.

também pode ajudar a compor a
plateia. Os ingressos são vendidos
a R$ 10 e R$ 5 na bilheteria da Scar.

CHAN

DICA!
Como de costume, a Escola Municipal Ribeirão

Molha se prepara para apresentar mais um Folguedo
do Boi de Mamão.A encenação, que já chega à 19a edi

ção, acontece naArenaJaraguána segunda-feira, às15h
e 19h30, e nos dias 30 e 31, às 9h e 15h. Os ingressos
custamR$ 2 e são vendidos no local. No ano passado, o
evento reuniu quase cincomil espectadores.

-

MALHAS MENEGOTTI � DESTAQUE EM GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE EM SANTA CATARINA
Quando uma empresa decide ser parceira do meio ambiente ela assume

também o compromisso de ser diferente de outras organizações. Ser sustentável
deixa de ser apenas discurso para virar objetivo concreto, meta, foco, posiciona
mento estratégico. Os desafios tornam-se ainda maiores na linha de produção,
junto aos colaboradores e na administração geral de um parque fabril. Porém, as
recompensas servem de aval e de estímulo para continuar trilhando o caminho

correto, que na maioria das vezes não é o mais fácil. Isso traz beneficios ao públi
co Interno, à comunidade do entorno e ao meio ambiente.

Malhas Menegotti e o Grupo AMC Têxtil. composto pelas marcas, Colcei,
Coca ...Cola Clothing, Sommer, Triton, Forum e Tuf Duek, orgulham-se de receber
o Certificado de Destaque Ambiental, uma premiação de relevância nacional
concedida por órgãos de forte atuação em ações de recuperação e preservação
ambiental. Receber o Selo Verde - "Colaborando com a Sustentabilidade e Preser
vando a Natureza" nos faz ainda mais fortes para atuar de forma inteligente' e
eficaz no segmento têxtil do Brasil.

�� I
,

"I
1�4At.HA· •

.

MENEGOTTI

AÇÕES PIONEIRAS DO GRUPO AMe T�XTll
Uma importante conquista do Grupo AMC Têxtil foi a Certificação
Crédito Carbono /50 14020 através do projeto PROSUBIO-AMC, par
ceria entre as empresas Natura Cosméticos, Cicio Ambiental Enge
nharia e Malhas Menegotti. Isso significa redução significativa de
emissão de gases de eieito estufa na região norte de Santa Catarina.
Tratamento de efluente com ozónio. t assim que Malhas Menegotti
minimiza os impactos dos processos de tingimento, substituindo
por ozônio os produtos qulmicos normalmente utilizados no trata

mento de efluente. Afinal, moda também é utiiizor tecnologia am
bienta/limpa e renovável.

Destaque também para os produtos Eco-Têxteis desenvolvidos por
Malhas Menegotti. Estão em linha, malhas que utilizam fios prove
nientes de garrafas pet recicladas, de algodão desfibrado (peças
que seriam descartadas no meio-ambiente) e fibras celulosicas que
provém de árvores' de reflorestamento. 05 produtos são criados
para gerarmenor impacto ambiental.

liMada é a ar que respiramos!"
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cadalinha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

2' i 71 lal",-:J ,

6 --t-?t 3 I r 9
- ' -

6 1 5

13 19'8 1
, ,

--_.

1 7 8
�� -

7' 3 5I

2 4 ! 1
:,_ , .. - .....

!6 1 2

I 8 f 3 ! 6

HORIZONTAIS
1. Criancinha / Corte
2. Sobressaltar
3. Abreviatura (em português) da Letônia / Relativo

ao aspecto moral
4. Diz-se de cavalo matreiro, velhaco
5. A força motriz da locomotiva / (Ingl.) Desligado,

desconectado
6. A atriz Ravache das telenovelas / O cantor Jaime
7. Automóvel Clube do Brasil
8. Centro Tecnológico da Aeronáutica / Fechar
9. Imposto sobre Operações Financeiras / Carícia
10. Móvel sobre o qual se colocam vasos, objetos
11. Pequeno macaco de cauda felpuda e comprida /

As consoantes. entre o L e o Q
,

12. Porção de água estagnada, decorrente de chuva
ou inundação, e de existência temporária

13. Não infectado ou poluído / Um dos mais longos
rios da Europa (2.534 km).

VERTICAIS
1. Uma extremidade do ... balcão / Localidade da lta-

12lia, na província de Florença, berço de um famoso
Leonardo / Secretaria de Segurança Pública

2. Promover / Buraco onde se abrigam animais
3. Ato de insistir com veemência em algo / Matar por

sufocação, imergindo num líquido
4. O símbolo do érbio, elemento químico usado em

reatares nucleares / A última sinfonia de Beetho
ven / (Matem.) Que tem o valor de zero

5. (Med.) Dilatação uterina não decorrente de gra
videz

6. A borralheira é a heroína de um conto de Perrault
/ Hálito contaminado de outro odor / Os extremos
de ... Genipabu

7. Penico I (Fig.) Muito evidente
8. O apreciado fruto da Coffea arabica, que produz

uma bebida de propriedades tônicas e estimulan
tes / Os compromissos a serem cumpridos por
alguém

9. As três vogais centrais / Qualquer material que sir
va para encher ou revestir internamente alguma
coisa I Abreviatura (em português) da Polônia.

) 2' 3 4 567 B 9

2

•
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•
•
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Sono pesado
. rn h�mem fo� as tné�ico acoplparlha?Od esp.�sa. ,

'

, Doutor, estou colri tJ.mI/PJbplema D;1uitq
,

llodos 0S dll;lS 'e'

seis horas damanhã, religiosamente, e defeco às sete horas, pon
- Eu não vejo problema nenhum - diz o médico - Aliás, isto significa que o

seu organismo está muito bem regulado. .

- O problema doutor - intervém a esposa, com uma expressão constrangida
- é que ele só acorda às oito horas!

DIVIRTA-SE

5

fi
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A RECREATIVA

�ll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!
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NAS BANCAS

ic"FuDCioROr. s,lm
,

O homem voltou ao 'médico depois de uma emana.
- Você seguiu o meu conselho e dormiu de janela aberta? - perguntou o

médico.
- Segui - responde o paciente.
- E a asma desapareceu?
Não, mas o relógio e o laptop �,umirCW1.

-

REVISAO DO TEM O

Sábadoéde

sol no Estado
O fim de se�ana começa
ensolarado em Santa
Catarina. As nuvens
aumentam no decorrer do
dia. As temperaturas são
baixas no amanhecer. Por

isso, há chance de geada
isolada no Planalto Sul.

JARAGUÁ DO ULE R

HOJE DOMINGO SEGUNDA SEXTA

MíN: 15°C MíN: 17°C ," �.. MíN: 19°C MíN: 15°C .; �_.... ,,,",,,):,,

eli' '*' ,"

MÁX: 20°C MÁX: 27°C MÁX: 27°C <3_!l,� MÁX: 20°C li Ia Jj:l

Ensolarado Instável

No domingo, o céu fica encoberto
com condições de chuva e trovoadas
namaioria das regiões do Estado
por conta da influência de uma nova
frente fria. Os termômetros registram
temperaturas estáveis. Os ventos
sopram de nordeste a noroeste,

passando a sul. O mesmo ocorre

na segunda-ferra.

Na próxima semana, o padrão
atmosférico não se difere muito do
observado ao longo de agosto. As
chuvas continuam frequentes no
Estado. Isso porque, Santa Catarina

permanece sendo influenciada por
frentes frias e sistemas de baixa

pressão. O sol se alterna com as

nuvens carregadas.

Parcialmente
Nublado

;>'��� ,,"
,J j ) j

1

Chuvoso

Nublado Trovoada GASPAR
O sábado começa
com nublado com

possibilidade de chuva. À
tarde, o sol aparece e as

nuvens desaparecem no

anoitecer. Temperaturas
entre 15DC e 21 DC.

CRIClúMA
.. Â �t"
14° 24°,

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8

21/8

NOVA 29/8
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MAIS BARATO

beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

-Em Joinville
Neste sábado, às 15h, tem mais uma edição
do HappyArt no ShoppingMuller de Joinville.
A BandaMais Bonita da Cidade fará um pocket
showe também participará de um bate papo.
É do grupo de curitibanos a música Oração,
que recentemente virou hit na internet.
O evento é gratuito.

oMadalena Chopp & Cozinha está com

promoção no happy hour, das 17h às 19h.

Segunda e terça-feira tem pizza pela metade
do preço, já quarta, quinta e sexta-feira a
primeira rodada de chope é por conta da casa.
Contatos e solicitações de entrega podem ser

feitos pelo www.madalenacozinha.com.br.

AFTER
HOUR

DIEGO LUIS JARSCHELlDIVULGAÇÃO

PROGRAME-SE!

ELTON MELCHIORETTOIDIVULGAÇÃO

DIA27
CHURRASQUEIRAS
DO PARQUE MALWEE
1 a Feijoada Beneficente em prol da Casa de

Apoio Padre Aloísio Boeing. Feijoeiro: Sérgio
Lazzaris. Animação: Musical JS. Valor: RS 15.

Ingressos a venda na Rádio Jaraguá, Center
Som, Bar do Sérgio e Mime (matriz).

PARÓQUIA CRISTO
SALVADOR -Barra
AmigosemAção realizam feijoada beneficente a

partir das 11 h30. Valor: RS 15.lnformações:
www.amigosemaca02010.wordpress.com.

LICOBAR
Transmissão do UFC Rio onde as principais
atrações são os confrontos de Silva x Okami,
Shoqun x Griffin e Minotauro x Schaub.

ESPAÇO DO OCA
Shaw de Rota de Saloon (punk rock) e
Mandrágora (rock).lngressos a RS 5.

MOVING UP - Sehroeder
Será que vai rolar? é a balada. Tequila,
caipirinha, sorteio, será?Sertanejo com a banda
Explosão e pagode do Kibelleza. Bilheteria:
RS 15 e elas free até 23h30.

PATUÁ MUSIC
Os DJs Leo Janeiro e Marcelo ClC mais o
VJ Vagalume desenvolveram uma projeto
onde música eletrônica e projeções andam
juntas. É o "Ask 2"Ouit" E eles são a atração
deste sábado na casa. Ingressos antecipados:
elas RS 10 e eles RS 20 à venda no Mime

(matriz e Reinaldo) e Center Som (shopping).

seM
Festival Sesi de Música, etapa estadual,
fase Jaraguá do Sul. Modalidades:
inédita e interpretação. Início às 20h.

LONDONPUB
Transmissão do UFC Rio em telão de
200 polegadas e mais 8 telas LCD de 40':

SEVEN CHOPERIA
- Guaramirim
Festa dos Amigos com som dos DJs Alan,
Rafa e Marcelo Luis, mais sertanejo
universitário de Augusto & Micael.

SOCIEDADE CAXIAS
- Santa Luzia
Maruim Fest, a partir das 22h30, com shows
das bandas Atacama e Burn, e mais
DJWilliam Colle.lngressos a RS 10.

I•• 11118 cada se••I!

DlA28
PARQUE MALWEE
Das 9 às 11 h, evento Viva Mais, uma
parceria de Malwee, Unimed, Inti Liceu
da Vida e Espaço Ativo. Às 9h,yoga e

às 1 Oh Tai Chi Chuan. Local: Cruz Ecumênica,
em caso de chuva será no ginásio.
Evento gratuito, entrada livre.

PRAÇA ÂNGELO PIAZERA. em
frente ao Museu Emílio da Silva
Projeto Música ria Praça, às 17 horas, com
shows de Mari Rebelo, banda Zamba e

participação de convidados, apresentando
músicas próprias e de compositores da região.
O evento é gratuito e, se chover, será
transferido para o domingo seguinte.
O projeto envolve outras duas edições
agendadas para os dias 4 e 11 de setembro.

LONDONPUB
Sertanejo com Rodrigo Valentin
& Ivandro.lngressos na hora a

RS 10 elas e RS 15 eles.

Sorteio
A Receituário
Farmácia

Magistral e a

EituáHome
& SelfCare

lançaram
promoção
que vai levar
você para ver o
show da Paula
Fernandes,
na Arena,
no dia 28 de
setembro.

Ingresso
. emmesa

privilegiada,
com direito a

acompanhante
e bebidas.
A cada R$ 50
adquiridos em
produtos da
marca, você
concorre com

um cupom.

E assim como as mulheres,
��também está de vJsuaI novo.

LICOBAR
Domingo House
com a dupla Bravo.

Em setembro
O seu jornal

O CORREIO DO POVO
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Feijoada
benelicente

�

Dhoje, a partir das 11h30, que acontece

na grande Feijoada Beneficente da Rá
dio Iaraguâ..O evento será realizado nos

galpões que abrigam as churrasqueiras
no ParqueMalwee. O amigo Sérgio Lazza
ris será o feijoeiro e a musicalidade ficará
por conta da banda IS. Toda a renda será
revertida em prol da Casa deApoio Padre
Aloísio Boeing. Vale conferir. Os organiza
dores aguardam duasmil pessoas.

Buxixo
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo
queDieter Ianssen, Moacir Bertoldi e Dr.
Vicente Caropreso andam fazendo reuniões
constantes, O assunto, claro, a sucessão
municipal. Seguindo omote: quem viver, verá!

elhas Virgens
A Rock Out produções está trazendo
a Jaraguá do Sul, pata mega show no

próximo dia 2 de setembro, a banda
VelhasVirgens - conhecida como uma das
maiores bandas do cenário independente
nacional. O grupo vai comemorar as
duas décadas e meia de estrada incluindo
o lançamento do DVD dos 25 anos. A
festa será no Espaço do Oca.

Agendem!
.

A 7a Stammtisch de Corupá está chegando.
Será dia 24 de setembro, a partir das 10

horas, naAv. GetúlioVargas, centro da
cidade da banana. O grande encontro tem
por finalidade a preservação da cultura,
a confraternização e o fortalecimento
da amizade entre os participantes e a

comunidade. Inscrições pelo fone 3375-0742
ou pelo e-mail: lionscorupa@gmail.com.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

DU II E PES Sr Wemer Voigt, o W daWeg, e o presidente do
ConseUto do Grupo LaneUi, Antídio Aleixo Lonem, em recente encontro

moagoncalves@netuno.com.br

iebel&
Haisi

� 3055-0024

TECON1'EI
• A ClínicaSiebel & Haisi

. Odontologia, uma das
mais pontuadas da região,
vem recebendo muitos

elogios na área. Ela é a
única da região que possui
um dos melhores sistemas.

.

.

de implantes do mundo, o
Straumann da Suíça. Bom
demais!

FAMíLIA O empresárioMarcos Pereira
com a 6Iha Bruna e a esposa Andréia Garcia,
da Seguros Garcia, ,na Feijoada do Moa

• Hoje, às 15 horas, tem
João PessoaXFlamengo,
no estádio João Lúcio da
Costa. --

• Ô empresário Hélio
Micheluzzi estará fora de
área no fim semana. O
destino é segredo.

'

Hoje; a partir das 11

horas, no Sconâidinho, tem
feijoada À. brasileira. Boa,
pedida: "

,

I,

J
)

\.

Pm1idão com
nova companhia
Aquele famoso empresário bon
vivant já está de novo amor...
Pelomenos, tem sido visto
na companhia de uma jovem
morena, chamada de Luiza
Brunet de Iaraguá pela beleza
e semelhança com a famosa
modelo. O partidão quer
aproveitar as coisas boas da
vida. Haja viagens e festas
litoral afora!

DOMINI O empresário Nivaldo e a

esposa Thaiane Freitas, da pizzaria
Domini, na TheWay

consiste na

tranquilidade·
da mente.

Cícero

Niver da
Margareth
Na segunda-feira, 29, a ex-miss Iaraguá
Margareth Schmidt Nascimento é a
aniversariante mais festejada da cidade e

vai adorar saber que foi lembrada.

Namoro lirme
A loira bonita e malhada Nanda
Teixeira está em fase feliz no coração.
O namoro com o boa gente Luiz Acro
está firme e forte. Semana passada o
casal estava curtindo a orla da praia
de Piçarras com a linda filha dela, a
Laurita.Viva o amor!!

Dica de hoje
Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.

UR RA Alfredo da Silva e esposa
JuBane Kahn da Silva também
conferiram a 11a Feijoa�a do Moa

Curtinhas
• A cervejaMiller é a

cerveja dos descolados. Na
área jovem quem bebe, tá
podendo!

• Gabriela Marcus está
solteirinha curtindo as

baladas da moda. Por

pouco tempo. Linda do
jeito que é!

• De idade nova, hoje é o

amigo Jackson Grimm. •A namorada do empresário
Marcelo Mueller é loira e não

morena como comentei na
minha coluna. Eles
estavam juntinhos na
Feijoada do Moa.

• Já o festejado Maicon
Punquielli Ir. comemora
idade nova na segunda
feira. Mil vivas!
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CRÔNICA
BOLARO
NO CINEMA

CARLOS HENRIQUE
SCHROEDER. ESCRITOR

Desde 2005, mesmo antes da publicação dos seus li
vros no Brasil, venho alertando: leiam o Roberto Bo

lafio, leiam o Roberto Bolario. Até já escrevi quatro crôni
cas sobre o autor chileno, publicadas aqui neste mesmo
espaço. Agora os alertas não são mais necessários, já que
há três anos a bolanomanía invadiu o globo, e hoje ele é
um ícone, um cânone, uni clássico.

Obras como "Os Detetives Selvagens", "2666" ou "No
turno do Chile" deram.fama aRoberto Bolafio, e princípa
lemente estabilidade financeira, algo que não acontecia

quando era um poeta boêmio, um "beatnik' do meio li
terário chileno.E essa história agora ganha mais um ca

pítulo: o cinema. A última obra que o escritor publicou
em vida - "Una Novelita Lumpen" - vai ser adaptada para
o cinema, pela realizadora chilena Alicia Scherson. O ro

mance, que ainda não foi traduzido para Português, não
é considerado um dosmelhores trabalhos do escritor chi
leno, e esta foi uma das razões por que Scherson decidiu
escolhê-lo, A realizadora revela que não se atreveria a pe
gar as obras mais conhecidas de Bolafío: "Acho que não

precisam de ser adaptados ao cinema. Seria difícil e creio
que um suicídio", confessou ao EI País.

"Una Novelita Lumpen", que no formato de filme terá
o título de "O futuro", estreia em 2012 e transporta o lei
tor para uma obscura Roma, que abriga um conjunto de

personagens errantes, como umamoça órfã e o seu irmão

quemergulham nos recantosmais infernais da cidade.
Não sei se o filme ficará bom, mas vale a tentativa. Poxa,

o que eu queriavermesmo era "Estrela Distante"do Bolafio
no cinema, e com o Vrncent Cassel como o piloto... Quem
sabe? Sonho...

f).

Bolario nasceuno Chile,
cresceu no México e voltou
ao Chile natal no'começo
dos anos 70, entusiasmado

Há colagens
com o governo do presi-

de histórias dente socialistaSalvadorAl-

aparentemente
lende. Derrubado o regime,

independentes e em 1973, o jovem trotskista

personagens que
foi perseguido e passou al-

transitam entre guns dias na prisão. Depois,
partiu para a Espanha e,
na Costa Brava catalã, aca

bou fincando raízes. Amorte de Bolafio em 2003 veio após
um longo período de problemas médicos. A mídia inglesa
insinuou que o escritor era um viciado em heroína, e que a

causa da suamorte havia sido uma doença renal resultante
daHepatite C, com a qual ele fora infectado através de agu
lhas compartilhadas em seu período "libertino". Entretanto,
essa afirmação foi contestada devido à enfática negação de
sua mulher e de seu amigo próximo EnriqueVila-Matas. É
verdade, porém, que ele sofreu de uma falência nos rins e

estava quase no topo da lista de espera por um transplante
quandomorreu, Seus livros tratam demodo original o gêne
ro policial, mas também falam de política e drogas, .além de
refletir sobre a própria literatura, tendo usualmente escrito-

uma e outra.

res - e a SI mesmo -- como personagens.
Há colagens de histórias aparentemente indepen

dentes e personagens que transitam entre uma e outrae ,

Seu estilo leva críticos mais apaixonados a compará-lo a

Julio Cortázar. Para o argentino Alan Pauls ("O Passado"),
a originalidade de Bolaüo está no cruzamento eficaz de

"tradições que nunca tiveram muita simpatia uma pela
outra: a aventureira e espontânea beatnik com a erudita
e sofisticada ficção mais "letrada"." E resume: "É como se

misturássemos Jack Kerouac com Jorge Luis Borges".
É isso aí, e para não perder o costume: leiam Rober

to Bolafio!

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os filhotinhos da Flika já não querem mais saber de ficar dentro
da caixinha que os abriga desde o nascimento. Quando não estão
se alimentando, como nesta foto, só pensam em passear e brincar.
Eles foram abandonados, em julho, em frente a um supermercado

no bairro Três Rios do Norte e ainda aguardam adoção.
Informações: ajapra@ajapra.org.br ou (47) 9179-9948.

NOVELAS

• F1NA ESTAMPA
Antenor tenta explicar seu plano para Mirna.

Amália conta para Griselda sobre o envolvimento com

Rafael. Tereza Cristina decide jantar no Le Velmont.
Vanessa chega ao restaurante para sua entrevista
com René. Esther agradece o convite de Danielle para
jantar com ela e Paulo. Tereza Cristina impõe que Va
nessa a acompanhe no jantar e René fica preocupa
do. Antenor pede dinheiro emprestado a Rafael para
contratar Mirna, Baltazar ouve Celeste e Solange se

lamentando da vida que têm com ele. Antenor tenta
convencer Griselda a aceitar que Rafael namore Amá
lia. René discute com Tereza Cristina e decide contra
tar Vanessa para contrariá-Ia. Tereza'Cristina revela

para René que flagrou o filho em um site de encontros
românticos. Patrícia ouve Antenor conversando com

Daniel sobre Mirna. Vilma é assaltada. Antenor se sur

preende ao encontrar com Mirna caracterizada como

Gisela Pereira.

tos e a expulsa de casa. Naomi acha que ícaro leu o

dossiê e fica assustada. Wilson revela para ícaro que
Naomi já esteve internada em um hospício. Lídia vai
embora decepcionada com Tiago. Naomi se recusa a

contar seu segredo para ícaro, mas afirma que não
matou Pimentel. Isaías diz que está sem dinheiro para
a campanha eleitoral e Áureo se propõe a fazer um
shaw para arrecadar fundos. Abner descobre que Sa
lomé pode perder a fazenda para os chineses. Celeste
estranha a preocupação de Abner com Naomi.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo ordena que Zóio-Furado prepare os capan

gas para capturar Jesuíno no acampamento de Hercula
no. Dora fica confusa quanto aos sentimentos por Felipe.
Herculano decide levantar acampamento. Nidinho se

entristece por Patácio não aceitá-lo como filho e Batoré o
conforta. Açúcena tem um pesadelo com Timóteo e acor

da assustada. Inácio pede para Miguézim abençoar a
união com Antônia. Úrsula pede que Timóteo a leve para
a fazenda. Zenóbio vai embora e Florinda ordena que Pe
trus saia de sua casa. Jesuíno manda dizer a Augusto
que aceita ser o rei de Seráfia.

• MORDE & ASSOPRA
Leandro diz a Amanda que ama Naomi robô e

pretende ligá-Ia novamente. Júlia fica preocupada ao

saber que Dulce pediu demissão do hotel. Guilherme

briga com o patrão e larga o emprego de gari. Alfce e

Guilherme conversam. Oséas flagra Tiago e Lídia jun-
• VIDAS EM JOGO

Sem exibição.

\

ANIVERSARIANTES

27/8 Lyra Gaulke Daniela C. Hess Mareio Bittencourt
Ana Luisa E. dos Santos Márcia Maas Daniele A. Pedrotti Marili Strutz
Asta Georg Marinaldo de Luca David de Souza Marina K. Kinas
Ednéia Menon Marlete Pickler Evanilda T. P. Vieira Michele V. da Rosa
Flávia Drews Ovidia Becker Fabiane Kahn Neimar Jurck
Flori G. Henklein Sara Kruger Gabriel Kuhn NelziToni
Gilmar Georg Teodoro Ruda Gisele Tillmann Nilton Pedri
Iraci Stedile Vania M. Künzel Guido G. Muller Osmar Koepp
Ivo Ristau 28/8 Heloisa C. Rasweiler Oswaldo Fodi

Jackson Grimm . Adriane M. W. Wudtke Hilário Tecilla Samuel M. Barreto
.Janete Gandido Alicia Rassweiler íngomar Volkmann Teodoro Ruda
Jose da Silva Ariane Kamzler João V. Chuiko Veronica H. Fulik
Jubiraí Clovis Fritzke Arno Fagundes Johann M. Konele Vinicius Bublitz

Kinberlly T. Lopes Augusto H. Bruch Leia Gisseler Walter J. Paupitz
Leandro Gasperi Daiane Kanigoski Leonardo L. Odriazny Zeonilda Ludwichah
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A vida do sargento Brant não
está fácil. a esquadrão em

que trabalha está às moscas.

Ele está sob julgamento por
agredir um psicólogo policial,
a esposa do inspetor chefe
Roberts morreu em um

acidente de carro e ainda tem
a insistente policlal Falis, que
tenta se encaixar na equipe.
Quando tudo não poderia
piorar, um serial killer chamado
pela mídia de Londres de The
Blitz começa uma onda de

sangue assassinando pollclals
que fazem batidas pela cidade.

Ao analisar George Gordon

Byron, conhecido por todos
como Lorde Byron, Edna prova
que a aptidão para a poesia é
distinta e tem pouco a ver com

a vida individual do criador.
a poeta sempre foi rebelde
e adorava propagar notícias
escandalosas. Em Byron
Apaixonado, a autora mostra

que esse comportamento
foi fundamental para suas

obras, sendo, talvez, a razão
de seu estilo inigualável. Este
retrato intenso e detalhado

� segue as paixões do último
Adônis europeu. Uma narrativa
impiedosa sobre um poeta
na condição de rebelde -

imaginativo, sem-lei e imortal.
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REI LEÃO
o clássico 'O Rei Leão', de 1994, agora conver

tido para terceira dimensão, conta as aventuras

de Simba, um filhote de leão que está ansioso

para se tornar rei. A inesperada morte do pai
e as armadilhas de Scar, o tio, levam Simba a

uma jornada heróica em busca do autoconheci
mento. Ele conhece Timão e Pumba e aprende
a levar uma vida mais livre e divertida. Durante

este período, Simba amadurece e decide seguir
o seu destino: voltar para a Terra do Rei e

enfrentar os desafios que o esperam.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h40, 19h10 e 21h20)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h45)

• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (13h45, 16h25, 18h45 e 21h10)

• Cine Garten 4
• Assalto ao Banco Central - Nac (14h40 e 19h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (17h e 21 h30)

• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Super 8 - Leg (22h)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)

• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h45)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (18h50 e 21 h30)
• Onde está a felicidade?:- Nac (13h30 e 16h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h50)

,

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h10)
• Cine Neumarkt 2
'. Planeta dos Macacos - Leg (14h, 1�h30, 19h10 e 21h30)

• Cine Neumarkt 3
• Professora sem classe - Leg (16h45 e 19h20)
• Super 8 - Leg (14h15 e 21 h15)

• Cine Neumarkt 4
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20, 19h30 e 21 h40)
• O homem do futuro - Nac (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20 e 19h30)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Nac (13h45 e 18h45)
• Onde está a felicidade? - Nac (16h20 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amor a toda prova - Leg (14h30, 17h, 19h45 e 22h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (11 h30, 13h50, 16h15, 19h e 21 h30)
• Capitão América - Leg (23h50)

• Cine Norte Shopping 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h1 O, 16h40, 18h50, 21 h e

23h20)

• Cine Norte Shopping 3
• Rei Leão - Dub (11 h, 13h1 O, 15h15, 17h35 e 19h35)
• Lanterna Verde - Leg (21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Amor a toda prova - Leg (13h30, 16h, 18h35 e 21 h15)
• Melancolia - Leg (23h35)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (12h45, 15h e 17h20)
• Professora sem classe - Leg (19h50 e 22h)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h, 15h30, 17h55, 20h e 22h10)

• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (15h50, 18h15 e 20h45)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h15)
• O homem do futuro - Nac (23h1 O) ,
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Gisele é uma das
mais poderosas
Amodelo Gisele Bündchen está na
lista dasmulheresmais poderosas do
mundo. Divulgadapela revista Forbes, a
seleção colocou a top na 60° posição. Para
comemorar, ela postou em seu Facebook
uma foto, onde está comum vestido
vermelho e uma rosanamão. "Legal esse
reconhecimento, né?", escreveu a assessoria
de Gisele logo em seguida. No topo da lista
está a chanceler alemã, AngelaMerkel.

Sabrina não liga de
ser

·

gostosa burra·
A ex- BBB Sabrina Sato confessou que não se

importa com o estigma de ser umamulher
'gostosa e burra'. "Nunca liguei. Sabe por'
quê? Émeu personagem. Trocava frases e

nomes das pessoas de propósito. Fiz tão
bem que todo mundo acreditou.", disse.
Quanto ao dinheiro, ela demonstra ser

esperta. O cuidado da renda cabe à irmã.

"Eu só sei gastar!", emendou.

Vânia Love será
musa da Portela
Ex-rainha de bateria da Império Serrano,
Vânia Love já se prepara para desfilar a boa

forma comomusa da Portela, no Carnaval
de 2012. "Estou na escolahá quase dez
anos e me sinto honrada em conquistar a
confiança da presidência e dos portelenses.
Piso na Sapucaí em 2012 com.o coração
azul e branco", disseVânia, que até então
desfilava apenas como destaque.

Dupla sertaneja
planeja 'casamento
Os cantoresMaria Cecília e Rodolfo,
além de dividir o palco, também estão

programando oficializar a relação. Com
quatro anos de carreira, o casal já está nos'

preparativos para subir ao altar em 2012.

"Vamos nos casar no dia 24 de outubro de

2012, em Campo Grande", disse Rodolfo.
Já a namorada acrescentou: "équando
completamos três anos de namoro".

Neymarviuo
parto do lilho
Segundo o pai do jogador Neymar lr., o
filho acompanhou de perto o nascimento

de Davi Lucca e, logo depois, já o pegou
no colo. Ele ainda disse que Neymar
.está sendo umpaimelhor que ele. "Eu
fuimuito medroso, não consegui nem
pegar no colo. Eu vou exigir que ele seja
presente e acompanhe o crescimento do

meu neto. Ele fez, agora ajuda", contou.

Wanessa diz ser
boa dona de casa
A cantoraWanessa, que espera seu primeiro
filho comMarcus Buaiz, revelou que sabe
muito bem cuidar de casa. "Sou aquela
que controla tudo: a compra, as contas
de casa. Minhamãe é aquela pessoa que
sabia organizar tudo. E acho que peguei um
pouco disso dela. Eu reclamava e achava
uma chatice. E, hoje, eu entendo como
[organização] é importante", disse.

-------------------------------------------------------------------------/

ÁRIES
Este é o momento de unir forças com pessoas mais

experientes, Os astros garantem que o clima é de grande
satisfação na relação com o par. Cuidado com desperdícios,

TOURO
Você pode estar ansioso para conquistar áliberdade e, para

isso, talvez seja preciso romper com certos vínculos, No amor, o

clima é de sintonia. Não tente apressar o ritmo das coisas.

GÊMEOS
Algumas situações podem fugir ao controle no período da

manhã, mas em compensação, a tarde será muito produtiva.
Vai ser fácil agradar a quem ama. Tenha jogo de cintura.

CÂNCER
Hoje, você terá uma maior percepção do seu valor, podendo
usar o magnetismo pessoal para atrair a quem ama. Alguém
pode tentar abusar de sua boa-fé. Cuidado com falsas

promessas.

LEÂO
Fazer planos mais humildes e se manter dentro dos lim�es ajUdará
você a manter o controle da s�ação. À no�e, você poderá ser o
centro das atenções. CUidado com a falta de objetividade.

VIRGEM
Você pode ter aborrecimentos com imprevistos. Fazer economia
pode ser fundamental neste sábado. Envolver-se em uma relação
secreta pode ser mu�o tentador. Mantenha os pés no chão.

LIBRA
Você poderá se sair bem em cargo de chefia ou liderança.
Convém se abrir ao diálogo: a troca de ideias e pontos de vista
pode enriquecer a relação. Não fique na dependência dos
outros.

ESCORPIÃO
Se você quer garantir o sucesso, não delegue aos outros o que
é de sua responsabilidade. A noite promete ser movimentada.

Não perca a chance de agitar a vida social.

SAGITÁRIO
Procure não perder o pé da realidade quando se trata de

trabalho. Não é o momento de forçar o ritmo. AS afinidades
serão muíto valorizadas na vida a dois. Evite excessos.

CAPRICÓRNIO
Não convém brincar com a sorte. O dia é muito promissor para
quem exerce cargo de chefia. Na vida a dois, este é o momento

de definir o que é prioridade. Não corra riscos desnecessários.

AQUÁRIO
Mantenha a calma no contato com familiares. Não é hora de

ficar só, mas de interagir e compartilhar a vida amorosa. Lute
por liberdade.

PEIXES
Evite assumir mais compromissos do que é capaz de cumprir.
No campo afetivo, o diálogo pode assumir um papel muito
importante, Fuja de s�ações mal-resolvidas.
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Filmes e séries convidam ·0

profissional a refletirsobre seu papel
na empresa e sobre a importôncio
dele em sua vida. Páginas '6 e 7

: .
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conVlvencla corporabva
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Parece batido esse assunto, pois todos
[alamos em trabalho em equipe. Mas,
se pararmos para pensarfriamente,
jnfelizmente perceberemos que temos

.

muitos pontos a melhorar no que
diz respeito à cooperação. Renata era
uma dessas gestoras que, infelizmente,
tinha uma visão bastante deturpada
do que era tràbalho em equipe. Ela se

considerava exemplo junto à sua equipe
e acreditava piamente que, como líder,
unia seuscolaboradores da melhor
maneira que conseguia.
Até que um dia, deparou-se com um

problema "daqueles": dois de seus quinze
funcionários travaram uma briga
descomunal nos corredores da empresa.
Os dois entraram numa discussão

ferrenha, com trocas de insultos,
palauras de baixo calão e uma quase
agressão física. Renata,

.

desesperada com o que
acontecia, preocupou
se em apartar a briga
e assim que a poeira
baixou chamou os dois
numa sala para tentar .

entender à que havia
acontecido.

Ianaina eRoberto
trabalhavam comRenata
desde que ela entrara
na empresa. Sempre- .

. respeitaram aforma de
liderarda chefe, mesmo
avistando uma série de erros queamoça
cometia.Ao serem questionados sobre o
motivo da discussão, porém, Renatafoi
acometida por uma surpreendente revelação.
Ambos osfuncionários se colocaram a

criticara chefe, culpando-apor cadamotivo
de insattsfação que os levaraa seagredir .

verbalmente com tamanha intensidade.
Dentreosproblemas apontados,Renata
sentiu-seextremamente culpadaao

i /

.
perceberquealgumas das acusaçõesfaziam

.

realmentemuito sentido. Ianaina disse que
Renata, mesmo sendo sempremuito querida,
costumaua instigar uma competitividade
não saudável entre seusfuncionários.A

#

moça reclamou que sua chefe expunha os
problemas dos colaboradores, deixando-os
constrangidos sempre que eram comparados
uns aos outros em relação aos resultados ,

.

queapresentava. Roberto, por sua vez,

explicou que não gostava quandoRenata
o chamava para reuniões privadas, onde
ao invés defocar nos resultados da equipe,
apontava oportunidades individuais,
como se um fosse responsável pelo

.

-.

insucesso do outro, e não o contrário.

. Renataouviu tudo pacientemente e,
.

mesmo entendendõque boa parte das
reclamações dosfuncionáriosfazia sentido,
entristeceu-se em imaginar o quão mal
'haviafeito a pessoas que ela realmente
gostavamuito.A moça, porém, tomou uma

-

.

-

atitude que considereimuito madura de
sua parte.Assumiu a responsabilidade
demudar aquele cenário e corrigir essas .

falhas a tempo de impedir que o clima
de rivalidade tomasse conta dos demais
colaboradores que com ela trabalhavam.
A jovem passou ofim de semana refletindo
sobre os problemas.que ela havia causado
com seu comportamento instigante.
Decidiu tomar algumas atitudes
emergenciais, pois entendeu que como

.-'

.

líder seu principal papel era inspirar seus
colaboradores a trabalharem unidos, todos'

juntos por um único

objetivo: os resultados
")

da empresa.
Ao voltar na segunda-

.

[eira; Renata
convocou a todos

para uma reunião
onde explanou o

reconhecimento
de seus problemas
e se comprometeu
a mudar seu

comportamento para
que, juntos, pudessem

. reverter aquele clima. �

ruim pelo qual sua área passava.
'

É claro que as coisas não mudaram.da
noite para o dia. Porém, a moça conseguiu, .

empouquíssimo tempo, mudara sua
. forma de agir diante de seusfuncionários

. e, principalmente, a forma de reagir de
seus colaboradores, afinal, toda ação gera.
reação, e se açãoforpositiva, a reação
automaticamente também será positiva.
Nãofazmuito tempo, é verdade, mas os
colaboradores deRenata passarqm a se

ajudarao invés dedisputarentre si, pois
enfim entenderam que seus trabalhos
eram complementares equequanto
mais seajudassem, melhores resultados

'. alcançariam, o queseria positivo para todos
eles e, principalmente, para os resultadosda

empresa. Como líder,Renata nuncamais
_ instigou as disputas, pelo contrário, passou.
a incentivar o apoiomútuo ea vontade de
todos crescerem juntos.

*Mande sua história para:
coiunaedebemt.com.br
e siga tuiittertbentscheú
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Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 às 221130

S;;íb"ldos das 8h às 12ti /13h EIS 17h

-GRADUAÇÃO
SENAC2011

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSO.AS

Eixo Fundamental Eixo Complementar
ANÁLISE GERENCIAL

ViabilidádeDiagnóstico

Eixo Norteador •

ESTRATÉGIAS

Estratégias

DISCiPLINA

OPTATIVA

PROJETO
INTEGRADOR
CONCLUíDO

B

VENHA FAZER PARTE
,

DÀ NOSSA.EOUIPE.
'. O McDonald's está com vagas..
abertas para atendentes .

e técnicos.de manutenção"
na região de Jaraguá do Sul

Se você é maior de 16 anos, já conclui,u ou está concluindo o.

.'

ensino médio, tem dilillmismo, boa fluência verbal e facilidaoe

de se comunicar" esta é a sua oportunidade de ingressar

no mercado de trabalho. Não é exigida eX'Q8riência anterior.

. ..

mo·
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Pro issionais liberais de todas
.

'
'

as áreas são empreendedores
Guio por que e coaso investir na

, ,

empresa mantida por C011ta próprio '

No dícionãrio.empreendedor é
,

aquele que toma a seu cargo
uma empresa. Alguém ativo, arro
jado e que se aventura à realização
de coisas difíceis ou fora do co

mum. A palavra é logo associada
.
a pessoas que abriram seu próprio
negócio, como uma loja ou restau
rante, mas é pouco relacionada a

profissionais autônomos. Porém,

ideia de comércio. Mas médicos,
advogados e 'outros profissionais
liberais também precisam abrir

alguma empresa para viver por
estes precisam empreender, sim,

. conta própria, e aí descobrem

e, pensando neles, o administra- que não aprenderam nada sobre
dor Fábio Zugman lançou, pela gestão ou administração na, fa

Elsevier, o livro "Empreendedores culdade -, diz Zugman,
esquecidos - um guia paramédi- ,Foi o que aconteceu com a ad

cós, advogados, contadores, psicó- vogada Andressa Barros. Sócia do

.logos e outros profissionais admi- ' escritório Fragata e Antunes, ela

nistraremmelhor a suaprátíca" sentiu' a necessidade de dominar
- Quando se pensa em em- mais os temas administrativos con

preendedor, vem logo à cabeça a forme, passou a atender a um nú-

-

meromaior de contas e precisou to- internacional em Lisboa.
,

mar decisões que, além de jurídicas, ,- Para Zugman, o primeiro pas-
, diziam respeito à gestão de pessoas
e ao planejamentoestratégíco,

- Procurei um curso de gestão
para entender melhor minha ati
vidade. Na faculdade, somos 'pre
parados para discutir as leis, mas
pouco direcionados ao mercado.
Um escritório de advocacia tam-

,

bém é uma empresa - diz An

dressa, que fez um MBA de gestão
empresarial na Fundação Getúlio
Vargas CFGV) e cursou ummódulo

so para um profissional liberal
,

se dar bem na carreira é não ter
medo ou vergonha de assumir
sua porção empreendedora:

- Todo mundo está rio mer

cada, seja alguém que abre uma

,loja no shopping ou um cirurgião
cardíaco. É claro que existe uma'

diferença em relação ao serviço
prestado, mas olhar para si mes
mo como empreendedor é fun-
.damentaí.

'

,A &siot�rapeuta Natá6a (à esquerda), cóm as parceiras no ateliê de atendimento infantil: sentindo na pele a importância da gestão

No caso da fisioterapeuta �
, psicomotricísta Natália Berger, a

vontade de empreender sempre
existiu, porém" ela precisou lidar,
na prática com as' dificuldades de

,

abrir seu próprio negócio, quan
do, no início do ano, ela e suamãe,
Monica Madasi, 'que é psicóloga e

psicomotricista, foram chamadas

para desenvolver um trabalho em

um espaço que também funcio
nava como casa de festas.

,

- Sempre quis gerenciar meu
próprio espaço, mas realmente não
tinha muita noção de administra

ção, não aprendi nada sobre iS'50

'Só informações" técnicas não bastam'.
na faculdade. Acho que poderia ter
feito diferença- contaNatália, que,
depois da experiênciamalsucedida,
precisou, ao lado da mãe, repensar
sua estratégia de negócios, e está

planejando fazerum curso na área;
Mãe e filha identificaram

seus erros de gestão e partiram
para uma nova empreitada: No
início de agosto, as duas se jun
taram às irmãs e psicopedagogas
Marcela Moraes e Daniella Melo
e abriram o Ateliê Centro de' De
senvolvirnentrr Infantil, numa

sala no, Jardim Botânico, onde
agora realizam atendimentos.

- Ná primeira experiência,
entramos otimistas demais.
Agora, começamos mais deva

gar' e vamos aumentar o investi
merito dê acordo com o negÓcio.
Tínhamos, um espaço enorme,

agora estamos numa sala menor.
e com sócias da mesma área de

, atuação -' diz Mônica Madasi.
'

, Um erromuito comum entre os

profissionais autônomos, segundo
Zugman, é pensar que apenas o co
nhecimento técnico basta.

- Você precisa saber como se

posicionar, como tratar os clientes
- destaca o escritor, que aprova a

nova estratégia de negócios deNa
tália Berger e suas parceiras. -' O
ideal é sempre tomar decisões que
'te deem a flexibilidade de voltar

,

atrás se for necessário.
Zugman ressalta ainda a im

portância de o trabalhador bus
,car conhecimento para aprimo
rar a gestão de sua carreira na

área de prestação de serviços.
-' .Nada impede um médico

de ler um livro sobre empreende
dorismo e aplicar no consultório
os conceitos que aprendeu ali.

A advogada Andressa Barros
concorda e garante que cursar

o MBA em gestão empresarial
, fez toda a diferença na maneira
como encara a sua carreira:
-, Mudou totalmente minha

percepção e a forma de tratar os

problemas. O. ponto mais positi
vo foi a expansão da minha visão,

"

antes limitada ao universo jurí
dico, Foi fundamental aprender
como nos posicionar no mercado
de maneira mais avançada, sem
infringir o estatuto da advocacia.
Talvez os cursos de direito enxer

guem em breve a necessidade de
'

implantar disciplinas de gestão e
-

administração em suas grades.
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Como.motivar-a- gerac;ão···C··
A geração "Y" é agora chamada

,

de Geração "C" = Connected ou
Conectada. São os jovens nativos
digitais que nasceram e vivem

mergulhados no mundo multimí
dia da internet. Esses "conectados"
estão agoraentrando no mercado

,

de trabalho e tendo enorme difi
culdade em se adaptar. o

A reclamação é de ambos Os lados,
pois os empregadores também não

conseguem 'entender e, portanto,
trabalhar com essa-geração que
vem sendo acusàda defolgada,

,

descomprometida; impaciente,
desatenciosa, mal educada, etc,

o

'

,

'Do lado dos nativos digitais a, recla-

mação é que os chefes e patrões não
passam de "velhos caretas'; lentos
demais, chatos, mandões e que só
'vivempara trabalhai;

Oquefazer?

Os dois ladosterão que buscar
um diálogo que, embora difícil,
é possível, Os mais velhos devem
entender que o mundo émesmo

digital. Quem for analógico já
, está condenado a se tornar um

fóssil. E os "conectados" devem
entender que os mais velhos é que
construíram 'esse mundo e o pro

gresso que ele tem, portanto, não
são totalmente "babacas".

Corno o próprio nome dessa gera
ção aponta, elaé "conectada'; ou
seja, prefere trabalhar em 'redes, ' .

times, conectada a outras pesso�.
'O trabalho individual, parado,

.
'

rotineiro não faz sentido para êssa
"tribo"Assim, paramotivar essa

geração é preciso fazer com que eles
trabalhem em times, conectados,
trocando experiências e utilizan

do toda a riqueza da informação

digital disponível.
Essa geração quer experimentar,
vivenciar, participar. A experiên
cia vivencial a motiva mais do'

que teorias abstratas. E esse é um

enprme desafio pata as empresas
e os dirigentes. O que motiva essa

geração é participar de todas a_s
etapas do processo e não apenas

,

de partes fragmentadas. Elas não
obedecem por obedecer; elas obe
decem por compreender.

,

A verdade é que, sem diálogo esse

choque de gerações pode virar
uma verdadeira batalha que não
nos levará a sucesso algum. Em
vez de criticsse incompreensões
temos que buscar um caminho

'ganha-ganha onde o melhor das,'
duas gerações poderá criar um

, espaço para que todos saiam ga
nhando. Pense 'nisso. Sucesso!

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
wwwapeví.com.br
(47) 3275-7028

administrativo@apevi.com.br

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

ADMINISTRAnvAS
AUXILIAR CONTÁBIL

'

Vivência na função. Para atuar em Escritório Contábil.
ANALISTA FISCAL

'

'

» Vivência em PIS e COFINS, apuração de impostos,
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Vivência em departamento pessoal, folha de
pagamento, admissão, rescisão etc.Conhecimento no
sistemaHUBI.

,

ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
,

Vivência na âreade costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando Engenharia Têxtil, Moda ou
áreas afins,

ANALISTA DE SISTEMAS
Formação completa ou cursando.Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE DE MARKETING

.

Vivência com produção de campanhas publicitárias,
preparação de foldere auxilio na realizaçêo de eventos,
ASSISTENTE DE VENDAS .

.

Vivência com faturamento;at€ndirnento ao cliente e
representantes.
CONSULTOR COMERCIAL
Desejável vivência em negociações, área comer-
eial. Formação completa ou cursando Sistemas de
Informação, Tecnologia da Informação, Administração
ou Marketing.

. COORDENADOR FISCAL
Vivência na função.

, <
COMPRADOR
Vivência na função, desejável no ramo Metalúrgico
ou Elétrico.
ESCRITURARIO FISCAL
Vivência em SPED Fist�I, obrigações federais (DCTF, ,

DACON; etc), substituição tributária, Nota Fiscal Eletr6-

nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e
legislação tributária,
RECEPCIQNIS1A
Para atuar em Hotel. Disponibilidade para atuar aos
finais de semana

SECRETÁRIA BILINGUE
Fluência em Inglês.
TELEVENDAS
Vivência no telernarketing. Superior cursando, comple
to ou áreas afins,
VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

. 'C�RDE�AÇAO
COORDENADOR DiAPOIO
Vivência'com abertura e fechamento de caixa e llderan

ça. Disponibilidadede horários,
COOROENADOR DE ASSISrÊNClA TÉCNICA
_Vivência na função,

'

- ENCARREGADO [)E-CORTE I COSTURA
'ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponíbi
lidade de horários,
LIDER DE PRODUÇÃO
Vivência com liderança de equipe.Cursando ou
Completo Superior,
SUPE,RVISOR ADMINISTRATIVO'
Formação em Administração, Ciênçias Contábeis,
Recursos Humanos,Vivência em gerenciamé'nto e
planejamento financeiro, fluxo de caixa, cobranças,
negociação, compras, investimentos entte outros,
Desejável liderança de equipe, Fluência em Alemão.

.

TtCHICAS
AUXILIARTÉCNICO EM REFRIGERAÇAO
Formação na área ou coohedmento

ESTILIstA
Vivência na função,
ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para�Massarandllba..

.

.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO·
Vivência na área. Desejável NR-10.
ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibiiidade para viagens. Possuir registro,
FACILITADOR
Vivencia na área metalmecânica, prensas excêntricas '

e hidráulicas; leitura e interpretação de desenho e,
liderança.,

'

� FRESADORMECÃNICO I FERRAMENTEIRO I CNC
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO
vivênda em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet.'

.'

IMPRESSOROFF SET

MECÃNICO DI: AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento,

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, Desejavel conhecimento em
elétrica.

MECÃNICO MONTADOR
Vivência na função,
MODElISTA
Vivência na função,
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM CNC
Vivência na função,
PINTOR A P,STOl!\
PROFESSOR DE INGL�S
PROGRAMADOR DECOMPUTAOOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, HTMl, Javascript, SQL,
Orientação Objecto.
PROJETISTAMECÂNIÇO

/

APEVI NOS BAIRROS
Data: 30 de agosto de 2011

Horário: 19h30min.
Palestra: As Empresas e os Impostos

,

Palestrante: Paulo Henrique Felicioni
Local: Teatro do SESC

(Rua Jorge Czerniewicz, 633 - Bairro Czerniewicz)
,

EVENTO GRATUITO!

WORKSHOP IDENTIFICANDO TALÉNTOS
Data: 31 de agosto de 2011

,

'Horário: 19h às 22h
Instrutor: Pedro Paulo Parnplona

� Lo�al: Centro Empresarial d� Jaraguá 90 Sul
-

REDAÇÃO EMPRESARIAL É A NOVA ORTOGRAFIA
Data: 12 a 14 de setembro de 2011

Horário: 19h às 22h
Instrutora: Terezinha Hondina da Rocha de Oliveira

Local: Centro Empresarial de Jaraquá do Sul

CONCEITO E APLICAÇÃO DA' FILOSOFIA 5'S
Data: 12 a 15 de setembro de 2011

Horário: 19h às 22h

lnstrutora: Adriana Vaz Procópio Leite
Local: Centrá Empresarial de Jaraguá do Sul

,
.

WORKSHOP "INDICADORES FINANCEIROS"

COMO ELES INFLUENCIAM NO COTIPIANO DAS EMPRÉSAS
Data: 1'4 de setembro de 2011 '

Horário: 8h às 12h
Instrutores: Salézio João de Souza e José Leonardo Veronesi

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

��CatÓlicade '

Contabilidade Santa Catarina ' ®

'Co�IlEm�
CentroUniversitárKJ BIOVITA

_lJlt_ T�,!,"lbgI3�S'-"te"�';;l'!i.

Conhecimento em SolidWorks, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos,
SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings que tenha
atuado em centras de refrigeração,

'

TÉCNICO EM INFORMÁTICA I R�DES
TÉCNICO MECÃNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem'
de máquinas.
TORNEIRO MECÂNICO I

Vivência na função.

ESTAGIOS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO EM MECÂNICA, El,.ETROMECÃNICA,

,

ELETROTEcNICA /'

Para atuar em Schroeder.
_

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Para atuar em Schroeder.

,ESTOFADOR

ENCANADOR'

EMPREGADA DOMÉSTICA / BABA
JARDINEIRO

LAVADOR DE VElcULOS
Necessário possuirCHN.
MOTORISTA

CN� D. Pos�lir curso Mopp. Para atuar emGuaramirim.
MARCENEIRO .

MONTADOR DE MÓVEIS
MODELADOR EM MADEIRA

MOTOBOY
CORf'lecer bem a região.CNH AR

OPERADOR DE CALDEIRA
Vivência,na função, Possuir-curso.
PREPARADOR DE PASTA

SERRALHEIRO

OPERACIONAIS
AFIADOR DE FERRAMENTAS
Vivência com operação de-máquinas e afiação de

'

ferramentas.
'

AJUDANTE GERAL
Vivência com manutenção hidráulica e civil.
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO -

AUXILIAR DE ELETRICISTA
'

CONFERENTE

FATORISTA
Conhecimento em Nota Fiscal Eletrônica,

. TÉCNICO EM INFORMATlCA
Conhecimento no Sistema SAPIENS

,ATENÇÃO -

B.BREITHAUPT
Ol5DI11926

A META RH em parceria com a rede Breitbaupt
contrata para início 'imediato:
AUXILIAR DE SERViÇOS GERA1S

ESTOQUISTA
OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

TELE-VENDAS

, Desejável vivência em Transportadora,
COSTUREIRA

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual ou MHM,

I
I'
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Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

Livre 'iniciativa e·livre c'oncorrência internacional
AnossaConstituiçõoFederal de . regulador, fiscalizador e incenti-

1988, no artigo 170, adotou a livre vador das aiiuidades. econõmi
iniciativa e a concorrência como cas, procurando a proteção da

forma de se assegurar a própria _
ordem econômica' e da própria

dignidade e ualorização da pessoa, sociedade, estimulando o desen
humana. A propria Constituição voluimento competitivo.
protege a concorrência e reprime Se por um lado a Indústria
o abuso do poder econômico que Brasileira se fortaleceu estrutu

vise à dominação dos mercados e .' ralmente em termos de capita-
-

a eliminação da concorrência. A. lização e melhoria de processos, .

concorrência é disputada, a nível alcançando boa competitividade
nacional, em condições de igual- no mercado doméstico, por outro
.dade, entre as diversas empresas, lado, deparamo-nos coma [ra
para conseguir maior e melhor gilidade da competição brasilei

espaço no mercado interno, o que ra de' produtos manufaturados, .

força as empresas a um constante' quando exposta a competição
aprimoramento dos seus méto- internacional. Nesse momento

dos tecnológicos, dos seus custos e a fragilidade competitiva' está
enfim procura oferecer produtos e aflorada face à valorização do

serviços mais favoráveis ao consu- real frente ao US$, Euro e outras

rríidor. moedas. E isso se constata na

Se não houvesse a concorrên- Balança Comeicial Brasileira,
cia, estaríamos sujeitos ao mono: onde praticamente 70% das ex
pólio e o oligopólio, situação que portações, que alcançaram US$
privilegia o produtor, e é" nefasta 118,3 bilhões até junhõ/2011, são,
ao consumidor. . de commoãities ou de produtos .

Devemos lembrar que o Es- ,com pouco valor agregado. En
tado pode interferi! diretamente .quanto US$ 105,3 bilhões, 'até
na economia, quando atua como junho/2011, são de importações
agente econômico em atividades basicamente de produtos manu-

.

autorizadas constitucionalmen-' [aturados, o que nos dá indícios

te, podendo inclusive monopo- inclusive "de desindustrialização'
lizar a atividade como é o caso de 'alguns setores (vestuário, cal
da extração de petróleo, ou par- çados, etc.), intensivos em mão de

ticipar em empresa com agentes
.

obra, mas que não são mais com
privados, como os casos doBanco petiiiuos internacionalmente, O'

do Brasil, Petrobrás, etc. que é demonstrado pelo fraco de-
Mas o mais importante é que sempenho das exportações..

o Estado (governo) pode e deve Mas o quadro é agravado,"
interferir indiretamente na eco- quando setores como têxtil, cal
nomia como agente normativo, çados, etc. tradicionais [abrican-

DISPÕE DAS

SEGUINTES VAGASCONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS
,

tes desses produtos, estão impor
tando e/ou sofrendo a competição
dos importados provindos da

Ásia, especialmente da China.
Devemos reconhecer que, o

.

Brasil não terá condições de atu
ar competitivamente no mercado
externo de produtos manufatu-.
rados, se não atuarmos[ortemen
te no que convencionamos cha
mar de redução do "Custo Brasil";
compatibilizando-o a outros paí
ses. De nada adianta a indústria
brasileira ser eficiente. e eficaz,
criativa e inovadora, se. não criar
mos uma política governamental
capaz de estimular a vantagem
competitiva do país.

No Custo Brasil estão. inseri
dos os elevados custos decorren
tes da logística, por falta de in
vestimentos em infra-estrutura,
os elevados juros e trib u_ tos, que
oneram o investimento produti
vo, o elevado custo de energia "elé

trica industrial, etc. fatores esses

que aumentam o custo produtivo
e reduzem as condições de co11'J,
petir em igualdade de condições
com os, produtos importados,

RECEPOONISTA I VENDEDORA INtERNA I MOTORISTA.I AUXlUAR DE CORTE I MODEUSTA
PROGRAMADOR DE PCP I AUXlUAR DE EXPEDiÇÃO I ÚD�R DE EXPEDiÇÃO
DISTRIBUIÇÃO (FACÇÃO E ESTAMPARIAS) I DISTRIBUiÇÃO DE TERCEIROS

SUPERvisOR DE QUAUDADE I TÉCNICO EM INFORMÁTICA (SISTEMA SAPIENS)
. ENGENHARIA (G�storde área} - Formação em E�genhariaMecânica /Metalúrgica /Materiais; 5 anos de experiência em gestão de equipes de
Engenharia; Inglês avançado I fluente; Domínio de procedimentos ISO-IS; Domínio deJerramentas APQP / FMEA; Habilidades gerenciais,
(desenvolvimento deequipes. liderança trabalho em equipe. orqanização, foco em resultados ); Desejável vivência em indúStriasautomotivas.
LOGÍSTICA (Gestor deárea) - Formação em EngenhariàMecânica IMetalúrgica IMateriais / Produção ou afins; 5 a os de experiência em'
gestão de equipes de Logística; Inglês avançado / fluente; Conhecimento de procediméntos ISO 9001; Desejávefconhecimento de 150-
TS; Domínio de práticas em cadeias logísticas. distribuição e supply chain; Domínio de planejamento da produção - seriado / make to

order; Habilidades gerenciais; Desejável vivência em indústrias automotivas, '

PRODUÇÃO (Gestorde setor) - Formação em EngenhariaMe�lúrgica IMateriais; 5 anos de experiência em gestão de equipes de Produção;
Experiência �!'ll fundição nodular; Conhecimento de' procedimentos ISO 9001; Desejável conhecimento de ISO-TS; Conhecimento de

conceitos Lean Manufacturing; Vivência em processos de fundição - fusão, moldaqem macharia, acabamento; Habilidades gerenciais
(desenvolvimento de equipes, liderança, trabalho emequipe, organização, focoem resultados); Desejável vivência em indústriasautomotivas,

NÉK�CONFECÇÕES
Seleciona:

- COORDENADORES(AS) DE VENDAS
RequiSitos:
Experiência na área de vendas;
Facilidade de relacionamento interpessoal;
Carteira nacional de habilitação categoria AS;
Disponibilidade para viagens; ,

Conhecimento em informática..

OS INTERESSADOS PODERAO ENVIAR CURRICULUIVi PARA
, rh@nekiconfeccoes.com.br

OU,ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS 00 TELEFONE
(47) 3314-1135, FALAR COM MAVRE.

além de onerarem os produtos
· manufaturados a exportar.

Lembremo-nos que a compe
tição é a nível mundial, o que re

quer cada vez mais a presença do
Estado para regu IÇlr e normatizar
a atividade econômica, estabele
cendo critérios e fatores para per
mitir competição em igualdade
de condições com os produtos e

serviços importados. Não se tra

ta do governo criar subsídios à

indústria, mas sim de criar con

dições e fatores que propiciem
.

vantagem competitiva para com
petir entre nações.

Ressalte-se que todos os países
tomam medidas para melhorar. a
sua competitividade a nível inter

nacional, tais como: desvaloriza
ção da moeda; desregulamenta
ção, privatização, relaxamento dos

·

padrões de produtos e ambiente,
estímulo a fusões, reforma tribu

tária, melhoria do sistema educa

'cional, expansão do investimento

governamental em- pesquisas, pro-
.

gramàs de financiamento as em-

· presa exportadoras, etc.
Cabe às próprias empresas de

um País criar e manter a uanta-

_ gem competitiva com os concor

rentes de outros países. Mas as

políticas governamentais devem

criar um, ambiente no qual as
empresas possam obter vanta

gens competitivas, cabendo ao

governo' pedir a participação da
indústria para, determinar os

fatores a serem criados. As van

tagens que se procura estão asso

ciadas a altos níveis de produti
vidade, .resuluuues de um nível
de tecnologia em constante ele-

uação, investimentos na criação
de relação com o consumidor e

.

economias de escala provocadas
- por presença no mercado global.
Dessa forma caberá ao governo
enfrentar com responsabilidade o
desenvolvimento de áreas como:

a educação (primaria e secun-
.

dária), infra-estrutura adequa
da, pesquisas em áreas de amplo
interesse social, como em assis
tência a saúde e 'gerenciamento"

. eficiente dos recursos colocados a

su;a disposição.
'

Concluindo, o Brasil atua
- ,

numa economia de livre mer-

cado (livre iniciativa), mas o

governo desempenha um pa
pel destacado na competição
internacional, pois sua política
afeta a vantagem competitiva
positiva ou ·negativamente. A

, indústria nacional está a muito
anos solicitando ao governo ur

gência nas condições de igual
dade para competir n�m mun

do globalizado, especialmente
no que se refere a investimentos .

em infra-estrutura, para reduzir
. o custo de logística, na redução
dos juros e tributos sobre bens de

produção, para reduzir o custo de
investimento, na redução do cus

to de energia elétrica industrial,
etc., com vistas a gerar um Plano
de Desenvolvimento. A discussão
-da proposta 'Movimento Brasil

Eficiente"· (www.brasileficiente.
org.br), nos parece apropriado
nesse momento, pois procura
envolver a indústria/governo, vi
sando estabelecer condições e

fatores para permitir competir
globalmente:

. ,

..

..
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O grupo de
-

. indianos e seu

gerenteéo
tema da série
'Outsourced'

Novo paradigma profissionol faz
filmes sobre o universo co orativ()

, ...

cair nas graças do mercado

..

lista Beta Ribeiro, autor dos livros
"Poder S.P:.' e "Eu odeio meu chefe",
que já fechou contrato com duas
emissoras de 1V interessadas em'
transfomíar em séries suas histórias

corporativas, repletas de puxadas de

Uma das sequências mais filmes como "A missão do geren- tapete e perda de tempo com egos
. marcantes da. comédia te de recursos humanos" e séries inflados. - Esses filmes e séries

"Quero matar meu chefe" (Hor-
.

como "The Office" (FX), "Outsour- convidam o profissional a refletir
rible Bosses), em cartaz nos cine- ced" (Warrter), "Mad Men" e "How sobre seu papel na empresa e sobre

.

rnas. o executivo Nick Hendricks. to make it inAmerica" (ambas da a importância dela em sua vida.
(interpretado pelo ator IasonBate- . HBO) pode estar na mudança de Mote da série "The office", a

man) é ridicularizado pelo chefe- paradigma do universo corpora - rotina dos funcionários de uma

carrasco (Kevin Spacey) após uma tivo: cada vez mais o lado pesso- fábrica na Pensilvânia jamais ren
promessa de promoção não cum- al e o profissional se'misturam. deria sete temporadas não fossem
prida. Do outro lado da tela, o es- Além disso, a ascensão da mulher as trapalhadas do gerente Michael
pectador - seja por identificação no mercado de trabalho fez com Scott, interpretado por Steve Ca
ou choque - ri para não chorar. que o ambiente corporativo se rell. Afinal, quem nunca teve um
O longa é'só um exemplo de uma tornasse de interesse de todos. No chefe tão seguro de si a ponto de
leva recente de.filmes e séries de 1V momento em que o escritório vira . ignorar o que todos pensam e fa-
que têm o mercado de trabalho extensão de casa e vice-versa, tan- zer ummonte de besteiras?
como pano de fundo, compro- to p�a homens quanto mulheres, - Enquanto ele se acha o me- ',Reflexão atrelada ao 'emocional
vando que temas como liderança, cresce a identificação do público' lhor chefe do Inundo, a equipe '

Representações da realidade também fazem parte do roteiro de .

competitividade, diferenças cultu-. com conquistas, sufocas e perren-
. pensa o contrário, o que rende si- .

, .
-

"Outsourced" que mostra um gerente americano às voltas com um.

rais e, relação gestor-funcíonarío. gues vividos pelos personagens. tuações absurdas. É difícil não se
.

.

.

'

grupo de funcionários indianos; "MadMen" que retrata a rotina denunca deram tanto ibope. '

- As pessoas sentem que não identificar - diz a advogada Isa -

uma agência nos anos 60; e '''How to make it inAmerica", que contaA razão por trás do sucesso de estão sozinhas - brinca o. [oma-
.

bela Ribeiro, fã da série. '

a história de três amigos tentando se dar bem no mercado demodaFÓTOS DIVULGAÇÃO '
, ,

,

de NovaYork. Já em (tAmissãodo gerente de recursos humanos";o
personagem-título, revê seu,s conceitos após a morte de uma fun
cionária .

�Qualquer recurso artístico com essa temática tem O poder de.
fazer as pessoas refletirem; já que toca fundo no emocional- diz
a crítica Myma Brandão, presidente do Centro de Pesquisadores

.'do Cinema Brasileiro e diretora cultural daAssociaçãoBrasileira de
Recursos Humanos (ABRH-RD;

,

I '!PJ,
.,..

. Kevin SPélcey, no papel de um chefe-carrasco que
ridiculariza o executivo vivido por 'ason Bateman

(

O ator Steve CareU fãz um chefe faJifarrão

Retrata a rotina de uma ag.nçia nos anos 60 '

I • . I' I

I. I ,

•

I
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DIVULGAÇÃO
!
1

1
I
1
I

-t·
r
\

-

• •

sumais
�

gostam dese
-

.

ver retratados
Especiclistas snoeucu»:CI1J.e.
sucesso das produções
está-ligado ao alto grau de
identificação 'do espectador

Oque leva alguém, depois de serviços da Petrobras, curte a

ficar várias horas trabalhan- forma como. o cotidiano de um

do em um escritório, a chegar em escritório é mostrado de forma
casa e ligar a televisão para ver

. cômica:

uma série ou filme que mostra =: Eu gosto muito da sátira

justamente aquele ambiente. - e também de ver situações que
em que ela passou amaior parte

. acontecem de verdade" como as

do dia? imposições dos chefes e os rela-
- Desde que amulher entrou cionamentos entre os colegas de

no mercado de trabalho, o tema trabalho.
'

tornou-se assunto frequente e ,O mote desta comédia é a his
de interesse de todos. As pesso- tóría de um gerente americano
as querem ver as séries porque que precisase mudar para aIn
se identificam com personagens dia, quando o departamento de

.e situações - acredita a consul- call center da empresa é terceiri-
tora empresarial Iêda Vecchioni, zado. "Outsourced" é, inclusive
sócia-diretora da IMC. baseada num filme homônimo,

As produtoras audiovisuais de 2006, dirigido por John Je
notaram essa tendência e tam- ffcoat, traduzido no Brasil como
bém passaram a apostarmais em "Despachado para a Índia".
histórias que tenham o ambiente, Embora a produção.brasilei-
corporativo como tema. ra que aborde o tema ainda seja

- Todos vivem situações de incipiente, a gerente da Fax Latin
trabalho atualmente, então é na- American Channels acredita que "

tural que esse filão seja mais ex- haja espaço para se explorar o as- .

pIorado - diz Iêda. . sunto por aqui.
- Afinal, há um enorme po

tencial brasileiro no que diz res

peito a roteiro e qualidade de

produção.'
Filme leva' o profissional' a

Claudia Clauhs, gerente de - avaliar gestões autocráticas ,

Programação da Fax Latin Ame- Mas as séries internacionais
. rican Channels, cujo .canal F.X tocam em questões que são uni.,,
exibe o sucesso "The office", versais e, por isso, atingem pro
concorda e acredita que as cha - fissionais brasileiros e de vários
madas "situation comedies", a§ cantos do mundo. 'E, na opinião
sitcorns, fazem todo esse sucesso de Iêda Vecchioni, podem ser

'porque trazem situações coti- aproveitadas de forma bastante
díanas, -bem humoradas com as positiva. Ela cita o exemplo do
quais as pessoas se. identificam.

-

filme "O diabo veste Prada", no
- Assim,. elas" conseguem qual a editora chefe de uma re

'rir, muitas vezes, delas mesmas. vista enlouquece os funcionários
No trabalho e em séries sobre com sua forma autoritária de ad
ambiente corporativo acontece ministrar, e acredita que o longa

. o mesmo. Em "The office", por ajude as empresas a enxergarem
exemplo, é engraçado ver como que gestões autocráticas estão
o chefe da' repartição, o Micha -

, fadadas ao fracasso.
el, interpretado por Steve Carell, - Quem vê um seriado ou

nem sempre se sai bem. Pode- um filme se diverte, mas também
mos dizer que é:uma forma de é levado a pensar sobre algumas
extravasar o dia a dia real, por coisas. O chefe consegue refle
meio da ficção - diz Claudia. tir sobre suas' atitudes diarite de

Fã da, série "Outsourced", exi - uma história, assim como os fun
bida no Brasil pelaWarner Chan- cionários. Pode ensinar - anali
nel, Thiago Olinto, prestador de sa Iêda.

Situações'
. do cotidiano

'How to make it
in Ameriq,'é uma

.

.
comédia que

.

mostra amigos �

" .

tentando entl'ar no.
mundo da moda
em NovaYork

RTARH
Empresa no ramo Têxtil contrata:

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

01

Até o dia 05/09, pelo site.

Até o dia 04/09, pelo si te, '.

01
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DonaLiliSteffens é exemplo de vida
-

Palestra motivocional foipromovido
pela Católica de SentoCatqrina
/\ quarta palestra da, Sipat (Se
rlínana Interna de Prevenção de
Acidentes) promovida pela CIPA

da, Católica de Santa Catarina

proporcionou aos participantes a

oportunidade de conhecerem a

história de superação e de fé da
catarinense Lili Steffens, idosa que
há 70 anos utiliza os pés como se .

fossem as suas mãos, que lhe fal-
. tam em função .de. um acidente.
quando tinha 5 anos.

Na época, Lili sofreu um aci
dente em um moinho' de cana

de-açúcar em Lontras, cidade
em que nasceu, que motivou ,a
amputação dos dois braços. Des
de então, adequou suas rotinas à

costura, lava e passa roupas, faz

tricô e crochê, capina, prepara
alimentos e até anda de bicicleta
com a habilidade de seus pés.

"Quando perdi os meus bra

ços e mãos, senti uma força di
ferente descendo para os meus

pés", contou a palestrante ao pú
blico, nesta quinta-feira (25)- no
auditório do câmpus da Institui
ção, em Jaraguá do Sul.

DIVULGAÇAO

Atualmente morando em Blu
menau, dona Lili é exemplo de
vida.e motivação, pois apesar dós
muitos percalços e desafios que
a vida lhe proporcionou, garan
te que sempre teve fé em Deus'
e a perseverança como aliadas e

. nunca desanimou diante de uma
dificuldade. A história de sua vida
e a forma como ela lidou com os

desafios norteia' as palestras que
dona Lili faz desde 2006 em várias
cidades de Santa Catarina e até em

Estados vizinhos como o Paraná.
Em 2006 a idosa também lançou a

autobiografia "Nas mãos de Deus".
Além da palestra motivacional,

a programação da Sipat da Católi
ca de Santa Catarina, que iniciou
na segunda-feira (22) 'e termina

hoje, trouxe outros temas, como
a palestra "Manipulação e Arma
zenamento de Alimentos", feita

pela professora SilviaHelenaOlítta
Figueiredo; "Qualidade de vida no.

trabalho': ministrada pela profes
sora Denise Zanotti e a "História da
CIPA" . com o professor idealízador .

Renato Zanandrea

/ .

SUPERAÇíio
"

,Lili sofreu um grave aéidente aos cinco anos, quando perd�u os braços

f·1

a oportunidade
que você procura.
está aqui

8ack.RH
seleciona para
seus clientes
as seguintes

vagas:
Estamos com
200 vagas em

aberto.
. .

.

centro· jaraguádo sul • se • '(47) 3376�9700 I

ALMOXARIFE _ Desejável vivência na função.
AJUDANTE DE ENCANADOR _ Para atuar com consertos de vazamentos
e extensões de rede, pQssuir CNH AB e disponibilidade para atuar em
Guaramirim.
AUXILIAR DE ACABAMENTO _ Para atuar com acaaemento de peças em

.

fibra de vidro.

AUXILIAR DE COZINHA - Neces�ário disponibilidade para tra�alhar nos finais
de semana.

AUXILIAR DE DEPÓSITO _ Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Não é necessário experiência.
AUXILIAR DE SERVlÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e limpeza de
pátio.

•

AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou

cursando. Não é necessário experiência.
CARPINTEIRO'- Pata atuar cem construção civil.
COSTUREIRA _ Para atuar em Jaraguá do Sul. Desejável conhecimento na

função.
Cozinheiro (a) - Necessário disponibilidade para trabalhar nos finais de
semana.

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

- ENCARREGADO (A) DE COSTURA - Desejável conhecimento em todo tipo de

máquina de costura
IMPRESSOR OFF SET c Desejável conhecimento na ãrea de impressão gráfica,
para anar em Massaranduba.
LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up
LEITURISTA (2 vagas) - Para atuar em Guaramirim e'Massaranduba, possui

- carteira de habilitação categoria AB.
.

. MARCENEIRO _ Desejável vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andamento e
vivên.cia na função.

'.

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na função.
OPERADOR DE CALDEIRA - Necessário curso na área.
PESADOR DE PRODUTOS - Desejável vivência na área, iríÍ atuar com corantes

e pródutos químicos em geral.
� .

SERVENTE DE LIMPEZA' - Para atuar em diversos bairros.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para atuar com

-

calhas.

SERVENTE DE PEDREIRO - Desejável'vivência em construção civil:
SERRALHEIRO c Desejável vivência na função. Para atuar no bairro
Centenário.

.

SOLDADOR _ Desejável vivência na 'função.
ZELADOR (A) - Para Scbroeder.,

vagas para
ambos os SEXOS

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecânica,
eletrotécnica ou mecatrônica em andamento.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.
DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento no sistema Java, Javascript,
HTMl, ambiente WEB, SQL e 00.
ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico e NRlO, desejável
lIivência na área.
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA - Desejável
vi�ência na função e veículQpróprio.,' ,

INSTRUTOR DE PORTUGUES E MATEMATlCA � Para atuar como horista, em
JaraguiÍ do Sul.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na área.

T�CNICO DE IlEFRIGERAÇÃO - Formação técnica de refrigeração.
TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO - Necessário curso na área, para atuar
em Jaraguá do Sul.

'

TÉCNICO DE APOIO - N�cessário curso técnico em Eletromecânica ou

Eletroeletrônica, com disponibilidade paravagens nacionais e internacionais.

AÇOUGUEIRO,- Não é'neces�ária experiência na função,
APROVISIONAOOR - Para atuar com contmle e'manu- .

tenção de estoque. Desejável vivência na função. -

ATENDENTE - Para atuar com atendimento de .aç-ougue
ou padaria:
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO -,Desejável \liv.�nçia na

área de manutenção, '

'

ELETRICISTA - Desejável vivência na f,unção.
ESTOOUlSTA - Disponibilidade para atuar no bairro N.e-

'reu Ramos. '.

OPERADOR OE UEPÓSITO - Para atuar com confe-·
rência de mercadorias.
TElEVENOAS.� Preferencialmêntecomvivêncía na área t-----------------_....-----------------------------------""""\"""---

de vendas, televendas ou telernarketing. .

,:,. .,'
"

,

. ANALISTA D.E CONFECÇÃO - Necessário Técnico têxtil ou confecção e/
ou Superior em Admini�tração ou Engenharia de Produção ou Confecção.
Desejável vivência em máquinas de costura/Cronometragem/sequência
o'peracionaVacompanhamento de métodos e tempos/ fechamento e

acompanhamento de itens de controle de produção e qualidade.
ASSISTENTE DE VENDAS - Necessário cursando Superior ou completo.
AUXI LlAR DE ENCARREGADO - Necessário Técnico têxtil ou' confecção e/
ou Superior em Administração ou Engenharia de Produção ou ConfeLção.
Desejável vivência em todas as máquinas de costura.
AUXILIAR DE RECEPÇÃO - Necessário ensino médio completo e

disponibilidade para trabalhar nos finais de semana.
CHEFE DE ENGENHARIA - Necessário Técnico têxtil ou moda e/ ou superior
em engenharia ou administração. Desejável conheciménto na área têxtil,
Corei Draw, Photoshop, noções de costura e modelagem.
COORDENADOR FISCAl- Necessário curso superior e vivência nas
áreas afins.

-

ESTÁGIQ NA ÁREA DE VENDAS - cursando Técnico em Elétrica, Mecânica,
.Adjninistração, Marketing, Publicidade e Propaganda e Comércio Exterior.
MEDICO 00 TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODELlSTA _ Necessário ensino superior em Moda/curso técnico em

.

modelagem. _

RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibilidade
para trabalhar nos finais de semana.

GERENTE COMERCIAL - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de
semana.

COORDENADOR DE CAIXA - Desejável ensino médio completo, vivência como

operador de caixa e disponibilidade para horário de shopping.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo, vivência na

área de vendas. Possuil'CNH B.
'

VENDEDOR EXTERNO - Necessário veículo próprio.

8ACK RH em pa{ceria com o Grupo Breithaupt está
selecionando Pessoas com Deficiência (PCD).

•
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I�AI)ODIREITO DO PEITO
omaior artílheíro de Guaramirim, João

.
Valdemiro Dalprá, precisou vencermuitos

. problemas de saúde durante a vida

lhe rendeu em 2001 o troféu
. Chuteira de Ouro, recebido pelo
Veteranos Futebol Clube.

,

Se a vida do guaramirense João o

Autor de mais demil gols pelo.
Valdemiro Dalprá, o Miro,' futebol amador, o. ex-jogador

fosse um livro, teria tudo para se chora ao lembrar-se do dia em

transformar em best seller. Aos'. que soube que seria diferen-

15 anos, ele' descobriu que todos te dos outros colegas. Por falta
os órgãos internos do corpo são de conhecimento,_ a professora
inversos." Os.amigos, por exem- espalhou na comunidade esco

plo, ele guarda no lado direito do . lar que o adolescente Miro te-
o

peito. A condição é denominada ria �penas um ano de vida, fato
"situs inversus totallis", ou seja, que seria desmentido na mesma

o os órgãos que habitualmente es-
o época por médicos que lhe exa

tão em uma localização; se apre- minaram. Depois disso, o atual

sentam em posição . invertida. secretãrío deAgricultura de Gua

Tanto que, por precaução, Miro ramirim venceu duas par-alisias
, tem a expressão "situs inversus faciais e, recentemente, foi sub-

totallis" tatuada no peito. metido à cirurgia de redução de

A condição não o impediu de .

estômago para ganharmais qua
conquistar seu espaço no mun- lidade ·de vida. Conhecido pelos

_

do e hoje, aos 62 anos,' tem his- inúmeros trabalhos voluntários
tórias que fazem parte da vida que desenvolve, o professor apo
de Guaramirim. É considerado sentado conta na· entrevista a

o maior artilheiro do futebol do seguir um pouco mais dos episó
século 21 da cidade, título que

o dios que marcaram sua vida.

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

,
. -

.

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

:
", : �

.

o Correio do Povo - O senhor no Almirante Tamandaré. O ôni

é natural de Guaramirim. Como
.

bus do Sesc realizava exames de

pode resumir Sl).a história? o

JoãoValdomiro Dalprá - Minha

vida começa.com curiosidades logo
no nascimento. Sou omais novo de
uma família de nove filhos. Minha

mãe tinha49 anosquandome deuà
luze fui oúnico filho que nasceu no

- hospital. Até os 19 anos, trabalhava

'na roça commeus pais, lá no bairro
Figueirinha. Estudei e fui bancário,
mas desde pequeno sabia que mi-

o

nhavocação era a área da educação.
. Tanto queme dediquei ao magisté
rio por 32 anos.

Desde pequeno
o

sabia que � minha
vocação e�a a área

da educação.

OCP - Como você descobriu

que tinha todos os órgãos inter
nos trocados?

Miro - Lembro como se fosse
. .

hoje. Eu tinha 14 anos e estudava

, rotina nos alurios. Foi quando tirei
raio-x pela primeira vez e osmédi
cos descobriram que meus órgãos
eram 100% trocados. EU... (choro),

o fui o último a saber. A professo
ra falou

-

para todo mundo que
eu iria morrer em um ano. Todos o

o

os alunos passaram a me poupar
de tudo, nem esporte praticava,
era tratado com todo o cuidado.

Fiquei muito abalado. Só fui me

tranquilizar após o

conversar com

uma equipe de médicos e psicó
logos. Disseram que isso não me

causaria problemade saúde e que
eu poderia conviver muito bem,

com .ísso. Mas é interessante ...

Quando _

fiz cateterismo, o há al

guns anos, uma equipe médica

de São Paulo acompanhou tudo

para ver como era. Mas isso não

me atrapalha em nada. Porém, o

tatuei no peito "situs inversus to-

o

tallis", .

o

em caso de emergência.
Antes eu marcava no relógio, mas
percebi que é o primeiro objeto

_ que os bombeiros retiram.

OCP - O senhor é um exem-

pIo de superação na cidade por
problemas de saúde que lhe
acometeram nos últimos anos.

O que de fato ocorreu?

Miro:. Esse. ano sofri paralisia
facial por duas vezes. Os médicos

disseram que foi um vírus que ata

cou o sistema nervoso e paralisou
a face. Fiquei cinco dias interna

dos e tive problemas na fala. Com
muita força de vontade, melhorei o

muito com a fisioterapia.

o ração genética não lhe impediu
de ter uma vida normal, tanto
que virou referência na área do

esporte e só pendurou as chutei
ras aos 58 anos.

mos campeões contra o Cruzei- o

ro, deMassaranduba.

OCP - Quando iniciou seu in -

.

teresse pela política?
.

Miro - Comecei em. 1972, quan
do fui vereador, de 73 a 77. Me de

cepcionei muito na época e aban

donei. Em 2009, por incentivo do
. prefeito Nilson Byllardt, me candí
datei novamente a vereador. Fui o

. mais votado do PMD�. O prefeito,
o pediu para que eu assumisse a Se

cretaria de" Agricultura Aceitei o

desafio porqueme criei no campo e

tinha conhecimento da área.

.Comecei·moleque
no esporte. Na
época, o futebol
era a única opção.OCP - E a cirurgia baríãtríca .

(de redução de estômago)?
Miro - Então ... Até os 60 anos, Miro - Verdade,' comecei mole-

tinha uma o vida normal. Depois que. Na época,o futebol era a única

dessa idade, passei a ter diabetes opção de esporte. Fui gostando e

alta, pressão alta, estava arrasado passei a participar dos campeona
fisicamente. A solução seria ema- tos. Joguei nos times Rio Braço, Se
grecere a cirurgia seria uma alter- leto, oCom�rcial. Disputei a liga Ia
nativa. Fazem três meses que fiz o. raguaense, jogava em toda a região
procedimento e emagreci 28 qui-

.

norte. Tenho registrado 413 gols
los. Me sinto outra pessoa.Voltei a peloVeterano e mais de 350gols no
ter uma vida normal. Tenho mais Rio Branco. Joguei até os 52 anos e

dísposíção para o trabalho, enfim, hoje bato uma bola com os arríigos. o

soumuito mais feliz. Quero ressaí
tar que, em todas as dificuldades

que enfrentei, tive O· apoio da es

posa e dos quatro filhos.
OCP - Saber que tinha a alte-

OCP - O senhor é conhecido o

na cidade pelos trabalhos vo-
.

luntários que desenvolve. Como.
.

começoui "

Miro - Após minha saída da

política, em 1977, me dediquei à
vida religiosa. Fui catequista du

rante anos e comecei a ter contato

com a comunidade. Eu tenho par
ticipação em 90% das entidades

de Guaramirim. Ajudo todas ria

fundação, organização, o em estru

tura e em projetos na Vinda de re-
cursos à entidade.'

.,

OCP -' Qual o momento que
o mais lhe marcou no futebol? o

Miro - Foi no primeiro cam

peonato da Liga Blumenau .. Fo-
,

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

:
_ , :

.
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PONTO DE VISTA

ABAIXO A CORRUPTOCRACIA!ROMEO PIAZERA

JÚNIOR. ADVOGADO

'Alguém se lembra do deputado Justo Veríssi
mo, personageni criado pelo incomparável

,

escritor e humoristaChicoAnysio, que 'nos idos
tempos, em forma de humor cruel e anárquico,
ofertou - nos uma crítica devastadora da reali
dade existente acerca do império da corrupção
e da falta de ética, especialmente no ambiente
político nacionalr

Na concepção bem humorada do humorista
referido, o deputado Justo Veríssimo sempre se

achava acima dos seus, competidores de carne e

osso. Ele, o político Justo, ao invés de tentar dissi
mular o caráter (na verdade a falta dele), defendia
de peito aberto suas ideias.

Depois do fracasso damonarquia, da demo
cracia, da oligarquia e até mesmo _da plutocra
cia, o deputado JustoVeríssimo propunha a um

entusiasmado grupo de seguidores (sanguessu
gas dos cofres públicos e assaltantes da ética e

da moralidade), que no Brasil imperasse a cor

ruptocracia - um regime em que as,mamatas e

os desvios de recursos públicos passariam a ser

ínstitucionallzados e a honestidade e retidão de
comportamento (especialmente dos homens
públicos) seria algo proibido.'

,

Ocorre que mesmo já passados alguns anos

(décadas) daquela 'alusão bem humorada, pro
posta pelo grandeChico Anysio, a verdade é que
nos dias atuais estamos convivendo com uma

verdadeira legião de deputados que pensam se

melhante a JustoVeríssimo. Eles pretendem fazer
do Brasil uma corruptocracia, onde o que vale é

matar, roubar, corromper e sangrar os cofres pú-

blicos. O resto é estupidez.Honestidade e retidão
de caráter no reino da corruptocracia, são .tdes)
valores que, quando praticados, são punidos com
a imposição da pena de idiota e otário aos consi
derados 'infratores'.

Talvez dificilmente existirá na história deste
país algo mais podre, mais leviano, mais desones
to emais hipócrita do que o petismo eseus imen
sos e ágeis tentáculos, que no afã de se perpetuar
no poder (da corruptocracia) resiste em ignorar a
ética e a moral, e confunde o público com o pri
vado; assim como é viável aos leões avistarem as

,

gazelas na planície como meras refeições, pron-
tas para que saciem a fome destes.

'

Sabemos que o petismo não está
_

sozinho
-I'

nesta "difícil empreitada" de praticar a ética e a

moral nos corredores do'governo. Também exis- ,

tem outros, assim como os peemedebistas, que se

lambuzam do banquete do poder, que é servido
diariamente (nem à noite não é mais). Só nos resta
acreditar que apolitização das pessoas e o grau de
consciência dos eleitores farão com que em uma

próxima orgia eleitoral sejam expulsos do Bor- .

del Parlamentar em que se transformou o nosso
,

Congresso Nacional.

DO LEITOR

ONDE ESTÁ-o 'DIREITO
DE IRE VIR?

Toda a .população de um bairro,
de uma cidade, de um Estado,

tem inúmeros deveres, a cumprir.
,.Pagar iluminação .públíca, IPTU,
manter limpa a área frontal de seus

teaenos (principalmente os rurais),
construir calçadas, pagar altos im

postos pelo combustível de seu car

ro e por' aí vai. Mas ao trafegar pela
estrada Bananal do Sul, em Guara
mirim, pude observar o quanto uma
comunidade fica a mercê da vonta
de de algumas pessoas que se reser

varo a não cumprir com os direitos

que um munícipe ,possui, como o

direito de ir e vir.
Mas como ir ou vir nessas estra

,das? Principalmente a Bananal do
Sul, que recebe tráfego intenso de

veículos particulares e de empresas.
Lá possuo amigos que não podem
se deslocar de moto, pois a lama os

'impede de pilotar com segurança
e encobre suas roupas com a lama
da vergonha. Se for de carro, bom

,
melhor esquecer que ele possui cin
co marchas, pois só ira usar. duas,
transporte público seria a melhor
saída, assim a lama não iria os cobrir
e os buracos não danificariam seus

veículos. Mas pelo que podemos
observar é uma missão impossível
chegar no horário e com segurança.
E af? Como é que as pessoas podem
'voltar para suas casas se não conse

guiram sair?

, JoséAltair Venturi, professór

NOTA DE AGRADECIMENTO,
A Chocoleite lndústria de Alimentos Ltda agradece

'e homenageia o

Sr. Fridolino Flohr,
falecido no dia 24 de agosto de 2011 em Jaraguá

do Sul, pelos anos de trabalho e dedicação à empre
sa. Fridolino participou e contribuiu com desenvolvi
mento e à lançamento do, produto Chbcoleite.
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MARCELE GOUCHEINDISPENSÁVEL

Todomundo
querterum
computador
Brasileiros aproveitam a variedade de

preços e têm preferência por notebooks
na hora de adquirir o seu modelo

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

COLABOROU GUSTAVO CIDRAL

José Marcos Dietrich tem 30

anos, é metalúrgico, casado e

não tem filhos. Há pouco mais de
um mês, pode, pela primeira vez,
adquirir um notebook. Comprou
o computador para a casa e com

o intuito de se comunicar com
os parentes que estão distantes.
O cunhado e o sogro moram no

Paraguai. "Já usei o computador
para falar com eles", comenta.

No Loteamento Garcia, onde
mora em Schroeder, a internet é
via rádio. José optou por um no

tebook por achar mais prático:
"dá pra levar pra onde quiser. Se
fosse um de mesa, não conse

guiria me locomover com ele". O

metalúrgico sofreu um acidente
de moto há quase um ano e o

computador também funciona
como distração. Ele estava plane
jando hámeses comprar um por
tátil, mas esperou até encontrar a
marca e modelo certos. Como ti
nha o dinheiro, pagou à vista em
uma loja especializada. "Gosto
muito do desempenho do com

putador'" afirma. A escolha por
um Toshiba, segundo ele, se deu
por indicações e por saber que é
uma 'marca boa. Ele acredita que
os preços baixos são um estímulo
para quem deseja adquirir o ele
trônico, mas não só isso. "Quem
não tem um computador hoje,
está fora do mundo", diz.

São poucos os consumidores
que procuram as lojas especiali
zadas, como fez José. De acordo
com Maria LuizaTambozetti, ge
rente de um estabelecimento es

pecializado, a venda para pesso-
as físicas reduziu em quase 80%

ilr
desde que as redes de comércio I

varejista passaram a comerciali
zar o produto. ''Amaior parte das
minhas vendas é para empresas",
destaca. Segundo Maria Luiza,
as empresas normalmente pre-

.

ferem as especializadas pela ra

pidez na assistência e por preci
sarem de máquinas de qualidade
superior. A loja que gerencia não
vende a prazo' e o perfil do con

sumidor é com mais de 30 anos

e que entendem de informática.
Nesta loja, os computadores vão
de R$ 900 a R$ 3 mil e até R$ 6

mil, no caso de máquinas para
empresas.

Já em uma das lojas de uma

grande rede nacional, o gerente,
Maurício da Silva Garcia, come
mora: "a cada dia, a cada mês e a

cada ano as vendas aumentam".
Ele explica que quando há uma I 'I

•

ação específica para o produto
(anúncio, por exemplo), a procura
aumenta. De acordo com Maurí
cio, nesta loja é possível comprar o
eletrônico por R$ 790 até R$ 2.600.
'Antigamente era sonho de consu-

. i"

mo, hoje todo mundo quer adqui
rir um notebook", ressalta.

Segundo dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), no
Brasil, 25% dos domicilios (ou
25milhões de residências)
têrÍr"corOU4ta<ior. ,:Em 2900,/
apéilas '0J0 das casaS. 1/.',

.

,.

.

tínhâm o eletrônico.
" .

I,

JaraguáTec receberá visita de
empreendedoresparanaenses
Membros do Sistema Regional

de Inovação e da Associação Em

presarial de Francisco Beltrão (PR)
visitarão entre os dias 15 e 16 do
mês que vem, quatro Incubadoras
e Parques Técnicos catarinenses.
No roteiro da visita está a Incu
badora de Projetos Tecnológicos
JaraguáTec, instalada no campus
Iaraguá da Católica SC e consíde
rada como referencia no Estado
em inovação tecnológica nas áre
as de Tecnologia da Informação,
Robótica, Mecatrôníca, Eletroe
letrônica, Eletrônica Embarcada

e Tecnologia em Gestão Ecológi
ca eficaz para geração de energia
elétrica. A comissão estará na

instituição a partir das 7h30min
do dia 15 de setembro.

O objetivo das visitas é co

nhecer o processo de incubação
em diferentes ambientes tecno

lógicos, e também o funciona
mento e gestão do ambiente de

inovação em Santa Catarina.
O roteiro inclui visitas à Sof

tville Incubadora, instalada em

Joinville, a Incubadora Celta e Sa

piens Parque em Florianõpolis.
EDUARDO MONTECINO

j l:
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PMDB lança curso
parapré-candidatos
Partido oferece treinamento em vídeo

para orientar os candidatos a vereador
e prefeito que vão concorrer em 2012

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

GUSTAVO CIDRAL

Ovice-governador de Santa

Catarina, Eduardo Pinho Mo
reira (PMDB), esteve ontem em

Jaraguá do Sul para um encontro

do partido. Acompanhado dos co

partidários deputados estaduais

Rogério Mendonça e Carlos Chio
dini, e do-pré-candidato à prefei
tura de Iaraguá, Antídio Lunelli,
Moreira visitou a Scar (Sociedade
Cultura Artística) e a Acijs (Asso
ciação Empresarial de Iaraguá do
Sul). À noite, o encontro de todos
os peemedebistas da região do
Vale do Itapocu foi no clube Beira-

Rio, onde filiados, simpatizantes e

pré-candidatos passaram por um

recadastramento do partido e re

ceberam informações sobre a pre
paração para as eleições de 2012.

O diferencial da reunião foi
o lançamento de um curso à
distância de preparação para
os pré-candidatos. As aulas em

DVDs abordam questões téc
nicas para a desenvoltura dos

partidários em discursos, como
dicção e oratória. Princípios de

liderança, democracia, leis de

responsabilidade fiscal e outras

competências políticas também
são repassadas no vídeo.

O curso audiovisual jáhavia sido

usado pelo partido em 2008, mas .

para cerca de quatro mil filiados.
Neste ano, Moreira espera atingir
a meta de 20% dos 175 mil peeme
debistas do Estado, cerca de 35 mil.

"Queremos ser o partidomais quali
ficado", diz o vice-governador. IIAin
da aprendo nessas aulas. A gente
nunca sabe tudo e é importante re

ceber essas informações", comple
tou. Além das informações, o DVD

mostrará os 15 planos de governo
do PMDB que devem constarno re

gistro de cada candidato.

FILIAÇÕES
Partido quer
mais membros
A visita de Pinho Moreira
ao Vale do Itapocu faz parte
de uma agenda em que o

político passará por todas
36 microrregiões de Santa
Catarina. O objetivo do

partido é lançar candidatos
às prefeituras de todos os

municípios com mais de 200
mil habitantes, que realizam
segundo turno nas eleições.
Em Iaraguá do Sul, onde o

PMDB não vence a eleição
para prefeito há bastante
tempo, Moreira está otimista
devido à renovação do partido,
encabeçada pelo deputado
Chiodini. "Renovação é

algo essencial em qualquer
atividade humana, aindamais
na política", diz. O partido
espera lançar os 17 candidatos

possíveis à Câmara de
Vereadores da cidade.
O vice-governador cumpre a

agenda no Estado antes de 7
de outubro, data limite para
novas filiações.

UNIÃO

Coligações
com todos
O fortalecimento do PMDB
em Santa Catarina não

parece estar ameaçada pela
divisão. O partido apoia o

PT em nível nacional, mas é

oposição no Estado, onde é

coligado ao DEM. Segundo o

vice-governador, amúltipla
coligação não interfere na
ideologia partidária e cada

município tem liberdade

para escolher os aliados.
"Cadamunicípio tem sua

particularidade, sua rixa local.
Temos as coligações mais
variadas, com praticamente
todos os partidos, por isso
não vamos engessar os
candidatos", afirma.

Os peemedebistasRogérioMendonça, Antíclio LuneIIi, Eduardo PinhoMoreira e Carlos chioclini se reWIiram ontem, em JaJ'í:lguá

COMUNICADO
Malwee Malhas Ltda. torna público que re

quereu à Fundação do Meio Ambiente -

FATMA, autorização para corte isolado de

vegetação nativa do imóvel localizado na

Rua Wolfgang Weege, S/N°, Parque Mal

wee, município de Jaraguá do sul-se.

vocE QUER TER SEU PROPRIO NEGOCIOP
ESTA � A SUA OPORTUNIDADE

Estamos vendendo uma confecção de roupas, sendo máquinas de costura,
móveis, utensães, marca registrada e carteira de clientes.
Valor do pacote RS 110.000,00 (Gento e dez mil reais)"

Contato: (47) '3276-0061 ou 9975-8275
e-mail: daccolifashion@netuno.com.br I www.daccolifashion.com.br

08S: à vista tem desconto especial.
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DIVISÃO ESPECIAL

Juventus em busca
da primeiravitória
Com o objetivo de melhorar o ataque
tricolor, Moleque Travesso poderá ter o
reforço do centroavante Roberto

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Depois de estrear no Campe
onato Catarinense da Divisão Es

pecial sem sair do zero, o Iuven
tus vai ter uma nova chance para
provar para a torcida Tricolor que
veio para ficar. Jogando pela se

gunda rodada do campeonato,
neste domingo, às lOh30, os co

mandados do técnico Nino enca

ram o Camboriú Futebol Clube,
que joga em casa, no estádio Ro

berto Santos Garcia.

Segundo Nino, os jogadores es
tão mais tranqüilos para o jogo, já
que o nervosismo da estreia já pas-

sou. "Além da ansiedade, os meni
nos também sentiram o campo
muito pesado e não haviam trei
nado com a bola oficial da com

petição", comenta. Nino conta que
apesar do resultado, o jogo de es

treia foi importante para avaliar o
time e planejar mudanças. liA pre
paração dos jogadores tem sido
intensa, sempre com muita con

versa. Mas ainda estou contando
com alguns reforços, que estão
com problemas na documenta

ção", conta. Segundo o presidente
da AGS Esportes, Antônio Silvério,
ontem foi confirmada a liberação
de Roberto, que estará à disposi
ção do técnico no domingo. Já Ca-

tita, Carlinhos, Galvão e Celinho
ainda estão sendo negociados e

devem estrear nos próximos jogos.
O técnico do Tricolor comen

ta que não conhece o jogo do

adversário, mas um dos desafios
será o campo reduzido. Apesar
de o esquema tático ser o 3-5-

2, Nino garante que o time não

jogará fechado. O Camboriu foi
derrotado por 3 a O pelo Porto, de
Porto União, na estreia do Esta

dual no último domingo, dia 21.

Escalação: Darci, Paulinho,
André, Peixoto, Geovani, Nick,Ma
rolo, Leandro, Max, Alex e Danilo.

SERVIÇO
o QUÊ: Iuventus X Camboriú

QUANDO: Amanhã, às lOh30
ONDE: Estádio Roberto
Santos Garcia, Camboriú

Equipe pretende apagar a imagem deixada no último jogo contra o Tubarão

Informe publicitário

"Movimento" para
uma nova educação
* Aline Sério

Devido aos profundos avanços sociais,
científicos e tecnológicos ocorridos nos

últimos anos, os jovens e as crianças de
hoje passaram a ter mais abertura para
dialogar com os pais e com a sociedade.

"Conectada" o tempo todo, essa nova

geração tem muito mais acesso à infor

mação e, por estar sempre sendo muito
estimulada por vários meios, desenvol

veu uma complexidade neuronal muito

maior do que nós, adultos. Esse fato nos

coloca diante da urgência de criar novas

estratégias para que as salas de aula

tornem-se mais interessantes e que ul

trapassem aquele modelo metodológico
de mera transmissão de conteúdos e da

velha "decoreba".

A Unesco ditou ao mundo os quatro
pilares da educação: aprender a conhe

cer, aprender a fazer, aprender a con

viver e aprender a ser. O novo cenário �

educacional exige a formação de jovens
empreendedores, capazes de criar, de
inventar novos padrões, de encontrar

novas soluções para os problemas inu
sitados que a vida atual oferece .

O Universitário Sistema Educacional,
atento a essas premissas da educação
atual, tem como propósito oferecer so

luções a suas escolas parceiras, desen
volvendo um programa de formação de

professores e coordenadores para que
implantem em suas salas de aula o "mo
vimento operatório", uma proposta facada
nas principais teorias de aprendizagem
e que se caracteriza pelo desenvolvi
mento de 4 etapas fundamentais para a

efetivação da aprendizagem: sondagem
aos conhecimentos prévios dos alunos,
.problematizaçâo dessr�s, saberes para

ampliá-los e aprofundá-los, sistematiza

ção do conhecimento e generalização, ou
seja, aplicação dos conhecimentos cons
truídos pelos alunos em situações reais.

Essa proposta, adotada há pouco mais
de três anos pelo Universitário, tem enfa
tizado a importância de promover o en

volvimento dos estudantes na aula e o

desenvolvimento da autonomia do pensa
mento, auxiliando professores e coorde
nadores e trazendo para a aula situações
reais do cotidiano, além de enfatizar que
"perguntar leva ao saber".

* ALINE S�RIO � GERENTE PEDAGÚGICA DO UNIVERSI

TARIO SISTEMA EDUCACIONAL.

Contate um de nossos consultores pelo e-mail:

comercraieumversttartoorasu.com.br
ou pelo tel.: (1112109-2800

www.universitariobrasil.com.br

ersilário
__

faz mais, faz a diferença

10x R$ 29,99

MONITOR LCD 15,6" LG W1643C
Tamanho: 15,6'" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz I Brilho: 200 cd/m2Itípico!

Contraste: DFC 30.000:1

10x R$ 37,99

MONITOR LED 18,S' LG E1940S
Tamanho: 18,5" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 [típico!

Contraste: 2.000.000: 1

L.:.,=:)_------,

10x39,99

MONITOR LED 20"
LG E2041S

10x 4&,99

MONITOR LED 21,5" LG
E2241S'FULL HD

Tamanho: 20" Wide I Resolucão máxima:

1600x900 60Hz I Brilho: 250 �d/m2 (típico!
Contraste: 5.000.000:1

Tamanho: 21,5" Wide I Resolucão máxima:
192Dx 1 080 160Hz' Brilho: 250 cd/m2 Itipico]

Contraste: 5.000.000: 1

10x 59,99

MONITOR LED 23" LG
E2360S FULL HD

10x 62,99

MONITOR TV LCD 21,5" LG
M227WAP FULL HD

Tamanho: 23" Wide I Resolução máxima:
192Dx 1 080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 [típico!

Contraste: 5.000.000: 1

Tamanho: 21,5" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 (típico!

Contraste: 30.000:1 I Som e Controle Remoto

10x 89,99

MONITOR TV LED 23" LG
M2380AF FULL HD

10x79,99

MO'NITOR TV LED 23" LG'
M2380A FULL HO

Tamanho: 23" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2 [típico]

Contraste: 5.000.000:1 ! Som e Controle Remoto

Som: 5W x 2 + Subwoofer 7W

Tamanho: 23" Wide I Resolucão máxima:
1920x1080 60Hz I Brilho: 250 �d/m2 {típico!

Contraste: 5.000.000:1 I Som e Controle Remoto

• 10 vezes sem juros parcelados no cartão de crédito
• 10% de desconto para pagamento a vista em dinheiro

• 8% desconto para pagamento a vista no cartão de débito
• 5% desconto para pagamento a vista no cartão de crédito

• Estoque mínimo de cada modelo: 10 Unidades

Promoções válidas até 31/08/2011 ou enquanto durarem os estoques.

DEPARTAMENTO DE VENDAS

(47) 3371-0034
vendas@formigari.com.br

Abwtadg�Jf�. das: 7$0 àS 12h e(fas 13030 às 1Sh.
tua RDberto� 20 QemieMa - Jaragua do $O - se
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Edíficio:
-04 Pavimentos

'Infraestrutura para ar-condicionado tipo "split"
·Vidros Temperados

.

·Área de lazer na cobertura com espaço Gourmet e Terraço

Apartamento:
·02 Dormitórios
·BWC social

'Sala da Estar e Jantar
. 'Cozinha e Área de Serviço

. 'Sacada com churrasqueira
-Massa Corrida

'Tubulação de espera para Antena paraboüca ou coletiva
-Acabarnento em Granito·

I --

I__'
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Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698 - 47 2107-0500 - vendas@leier.com.br � www.leier.imb.br
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TERRENO CHAMPAGNAT
DER$190 MIL POR

R$180�IL. FINANCIÁVEL
TERRENO RESIDENCIAL
EM REGIÃO NOBRE DO
BAIRROVILA NOVA

R�140;mil • Financiável

4 I IMÓVEIS' I FIM DE SEMANA, 27 E aS DE AGOS":O DE2011

Rua Guilherme Dancker, ·161 - Sala 3

(Esquina eomBua Marina.Frutuoso)
Centro - .Jaraguá ·do.Sul - SC

T�'"'tlCUE: 3372.1616
o
Ui
a::
(.)

'Plantão: 479107.1988
Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

-12 Pavimentos - 2 Torres - 2 Apartamentos
por Andar - 4 Suítes - 4 Vagas de Garagem

.

- 515,12m2 de Área Total
Um empreerrdimento único

e exclusivo como você, na melhor
localização dá cidade!

.

CÓD. 247 . Imóvel bem localizado prox. ao
Mercado Alexandre. Terreno com área de 468m2

e área construída de 150m2. Possui 1 suite, 2
quartos, sala de estar/jantar, cozinha sob medida,

bwc social, área de destas c/ Churrasqueira,
quarto de hospedes c/ bwc, área de serviço,

,

depósito e garagem. R$ 340.000,�0

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

edifício. Localizado prox. a Arsepum.
R$ 250.000,00 • aceita permuta

CÓD. 209.• Im0vel com ótimo acabamento,
situàd� '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 p/ piscina e 2

vagas de garagem.Quartos e sala possuem
climatizacão. R$ 295.000,00· FINANCIÁVEL

"'�
pr

próx. ao Acarai, possui linda vista da cidade e

excelente acabamento. Contém 2 suites (sendo
1 master),1 dormít, ambientes integrados,
iluminação natural, espaço para piscina e

arquitetura modema. R$ 700.000,00

Cobertura duplex com fino acabamento,
contendo 2 suítes (sendo 1 cf closet e

banheira) + 1 dormitório, 3 ambientes de sala,
, cozinha ínteqrada, sacada cf churrasqueira

• fechada em vidro, bwc sociallavanderla,
salão de festas privativo e 2 vagas de

garagemApartamento com piso porcelanato,
rebaixas em gesso e todo mobiliado sob

medida. Consulte-nos! '

Amplo apto com área privativa de

114m2, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha

integrada, sacada c/ churrasquelra,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem. Sol da Manhã.

"',

CÓD. 240 . Localizada em rua tranquila, próx.
a Carinhoso. Possui 1 suite, 2 quartos, sala em
2 ambientes, bwc social, cozinha, área de festas
c/ churrasqueira, fogão a lenha e bwc, lavanderia, ,'o

depósito, pomar e garagem para 2 carros.

R$ 290.000,00 . FINANCIÁVEL

o edifício oferece it'pàvimentos, elevador,
hali de entrada decorado, espaço gourmet
mobiliado, além da excelente localização
no Centro da cidade. Apartamentos
contendo 1 suíte + 1 ou 2 dormit.,

ampla sala de estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, bwc social, lavanderia 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,OO
(Entrada + Financ. Bancário)

CÓD. 240 . Localizada em rua tranquila, próx.
a Carinhoso. Possui 1 suite, 2 quartos, sala em
2 ambientes, bwc social, cozinha, área de festas
c/ churrasqueira, fogão a lenha e bwc, lavanderia, .

depósito, pomar e garagem para 2 carros.

R$ 290.000,00 - FINANCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 16·1 - Sala 3

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

;-UÕUE: 3372.1616
�

,:Plantão: 47 9107.1988
Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimeritos.com

Edifício oferece 7 pavimentos,
elevador, hall de entrada

decorado, espaco gourmet
mobiliado, área de lazer com

piscina, excelente acabamento e

localizacão privilegiada no início
do Champagnat, no Amizade.
Apartamentos contendo 1 suíte
+ 2 dormit., 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 p/ água quente, ar cond.
tipo Split e isolamento acústico. A
partir de RS�69.00,OO (Entrada +

Financ. Bancário)

RES.C PAGNAT
• PRONTO PIMORAR

Prédio conta com 12 pavimentos,
2 elevadores, área de festas e otima
localizacáo. Apartamentos possuem
2 quartos, sala de estar/jantar, sacada,

banheiro social, cozinha, área de
servico e 1 vaga de garagem.

De R$150.000,OO
Por R$120.000,OO - FINANCIÁVEL

RES.AMARANTHUS- CENTRO
CÓD.225 - Edifício oferece ampla infraestrutura,
com salão de festas, portaria 24h, fitness, quadra

de esportes, sauna, piscina e sala de jogos.
Amplo apartamento com área privativa de 183m2,

.

contendo 1 suíte master com hidro, 2 dormitórios,
ótima distribuicão e acabamento, 2 vagas de
garagem e Box individual. RS 540.000,00

CÓD. 265 - Amplo apto com área privativa de
122,53m2, sendo 1 suite, 2 quartos, sala de estar/

jantar, sacada c/ churrasqueira, cozinha, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem. Edificio oferece

.

10 pavimentos, 2 elevadores e salão de festas.
RS 320.000,00· FINANCIÁVEL

contendo 1 suíte,2 quartos, sala
de estar/jantar, área de festas c/
churrasqueira e forno a lenha,
cozinha, bwc social, área de
servico e 2 vagas de garagem.

. R$ 240.000,00 • FINANCIÁVELImóvel com área de t007m2,
de esquina, prox. a Marisol.
Terreno plano, pronto para
construir, ótima localizacão,

. ideal para prédio ou galpão.
R$ 370.000,00

CASA - JGUÁ ESQUERDO
CÓO, 208 - Imóvel conta com

arquitetura moderna, ótima localizacáo
com íinda vista da cidade, excelente
acabamento e mobília. Possui 1 suíte
cf closet, 2 dormit., cozinha mobiliada,

.

sala de estar, sala de jantar, escritório
com jardim de inverno, ampla área de
festas, terraco cf jardim e pergolado, 2
vagas de garagem e campo de futebol.
Terreno com área de 427,50m2 e Área
Construída de 250m2• Consulte-nos -

Venha conhecer este imóvel!
,

.

CASA· ALTO PADRÃO
CÓD.205 - Imóvel com acabamento

diferenciado, para quem gosta de exclusividade
e conforto. Amplo terreno com 675m2, localizada
em região nobre do Jaraguá Esquerdo, possui
310m2 de área construída. Contendo 1 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. RS 595.000,00

Edificio conta com ótimo acabamento e localização,
próx. a Prefeitura Os aptos possuem 1 suite
+ 2 dorm. ou 2 dormitórios, sala, cozinha,

banheiro social, churrasqueira interna e 1 vaga
de garagem. Todos os apartamentos oferecem
espera p/ ar Split e com piso porcelanato. Rua

sem saída, tranquila e pavimentada. A partir
de RS170.000,00 - FINANCIÁVEL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epit��i_o Pessoa, 1048 - Centro - Jq[aguá do Sul - SC

�a l�iv�O,,:Ó àt�dime�to agQ;à ,i;
e mais do que pe'rsonahzado.
A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximi.�ade com você,
cliente, a im,obiJiária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

.;.

� .dlvisãó "de .seus corretores entre imóveis PRONTOS e LANÇAMENTO·S. �:

Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais su(experiência em cada área,

cO'lt�ibuindo para �in atendimento ainda mais especializado e efldente.
'
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Ref, 4818· Resid�nciallmperialis. aptos
com 02 e 03 dorm • Área privativa:
63,69m2• A partir de R$179.ooo,00·
ENTREGA MAIO/2012

Ref. 4829 - Residencial Terra Florae-
02 dorm - Área privativa: 69,63m2 • A

partir de R$127.ooo,00 - ÚLTIMAS'02
UNIDADES

,

(

Ref. 4783 • Residencial Gamaliel • 02
dorm • Área privativa: 72,1Om2 • A partir
de; R$170.000,00 • CENTRO

Ref. 4940 • Residencial Fontainebleau
• Suíte + 02 dorm • Área privativa:
119,80m2• A partir de R$325.ooo,00 •

PRÉ LANÇAMENTO!

Ref. 4822 • Residencial Gracilis - aptos
com.Q2 e 03 dorm - Área privativa:
74,6âm2 - A partir de R$185.000,00-
ENTREGA JUNHO/2012

Ref. 4959· Edifício Ilha da Galé· Suíte
+ 02 dorm • Área privativa: 101 ,25m2
• A partir de R$225.oo0,00 • ÚLTIMA
UNIDADE!

Ref. 4996 - Residenciaí Bettoni � 02 dorm
- Área privativa: 61 ,35m2 • A partir de

. R$125.000,00 - ENTREGA DEZ/2011

Ref. sooa - Ed. Tom Jobim - 02 dorm -

Área privativa: 61 ,22m2• A partir de R$
133.813,00 - PRÉ LANÇAMENTO!

. ,
.

• -1':i',.

Ref. 4874- Residencial Elegans - aptos
com 02 e 03 dorm - Área privativa:
74,68m2• A partir de R$ 216.750,00-
CENTRO

Ref. 4830 - Residencial Allegro - 02
dorm - Área privativa: 52,50m2 - A partir
de R$ 115.000,00 - PRONTO PARA
MORAR

Ref. 5001 - Res. Villa Catânia - 01
suíte + 02 demi suítes - Área privativa:
124,67m2• A partir de 347.004,00 - PRÉ
LANÇAMENTO!

.

. Ref. 5002 - Ed. Manhattan - 03 suítes
- Área privativa: 120,53m2 • A partir de
R$374.100:00 - PRÉ LANÇAMENTOI

�\
..

� ,ir

Ref. 48'70 - ResidenciarMeliah • 02 dorm
• Área privativa: 51 ,oom2 • A partir de
R$120.9q<l,00·. ENTREGA NOVEM-
BRO/201.3 "

Ref. 4719· Residencial Gneípel- Suíte
+ 01 dorrn- Área privativa: 75,90m2• A
partir de R$140.ooo,00· PRONTO PARA
MORAR

Ref. 5003 - Res. Estações - 02 dorm -

Área privativa: 59,oom2• R$ 110.000,00
- PRÉ LANÇAMENTO!

.

Ref. 4979 - Edifício Giuliana - Suíte +
02 dorm - Área privativa: 128,28m2 - De

R$195.QOO,00 para R$ 150.000,00

\ .

-
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Ref. 4987 - Residencial Galaxy - Suíte +

02 dorm - Área privativa: 11 S,74m2 - A

partir de R$ 269.500,00.- PRÉ LANÇA·
MENTO!

.

, ,

-

Ref. 4963 - Dolce Vitta Residence

-epartarnento diferenciado - Área
privativa: 232,oom2 • A partir de R$
430.000,00 ENTREGA FEVEREIRO/2012

Ref. 4894· Edifrcio Quatro Ilhas· Suíte
+ 02 dorm • Área privativa: 99,85m2• A
partir de R$250.000,00 • PRONTO PARA
MORAR

Ref. 4843 - Res. Angelo Menel- suíte
+ 02 dorm - Área privativa: 93,38mz • A

partir de R$195.510,00-1· TORRE
PRONTA PARA MORARI

Ref. 4975 • Residencial Cristal- Suíte
+ 01 dorm- Área privativa:,88,.9Qm2
• A partir de R$175.000,00· OBRAS
INICIAM EM JULHO/2011

Ref. 4876· Residencial Vale da tua- 02
dorrn- Área privativa: 6O,36m2• A
partir de R$130,OOO,00· ENTREGA
MARÇO/2012

Rei. 4;658 • Residencial Grand Ufe • Suíte
+ 02 dorm • Área privativa: 1,11 ,32m2• A
partir de R$24O.000,00 • 02 ÚLTIMAS
UNIDADES

.

. \

�.

••

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019

-

- --- ----�-----�
-

�-------- --

...

. .

- ._-- � - - _.___,...-�-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"II

I

FIM DE SE ANA, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011 I IMÓVEIS I 7

IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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PRONTOS

Ref. 4871 - Centro - Ed. Jardim
de Monet - 04 suítes - Área priva
tiva: 244,OOm2 - R$1.200.000,00

Ref. 4889 -Ilha da Figueira - Ed.. '

Figueira - .suíté + 02'dorm - Área
privativa: 89,07m2 - R$265.000,OO

Ref. 5011 - Centro - Residencial
8elvedere - Suíte master + 02
suítes ., Área privativa: 160,00m2 �

R$ 655.000,00

Ref. 4862 - Residencial Piemont
- 01 apto por andar - 03 suít�
- Área privativa: 382,80 - Áreá
total: 688,61m2 - A partir de
R$2.700.000,00

Ref. 4855 - Centro - Cond. Res.
Areno - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 146,35m2 - R$260.000,00

Ref.' 4906 - Barra Rio Molha.':' Res.
Orion - 02 dorm - Área privativa�
75,61m2 - R$165.000,OO

" Raf. 488s - ViJa Nova -:- �es: ,JC(lrdJ� ,Ref. 4949 - Ba�ra do RIO Cerre= ,<�: das Mercedes _ 02 dorm _''Àrea .

R�s·'S�zanne.=-: O� dorm- Áre�." �", (' privativa: 51,42m2 _ R$115.0ó0,OO":'-
privativa: 65,82m - R$125.000,OO ACEITA FINANC. BANCÁRIO

Ref. 4878 - Pirraças - Ed. Cida
Uller - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 198,80m2 - R$450.000,OO

Ref. 4994 - Vila Baependi .,..

Waldemiro Bartel- suíte + 02
dorm - Área privativa: 80,OOm2 -

R$190.ooo,OO

Ref. 4971 .,.. Centro - Ed. Dianthus
- suíte + 02 dorm .,.. Área privatlva:
122,98m2 - R$380.000,00

Ref. 4934 - Centro - Res� Agata
- Suíte rnáster + 02 dorm - Área
privativa: 99,52m2 - R$250.000,00

� � :

Ref. 4905 - Vila Baependi - Apto'� - ,

02 dorm - Área privativa: 50,82rri�' ,

:
- R$155.000,00

Ref. 4970 - Amizade J:' Res. Ami
zade .:02 dorm - Áreà priVativa:
58,35m2 - R$11 0.000,00

Ref. 4165'':' Amizade - Mont
Vermont .,.. suíte + 02 dorm - Área
privativa: 140,OOm2 - R$220.000,OO

(I,
Ref. 4930 - Vila Nova - Ed. Capri II
- suíte + 02 dorm - Área privativa:

.

115,OOm2 - R$ 330.000,00.,.. COM
MÓVEIS SOB MEDIDA!

Ref. 4922 - Czerniewicz - Res.
Jaeser II - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 11 0,56m2 - R$215;OOO,00

Ref. 4989 - Vila Nova - Ed ..Vila
Nova.,.. 03 dorm -:- Área privativa:
78,04m2 R$130.000,OO

, Raf. 4909 - Residencial Saint

Tropéz - 01 dorm - Área privativá:
67,50m2 - A partir de R$130.000,OO
- PRONTO PARA MORAR

Ref. 5010 - Piçarras>- Residencial
Ilha Bela - Suíte + 02 dorm - Área
privativa: 123,36m2 - R$450.000,00

Ref. 4868 - Centro - Ed. Ruth
Braun - suíte + 02 dorm - Área
privative: 100,09m2 - R$320.000,00

Ref. 4954 - Centro« Res. Gaia -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
84,04m2 - R$198.000,00

Ref. 4990 - Vila lalau - Ed. Filadel-'
phi�,- 0;2 dorm.,.. Área privativa:
5a,,94m2 - R$130.000,00

Ref. 4962,�9'�:-: !=P· FlOrença
Cobertura c/ piscina -:- suítemaster +
02 dorm.,..Área priyâtiva: 306,59m2-
R$84O.000,Oéf- NEGOCIÁVEU

Ref. 4903 - Edifício Lancaster .,.. 02
.

dorm - Área privativa: 115,6Sm2 -

A partir de 169.000,00

. Ref. 4968.=-: B.arra Rio Molha, -
Apto - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 95,5'3m2 - R$300.ooo,00

Ref. 4972 ....: Nova Brasnia - Ed.
'

Vieiras - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 90,OOm2 - R$210.000,00

Ref.;4957� Ilha dél,;Figueira - Res.

Viil�gé - â'P'tos{lfa:'pi�nta"- suíte,
+01 dorm - Áreà privativa:, ,

59;OOm2_ .. R$1:3Q�OOO.,OO·� :;. I'.

Ref. 5007 - Centro - Ed. Riviera
- Suíte ê/ nidro + 02 dorm .,..

Área privativa: 130,OOm2 - R$
430.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019
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(

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC.

Ref. '2380 - Centro�terreno com

erciai de esquina» Área terreno:
435,OOm2 - R$1.250.000,OO

Ref. 2375 .. Nova Brasília -terreno
comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 600,OOm2 -

R$230.000,OO

Ref. 2243 - Vila Baependi - terreno
próximo a Marisol- ideal para
prédio - Área terreno: 453,OOm2 -

R$177.000,OO

J-.'

(

Ref. 2342 - Três Rios do Sul-Iotea
rnento residencial com vários lotes
- Área terreno: 378,00m2 - A partir
de. R$85.000,OO

Ref. 2364 - Tifa Martins - ter

reno residencial - Área terreno:
420,OOm2 - R$68.000,OO

(

Ref. 2377 - Centro - terreno

comercial - Área terreno: 481,30m2
- R$820.000,OO

Ref. 2360 - Nova Brasília - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 480,00m2 -

R$280.000,OO

Ref. 2368 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$165.000,OO

Ref. 2295 - Amizade - Lot. Ville de

Lyon - vários lotes - Área terreno:
329,74m2 -A partir de R$90.000,00

,
Ref. 2277 - Corupá - Terrenó plano
pronto para construir - Área ter
reno: 396,50m2 - R$58.000,O

Ref. 2293 - Centenário - ter

reno comercial - Área terreno:
1.200,OOm2 - R$660.000,OO

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno residencial - Área terreno:
451,02m2 - R$268.000,OO

Ref. 2373 - Amizade - Lot. Champs
Elysee - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$175.000,OO

Ref. 2964 - Nereu Ramos - Lot.
Demathe - terrenos residenciais -

Área terreno: 366,33m2 - A partir de
R$69.000,OO

Ref. 2372 - Amizade - Lot. Champs
Elysee - terreno residencial - Área
.terreno: 360,OOm2 - R$155.000,OO

Ref. 2367"': Centro - terreno central
ideal para prédio - Área terreno:
558,60m2 - R$450.000,OO

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial- Área terreno: 400m2 -

R$200.000,OO

Ref. 2110 - Amizade - Lot. Munique
- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$105.000,OO

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,OOm2 - A partir de R$
65.000,00

Ref. 2336 - Água Verde - ter-

reno todo murado - Área terreno:
.

592,OOm2 R$160.000,OO

Ref. 2202 - Vila Rau - terreno

comercial ideal para prédio - Área
terreno: 885,76m2 - R$405.000,OO

Ref. 2307 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98m2 - R$190.000,OO

Ref. 2264 - Amizade - Lot. Blumen- .<'

garten II - terreno residencial - 'Área
terreno: 334,13m2 - R$96.000,00

Ref. 2150 - Três Rios do Norte -

terrenos residenciais - vários lotes
- Área terreno: 312,OOm2 - A partir
de R$ 55.000,00

Ref. 2382 - Água'Verde - Terreno

para construção de garagem sub
terrânea - Área terreno: 450,OOm2
- R$ 150.000,00

Ref.2324 - Centro - terreno de

esquina central para prédio « Rua
Marina Frutuoso - Área terreno:
'474,25m2 - R$350.000,OO

'

-',
,.

Ref. 2283 - Nova Brasília - terreno

próximo ao Arena c/ projeto de

prédio aprovado - Área terreno:
450,OOm2 - R$180.000,OO

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central - Área terreno -

358,13m2 - R$95.000,OO
\

Ref. 2356'- Amizade - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,00m2 - A partir de
R$79.000,OO

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

,

IMOVEIS
"'......

PRONTOS
CASAS

Ref. 7059 - Amizade - Casa totalmente nova - Suíte d closet + 02 demi
suítes - Área imóvel: 213,75m2• R$ 570.000,00

Ref. 7202 - Vila Nova - 02 suítes
-+ 02 demi suítes - Área imóvel:
410,00m2• R$ 990.000,00

Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2• R$149.ooo,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

..... , ........,....-\_.,....-

Ref. 7160 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2
• R$220.000,00

Ref. 7071 - Estrada Nova - Casa
- 03 dorm - Área imóvel: 80,00m2 •

R$110.0oo,00

Ref. 6679 - Corupá - casa comercial
com terreno de 9.490,oom2 - Área·
imóvel: 6OO,oom2 • R$1.5oo.0oo,00

Ref. 7137 - Vila Lenzi • Casa alv.-
01 suíte máster + 02 suítes - Área
imóvel: 333m2• R$855.0oo,OO

Ref. 6554 - Vila Rau - Sobrado

geminado - suíte máster + 02
dorm - Área imóvel: 143,00m2 •

R$215.000,00

Ref. 7049 - Três Rios do Norte -

Casa geminada - 02 dorm - Área
imóvel: 72,43m2• R$129.000,00

Ref. 7210 - Três Rios do Sul- 01
Suíte mobiliada + 01 dorm - Área
imóvel: 170,OOm2• R$ 340.000,00

Ref. 7213 - Barra do Rio Cerro - 03
dorm - Área imóvel: 143,00m2 • R$
175.000,00

Ref. 7158 - Amizade - Casa alv. -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
106,00m2• R$295.000,00

Ref. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 89,33m2• R$ 168.000,00
LOTEAMENTO MALlBÚ

Ref. 7203 - Piçarras - 06 dorm
- Área imóvel: 202,08m2 • R$

-

350.000,00

Ref. 6695 - Amizade - Alto padrão
- 03 suítes 'c/ closet - Área imóvel:
3oo,oom2 - R$850.000,00

Ref. 7194 - Três Rios do Norte
Casas geminadas - 02 dorm - Área
imóvel: 74,00m2• R$135.000,00

Ref. 6727 - Amizade - Casa alv. -

Lot. Blumengarten II • suíte + 02
dorm - Área imóvel: 137,52m2 •

R$269.000,00

Ref. 6714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,00m2•
R$153.000,00 - LOTEAMENTO
DEMATH�

Ref. 7171 - Três Rios do Norte - Casa
Lot. Paineiras - 02 dorm - Área
imóvel: 66,85m2• R$148.000,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 6298 - Amizade - suíte d
closet + 02 dorm - Área privativa:
283, 13m2• R$750.0oo,00

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

suíte d closet + 02 dorm - Área
imóvel: 117,65m2 • R$440.oo0,00

Ref. 7197 -Ilha da Figueira· Casa
Alvenaria + Casa De Madeira +
Kitinete + Galpão Com 450M2. Área
Imóvel: 751,25M2. R$ 510.000,00

Ref. 7168 -lIha'da Figueira - Casa
alv. - 02 dorm - Área imóvel:
140,00m2• R$150.000,00

Ref. 7192 - Nereu Ramos - Lot.
Paineiras • 03·dorm - Área imóvel:
58,42m2• R$ 155.000,00

ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFICE

(47) 99720019
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Ref. 7117 - Barra do Rio Cerro -

suíte d closet + 02 dorm - Área
privativa: 330,00m2 - R$680.000,00

t'

Ref. 7136 - Barra do Rio Cerro -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
188,27 - R$378.oo0,00

.

Ref. 7082 - Jaraguá Esquerdo - 4
suítes sendo 3 com closét - Área
imóvel: 485,18m2 - R$1.200.bOO,00

)\
(

Ref. 7128 - Jaraguá Esquerdo - 03
dorm - Área imóvel: 150,001')12 -

R$290.000,00

.Ref. 7084 - Água Verde - Galpão
comercial- Área imóvel: 737,20m2-
R$770.000,00\ '

<;

'-
.

II
"

'

a-Ivan:

Ref. 6333- Amizade - Lot.

Champagnat - suíte + 02 dorm -

288,00m2 - R$590.000,00

Ref. 7183 - Nova Brasflia - Rua
João Planincheck - Comercial - 03
dorm - Área imóvel: 11 0,00m2 -

R$350.000,00
,�

Ref. 7178 - João pessoa - 01 suíte
com closet + 02 dorm - Área im
óvel: 330,OOm2 - R$795.000,00

Ref. 7207 - São Luís - Suíte d
closet + 02 dorm - Área imóvel:
157,30m2 - R$ 305.000,00

Réf. B-701 - Centro - Casa Alv. - 3
dorm - R$1100,00

Ref. 7170 - Centro - ponto com

erciai próx. ao Besc - Área imóvel:
190,00rrí2 R$580:000,oo

Ref. 7161 - Chico de Paula - 03
dorm - Área imóvel: 100,OOm2 -

R$87.000,00

Ref. 6698 - Czerniewicz - suíte +

03 dor - Área imóvel: 168,12m2 -

R$275.000,00

Ref. 7052 - Ana Paula II - 03
dorm - Área imóvel: 21 0,00m2 -

R$220.000,00

Ref. 8-703 - Czerniewicz - Casa
Alv. - 3 dorm - R$550,00

Ref. 6683 - Amizade - Lot. Bela Vis
ta - suíte + 03 dorm - Área imóvel:
295,81 m2 - R$470.000,00

Ref. 7188 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Aceita apto com

03 dorm - Área imóvel: 131,25m2
- R�240.000,OQ

Ref. 7179 - Barra do Rio Cerro - 01
suíte + 01 dorm - Área imóvel:
190,69m2 - R$265.000,OO

Ref. 7127 - Vila Lalau - GAL-
PÃO COM 295M2 COM

BWC(MASCULlNO E FEMININO)
COM ESTACIONAMENTO - Área
imóvel: 295,00m2 - Área terreno:

, 420,00m2 - R$ 386.000,00

Ref. C-154 - Corupá - Sala comer
ciai com aprox. 99m2 + bwc - R$
2.000,00

Ref. 7162 - Centro - Casa comer
ciai na Rua Marina Frutuoso - Área
imóvel: 130,00m2 - R$430.000,00

Ref. 7190 - Amizade - suíte master
+ suíte + 02 dorrn - Área imóvel:
300m2 - R$620.000,00

Ref. 7144 - Vila Lenzi - 02
dorm - Área imóvel: 120,OOm2-
R$190.000,OO

Ref. 7142 - Guaramirim - Gal

pão comercial- Área imóvel
:1.150,OOm2 - R$990.000,00

"

Ref. C-106 - Corupá - 02 saias
comerciais com aprox. 30m2 cada -

R$ 400,00 cada

Ref. 7185 - Nova Brasma - 02'
dorm - Área imóvel: 185,00m2 -

R$340.000,00

Ref. 7140 - Barra do Sul- 01 suíte
+ 03 dorm - Área imóvel: 170,OQm2
- R$130.000,00

Ref. 7089 - Água Verde - Gal

pão comercial- Área imóvel:
374,oom2 - R$450.0oo,00

•
ANDRESSA DALMARCO

A R C OFF,ICE

(47) 99720019
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IMÓVEIS �AQI�'J'I'�
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Casa No Centro,
Pré Fabricada,
Com Suíte
+ 2 Dorm.,

Sala, Cozinha,
2 Vagas De
Garagem.

R$159.000,OO,
Pode Ser

Financiado -

Cod731

casa Residencial Com ótima
Localização, Próxima Ao Antigo

Angeloni,Com Aquecimento Solar,
Piscina, 4 Dormitórios Sendo 2

Suítes. ótimoAcabamento, Mobilia
Sob Medida, Mõnitoramento De
Se uran . RSiBoMiI- Cod 574

ótima casa Residencial No Bairro Vila
Nova. Possui 4 Dormitórios Sendo
1 Suíte, Mais Escritório, Bwc Social,
lavabo, 2 'Salas Amplas E Integradas,
Cozinha E Chutrasqueira. Piso Inferior
Possui Pequena Edícula, Piscina E Área
Para Festas. ótíma Vista Para A,Cid,ade

Casá De Alvenaria Com Suíte ,Mais 2:,
Dormitórios, 2 yqgas De Garagem, Semi
�ova-E Pãrclalmente Mob,ilad&j Com : ':,
Ótima Loçalização No toteamento Jardlrn
Das Acácias - Bairro Amizade. Valor De
R$278.S00,OO. Aceita Financiamento. Cod.
876

Ed Gehring - Apto C/ Suíte + 2 Qtos,
Sala Em 2 Ambientes Jantar E Estar,
Copa/Cozinha, Lavabo, Área De

Serviço, Sacada C/ Churrasqueira
E 02 Vagas De Garagem. C/
A uecimento Á Gás. Cod 684

Res AlgarVe - Apto C/2Dorm,
Mobiliado, Sacada C/

'

Churrasqueira. Pode Ser Financiado.
R$130 MiI- Cod 653

Galpão Comercial, Terrel'lo"Com 600

M2, Ótima Localização, Próx Argi,
Amplo Estacionamento - R$300 Mil

- Casa C/ 210 M2,' Dtimo eon'to
Comercial. 3 Ouartos, � Banheiros,
2 Vagas De 'Garagem - �$350 Mil -

Cod 713

Imóvel Comercial Frente 19M Com"25;De
Julho E, Lat 32M Lat Com Arthur Gumz, Área'

2

Apartamentos De
2 Quartos Com
Elevador E Vaga
De Garagem,
Área De Festas,
Playground,
Condomínio
Econômico,
Terreno De
13.000,OM2
De Área Total,
Financiamento
Minha Casa', .

Minha Vida Cef.
Incorporação: ,

Casa No Centro, Pré Fabricada,
Com Suíte + 2 Dorrn., salâ,'

Cozinha, 2 Vagas De Garagem.
R$159.000,OO, Pode Ser
Financiado - Cod 731

Ed. Munique - Pronto Para Morar -

Apto No Centro 01 Suíte, 01Quarto,
Sala De Estar E Jantar Integradas,
Cozinha, Área De Serviço, Sacada
Com Churrasqueira. Incorporação:

�
·CASAS

• CENTRO • CASA PARA LOCAÇÃO CO·
MERCIAL, 155m2 construídos, terreno
355m2, 2 salas, 3 quartos, cozinha, 2
banheiros, garagem, edícula. Aluguel
R$3.200,00 + txs.

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm,
banheiro, lavabo, jardim, garagem, condo
minio fechado, churrasqueira. - R$750,00
+ taxas.
• CENTRO - Sobrado, pise inferior: sala,
lavabo, cozinha, área de serviços. Piso su

perior: 1 suite com sacada + 2 quartos,
banheiro social. Area externa com churras
queira e garagem. Aluguel R$1.050,00 +
txs.

• CENTRO - Casa com 146,23m2, com 3
quartos, banheiro, sala e cozinha, garagem
e área externa nos fundos, peças amplas.
R$1.200,00 + txs.

.' Jaraguá Esquerdo - Casa - Sala, 02 am

bientes, suíte com closet, + 1 dormitório,
cozinha planejada, área de laser com pisci
na e Edícula.
• Tifa Martins - Casa - sala, 3 quartos,
cozinha, lavanderia, banheiro, R$600,00
+ txs.

·APARTAMENTOS

• VILA NOVA - Ed. Marangoni, �partamento semi mobiliado, sala, sacada 2 quartos,
banheiro social, cozinha mobiliáda, área de

i

• SALAS COMERCIAIS privativos + 10 vagas de garagem, sacada
aberta. Pode dividir em salas de 100m2.

serviços, banheiro empregada, garagem.
Aluguel R$870,OO + bs.
• VILA LENZI - Residencial Floresta, apar
tamento com sala 2 quartos, banheiro, co
zinha, área de serviços, garagem. Aluguel

, R$550,00 + txs.
,

• CENTRO - Ed: San Gabriel. apartamento
sala, sacada, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviços. Aluguel R$590,00 + txs.

• BARRA - apartamento, 1 quarto, sala,
cozinha, área de serviços, garagem.
R$500,00. Condomínio R$60,00 com gás.
• CENTRO - Apartamento Com Sala, 2
Quartos, 2 Sacadas, Banheiro, Cozinha,
Area, Vaga De Garagem R$630,00 + Taxas

• CENTRO o CASA' PARA FINS COMER
CIAIS o de 140m2(terreno 372,40m2)

R$1.650,OO + txs.
• BARRA do Rio Cerro - terreno comercial
com área de 1.044,5m2, próximo ao Suo
perm. Brasão. Aluguel R$1.200,00

• GALPÕES

• CENTRO· (em frente ao Colégio Jara
gUá), Excelente sala comercial (decorado
por arquiteto), dividida em recepção + 3
salas, banheiro e copa mobiliados. Possi
bilidade de negociar mobílias. R$1.500;00. ,; • CENTRO - Galpão com 341 m2 (2 pisos),
'. VILA' LENZI - Sala comercial 50m2)

terreno 693m2, aluguel R$4.500,00.
com banheiro. Aluguel R$430,00+txs.
• CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2

; f
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CASAS:
H670 'Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.
R$500,OO
H681 Casa de alvenaria

,

Corupá R$ 550,00
H682 Casa de alvenaria 01 suite +
02 quarto Centenario Valor 1.250,00

APTOS:
H416 Quitinete-01 quarto
R$:490,00+ Água
,H582 Apartamento,02quartos
lha da Figueira R$:600,00. -,
H586 Residencial Caetano Chiodini
03 quartos, 02 sacadas -

R$:750+Cond.
H587 Residencial PicolH
03 quartos R$:780+Cond.
H590 Residencial Mathedi II

03'quartos, R$ 600,00+Cond.
H592 Residencial Amarily 02
quartos e 01 suite R$690+ Cond.
H593 Residencial Leticia
02 quartos, Valor 550+ Cond.
H594 Residencial Amizade
02 quartos, Valor 450+ Cond.
H656 Apto com 03 quartos - Nova
Brasilia R$550,00

, Ótima Localização! Rua Dom Bosco, 57 �

Vila Lalau Entre Marisol e Weg
- Aptos de 2. ou 3 dormitórios,

com suite,
- Opção de segunda vaga de

garagem
- Sacada com churrasqueira
- Pré-ínstalaçâo em splil e teto

em rebaixo de gesso

- Acabamento em massa corrida
- Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
- Salão de festas e play ground
" Medidores individuaisde água, '

luz e gás
- Portão e porteiro eletrônicos

Apartamento com 80m2. Bairro Nova
Brasilia, 01 suite + 02 quarto.

ALUGUEL COMERCIAL:
H717 Sala comercial
Centro'R$670+ IPTU.'
H723 Sala comercial R$490+Cond,
H724 Sala comercial com 76m2•
Santa Luzia. R$399,00 ..
H726 Galpao com 520m2. Vila Nova
R$4.500,00
H741 Galpão com 1 � 125 m2 Poder
ser dividido em 02 R$10,OOm2
H742 Casa Comercial 06 salas, pátio
para estacionamento. Bairro: Centro
R$2.250,OO
H744 Sala. Comercial Centro
R$550,00 + Cond.

Casa de Alvenaria no Amizade
20.0QOm2 de terreno. Valor

R$1.200.000,00

H127 Casa de Alvenaria Com 01
suite, 01 quarto e demais

depedenCias. Bairro Vila Rau.

• Apto de �"3 quartos sendo
01 suite • Ar split e, piso

. porcelanato retificado •

Entrega Dezembro 2011 •

Vila Lalau.

H122 Casa com.t 06m2 Czerniewicz,
01 suite 01 quarto. Valor �.

R$220.000,OO
H124 vende-se casa no bairro vila
Lenzi,terreno com 420m2, área
construida 70m2, R$128.000,OO
H129 vende-se casa próximo ao

loteamento Antilyas Terreno com

.2.258m2 valor R$250.000,OO
H131' Vende-se casa Alvenaria Barra
do rio cerro com 580m2 de área
total, casa com 140m2, mais 02
casa com 50m2 cada uma aceitasse

: casa na praia e apartamento valor do
imóvel R$260.000;OO
H139D casa com 01 suite + 02

'Quartos, sala, cozinha, banheiro
social � 83 m3 Schroederproxrno ao
posto Salomon ,,'

,
"

'

H211 R OuitineteHlMarQuardtValor
;

,

.

J '

'

R$69.000,OO "

"

"

,

,/ I ,

H135R Casa de Alyenaria
Rua Leopoldo Algusto n050

'

Pronto para Financiamento.

H204 Residencial VIVER BEM com' 71 ,00 m2
área total: 'Bairro Amizade, Valor:

, .�
....

110.000,00 � Entrada mais parcelas
mensais de R$500,00 Até a liberação da ,

documentação.
'

H205 üuplex frente com moveis e
' ,

eletrodomésticos, 148.45m2 área interna.
Prédio com' elevador,Piscina, salão de
festas com duas churrasqueiras e forno'

para Pizza! Valor R$420,OOO,OO

Apartamento no entro com 97m2
area interna com uma vaga de'garagem,

'Ficam moveis sob medida

!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

'VENDE
ALUGA

ADMI'NISTRA

3372,.. ·11·22,
PLANTÃO O'E VENDAS

OSMAR19981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

/www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n9 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

.. Óii'ríO, ?o�jr(!Jo dê AC4JtjClrl)�j 0-

I! 2.5 d� )w:t\(,) lO V;iO NÕ\lCi

., Aroo ce f�ta�

... C2 EievgCjor��
.,02 N,(v@$ de gOt'Clg�:n

106m2 Privativo
,

Suíte + 02Dormi
02va,gas'

86m2 Privativo
Suíte + 01 oorn.

0'1 vaga

I

REF 1389 - RES:VENETO apto C/ 60m2 de área I
privativa, 02 oorm., sacada cf churrasqueira e

garagem. R$112.350,OO
.

�
li

I
....... _ C.,,,•. NOVA com 150m' eI terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., lavabo,

í área de festas e garagem para 02 carros.
j RS370.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:

,: '

'.
'

.

'. " ..

, ,
,

corre�or@imoveisjara'gua'.cont.br

Av. Prole i ,fWaltiemar Gn!bba', 2�5 - Vila t,alau
,

- ,

, Jaragua do St'" �.� se

Ref. 2095 - CZER_NIEWICZ� - R$130.000,OO Ret. 2098 - CENTENÁRIO - R$138.000,OO

.....

. '�';.'':.,.. ", ..

P T
�

:. 91 802 1
47 '3055 0073 ., www.epas8o••com.br
Marina FrutuoiO, 180 (I! §ola 4D '" C#"tro '" Jaraguó do Svl � se

, ""

.. "'\' ,,�. * � .It;}:.'i'. � " ., .... "t � ...

.. • .. • + ... • .. .. � .. • + •

\
••

'

.. • • .. • .. •. ,t
"

� •

'1:
... • ...

� "" ..... ,.". , ;. ..

. .......'. .

,
,
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•

�

nico como· sua" vi- aI

_.__...._----

I
.

'

I
!

, I
. www.villeneueresi·en.·c·e.b ..

.

' ..com. r

· 04 Suítes · Beleza, conforto, tecnologia e

segurança, no centro da cidade!

· 04 Vagas'de garagem; · 02 unidades prontas pára morar.
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www.imoveisca ltal.net

REF 250
Vila Nova, Jaraguá do Sul
Residencial Berta Klann, Apto 404, 40
andar
01 suíte, 02 dormitórios, sala de estar,
sala de jantar, sala, de tv, bwc social,

.

copa, cozinha, área fie serviço, sacada
com churrasqueira, 02 vagas de gara
gens, salão de festas.

Apartamento novo ..

Sol da manhã.

REF.123
Centro:
Flat mobiliado no Hotel
Saint Sebastian
Apto 414, bloco B

.

!.

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com 1
suite + 2 quartos,1 vaga de garagem e demais
dependências. Opção 1 R$280..o00,OO com

troca Opção 2 R$250.000,OO sem troca

CÔO 365 Casa Alvenaria,1 Suite, 2
Oorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.000,OO.

A!.
Cod 213 Vila lalau - Residencial Saínt
German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

.Apto. tipo 2: R$155.000,OO

I
. ,

I ,

: CÓD 369 > Casa de Alvenaria c-.lTerreno Área :
r de 310,20m�,Bairro João Pessoa,1 Suíte, 2
: Quartos,2 Banheiros, Cozinha,Sala Jantar, Sala:
I , TV,2 Vagas de Garagem, e demais

d!1pendílpCias.Valor R$180,06Q,OO.

COO 375 > Terreno de 859 m2 + Casa de
Alvenaria,Sairoo Vila lenzi,2 Quartos,1
Banheiro 1 Vaga de Garagem e, demais
dependêncías:Valor R$155.000,O�

, CÓO 377 > Apartamento,Condomínio Fechado
Filadélfia, 1 Quarto,l banheiro, Cozinha, Saia,'

,

sacada, Box/Garagem, Piscina e Quádra
I ESPllrtiva Polivalente. Barra Velha;praia de

Itaiuba. V.alor fI$11Q.OOO,OO,

.

CÓD 353 > Casa de Alvenaria,Três
Rios do Norte;2 Dormitórios,1

Banlnliro,1 Churrasqueira,1 vaga de
Garagem, demais dependências.

·Valor R$120.000,OO ,

. ,

CÓD 370 > Cua de Alvenaria clTerreno {la
350m',Bairro Tifa dos Martins, 2 quartos, 1

Banheiro,Cozinha,Sala e demais.
dependências. Valor' de 130..000,00.

CÔD 366 Casa de Alvenaria,1
Dormitório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,1

Vaga de Garagem, demais ,

D�pendçncjas� R$215.000,QO .... _ . _ : ..

RfF 188 Jaraguá Esquerdo: Casa no condomínio Azaléia (
condomínio fechado com vigia 24 hrs) Terreno m2 980,00 Casa
com m3 327 01 suíte com móveis imbutidos com banheira de
hidromassagem, -02 Quartos, bwc social, mesaníno, cozinha
com m�veis imbutidos, lavanderia, sala de est com lareira,

Ref 106 Chácarra no bairro vieira

com 20 mil.metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,OO
Ref 112'Terreno_industrial BR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a
'

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 102 Terreno bairro São Luiz
. R$65.0ÓO,00

Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor.
R$185.000,OO ac flnanclamento'

Ref 120 terreno industrial

Guaramirim com 4050 metros

ouadrados bairro Rio-Branco frente

para Rod. se 413 R$250.000,00

Ref 116 - Sobrado no bairro Rio
Cerro sendo: Piso superior
composto por 4 quartos, area festa,

.

sala, cozinha, copa/ Piso inferior 2
.

quitinetes Que ja estao alugadas +

urna sala comercial 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,OO

Ref 101 - Sobrado no bairro São Luiz

com 4 quartos, sendo 1 suite, area

festf' 3bwc gata.gem p/3 carros,
. sala, cozinha, copa, podendo ser

usado pi fins comercial.
R$250.000,OO

Ref 120 tereno em guaramiri no
bairro cortiçeira na rua principal
valor R$28.000,OO

. ,
I

-'

,
.
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.. TERRENOS i I ,. I.," �,� w

.002 - Nereu Ramos, terreno com 408,00m2 : R$90.000,00
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 � ; R$800.000,00
013 - Três Rios do Sul, terreno com 392,00m2 R$85.000,00

.

014 - Três Rios do Sul, terreno com 420,00m2 R$90.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 R$280.000,00.
037 - Santo Antonio, terreno com 93.532,54m2 : � : R$470.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 : : : R$1.200.000.00
059- Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 , R$61.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 ; .R$160.000.00
089 - Amizade, terreno .CHAMPS ELYSÉE com 360.00m2 : :::- : R$128.'600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 R$1.550.000,00
099 - Corupá,terreno com 2.200,OOm : , : R$300.000,00

,

107 - BR 280. Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 r. : : R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470.00m2 (ótimo pi indústria) R$400.000,00

.

125 - Jaraguá 84 - terreno com 308,00m2 R$72.500,00
130- Amizade - terreno com 61.500.00m2 : : .R$500.000,00
156 - Chico de Paula. terreno corp723.60m2 : : : ; r :;.R$140.000.00.
234 - Amizade terreno com 350.00m2.(Residencial Munique) : : .. ::-

; :.R$1 05.000,00

1.,li�rlfllllllllf"'"Il..�ml./�llw�.II.��IIII!III�f�'JI�w��I.fWI11.�'W.Il:�llrIJJli�I"Wr/l/rlJ"r�lll., ""...., ,,/ mi, .' =: Ij].J".•� d•., ,III. ,.1 ,!J� "'" .,., I,gl"., I, .... ,,1.1 ,., I... Jml.,,!, .1,. �'L ,I,,;I! 1.,1/'1 i#Jm ". !IIi". � fi, • I, .. ,Wj'l'1 ,�1i/i,�
028 - Ouro Verde � casa de alvenaria cl 200.00m2 e terreno cl 329.00m2 aceita sítio , � R$220.000.00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox 68.80m2. Terreno de 443,50m2 : , R$126.000.00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45.00m2. Terreno com 425,00m2 R$120.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
071 - Bàrra do Sul,cása de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,00m2 R$75:000,00
120 - Estrada Nova - casa cemaoera com 1 00,00m2. e t�rreno com 406,00m2 : R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 102,00m2 e terreno cl 475,00rn2(aceita apto de rnenorvelor) : R$220.000,00 .

.

136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 .. , .. , , 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 129,08m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 R$200.000,00

.

188 - Santo Antonio'- sobrado com área de llO,00m2 e terreno com 2.033,45m2 R$150.0�Q,00_
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,rtJ2 , R$100.000,00

'CORRETOR
DE IMÓVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocariinoveis.com.br

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,00m2. R$164.000,00.
(aceita apartamento de menor valor)

009 � Centro, casa de alvenar
ia cl 317 ,00m2 e terreno com'
900,00m2 R$583.QOO,00

004-Estrada Nova, casa em alve
naria com 74,00m2 e terreno com

450,00m2 valor R$ 180.000,00

030 - Santo Antonio, cl casa de alv., !!#tr16.í�11 m.lil�'liiI(!i,íIi!ií!m'�'illl!J!JJliJI'imfíllif:ilJÍi!Pllii!qi!il/l·llm' "I""iiJlilll!ill!�IHlf(f!ljiilí�f!il!iíiJII�I":Im'f,!!j" !i!í�!��liJililiH!.$'''m'fl'lIifllillW,�!fi'J!/II!&H���II''r..'IlJr!�I' '�i' "lIiIIiJlIiI�''"�'jm'"'''llfiIj1mfi!iliJirllif!!iJ!i!tllil�I''iIiI�1rancho, lagoa, cl área de 175,000,,OOm2• 1!ífliliiirJI�ii�W..,.�I(liliJi lIilil!Jifi!lI!b.\,�i!!IIIí�J/IiIiijf!II1J!1!!!iIi111,!liilil�� ,I 'iJ/IJ,m;lPll!il:WJjj,j!l1í!l'iIfi!ii!llYDfliJi Im,"I"nllJlli!iiu/,fIiI!mJmllh�lIiJll:,4.�IUIIlI.iIf,II! !H"".lill�lf!IifUd�M11 "'.',iIiIllmi II li.MiIj!iiiJ!i!j�ffm.III!lI.iRii.7fiiI#.oQii!i!"jmm
aceita imóvel de menor valor 061 - João Pessoa. casa de alv. cl 327,23m2, edícula; cachoeira, lagoa, e terr. cl 190.600,00m2 Aceita terreno cl parte de pagto R$795.000,00

R$450.000,00 . 044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas ê R$500.000,00
� �� � -J

063 - Centro - apartamento com área
total de 96,37m2• R$175.000;00·

.

008 - Amizade apartamento com
área útil 43,99m2• Dá como

entrada em uma casa de maior valor
R$100.000,00.

090- Barra do Sul, casa
com 32,00m2 e terreno com
360,00m2 R$32.000,00.

161 - São luis - casa de alvenaria com

140,00m2 e terreno com 421 ,61m2
R$220.000,00

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício Bergamo' • Centro

Fones: 3370;.2990 13275-0080 19973-9089 - CRECI528419993-3881- CREC114.40r
GALPÔeS E AijE�S GRAN,DES: '\, .

· Galpáo inthistrial 'oom 900m2 .c.letreno
.

6.326�?- '000/0'. ijua asf�ltaija,.
frente: SOm,. com r

.'

'a e campo
,
f'de futebol.! todo Cerc�dQ {po�sui casªs
i�tein�s e boas} - 8$2.2�O.OOO,OO. "

• Galpãoi�dustriafAçom 150m2, terreno
'"

çom 4.300m2, 1(JÔ% plano, Rua "

,

, �$fanada) f.renl� sam" todQ'cercado: .

.•.. ·h$1:POO.OOO,OO, - Entraqit +. par�elas.
;'�Área de .. 1..203,651li2, C0nt escritdra' em
"

•

"Ribeif�Q .Mot�a. tr�nte pa&:a asfalto'em
.

32;6Q,m" ,plana, tf)da c,erca�a edm
,

,por,tão eletrônico, enm câsa mista
-se apto;cnmo ,parte de POlO.
R$� . 01))00 (tíégoc;)' ..

'

• Clta,cata em Neteu ·Ramo�.s�m
. (const(ução, 3ijuá etc; .

'

R$1ÔO;OOO;OOm2:
.' A •

• 52.DOOm2 na 13R/280, trente 176ms; .\
.: �rea indu.striá, �.R$ '.2.506.000;00.,' ,

':"

APARTAMENTOS:
.'.
',' & : 1 �.lJRRENO:

/78m�P ·tos�em diversos'
I

:Ttnrenos:Ao lado àa
• pOhtos

. .....
de prontos

'li UNERJ/PUC - Renascençà.U,
'

,para'tínan,ciament9.' ,Apgs'Rau ((J2·tote�) .; sentid�
· Apto João Ressoa �

.

J4�reu ,Ramos (01IDI�)
.

'R$120.000,OO -,Negociável-, '.i �ote;;io Aldo tlp'estádio
'.

CASA:,'
.

,-
.

. Q" Jtlventu�, :co�.esc�itura,
. C

..

'.' 'p .

d
...

A ,. Rronto p�ra fln;,tnClar.
·

a�ana nua,�
.

. .:
, ,,.}1$100.000,00.hal�bá./8'ílrra,vel�aJ 1�O�s . Lote 3Q ladq do· antigo. .

da_prara, aceIta ne�O(uaçpes Kolbach,çom escritul'a;pronto
; -B$165.�OO.OO

.

.

par� finaneiw - R$�1a.OOO!oÓ.
.' Ç�sa�a.Vtfa Nnva de " oeTarlfano na Praia do Capri,
esqu�na, ti 48nt. �e Ire�te,

.

frente para Bahia em 36,OOms.
casa agOm2, Dol1l0 '., ". '

R$9Q.OOO.OO (Magoe.)
.,

•

cOmercial, distante,1QOm: , I" ··Terteno'RaU"i1.�OOm2.,.,'
. .,fórum, CIBETRAN' e próx.-

.

R$230.000 ÓOi "f'"

dâtegat;ia da m�t.her�" . '. "�"Terrenp C��trfJ'cJ 985,OOm2,de
•. Casa �luW·nOVí!i próxima 8' .área útil, três. tranteJ,l,
Uneri!PUC, toda Muràda -

.

R$3.250.000,00
linda., RS 380.000,00.

\

Edifício munique
Ap�rtamento com 2 quartos, bwc social,
sala de estar e jantar conjugadas, cozinha,
área de serviço,vaga de garagem, chur

.

rasqueira na sacada. Condominio com
piscina, jardim interno. salão de festas

Apartamento no edificio
bruna mariana

Apartámento com 1 e

2 quartos, sala cozinha
banheiro 'social, sacada
e garagem a partir de

R$100:000,00

Rua Domingos da Nova, 123, Centro,
Jaraguá do Sul- SC

.

Terreno Central com 1287,50 m2 de
área com consulta de.viabilidade,

consulté mais informações:

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km do

Centro de Jaraguá do Sul.

Residencial Jardim De Monet

Opções de apartamentos com 2 e 3
quartos, sendo que o com 2 dormitórios

custa: R$109,000,00,

Para mais míormações contate-nos!

Residencial Jardim
.

dás Bromélias .

Localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO. Terrenos com 459m2, rua com 1

asfaltó, ligação de energia, telefonia e tv "

'0 cahe 'com caixas individuais
subterrâneos. Tratamento de esgoto e

I

todo infro-estruturo paro construir.

Imóvel Localizado no

. Loteamento Pradi I'

't , i

__ o

."
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CA AS·

REF338 - Amizade - Sobrado de
,

alvenaria com 1 suíte master,
4 qtos com sacada, sala de

estar cf lareira, 2 bwc, cozinha
mobiliada, piscina, área de festa,

, garagem. R$780.000,OO

REF362 - Vieiras - Casa de alvenaria '

com 3 qtos, sala de estar I tv integradas,
bwc, cozinha, lavanderia, garagem. Pode

ser financiada. R$175.000,OO

APARTA ENTOS

Residencial Villeneuve

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,OO

01 Surte Máster; 03
Surtes (opção de 01
Horne office); Estar,
jantar, cozinha, espaço
gourmet; Àmpla área de

serviço e dependência
de empregada; Dispensa
e rouparia; 04 Vagas
de Garagem;' Área
privativa: 271 ,4,1 m2; Área
total: 515,12 m2; Box
individual; Acabamento
personalizado e a�o

padrão.
Consne-msl
INCORP.R1-62154

REF333 - Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, qto de empregadà, sala /cozínha conjugadas,

área de festa, varal no terraço, çarâqern, toda
murada. Consulte-nos,

.

,

REF310 - Jaraguá Esquerdo -

. Geminado com 1 suíte + '2 qtos,
sala estar l1antar, lavabo, bwc,
cozinha mobiliada, garagem,

área .de festa, portão eletrônico,
R$210.000,00

REF326 - Vila Lenzi -Apto no
.- Residencial Floresta com 48,17m2

contendo 2 qtos, sala, cozinha
mobiliada, bwc, área de serviço,

garagem. R$117.000,00

REF357 - Czerniewicz - Apto com

2 qtos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada com churrasqueira,
1 vaga de garagem. R$145.000,OO á
vista ou R$165.000,OO financiado.

REF352_ - Terreno anexo a

Churrascaria Piraí com 652m2•
R$350.000,00

REF318 - Barra do Rio Molha -

Terreno de 1.167,85m2 com lindo
sobrado em fase de acabamento ..
Aceita imóvel até R$100.000,OO

-

(apartamento ou casa).R$280.000,OO

REF350 - Vila Lalau - Sobrado de alvenaria
com 01 suíte + 3 qtos, escritório, bwc,
2 salas de estar, sala de jantar, cozinha

mobiliada, área de festa com bwc, garagem
para 3 carros. R$540.000,OO

REF349 - Ana Paula - 2 casas no
mesmo terreno 1 de madeira e 1

de alvenaria. R$320.000,OO

REF361 - Barra do Rio Cerro -'Casa alvenaria
com 1 suíte + 2 qtos; bwc, sala estar i jantar
I cozin�a integradas, ampla área externa,
janelas com vidros temperados.Pode ser

financiada. R$315.000,00 -

REF329 - Água Verde - Sobrado com 1 suíte + 3 qtos,
escritório, 3 bwc,copafcozinha, sala cf barzinho, varanda,

. lavan�eria, área de festa, garagem para 4 carros, (350m2
de área construída + edícula com 70m2) contendn cozinha,

sala, 1 suíte + 1 quarto, bwc. R$400.000,OO

. '-REF309 � Jaraquá Esquerdo - Casa alvenaria c/ 1 suíte + 2
.quartos, sala estar/ jantar; cozinha, 4 bwc, área de serviço,
área de festas,. piso térreo c/ sala comercial, terreno com

.' ,860m2. R$75Q.OOO,OO

TRANSATLÂNTICO TORRE
NORT� - Excelente focalização
em Piçarras SC - Salão de

festas,Piscina, hall social; 02
Elevadores; Possibilidade de
climatização dos ambientes;'
Medidores individuais de água

e gás; Aptos com sala de

�
estar, jantar e cozinha com

, chcrrascaera; 01 suíte e mais
. 02 dormitórios; Ampla sacada;

02 Vagas de garagem; Dep

'IffIIIIIIIIII1".m
sito individual; Acabamentos:

,'�� massa corrida, gesso e piso
cerâmico; Todos os ambientes
voltados para o mar;' Excelente
ventilação e iluminação natural;

Finalização em outubro de
•

2011. Ccnsulte-ncs,
INCORP.R238625

SAINT TROPEZ -

Excelente loçalização
central; Otima

-

ventilação e iluminação
natural; Prédio

moderno e funcional;
Com isolamento

_, acústico; Possibilidade
. '�"I� de climatização dos

I! ambientes; Medidores
'�' indiviquais de_ água e

, gás; Salão de festas
, com vista panorâmica

. li' e mobiliado; Fitness;
Brinquedoteca; ,

I Hall mobiliado; Q2
",; elevadores; �xcelente

acabamento;:IfI Pronto para morar.

Consulte-nos. INCORP.
R1737440

,

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. cl 1 suíte + 3 quartos, bwc,
cozinha,' sala, copa, área de serviço,
garagem para 4 carros. R$290.000,OO

.

REF294 - CZERNIEWICZ " Apto ct 1 suíte + 2
qtos, cozinha, área de serviço, sala de jantar
e estar, bwc, sacada cf churràsqueira, 1 vaga
de garagem. Apto no 2° e 4° andar a partir de
R$175.000,00 aceita carro. INCORP:57261

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1
qto. A partir de R$11 0.000,00

MI: 40569
-

REF315 - Nova Brasília - Casa de 2 pisos
com 1 suíte + 2 quartos, sala de estar e
jantar conjugada, bwc, 'dispensa, cozinha,
sacada na parte superior, parte térrea com
cozinha, dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2

vagas de garagem + edícula com 35m2 com
bwc. R$300.000,00

'

REF346 - Firenzi - Casa de alvenaria com 3 qtos, bwc, cozinha, sala de estar/jàntar, área de

serviço, garagem cl bwc, área de festa. R$180:000,00

-I

• REF256 - Nova Brasília - Casa de
alvenaria com 3 quartos, bwc, sala
de estar, cozinha, garagem DI 2
carros + edícula. R$295.000,00

- • REF280 - Terreno - Amizade -

loteamento Ville de Lyon com 336m2
todo_plano com muro nas laterais..
R$97.000,00

• REF307 - Tres Rios do Norte -

Terreno com 2.114m2 contendo uma
. casa de alvenaria e uma meia-água.
R$325.000,00

• REF313 - Santo Antonio - Terreno
com 30.551.55m2. R$300.000,00

• REF241 - Terreno com 400m2 na
Vila Lalau pode ser finandadoÓ DE
R$145.000,00 POR R$138.0 0,00

• REF3'16 - Santo Antonio - Terreno
com 360,72m2 todo murado com
casa de madeira. R$80.000,OO

• REF325 - Czerniewicz -:- terreno com

435,50m2 escriturado. R$80.000,OO
• REF332 - Vila Rau - Terreno
ótima localiza8ão Aceita proposta.
R$160.000,0

• REF335 - Barra do Rio Molha - São
2 terrenos que somam 726m2 que
poderão' ser vendidos separadamente
a R$120.000,00 cada ou os 2 juntos
aceitando permuta também.

•
. REF334 - Alto da Serra- - Chácara no alto
da serra contendo 1 casa de 100m2 com
3 qto� sala, cozinhac/. bwcblavanderia e 1
vaga ue garagem. R'1>825. 00,00

• REF351 - Vila Rau - São 3 lotespodendo
ser vendidos a área toda de 4.200m2
por R$330.000,00 ou separado cada
área com + - 1.200m2 a R$11 0.000,00
cada lote.

REF358 - Estrada Nova - Terrenó de 1.619
m2 contendo uma casa de alvenaria com

1 suíte- + 2 qtos, sala de estar, sala Jantar,
cozinha, área de festas, 2 bwc, garagem.

R$490.000,00

Apartamento no Residencial
Dumker (Centro) 140m2,

.

. com suíte + 2 qtos, sala 2
ambientes, bwc, lavabo, copa/
cozinha, lavanderia; 1 vaga de

.

garagem. R$295.000,OO (aceita
apartamento de ménor valor)

Ref: 1167 - SCHROEDER -

Sobrado cl suíte, 4 quartos, 3
salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.

'

R$1.300.000,00 CRECI 2847-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS
• 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.

• CURITIBA Vende-se apartamento no centro.

Tr� 9174-7270.

• AMIZADE, 'vende-se· apartamento, �o
'Bairro Amizade R$ 100.000,00. Aceita'
financiamento bancário. Tr: 3370-6624

• 'TRÊS RIOS DO SUL Vende-se apartamento
R$ 110.000,00. Aceita financiamento

bancário. Tr: 3370-6624

• VILA LENZI Vende-se apartamento com 1
,

suíte, 1 quarto, sala dois ambientes, cozinha
mobiliada, sacada tom churrasqueira R$
149.000,00. Aceito FGTS e financiamento.

Tr: 9104-8600 CRECI 1448
),

CASAS
• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria com

180 m2, e terreno medindo 1697 m2 no Bairro
Corticeira com escritura. R$ 140, 000,00, aceito
imóvel de menor valor na negociação áte R$ 70,
000,00 que seja em Jaragua do Sul ou no centro

de Guaramirim, Aceito proposta. Tr: 8482-0042
com Pablo após as 14:00 hs

• ARAQUARI Vende-se terrena de 3.814 m2, com
, .casa de alvenaria, todo cercado, _de frente para
a lagoa Santa Cruz na Barra do itapocu, Aceito
troca por terreno ou casa em Jaraguá do Sul e

região. R$ 180.000,00. Tr: 3273-5673 / 9183-
4220.

• VENDE-SE Casa na Rua Rio de Janeiro, nog7 a

300 metros do Angeloni novo, área centrai,
2 suítes, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
dependência de empregada e garagem. R$
400.000,00 Aceita-se apartamento em Meia

Praia, Jtapema SC como parte do negócio. Tr: 47
9929-1715 e 47336&6715.

•
, PIÇAR�AS Troca ímóvel,

'

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: 9975 0380

• VILA LENZI Vende-se meio lote com três casas

na Rua: Adão Norosíd,'536. Aqeito propostas.Tr:
8421-5923 'ou 961�303.

• CÕMPRA-SE Casa em Itajuba ou Barra Velha no

valor de R$70.000,OO a 90.000,00. Tr: 9168-

7441.

·ILHA DA FIGUEIRA Vende-se casa com escritório

em anexo em frente ao colégio Waldemar

Schmitz. Tr: 3379-1�19 ou 9915-1143 com

Marisa:

,

• TRÊS RIOS DO SUL vende-se casa Mista de

120 m2, (Três quartos, .cozínha, 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 .lívre de enchente e terreno com

1019 m-', Aceita imóvel na ·praia e Jaraguá do

Sul, inclusive terrenos/carros R$ 450.000,00 tr:
3370-0283 ou 9109-9085.

CASAS

• 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.

"

• CASA GEMINADA TRÊS RIOS DO NORTE Vende
se 74 m2, sala e cozinha conjuntas, 2 quartos,
banheiro, área de serviço, garagem. Área do

terreno 118,73 m2• R$ i35.000,00(fin�mciável).
Fone: 8825-7730

TERRENO
·SCHROEDER Vende-se terreno próx. Salão

bracinho, Rua Marechal Castelo Branco, 351 m2

,R$ 45.000,00, Tr: 9962-3664.

·ILHA DA FIGUEIRA Vende-se terreno, próximo
Posto Pérola 390 m� R$115.000,00. Tr: 8405-

.

.

�

5234.

• SCHROEDER Vende-se terreno com 351 m2.

próximoaosalão bracinho, Rua Marechal Castelo
Branco. R$ 45.000,00 Tr: (47)99623664

·,CAIXA DA ÁGUA Vende-se terreno com 17x�1m,
em Guaramirim, fundos do Posto de Saúde,
próximo á Escola igreja ""livre de enchente".

R$ 45.000,00 aceito proposta (ven�a particular
com contrato) Tr: 47 8838 3745 com Silvia.

• PRÓXIMO MEREJAK Vende-se terreno com 480

m2" com ótima vista' da cidade. R$ 150.000,00 .

Tr: 9957"5757

• VILA NOVA Vende-se terreno próximo prefeitura
37Q m2, todo murado Tr: 8498-3932 com Diogo.

·SCHROEDER Vende-se 2 dormitórios 85 m2,
na planta, entrega em 2013 R$ 89.000,00. Tr:
8817-1119.

SALAS' COMER·CIAIS
,

• LOJA DE ROUPAS Vende-se ótima oportunidade,
loja com estoque de roupas, calçados e móveis,

. por apenas R$5.000,00 de entrada + 10 )_(
R$1.500,00. Motivo mudança. Tr: 9198-5568 .

• MINI MERCADO Vende-se, em' funcionamento.

R$14.500,00. Tr: 9112-3947.

, • PIZZARIA SCHROEDER vende-se no centro, toda

equipada e ótima clientela. tr: 9973-9664

• LOJA DE ROUPAS Vendé-se na Rua: Pastor Albert
Schneider, Barra do R_ia Cerro. R$ 50.000,00 Tr:

9971-6956 com Giovana

• COMÉRCIO PESCADO Vende-se com 15 anos de
clientela formada Tr: 9988-6649.

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO G,NATUS Vende

se completo, com aparelho de raio X, valor a

combinar. Tr: 8802-3118 ou 3370-6338.

• LANCHONETE Vende-se nó centro de Jaragua
do Sul na Rua Quintino Bocaiúva 92 na Praça
Angelo Piazzera em frente ao palco de eventos

Tr: 3370-6767 ou 9961-9282 com Cleverson.

·MINI MERCADO Vende-se com padaria, tudo

novo, bom faturamento, estoque, aceita imóvel
-

'no negócio R$240.000,00. Tr: 9197-1302.

• PANIFICADORA E CONFEITARIA Vende-se com

10 anos de mercado, ótima localização, bom
faturamento, aceita imóvel e condições. Tr:,'
9969-1667.

•

CHÁCARAS
,

• RIO CERRO II - Vende-se chácara com 50.000

m2, com 21agoas de peixe, com escritura, 600'
metros da BR 416. R$i35.000,00. Tr: 3376-

0726.

casa em Jaraguá do Sul, em Rancho Bom,
terreno com 70.674 m2, com duas casas, 3

, lagoas. Pomar de frutas. Ir: 9148-2677.

, • VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara em Schroeder

por casa eQ1 Jaraguá do Sul, Rancho Bom

terreno com 70.674 m2, Com 2 casas, 3lagoas,
pomar de frutas, água nascente com poço semi

artesiano. Tr: 9103-9248 ou 9148-2677

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região Grata

Funda. Valor á combinar. Tr:'8820-0066.

·SCHROEDER Vende-se ou troca chácara por

LOCAÇÕES'
o'

• GALPÃO COMERCIAL Aluga-se galpão na Vila

Lalau R$10QO,00. Tr: 9918-9996.
• SALA COMERCIAL Aluga-se 80 m2, Rua .Hein

Beling, 141 Vila Nova. Tr: 9966-8193

Procurando
por um
veículo?

As melhores
opções de

.

veículos da regiã
você encontra
aqui no

, O CORREIO DO
, I

I

I I

,:'" : 11'11 j r 11: /111 i t' j I j l'
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* PROPOSTA VÁLIDAS ATÉ 06/08/2011
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MANN
COMPRA· VENDE

, .

'Fone/fax: (47) 3370-0700
Rua Mariá Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi

REF: 3101 - VILA LALAU - 1 suite c/ sacada
+ 2 dormit. + sacada C/ chur. + demais

dependencias, R$164.000,00

3923 - ÚLTIMAS
UNIDADES!!

APARTAMENTOS DE 2 E
3 DORMITÓRIOS COM
SUITE! ACEITAMOS
VEícULO COMO

ENTRADA! USE SEU FGTS!

REF: 3653-
Barra do rio
molha - II tipo
de apto: (2

dorm ou suite
+ 1 dorm),
medidores
individuais,
ampla area
de festa,

preparaçoes
para ar

condicionado
split,2 '

sacadas
uma com.

churrasqueira.
á partir de

R$115.897,00

/IIJIJ,_.,."

)Jr;!J!.!!III1I1I111!I'III....'f(i./lfrlli' :�'8"1·f.'!J,.·'n1HiiiJi..i;iJJiifr"!:;!�""�
I1l!IJ!.UlI;/iifriid/l!lII.li'lli/llmI/lJIIfI./llt,,,/i'!..�

REF: 39215 - JOAO PESS'OA - 02 dorm
ou suite + 01 dorm ou 03 dorm ou suite
+ 02 dorrn. ENTRAOA DE R$2.000,00 +

PARCELAS POR MES.

REF: 3921 - Centro - Apartamentos com 2 ou 3
dorrn. com suite. snnqueooteca, salao de festas

-corn terraço condominial.
"OTIMO PADRAO ". Á CONSULTAR.

REF: 121 - Vila Lenzi - Suite + 1 dorm, 1
BWC, cozinha, sala estar/jántar, sacada com

churrasqueira, 1 vilga de garagem, salao de
festas e demais. A aritr de R$124.000,00

REF: 120 - RAU - 2 dormitarias, bwc social, '

cozinha/a.serviço, sala jantar/estar. R$128.000,00.
Acetla 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

..._

\;;jJjIfIi._ ""'li' � .liHff,;�

'REF: 4631-Tifa Martins, 1 suite + 1 dorm., 18WC, 1 vaga

garagem, sacada com churrasqueira e sacada na área de

servi o a ts 01 e 02 R$121.000 00.
'

REF: 4551 - VILA NOVA - suite + 2 dormitórios com
sacadae churrasqueira. prontos para morar!!

.

R$220.000,00

, REF: 3877 - Tres Rios d,o Sul - 3 dorm, 1
BWC, cozinha, vaga de garagem e-demais

de endências. R$166.000,OO ,

imoveisemjarag'ua.com.br
..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H'orário de atendimento:
Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 -18h3(]

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
.

WWW.atlahtaimoveis.em

Ref. 2.384, Resid.
, Don Michael,

.

na Vi·la,·Nova c/,
,

. 01 suíte com.

closet, mais 02
dormitórios, sala'
de' jantar/ estar,'

bwc soclal, cezinha,
área de serviço, .e
garagem. A Partir

,

de R$160.000,-OO

.

-

a:

\
. ,

.

2 APARTAMENTOS .

LANÇAMENTO
POR ANDAR!'

ReI. 2451 Resid. SOberano
,

na Vila Nova, Tipo 01: 01,
.
Suíte + 01 Dorm, sala de"

. estar e jantar, sacada com

churrq, COZ, área se serviço,
bwc social, garagem. Apto
Tipo 02:01' Suíte + 02

Dorm,sala de estar e jantar,
sacada com churrq, COZ,

área se se-rviço,' bwc social,
.

garagem.

Ret. 2418 Resid. Riviera, Bairro Vila Nova:
• 1 suíte comCloset ;
• 2 dormitórios;
• bwc sócial;

.

• sala de estar�antar; .

• cozinha; .

• área de serviço;
• ampla sacada gourmet;

• 2 vagas dê garagem com opção.de vaga
extra.

* Forro em gesso no interior dos
apartamentos, preparação para ar-split
e hidrômetro individual, Preparação psra
aquecimento a gás.

A PARTIR OE R$240.000,OO

Ref. 2381
Resid. Saint
Germain na

Vi�a Nova
c/1 suíte, 2
dormitórios,
bwc social,
sala de estar '

e jantar,
sacada com

churrasqueira,
área de

serviço,02
vagas dQ

.

garagem.

Ref. 1641 Sobrado na Vila Rau, c/01 suíte com

closet, 02 quartos, salade jantar/estar, cozinha '

(mobiliada) bwc social, lavanderia, área de testa com

churrasqueira e fogão à lenha, 02 vagas de garagem.
R$390.000,00

Ref 2449 Resid. Hebron na Nova Brasílial c/ 02
quartos, sala de jantar e estar, bwc social, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira, 01 vaga

de garagem.R$160.000;OO

R.I- 5�839 Ref. 24161BlZA -f!'"""�.
.

Residence, no
Centro c/ TIPO

2: Com 1 suíte c/
closele sacada
+ 2 demi-

suítes, sala de
jantar e estar,
sacada com
churrasqueira,
lavabo, cozinha,
área de serviço,
garagem. - 2
COBERTURAS

DUPLEX.
A Partir de

,........___
., R$350.000,00

Ref. 1616 Sobrado no Jaraguá Esquerdo c/ Piso
Térreo: suíte c/closet; 2 dormitórios, bwc, díspensa,

garagem p/2 carros, campo de futebol com iluminação.
Piso Intermediário: hall de entrada, escritório, jardim

de inverno com fonte. Piso Superior: cozinha c/
churrasqueira; sala de TV, sala de jantar, lavabo,
área de festas c/ churrasqueira, área de serviço

R$430.000 00

Ref. 2339 Belle Vie Residence, no Centro c/ com
3 suítes (1 master com closet e sacada, Z demi
suítes), Ampla sala de jantar e estar com.sacada e

churrasqueira, cozinha, área de serviço com estendal,
lavabo, garagem. A Partir- de R$350.000,00 .

,

I

'1
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Nova Brasília

\
,

.

L � 1001 - Casa'- CiemieWiéz - õÍlÍ 23 Sü�es,
.

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 Brasilia - Com suíte, 03 quartos,
sala, cozinha, 05 bwc

.

s, dep. de empregada, 'salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alarme
- R$5.500,OO .

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 � Oom 03 quartos,
02 bwc's, sala, cozinha, área de serviço, 01 vaga de
garagem. Cond. Aprox. 100.00 R$700,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox. R$130,00
R$850,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 Quartos,
sala, cozinha, área de serviço, garagem,R$61 0,00 Não
tem condominio.
L'2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 s�íte, 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada, bwc,
garagem. R$850,00. Cond. Aprox. R$80,00
L 2068 - Apartamento - Centro - 02 Quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, garagem - R$470,00 +
Cond.Aprox. R$90,00. .

'

L -2071- Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, dependência de empega
da, sacada com churrasqueira, garagem - R$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,OO - Cond. Aprox. R$160,00
L -2073 - Apartamento - Com 03 quartos, sala;cozinha,
bwc, sacada com (;hurrasqueira, garagem - R$1.250;00 .

+ C.ond. Aprox. R$160,00
L -2074 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02 Quar
tos, sala, cozinha, bwc, sacada e garagem - R$500,00
Cond. Aprox. R$60,00

.

L -2076 -'Apartamento - Czemiewisk - Com 01 quarto;
sala, cozinha, bwc, garagem - R$500,00
L2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 suíte + 2
Quartos, sala, cozinh�, bwc e 1 vaga de.garagem -

R$900,OO. .

.

L-2080 - Cobertura - Com 01 suíte máster, 01 suíte, 02
Quartos, dependência 'de empregada,�3 bwc, área de
festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 03 vagas
de garagem.R$2.200,OO Cond. Aprox. R$150,00
L-2081 - Apartamento - Centro -COm 02 Quartos, sala,
'cozinha, bwc, sacada tom churrasqueira,Ot vaga de
garagem.R$680,00. Cond. Aprox. R$90,OO
Cond.aprox.R$100,00.
L3001 - Sala Comercial - Centro: Sala comercial com
aproximadamente 40 mZ com bwc. �$500,OO .

l3007 - Sala Comercial - Centro - Area 6t 3m2 tem 09
vagas de garagem. '. . ,

L3011 - SalaComerciai,':'Centro - Com 41m2 com
bwc. R$500,OO . ,;'

L3016 - Sala Comerciat- Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$670,OO .:
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com
Bwc, R$670,00

'

'L301l'1- Sala Comercial _; Centro - Com 32m2 com
Bwc. R$80Q,00..

.

L3020 - Sala Comercial - João Pessoa - Com 210m2,
estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial - Centro - Com 50m2•
R$460,00 _

L3022 - Sala Comercial - Centro - Com 100m2, 02
bwc. R$3.200,00
L3024 - Sala Comerciai - Vila Lalau - Com 120M2"
R$2.000,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2,
apartir de R$250,00 "

,

L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula - Com 54m� 1
bwc, estacionamento. R$1.400,00

.

L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38m2 '

R$440,00 .

"

L3031 - Casa Cómefcíal - Centril -Corn 11 salas, 3
bwc's, área de festa com churrasqueira, estacionamen-
to privativo, 230m2 R$2.900,00 .

.

. L3032 - Sala Comercial :- Centro - Com dois andares
área total construída 370m2, estacionamento amplo e

privativo 10 piso .com dois banheiros e uma área para
cozinha, 20 piso com um banheiro. R$4.500,00
L -3034 - Sala comercial - Centro - Com 50 m2 -

R$450,00.
L -3036 - Sala comercial - Centro - R$550,00
L - 3038 - Sala Comercial - Com 110m2, R$3,000,00 -

FICA PRONTA EM OUTUBRO
L - 3040 - Sala 'Comercial- Com 45m2 - Centro -

R$540,00
L4003 - Galpão - Barra Rio Molha - Com 520m2 - com

recepção, escritório) 04 bwc, pátio bem grande 2500m,
murado. R$4.500,00
L4004 - Galpão - Nova Brasília - Com 300m2, -amplo
estacionamento, R$2,200,00
L4006 -Galpão -Imígrantes - Galpão de 500m2 e

privativo 90m2. R$3.600,00
.

.

L 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com aproximadamente
1.600m3, R$6.660,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpôes (3500m2
área construída)Medindo 4,500 m3 área total,
L - 4009 Galpão - Guaramirim- Com 1 ,125 m2 - preço
sob consutta

\ .�
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EM
UMI IOI.Opelo

-AtBERTO G. MARQUARDT 47 3376.1804
47 9904.2076

I Corretor de Imóveis
CRECI12152

DlII••III••••••RlefI1i851_18arra;dõ;RI�cim,rllIlIlIlIlIlIlI•••II••II=
Cerro - Casa de Alvenaria
C/153m2 - 3 qtos, bwc

social, sala estar / jantar,
cozinha, garaQem +

Edícula com area de
serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com
churrasqueira - Terreno

c/334m2,

. ) Valor: CONSULTE-NOS!

".'i},,., -�. 'r",IIf'-

,,� �""'"A_

��� .,_

• rM'. -.'''-:. �

- ,\ ,_" ., ,"r" ,\\�\ �'

, ,

, ','

j J j.
'�,

, '".", "" ,'" ,-,

I' Ref 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial C/ 55.()()()m2 - Frente para
aRodovia EstadualWoIfgangWeege
(Entre a estofados Bel Ar! e a Nanem
MaIlas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Alvenaria C/150m2 - 3 qtos, close!,
2 bwc social, sala estar / jantar,

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

Terreno C/448m2 - R$ 183.000,00

INFORMAÇÕES ----.---o----'c:---'-'-----------"--'" ,�.
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SULBRASIL
[IH:itNHAR!A

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro
Início do Calçadão, próximo à Caixa.

Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.com.br

"
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iAmorada
IL b -IllMOBILIARIA rasl

(47) 3372-0555
PlANTA0

Inv 9156�1100 'ICJDERSON 9156..6671

REF· 524 .JARAGU ESQUERDO
,

• 01 SUíTE CjCLOSET, 02 DORM.
R$430.000;OO, I

REF· 420· AMIZADE·'CASA ALV· 01
'SUfTE, 02 DORM. R$290.000,00

REF";' 1-:1'2 - B;AIRR'O BEIRA RIO .. CASAS
'1-: _,(.t, ,. ,�'''''' " ' 1- I

DE ALVENARIA:GEMINADAS ,- 02 DORM,
SALA, COZ� �VANDERIA, BWC. POR

R$110.000,00

REF- 406 - ED. MONT BLANC
APARTAMENTO DE FRENTE COM 01 SUíTE,
02 ,DORM, LAVABO, 02 GARAGENS. POR

R$420.000,00.
INCORPORAÇÃO - R.9-18.442.

REF- 448- BAEPENDI· SOBRADO DE
ALV· 01 SUíTE C/CL()SET, 02 DORM.

R$490.000,00

REF -686-

.' APARTAMENTOS

'NOVOS RUA

PAVIMENTADA.

R$110�OOO,OO
,\

,

, "

APARTAMENTO
, ,.

'Ref- �27 - Baependi- Rua
Bernardo Dorbusch- Casa
Comercial- Com 0.2 Dorm, Sala,
.Coz. R$1.8DD,DD

.

Ret- lDl·Centro- Ed. Ruth Braun
Sala Comercial Com 54 M2.
R$990,Do.

REF-'049. CENTRO- RUA MAL.
DEODORO DA FONSECA· PRÉDIO
HC - SALA COMERCIAL COM
100M2. R$1.800,OO

GALPÃO
, Ret- Guararnlrtm- Galpão Com
Mezanino Cf, 35DM2. R$3.2Do.,DD

'Ret- 180.· Vieiras- Galpão Com
, 82o.,12M2 ass.aoo.oo
Ret- 183- Br 480.; Galpão C/
1.125M2.RflF"-182:;-APAWAMENfO SA'N,

TROPEz.:'OE R$88,OiOO ROR?
R$.140jOm,

i Ret- 023: Vila Nova Ed. Jaqueline
"

• Apto C/D2 Dorm. R$65o.,DD
d

Ret· 135- Amizade - 4 IIhas
Apto C/Dl Suíte+ 2 Dorrn.
asr.ioo.oo
CASA,
REFe6a- CENTRO- CASA ALV
ot DORM, SALA, COl, BWC.

'

R$38o.,DD.

TERRENO
Ret- 145- Jaragaá Esquerdo
Terreno De Esquina C/ 80.0. M2.
850.,0.0.
Ref- 182- Centro- Terreno C/
5Do.M2. R$9DD,Oo.,

� Ret- 0.23 - Vila Nova- Ed.
.o: Jaqueline - Apto C/ 0.3 Dorm.
,R$75D,DD

.

! "

� Ref- ;1..37- Vila Nova Res. liinbros
�' - Apto C/Dl Suíte+ 0.2 Dorm..

.

v R$1.1DD,Do.

SALA COMERCIAL

Ref- 181- Centro- Sala Comercial
Com 10.0. M2.R$1.5DD,DD
Ref- isouna Da Figueira-
Sala Comercial- C/ 180. M2.
R$3.5DD,OD

..
'_"

"

1
1
..

I
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I
j
!
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Ref. 1123 - Bairro Rou - Coso alvenaria - contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, bwc social, solo estar, cozinho, lavanderia, tubulaçÕo
poro águo quente. Área terreno: 420,OOm2. Área aproximado do

coso: 106,OOm2 - valar:.21S.I)j!O,OO -,
'; .

Ref:� - ApIo no IIojnoÁguo Verde, Res.Nostromm, 2
Donn_,BWC, Cozinho,Areo de Senito,Sdo EsIar/JonIor, Socodà

'

mm CiKmsqueiro,l Vogo de gorugéni.Jm privoIiaJ 69,33m2. Preto
RSl38.900,oo. (sem enIrodo) IIlOlIJlOrII(ÕO sob lllOIrKuIo n.o 30.476

Ref. 1099 - Bairro Amizade - Caso alvenaria - contendo: 1 Suíte,2
Dormitórios, Sola estarl jantor, bwc 50001, cozinho com balçõo e pia, área
de serviço,churrasqueira e garagem. Área da COSO: 110,DOm! Área Terreno:

31B,SOm!. Valor: RS 279.000,00.
"

FIM DE $ElIANA, 27 E ·28 DE AGOSTO DE 2011 I IMÓV IS I 31

122
"\�

.

...... D Ickert 161 ..SaIa 05 .. cattro
Esluina com a Rua ariRa ftutuoso

d, CEP89251-460 .. Jaraguá do Sul-SC

wJ,anaimoveis ..comllbr
�varra@ iva nai moveis. com. br

,Õ' " '"

Ref. 2110 -ApIo no Centro - �.ltolio - Contendo: suke
(OIJI doset, 02 demi-sukes, Iovobo, estor{jantor, sacada mm

murrosqueira,tubulCJSÕO para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubul� para split. Prédio mm 02 elevodores. Areo
pivativo:121,OOm2mois 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: o

consukar. inmrporoção sob motricula n.o 26-.047

• Raf. 2105 - BoinoAmizade - Res. Quebec - AportamenIosmm 02
dormitórios, bwc soáoI, solo estarmm samda e drurrosqueira,mzinho,

área�, garagem. Piso IominOdo nos dorm., mosso rorrido e
.rodo leio em 1J8S!O. Aparlornenlps rorifárea privaJivu de 70,05m2 a

74,02m2.11KOIJIOIIIÇÓO� Íl\�a n.o�!!JJ7. Vqlor: RS 13S.400;@.

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dono Verginiuom,'
1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinho, solo estor/

jantar, socado com churrasqueira, Árep de serviço, 1

Vogo Garagem. Valor R$190.000,OO. Areo privativa:
88,00m2. Incorporação sob matrícula n.o 64.049

-

Rel.l070 - Bairro Chico de Paulo - Coso alvenaria - contendo: 3 Dorrn�órios, 2 bwc, Cozinho, Solo jantar, Área de

5erviço,Área de lestas,Garogem poro 2 corras: Área coso:,100,DOm! - Área terreno: aSO,oOm2 - Valor: RS 210.ooo,DO.
�.'!;.;:-

ReI. 1122 - Bairro São lJJ� - Sobrado- 01 vogo garagem, 02 salas, 03 dormitórios, bwc social, solo estar, cozinho com

móve�, lovonderia, despensa, área festas com churrasqueira. Área do casa: 242,00m2 - área do terreno: 3SO,00m2. Valor:
RS210.Im,OO

.

illt!EJ]]]Jum�üIITI
Matrícula de Incorporação 62;167

�
i''.

•
.>

3 DOR�ITORI()S, sendo 01
suíte; oi.swc e um lavabo-

102,91m2 de área interna.

.,,,

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

ClJ,
--

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura para"

.

_.} .

instalação de
._

arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet

.

e portões-eletrõnlcos:
• Sala de estar-jantar e
cozinha tntegradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

!;N.G.fNHAm.�...f .. A.R.9.!JJJ.fTYRA .

Eng", Wjlson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto Çº�Iãrº._;".:v�.N.PA
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

gI\.1f.HJ:g�.º.lTh�.g.!'nº.�J�çº,RP9.f{�ÇAQ
Solon Carlos Schrauth

(

(
I

/

(
I
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Ref.463.1 -

Apartamento no
Centro com I
Suíte + I quarto,
sala de estar,
saia de jantar,
cozinha, bwc,

área de servíço,
sacada com
churrasqueira
e garagem.

. R$230.000,OO.
Ref. 506. f - Apartamento no Baependi
com I Suite + 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,OO.

Ref. 537.1 -

Apartamento
naVila lalau
com I suíte
+ r quarto,
sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, 1 vaga
de garagem.

R$160.000,OO.

Casa com r
Suite Master
+ I Suite +

2 quartos,
escritório, 2
safas, copa.
cozinha,
lavanderia,.

área de fe.stas
e garagem

para 4 carros.

R$620.000.00.

544.1 -

Apartamento
no Baependi
com 1 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. '558.1 - Apartamento'no Baependi
com 1 Suíte Master' + 3 quartos, Sala' de
Jantar, Sala de Estar e TV, Cozinha, área
de serviço, 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.

-

}

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br
'. le

!" -- - •. -

I
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LOTES

Bairro João Pessoa
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
" ML,mãe 54.965. ,,- ..

"

1·�,,?rA partir-�:de" R$ 85:000,00

Bairro Três Rios do Sul - lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123
·A partir de R$ 80.000,00

.. Bairro Rio da Luz - lotes com aprox. 350m2,, �

Reg. Imóveis MI9.205.
A partir de R$ 55.000,00

Balrre Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497 .

A partir de R$ 80.000,00

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis M150.966

A partir de R$ 120.000,00 .

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783. .

.

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS! .

Área de 5.665m2 (50m
� x 113,50m), R. Roberto

:E Seidei. Contend? cafoa
UI de alvenaria. Aret,l

a
.

comercial, excelente
localização.

=- Corupá/SC.,'

:- Possibilidade de v�nda ����.

também em duas
a partes distintas.

Casa 2 quartos, sala, coz.lavand., bwe
garagempi 2 carros. Terreno 300m2• R.
XVdeNovembro· Centro.Corupá/SC.50% em dinheiro.

15 mil pés de

banana, 90% desmatada. Estr. Pedra O'

Amolar- Corupá. R$120.000,OO.

I I, "

Casa. 2 quartos, i' suíte, l' bw, cozinha, .Càsa 10:1m'; 1 suíte + 3 quartos. demais
" sala, área serv., gatrágem e varanda ..

"

dependo e garagem. Terreno 625m2, R. -

. Terreno 1.164m2� AnoBom, Corupá/SC. ", Ano Bom, Corupá/SC. R$ 130.000,00.
�'"' .... """."

I
". _.

I

Terreno 306,20m2 c! casa, R. Duque Terreno 10.0bOm2, BR-280. Jaraguá
de Caxias. Centro - Corupá!SC. do Sul! SC. R$ 66.000,00.

I •
"

Terren� c!316,89m�, Loteamento
Pradi I - Jguá do Sul! SC.

Ref. 1980· T�rreno no bairro.Batra do Rio cer
(oi.com d3'lótes sendo $50,eOm2 cade, 200m

da Malwee. R$125.000,OO Por �ote.

/

..

(

I
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Cód. 2020 João Pessoa ,_ Edit.
.

- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos,
sala! copa, cozinha. lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

'ara em R$125 mil

.

Cód 4005 Río Cerro II ;

22000m2, casa c\200m2 semi"
mobiliada, rancho, lagoa,

árvores frut. etc.

R$ 230 mil

o . c or r - ( roxo

Marisol) Vila Sossego - Casa
madeira, 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, garagem, _ terreno

20 x 31= 620,OOm2 - R$ 89mil
'

. �
,
j

I
f cód.1048_Centro - Rua: Procópio

Gomes, Casa de esquina _ com 4
.

1 quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,

� lavanderia e garagem . terrreno 530

I m2, Valor do imóyel R$ 850 mil

Cód.2019 - Schoreder _ Edil.

Grieípel. Apartamento 2 quartos,
'Sala! copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem .>:

,i��P R$130 mil
".

CM 2�H - Centro - �âr)ament(') 3
quartos. salal copã1·cozinhll.•
lavanderia, bwc, chu!rallqueififi,;;

sacada garagem"',l-.:Valor ::
.

R$165 Iftil ,.

:fJ!�\� !.f..�J.

. Cód.2018Três Ríoseo Sur .:

Apartamento 2 quartos, salaJ

copa, cozinha, lavanderia. bwc,
churrasqueira sacada garagem _

R$125 mil elescr...
�'>- - �-�'< .,

1

l�

I
.

'00" . ,"_r "., 30:"7
J Cód.1105. Vila'{enzi _ Casar' �,- ,

49· Nova Brasília - 2' 1046
,>,

SFS/ltagpaÇli
. .

600m2,:"

ti' mista. 1_.b�ç,,4 quartos, sà'(�: , .:$. ';
hidr)+3 qtos, 2 bwc, cop�; 11:: ��;��Va(2casaS) ��:�2

-

!
cozinha; despensa, lavan(i ria'; W!.!� IV. s estar, churrasq,aq s?là.�, 1066 Praia Barrado Sul ; aprox.90m'

Ivaranda, garagem.;churrasq .: ;..,.�garagefQ 4 carros.v. 700 mll� 1075 Chicode Paulo ' 120m'

jardim - RS 185 mil"
., . �, �

. Apartamentos :r.t '."

PROJETOS E CONSTRUÇ ES
2002 SFS/Ubatuba 1 quadradomar .70rrr!Suíte+2q
2017 Amizade Cond. 3 quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joãoPessoa Próix. PostoMime 2 quartos
experiência no mercado de construçães."Deixe Iodas as preocupações e os Terrenos Área

\ Ir.

'i
desgastes estressantes e emocionais de uma construção poF nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach) 3.000ln'ti·

enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves.' 3051
.

GuaramirimBR280 2.450 ln' 3 aluguéis
FINANCIAMOS PELO SISTEMA . ,

.

3054 João Pessoa .918.90m'

tª.f..Hl,mJ.!'.!b.!LÇA.M.m.!llbítV.!P.A! 1'· " ���aras SFS1Ribeira 172.000111' 250mil' j
. ..p

..

E'stnu 4005 Rio Cerro li
.

22,000rrr '220.niil
4006 MaSsJRíbGustavo201.0001n' 180mil

O�HA 4007 SãoBonrtácio·· 242.0001n' *(ProM.Palhoça) 150mil'

______________'-_"_'"_"'_"�_:'_·_'_··.....�u��!I.�.�e�t':?��.��.� .. ,3�u!�C)$.:.�'!l�em�::�rm�rio _ .�$7�,�, �'W

. ,

"V··�-�!
_ ..

__'Wi!il;��"

. �'jf�rt,h;.!;"�:,, .

'" � .. -, r ...",�\�, • �,I{,-

115mlli
125mil .

125.mil . f

650inil
500mil
180mil

)' , .. -

\ .

___ -lo \. _.
•

-_ ..

_--------_------:_--_--------------------
---- .�-------_._--_)_-----��.�------_.__ ... _-_--� . ...,._..-_._-_.�

/
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Apto suite + 2 quartos, sacada cf churrasq.,
garagem. Vila Nova. R$ 850,OO.:I--conél .

. , .'
�.

Apto 1 suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, .

sacada com churrasqueira e garagem. Ficam os móveis da cozinha e banheiro.
Sol da manhã.

Acabamento em massa corrida, piso laminado e porcelanato, gesso.

Agende sua visita ao imóvel!

.:., J�$.1�Q!OOQtOO. EscritY!�,ºC)l.fi..,�npiável..

LOCAÇÃO

Aptõ:suile + 2 quartos. sacada cI churrasq.,
garagem:·Baependi. Rl8�Ó.ÓO + cone.

,

Apto suite + 1 quarto, demais dependências,
cozinha e banheiro mobiliados,

sacada çorn churrasqueira, garagem.
I Vila Nova. R$ 900,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suite + 2 quartos,
sacada cf churrasqueira, garagem.
Cozinha e banheiro mobiliados.

Vila Nova. R$1.000,OO + condomínio.

Galpão com 180m2, escritório e banheiro
+ casa 2 quartos.

Loteamento Divinópolis - Ilha da Figueira.

l'M - Res. Clarice Koch; suíte, + 1 quarto, cozinha

�,� rnob., sacada cf churrasqueira, 1 garagem.

t�j CENTRO - valor R$ 800,00 + R$160,00 cond.

1 . Res. Saint German; suite, + 1 quarto, sacada c

,�l churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

'tl valorR$ 890,00 + cond.

l- Res. Saint German- cf 2 quartos, 1 garagem.
j Bairro Vila Lal,au - valor R$700,OO + R$60,00 !�
I· �

, :j cond. ' . " r:�
,

.

-,� '.� . ti
- Ed. T�reziJ1b'à· c/2 quartos, sacada, 1 garag�m. i�
Bairro vii� tá(àu - valor RS650;oO'lncluso gás e I�

_... .-"', .' !�,�

água. .

",'

"!�
- Res. Waldemiro Bartel- cl suíte + 2 quartos, i!
sacada cl churrasqueira, 1 garagem. Bairro iI
Baependí - valor R$750,00 + R$60,OO cond. !!
- Res. Amaryllis- c/3 quartos, 1 garagem. Bairro I
Vila Nova-valorR$850,00 + R$150,OOcond. ii

kl'• Ed. Platanus- cl 2 quartos, cozinha mob., 1
"

garagem. Centro - valor R$650,OO + R$1'OO,OO I�cond. i)�

• Ed. Pedra' Rtibl- CI 2 quartos, sacada c II
churrasqueira, 1 garagem. Centro - valor ilt
R$700,OO + R$80,OO cond.

'

II
;:�

• Res. Ulium· cl1 quarto, 1 garagem. Bairro Vila I�
lalau - valor R$480,QO + R$50,OO cond. i;i
- Casa Comercial - Rua João Picolli Centro -I�
valorR$3.000,OO i;;'

,,1- Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila !� <:
1 Lalau-valorR$800,O�+ R$60,OOcond. i'"
�

.

!'
!

.'

� .

(

(

S
)
I

I
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,

:Plan'Cio: Marc;o 8,826.5263 .. Gec'Yune' 8827 •.23963376·5050
R. Feliciano Bortolini; 1161 • Barra do Rio Cerro

Locação • contato@imobiliariareal.net

1MB 41 Apto ,;. Rio Molha - 2 quartos, sala, copa,
cozinha (mobiliada), banhet'ro, sacada com

churrasqueira, garagem, área útil dá 61,75m2•
R$160.000,00 (Financiável).

Ifv1B 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 (entregapara maio de 2013).

� • -\.

�

'. �.

-

I

IMB102« ·Apto,ná·Planta - Rió Molha, a partir de .

'. ',68,00m2,'úti;l, CÓri1.2 dormitórios sacada com
'. churrasqueira, R$115.,OOO,00.

1MB 104 Apto ":,Czernie\'{icz • suíte, mais,2 quartos,
\

sacada com churrasqueira, demais dependências,
área útil de 110;00m2• R$175.000,00

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

IMe 110 Casa Jaraguá 99 - 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem, lavanderia área de 90,OOm2 R$

.
. _ 120.000,00

I

1MB 48 -- Flet - Duplex - suíte com banheira, cozinha,
garagem, lavabo, sala, R$ 130.000,00

'-

, <

f

ww .schellercorretcrdei
.,_' ". 'Barra do' Rlo Cerro -

Residentia'I'FLÓRIDA
Apto 202 - ,2°pavimento,

. medindo 59,34 m2 2
quartos, sala, cozinha;
Iavanderta, sacada com

I'

. �
. churrasqueira.

'

R$160.000,OO' Matrícula
62.898

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, cozínha, lavanderia,

, ,garagem; éhurrasqueira, muro e cerca de alumínio,

fiLA RAU - RESIDENCIAL ATlANTIS - apto 201 Com
iuíte + dois dormitórios, sala estar/anta; cozinha,
avanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
! 1 vaga de garagem. RS 165.000,00. matrícula 61.990,

. .

í
.A NOVA·
sid.encial Grand
e • Prédio com
vador • Apto nO
3 - Sala

arííantar, cozinha,
anderia, suíte + 2 .

mos, banheiro
�ial. sacada com

masqueira, 1

Ja de garagem.
.

to, com laminado
1 madeira.

'ceíato e

laixado em gesso:
255.000,00.

.

Irega em

'erelro 2011
Itricula 60.740

,
...........................................

1

NOVA BRASíu ;

.� "RESIDENCIA
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte +,02
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de
'

.

garagem.
R$180.000,OO.
matrícula
66.030

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de Jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia, Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos, Metragem da casa: i 93.00m2 Metragem do terreno:
<lOS ,50m2 - R$450.000,OO.

'. Loteamento Dona Marta -

R$60.000 - NEREU RAMOS

TERRENOS
. ! i: t�" :�

,

• Atrás da Igreja São Judas
,.

Tadeu. R$11 0.000,00 - ÁGUA
VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE
LYON. R$95.000,00 - AMIZADE

"

- ----- - ---,----�.,- - _' -----
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Terrenos
• ReI 258 Ponta Comprida/ GuaranWim Terren

arrozeira 2O.000fn2 R$160.000,OO
• Ref: 199 Guamiranga/Guar Terreno

189.780,()()n2 contendo arroizeira, terras produ!
Terreno escribndo, R$8OO.000,OO

• Ref 230 AmiladeI Guaramirim Teneno com áre
4888,00nJ2 R$65.000,OO

• Ref 214 : Avaí/Guaran1rim • Terreno na Rua prD
Local i' privilegiado e óIino para comen:iIJ
residência R$120.000,OO

• RefZ12 Centro/Guararnirin loIe 345m2R$58.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I .•

Uma nova etapa
umanovaeon

Entrega para Março/20:l.3
• Apartamentos com 58m2 e 62m2

• 2 Quartos

• BWÇ Sqcial. -;

• Cozinha e Sala de estar
conjugada

• Área de Serviço

.'i �:. :$a.cada com
'.:' churrasqueíra

• Área de Festas

• Estacionamento
coberto

Vendas e incorporações:
47 3370-2507 e 9199-0770
m iotetto@miotetto.com.br
www.miotetto.com.br

,

r
(

�
>
I
)

. . 5
<

{.,

I."
(
)

:.r
•

-:

Rua' Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul - SC

-

LOCAÇAO
.� .."

00382.002 :Apartaméntô CI.Ol &uíte + 0,2 Quartos, .(tem
Elevador) Ed,. J�ragua - Apto 4� Rua; Presidente Epitacio

_ Pessoa.rtt Bairro: Centro Valor; R$ 720,OO+-üohd, :t<p<a De ' ':

Uxo Lixo Neg',
," ,:'

_. ,"
o t

00274,003 - Apartamento Cf 02 Quartos, Rua: João
Planíncheck, 1360 _ Apta 03 Baírro: Nova Brasília Valor: R$
650,00

"

'

"'00021,002 _ Apartamento Cf 02 Quartos, Rua: Alberto Klitzke,
.

-'2'1'5 Bairró: Rau Valor: R$ 660,0.0 + Cond,
.:

�

::"'
�

... :.
• ,i:{; �.: ".-':�-}�".>-:' ,�.-....

,.' .. ", �
... �� ""

90139,003 =- Apartamenfo C!'02 Quartós, Rua: Eugenio Bêrtoldí,
.

·-129·''''-Apto.Q3 Bairro: Vila Rau Valor: R$ 550,00 + Tx Lixo
•._,! ...

� '_
.'. � :>' r: ".

'

.

00190.011 - Apartamento Cf 03 Quartos, Rua: Eleonora' -

SatlerPradi, 125 Bairro:'Jaraguá_Êsquerdo Valor: R$ 6�5,00 Neg,
+ Cond,

•
-

"

·c·

00463.001 - Casa De Al,venaria pl-p2 Suítes + 02 Quartos,
Sala, Copa, Cozinha, Banheiro. Lavabo, Lavanderia, üespensa,
,Salão De Festas, Piscina, Garagem PI 02 Carros. Rua: María
Antonía Da Sílva Mascarenhas, 222 Bairro: Ilha Da Figueira
Valor: R$1.800.00 '

t,í I

00107,018'- Casa De Alvenaria C/ 03 Quartos, Rua: Oscar
Schnelder, Sino _ Servidão Ri 103 - 10° À Direita Bairro: Jaraguá
99 Valor: RS 700,00 (RS 660,00)

,

00192.051 - Sala Comercial- 5m2 CI Bwc Centro Comercial
Harnack - Sala 04 Rua: Marechal Floriano Peixoto, 59 Bairro:'
Centro Valór: R$ 500,00 (RS 450,00)

.

00233.002 _ Sala Comercíal- 32m2 C/ Bwc Rua: Marechal
Deodoro Oa Fonseca, 1594 Bairro: Centro Vaiar: RS 670,00 +
Iptu
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Comercialização:

-
LEIER

IMÓVEIS

comercializaçãO:

...
LEIER

IMÓVEIS

.'
,

< iii
LEIER

IMóveIS

.'

LEIER
IMÓVEIS
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Veja mais ofertas desta
imobiliária nas páginas 4, 5 e 8.

Ü
lJ.J
a:
ü

Empreendimentos Imobiliários
o Residencial. o Apartamento

8rinquedoteca

Playground
Piscina

Espaço fitness

Acessibilidade para ideses e cadeirantes

Coleta de água da chuva

Z quartas
safa de estar e jantaI'
Cozinha

Sacada com dtucrasqueira
S'wtsadaE

Três tones com 7 pavimentos
Elevadores

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
Portão e porteiro eletrônico
(entrai de gás
Salão de festas mobiliado e decorada Sensores de-presença Vaga de estacionamento

-

\ .

-,
I

L!)
m
,....._
N ..,

....,

M Ül"-
co W
�

zs o:::
LU Üa:
(..)

Berta
. """.

f rn O V e s

Empreendimentos Imobiliários IMOBILIÁRIA

MENEGOTT·

....

co:.
.,....

cc

(3
LU
a:
(,,)

IMOBILIÁRIA

.

www.parclmove s.com.br

'.
, ,
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CRECI 53:30
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RENATO ...IR

PIAZERA
CORRETOR ,DE _
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Ref. 2005 **LANCAMENTO** RESIDENCIAL SANTA
RITA Local tranquifo'e com ampla vista da cidade. 04

Tipos de apartamentos (02 auartos ou suíte + quartos) .

04 Apartamento por andar - Com duas sacadas (uma·
com Churrasqueira) ENTREGA PARA MAIO/2013 Valor

.

R$129.000,OO

Edifício Magnólia - Ref. 2005 - Apartamento
com 70,09m2, 02 dormitórios sendo 01 suite,
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

.
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IMOBILIÁRIA

MENEGOlTl

IV\CJBI LIÁR

ENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegoHi.com.br

A

I www.p8rcirnoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

I I

Casas:

Bairro :Vila Lenzi -Rua
Jaime GadoHi,sfn -04 qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$550,00

Bairro:Tifa Martins -Rua
Afonso Nagel, n 63 --01
suíte, 02qtos, si, coz, bwc,
lave gar R$1.200,00

Bairro:Três Rios Norte -Rua
Rod. Municipal, n° 282 -

02 qtos, si, coz, bwc, lav.
R$380,00

Bairro: Centro -Rua Ma
rina Frutuoso, n° 447 - 02
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$700,00

Bairro:Àgua Verde -Rua
Therezita MenegoHi Rocha,
n 393 -01 suíte, 02qtos,
si, coz, bwc, lav e gar
R$1.280,00

Bairro:Água Verde-Rua
Maria Umbelina da Silva,
n° 422-01 suíte, 02qtos, si,
coz, bwc, lav,piscina e gar
R$900,00

Bairro:Água Verde-Rua
Wally Emilia Mohr, n° 301-
02qtos, si, coz, bwc, lave
gar R$650,00.

Bairro:llha da Figueira- Rua
Antonio Pedri, n° 14- 03
qtos, si, coz, bwc, lave gar
.R$700,00

Bairro:São Luis -Rua Fran
cisco Hrusk�a, n 1092 -02
qtos, si, coz, bwc, lave gar
.R$600,00

Bairro:Jguá Esquerdo-Rua
Jones Chiodini, n 302 -01
suite,01 qto, si, coz, bwc,
lav e gar .R$1.300,00 Mo
biliada

Bairro Firense 11- Rua
Chapecó -Lot 109 -01
suite,02 qtos, si, coz, bwc,
lave gar .R$700,00.

Apartamentos:
Bairro:Centro -Gov. Jorge
Lacerda, n° 310 - 01 suite,
01 qto, si, coz, bwc, lav,
sacada cf churrasqueira
gar. R$700,00 -Edif. Sta.
Luzia

Bairro Centro - R. Proc.
Gomes de Oliveira, n° 717
- 01 suite, 02 qtos, si, coz,
bwc, lav, sacada cf chur
rasqueira gar. R$900,00
Edif. Ana Paola

Bairro:Centro-R.Epitacio
Pessoa, n° 111 -02 qtos,
si, coz, bwc, lav. R$500,00
Edif. Jaraguá .

Bairro Czerniewicz -R.
Francisco Todt, n° 960 - 01
qto, si, coz, bwc, lav e gar.
R$500,00 Edif. Guilherme

Bairro Vila Lenzi, Rua Ma
ria Umbelina da Silva, n°
500 -1 qto, si, coz, bwc, lav.
R$330,00

Bairro Tifa Martins -Rua
766, Adelaide toftol -101.
Corupa -2qtos, si, coz, bwc,
lave gar.R$380,00
Bairro:São Luis -R. Jose
Narloch, n° 1606 -01 qto,
si, coz, bwc, lav, sac e gar.
R$400,00

Bairro:llha da Figueira -Rua
Servidão Rosa machado,n°
110- 01 qto, si, coz, bwc,
lav.R$445,00

Bairro:llha da Figueira -Rua
Servidão Rosa machado,n°

110- 01 qto, si, coz, bwc,
lav.R$556,00

Bairro:llha da Figueira -Rua
Maria A. das Mascarenhas,
n 110 -01 suíte, 1 qto, si,
coz, bwc, lav ,02garagens
e saco cf churrasqueira.
R$720,00 Edif. Maria Alice

Bairro:llha da Figueira-Rua
Guilherme Behling, n 60 -01
suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav e gar.R$1.050,00 Mo
biliado - Edif. Claude Monet

Bairro:Barra do Rio Cerro
- Rua Plácido Satler,n° 87
-03qtos, si, coz, bwc, lav e

gar.R$680,00 fdif. Cezane

Bairro:Barra do Rio Cerro
Rua 1145, n° 60 -01 suite,
01qto, si, coz, bwc, lav,
sacada cf churrasqueira
e gar.R$615,00 Edif. Ver
sailles

Bairro Água Verde -R.Jorge
Buhr, n0336 -02qtos, si, coz,
bwc, lâv e gar.R$490,00

Bairro:Água Verde-Rua
João Wiest Junior, n01997-
02qtos, si, coz, bwc, lav e

gar.R$600,00
Bairro Jguá 99- R. Oscar
Schneider, n° 301 -02qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$550,00

Bairro Nova Brasília -R.
Jose Emmendoerfer, n° 851
-02qtos, si, coz, bwc, lav
e gar.R$640,OO -Edif. San
Rafael

Bairro:Vila Nova -Rua
Jose Krause, n° 221 -01
suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav,sacada cf churrasqueira
e gar.R$900,00 Edif. Barce
lona

Bairro:Vila Nova -Rua Pe
dro Gonzaga, n° 178 -01
suite, 01 qto, si, coz, bwc,
lav, churrasqueira e gar.
R$700,00 Resid. Premier

Bairro Vila Nova Rua Guil
herme C. Walkenhagen,
n° 624-01 suite, 02qtos,
si, coz, bwc, lav,sacada
cf churrasqueira e gar.
R$700,00 Edif. Morada do
Sol

Kitinete

Bairro -São Luis -Rua fran
cisco hruschka, lote 148 -

são luiz - 01 qto e coz junto,
bwc. R$250,00

Bairro -Estrada Nova -Rua
Jose Picai i, 510 -01 qto e

coz junto, bwc. R$250,00

Bairro - Vila Rau - Rua Car
los Zenke,n° 224 - 01 qto,
coz e bwc. - R$300,00

Terreno:

Rua José Theodoro ribeiro -

Ilha da figueira - 30x60 m2

R$1.000,90
Sala Comercial 18 Centro -

Rua Guilherme Dancker,n°
161 - 34 m2 - R$440,00

Sala Comercial Água Verde
-Rua Wally Emilia Mohr,n°
60 -36m2 -R$650,00

Sala Comercial -Av.Mar.
Deodoro da Fonseca, n°
1594 - 32 m2 - R$670,00

Galpão: Massaranduba -

Rua Luis Kreis, n° 116 -Cen
tro - 600m2- R$2.200,00

6.245- Água
Verde- Residencial
Nostra- Com 2

Dormitórios, Sala
De Estar/Jantar,
Sacada Com
Churrasqueira;

Banheiro, Area De
�erviço, Cozinha

E Uma Vaga
De Garagem.
R$140.000,OO

6.066-lIha
Da Figueira

Tássia
Fernanda

Com 01 Suíte
+ OtQuarto,
Sala, Coz,

Bwc, lavando
E Garagem.
R$153.000,00

6.248- Chico
De Paula
Residencial
Felicitá. Com

1 Suíte,1
Dormitório,
Cozinha,
Sala Estar/
Jantar, Área
De Serviço,
Sacada Com
Churrasqueira,
Bwc, Vaga

De Garagem.
R$160.000,00

6.233- Barra
Apartamento

Com2
Dormitórios,
Copa/Cozinha,

Sala Tv,
Sacada Com
Churrasqueira,

Area De
Serviço, Bwc,
Garagem.

R$165.566,00

6.1 08- Centro
Apartamento
Com 1 Suíte,
2 Dormitórios,
Bwc, Sala

De Tv, Copa/
Cozinha, Area
De Serviço,
Sacada E
Garagem·
Dupla.

R$185.000,00

6.207- Centro- Ed.
Schiochet - Apart.
Com 01 Suíte C/
Closet, 2 Quartos,
Dependências
De Empregada,
Sacada, Sala
Conjugada,

Escritório, 2 Bwc,
Cozinha, Móveis
Sob Medida,

Piso Porcelanato
E laminado De

Madeira E Garagem.
R$280.000,00\

6.246- Rio Molha- Casa Com 1 Suíte
+ 02 Qpartos, Sala De Jantar, Sala
De Tv, Area De Festas Com Piscina
E Churrasqueira, Coz, 3 Bwc, lav _E

Garagem Para 2 Carros + Edícula. Area
Do Terreno: 787,50 ( 30,00 X 26,25).

R$395.000,00

6.253- São luis-Casa Com Uma Suíte E
Closet, 2 Dormitórios, Sala De Televisão,
Cozinha, Copa, Area De Serviço, Duas
Despensas, Churrasqueira, Varanda,
Garagem Para 2 Carros. Terreno Com

14,00 X 43,50. R$250.000,00

6.243- Amizade- Casa Com,Area De
363,00M2 E Terreno Com Area De
1.800,00M2. Com 4 Suites, Sala Tv,

Escritoriol Sala De Jantar, Sala De Visita,
Copa/Cozinha, Churrasqueira, Piscina, 2
Bwc, Garagem Para 4 Automóveis, Pista
De Cooper, Adega, 2 Depósitos, Area De
Serviço. Agende Uma Visita Com Um De

Nossos Corretores.

6.250- Rau- Sobrado No Rau. Com 3
Dormílórios, Todos Com Sacada, Um

Dos Quartos Esta Preparado Para Fazer
Suíte, Banheiro Na Parte Superior. Sala
De Estar E Jantar, Sal$'l De Televisão,
Cozinha Mobiliada, Area De Festa
Mobiliada, Banheiro, Garagem Para
2 Carros, Dispensa, Area De �erviço.

R$315.000,00

6.244- Três Rios Do Sul- Casa,Com
3 Quartos, 2 Bwc, Sala, Coz, Area

De Festas Com Churrasqpeira, lav E
Garagem Para 02 Carros. Area Da çasa;
160,00M2 + 40,00M2 Da Edícula Area

De Festas. R$220.000,00

6.239- João Pessoa- Casa Com 2
Quartos, Copa/Cozinha, Garagem Pará

01 Automóvel. R$80.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ij RO. 1 Ó�5 - C,mm - 'dO s.i"lTmp�- :Ob'''.
ra com suite + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos.

I

� 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.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen-
)0 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.

Apartamentos com valores a

partir de R$195.51 0,00,
Aceita financiamento

bancário.Ref 1028 - Centro - Ed. Erica
- Apto de 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia e ga
ragem. R$110.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.parcimoveis.com.br 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011 I 5

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. 006 - Jaraguá Esquerdo - Casa c/
suíte + 2 quartos, banheiro, sala de es

tar/jantar, área de serviço, 2 vagas de ga
ragem. R$240.000,00.

Ref. 025 - Ilha da Figueira - Sobrado c/
suíte c/ eloset + 2 quartos, 4 banheiros,

,

churrasqueira, 2 garagens. R$350.000,00. ,

Ref. 2008 - Chico de Paulo - Casa de ma

deira em terreno de 702m2 com 15m de
. frente. R$139.000,00.

Rel. 012 - Tifa 1
Martins - casa

c/ 4 quartos,
2 banheiros,
dividida em

duas moradias

separadas.
R$120.000,00.I Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/ 2 quar

! tos, 2 ?anheiros, 4 vacas garagens, ehur

j rasqueira. R$118.000,00.
l�
.......,___

•

Ref. 043 - Barra do Rio Cerro - Casa c/
suíte + 2 quartos, demais dep., 2 gara
gens, terreno c/646m2. R$219.000,00.
Aceita financiamento bancário.
�-------------------------

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte + 2 quar
. tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha, ,

churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
.

R$450.000,90. Aceita financiamento bancário.

1""--------------

r�-·----''''
I .

.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com
465m2 em rua astataca. R$98.000,00.
- Ref. 2003 - Barra do Rio Molha - Terreno
com 348,24m2. R$98.000,00.
- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com
388m2 de esquina, ótimo ponto comercial.
R$80.000,00.
- Ref.2019-João Pessoa- Terreno com
488,25m2 em rua astataca eom22m de
frente. R$98.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com
300m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Aceita financiamento bancário .'
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com
330m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Aceita financiamento bancário.

I 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 o/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
, tar, sacada c/churrascueira e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio c/piscina, sala de ginastica
e espaço gourmet. A partir de R$218.000,00.
Aceita financiamento bancário,

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1004 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ suíte + 2

quartos, sala, coz sacada c/ churrasq., área de'
serviço-c/ sacada e garagem. Localização privile
giada. R$210.000,00.

Ref 1014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte + 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali

zação. R$230.000,00.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
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•

irasso
Imóveis

Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego o Sexo

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$550.pOO,OO Com 926,OOm2

- Centro. Otimo para prédio.

Cód.: 2108 - Casa no. bairro Ilha
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.000,OO aceita
casa �m Tubarão!

",

Cod. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula - Flua Dr. Aguinaldo José
de Souza. Area de 450m2. Valor:

R$155.000,00 (Aceita-se proposta§)
��..:::I

Cód. 3166 - Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes cf 364m2•
A partir de R$142.500,00 em até 36
meses, ouatráves de finan. �ancário,.

Cod. 3214 - Loteamento Boulevard
- Terreno com 734.70m2 -

R$251.750,00 - parcelado em até 36
meses ou via financ. Banc�riQ

Prédio com elevador, piscina e
salão de festa, R$1.500,00
ReI. 2013 - APTO - ILHA
DA FIGUEIRA - Com 02
quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de
serviço, 01 banheiro, 01 vaga
de garagem, R$ 640,00
ReI. 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
ReI. 2015 - Apto. - NOVA
BRASILlA - Com 03 qtos., sala,
01 bwc social, coz., área de
serviço e 01 vaga de garagem.
R$550,00
ReI. 2016 - APTO - VILA
NOVA - Com suíte, 02 quartos,
sala e copa conjugadas, sacada
com churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e garagem.
R$ 900,00.
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e cozo conj. R$350,00
ReI. 2018 - Apto. - Centro -

Com 02 qtos. sala, coz., área
de serviço. Não tem garagem.
R$700,OO. Não tem condomínio,
apenas taxa de água.
ReI. 2019 - Apto. - VILA
NOVA - Com 02 qtos., sala com
sacada, coz., área de serviço,
01 bwc, 01 vaga de garagem.
R$790,00
Ref. 2022 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
bwc social, sala, cozinha com

mobília, área de serviço, sacada
com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$1.180,00.
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. - Centra
Res. Sebastião Kamer suite
+ 02 qtos, bwc social, sala,
COZ., área de serv., sacada com

churras., 02 vagas de garag ..

R$1.200,00

Cód. 1755-
Centro - apto no
Edifício Klein,
com 91 ,30m2
privativos, sendo
01 suíte, 02
dormit., demais
depenc..Dt
vaga de garag ..

Ultimo andar,
sol nascente,
ficam os móveis
sob medida.
R$270.00D,00 -

estuda propostas

Cód.1756 - Cen
tro- Ed.lsabela -

Apto com 83,00m2
privativos, sendo
01 suíte, 02 dorm.,
bwc social e de
serv., demais
depen., 02 vagas
de garag .. Ficam
móveis sob medida
na COZ., suite e

qto. R$210.000,00
- estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,00

Cód. 2455 - Vila Lenzi - Terreno medindo
576,OOm2 sendo 17m x 32,50m, possue
duas casas. Otimo lugar para comé
rcio e moradia, próx. Superm.Lenzi.
R$230.000,OO - estuda propostas.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERCrAS !!
CONSULTE-NOS! !!
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Cód: 183 - CASA ALVENARIA, João Pessoa, com 145m2,
Terreno com 252m2, 3 dormitarias, 2 banheiros, 2 vaga de

garagem. R$ 145.000,00.

A imobiliária da Barra www.parcimoveis.com.br

Cód: 180 - CASA ALVENARIA, Estrada Nova, com 84m2,
Terreno com 315m2, 2 dormltonos, 1 banheiro e 1 vagas de

garagem. R$155.000,OO
Cód:162 - CASA 02 GEMINADA, Três Rios do Sul, com 76m2,
2 ormitorios 1 va a de ara em. R 125.000 00.

Cód: 181 - CASA ALVENARIA, Amizade, com 99m2, Ter
reno com 385m2, 2 dormitarias sendo 1 suíte e 1 vagas de

garagem. R$255.000,00
- ��� • ...._ ............ ._ •• _.�._"-"_ .............._. •• __.... __ ou •• .-- •• ... " .... , .. �.. _ •• _ �. _� ... _._ '0_"_ ... _ • �

3376 0015 vendas@imobiliariabarrasul.com
• RUA ANGELO RUBINI, 1053

.

BarraSuI9175�'528
r c
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(Ç) tpartclJlleJllo .•

126,90 m:!' de área total Garagem

Ed. Angelo Menel,
Baependi R$900,OO

Ed. Manacá, MOBILIADO
R$700,OO

Suíte + I quarto

Sala de estar e jaEltar

Cozinha

Medidor de água individua]

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
ElOS quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

'

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

Area de serviço

Sacada com churrasqueíra

Janelas Maxim-Ar

- 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
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 c/ condominio incluso.
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00

- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$700,00
- Ed. Erica, Centro R$670,00
- Ed. TowerCenter, Centro R$900,00
- Ed. Magnolia, Centro R$670,00 '

- Ed. Baependi SEMI MOBILIADO, Baependi
R$750,00

- Ed. Premier, Vila Nova R$700,00
- Ed. Jardim das Mercedes, Vila Nova R$560,00
- Apto novo, Vila Nova R$850,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Platanus, Centro c/ cozinha R$750,00
- Ed. Winter, Baependi R$620,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00

,

- Ed. Platanus, Centro, c/ cozinha mobiliada

R$700,00
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Sehroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

4 apartamentos por andar

Área social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão' - Próximo a Ford
Rua Presidente Juscelino

- Ed. Angelo Menel, Baependi R$900,00
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$900,00
- Ed. Novo Horizonte c/ móveis na cozinha e lavan-
deria, Vila Lenzi R$1250,00

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$800,00
- Ed. Rodrigo, Centro R$850,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,00
- Ed. Figueira, Ilha da Figueira R$800,00
- Ed. Phoenix, Centro R$1300,00
- Ed. Walter Bartel, Baependi R$830,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$1000,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$1200,00
- Ed. Suellen, Czerniewicz R$700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens
R$1000,00

- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de
R$1.100,00

- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

- Sala cml Barra do Rio Cerro c/357m2 R$4000,OO
- Ed. Markete Place c/ mobília, 40m2 R$650,00
- Ed. Markete Place, Centro, c/ mobília 45m2
R$750,00

� Sala cml, Centro c/32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro c/24m2 R$600,00
- Sala cml, Centro c/32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00

,

- Sal eml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro .c/ 973m2 R$12.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2 R$5,000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro
R$1.100,00

- Sala crnl, Centro c/ aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro c/ aprox. 180m2 R$2500,00

c=
- Galpão Jaraguá Esquerdo c/330m2 R$2400,00
- Galpão Alv.�Centro c/300 m2 R$4.000,00

- Casa Nova Brasília c/2 qrtos R$670,00
- Casa Chico de Paula c/2 qrtos R$600,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00

\

- Casa Bananal do Sul, 70m2 e/2 qartos R$550,00
- Casa Vila Lalau, 3 qtos c/160m2 R$1500,00
- Casa alvenaria c/265m2, 4 quartos, São Luis
R$1300,00

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00

-;;,..;;;;;;;;;;;..;;....;;;;-_�:-,�_·_-'--·"4
��...JJ

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00
- Terreno Barra do Rio Cerro c/563m2 E$ 300,00

Vendas e locação no Shopping Breithdupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658 ..6185 ;:;

......

,e:i

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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VOCÊ TEM VÁRIOS MOTIVOS PARA
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COMPRAR UM PEUGEOT. BASTA
COMPARAR' COM OS CONCORRENTES.

PEUGEOT 207 XR
1.4l FlEX

R$

.ou
ATE24
VEZES
TAXA

DE a.m.
+ 55% DE ENTRADA

1.4 COM
PREÇO DE 1.0
AR· DIREÇÃO
VfDROS E TRAVAS

COMPLETOPEUGEOT408

AM,
De

... PEUGEOT 207 PASSION XR 1.4l FLEX
EM ATÉ 6ÓVEZES DE

MANUTENÇÃO
CO.M PREÇO FIXO
·AR • DIREÇÃO
VIDROS E'TRAVAS

(I.m I

ATÉ��
VEZES
TAXA :L"'............ .,

DE

+ 55% DE ENTRADA

R$ .m,

PEUGEOT HOGGAR
VERSÕES A PARTIR DE

R$

..PEUGEOT 307 PRESENCE 1.6L 16V FLEX
VERSÕES A PARTIR DE À VISTA

3 ANOS DE GARANTIA
(MOTOR E CÂMBIO)

À VISTAR$

O MAIS COMPLETO
DA CATEGORIA
ABS • AIRBAG DUPLO
RODAS ·AR

P E UG EOT RECOMENDATOTAL Faça' revisões 'em seu veículo regularmente.Pf!!UCH!!OT
ASSISTANCE

Quem Compara leva Peugeot é uma promoção das Concessionárias Strasbourg e tem validade até 31 de Agosto ou, enquanto durarem os estoques, Peugeot 207 HB XR lAl Flex, 3 portas, ar, direção, vidros e travas

elétricos, .pintura sólida', ano/modelo 11/12, com parcelas de 'R$ 499,00 e taxa .de 0,99% c.rn, 40% de entrada e prazo de 60 meses, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$' 33,990,OQ com frete incluso

e 2 unidades em estoque. Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 4 portas, ar, direção, vidros e travas elétricas, pintura sólida, ano/modelo 11/12" com parcelas de R$ 499,00 e taxa ,de 0,99% a.m., 47,50/.0 de entrada e prazo

de 60 meses, preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 38.990,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. Para toda a Gama 20711/12 também a opção de Taxa 0% c.rn., com 55% de entrada e prazo

de 12 a 24 meses não cumulativa - Você tem a opção de parcelas ou taxas. Peugeot 307 HB Presence 1.6l Flex ano/modelo 10/11, ar, direção, vidros e travas elétricas, freios ABS e airbag duplo, pintura sólido, fre'te incluso,
preço público sugerido para yenda à vista a portír de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. Hoggar X-Une l.4l Flex ano/modelo 10/11, pintura sólida, frete incluso, preço.público sugerido

.

poro venda à vista a partir de R$ 29.871,00 e com' 1 unidade em estoque. ,Garantia de 3 anos para o peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente à garantia legal/contratual e o segundo e

terceiro anos referentes à garantia do motor e câmbio. linha 408 com taxa 0% de juros a.m. (55% de entrada e saldo em até 18 meses sem juros), Peuge'ot 408 Alture mecânico, completa +

freios ABS e airbag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólida, versões a partir de R$ 59.500,00 e 2 unidades em estoque. Não cumulativa para outras promoções. Para mais

informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Strasbourg, ligue para 0800-7032424 ou acesse: www.peugeot.com .. br. Ouvidoria do Banco Peuge'ot,ligue
para 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - do Banco Peugeot 0800 7715575. Acesso-às pessoas com deficiên�a auditiv.a ou de fala: 0800 77.11772.

Bll)menau (47) 3331 -asoo
Rio do Sul (47) 3522-0686

Itajaí (47) 3344:-7000
Br�s�ue�47)3�55-4500Jaraguá do S'ul (47) 3274-1900

. R. ReinoLdo Rau, 414 MOTION & EMOTION,

www.strasbcurç.corn.br
/

'_
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3370-7500
. Rua Walter Marquardt, 2670

StENtC AUTENTIC 1.6
2005 ·COMPLETA ENTRDA +

SOM 491,00

CITRO.EN C3 GLX 1.4 2008
COMPLETO ENTRADA +

$OX 511;00

CORSA SEDAN 1.0 1999

C/opcs ENTRADA + 48X
331,00

,,"
"

Taxas �ompartilhadas çom o m"ercado
.

Carros com 'procedência
. .

Transparência na negociação

Nós garantimos o preço
r

SIENA FIRE 1.0 2008
DT/AQNTRE/ ENTRADA +

SQX 445,00 "

RENAULT cun CAMPUS 1.0

'o' 2009 KIT VIS/AR/C"ON.VTREI
4P SNTRA,DA + SOX 489,00" '

FIESTA MATeH 1.02003 .

COMPJ;.ETO ENTRADA +

60X 411,�0_0

I ,

-
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.

3372.0048
3370.8622

Aberta de Sequnda a Sexta-feira
das8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

I'

'EIC:ULOS'
JARAGUÁ DO SUL I ,CENTRO

, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014 ).

www.hpjs.com.br
,

hpcars@yahoo.com.br

RENAUlT CLlO SEDAN EX
PRESSION 1.6 16V 4P 2005

,

R$24.800,00

VOlKSWAGEN GOL 1.0 MI 8V
TOTAL FlEX 4P MANUAL G.lV

2008 R$22.800,00 AGllE lT 1.4 MPFI 8V FlEX
POWER 5P 2010 R$36.80,O,OO

KA 1.0 8V FlEX 3P'2010
, R$24.800,00

I
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ao••

5O%ENTRA A

. i'

,_

, Jaraguá do S
413310.4800 I Av. Pref.Waldemar Grubba,'212
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OS MELHORES CARROS NA MELHOR CONCESSIONÁRIA RENAULT:.

- .

SANDERO.ªI
·1.04P FLEX

Y
•

R$27.790

�� ..

..J LOGAN
1.04P F"LEX

R$26.690 ·CLIO ...
···aI·

1.0 2P FLEX R$23A90

ITAjAí .,334/-3341
jO/NVILLE.
3/45-3/45

jARAGUÁ DO SUL
3274-0000

FÁBRICA�·",
NOBRASIL.

BLUME.NAU
3144-3144Liberte· w w W • L I B E R T E � C o M B R

Para mais informações. consulte a concessionária RenaultLiberté. 1) SanderoAuthentique 1.0 16V Hi-Flex4P 11/12, básico, sem opcionais. pintura sólida à vista R$ 27.690,00. Estoque 1 unidades. 2) Sandero Privillege 1.616V FAÇA REVISÕES
COM CÂMBIO AUTOMATICO Hi-Flex 4P 11112, 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 CÂMBIOAUTOMATICO Hi-Flex4P 11/12, completo, pintura sólida à vista R$ 43.990,00. Estoque 5unidades, 5) Clio 1.0 16V Hi-Flex2P 11/11, básico, sem opcionais. pintura EM SEU VEICULO
sólida à vista R$ 23.490,00_ Estoque 2 unidades, Compra viá e-commerce. ARenauit reserva-se o direito de alterar as especificações de seusveículos sem aviso prévio. Ofertas válidas até 30/08/2011 ou enquanto durarem os

estoques, somente para as concessionárias Renault Liberté. Para mais informações, consulte uma concessionájia Renaull. Imagens ilustrativas. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios elou REGULARMENTE
referem-se a versões especificas. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com airbaqs podem salvar vidas. Se beber, não dirija.

. • J

RENAULT
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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 9914-9951.
• 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 ÇlU 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura -

interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

-

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de '

idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três
. Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

oi. PROCURO EMPREGO - Motorista de
caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com
experiência que tenha carro e Creci. Tr:
47-3055-2244 ou 47-9144-4040

•. PRECISA-SE Doméstica para serviços
gerais e que saiba cozinhar para
Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.
.

• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, família,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958- .

3406.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou
.

9176-2864 após as 18h com Carlos.

• CUIQO 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
AS 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-
99755383 com Silvia.

• LEVANTAMENTO bE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) Tr: 9973·9503 o� 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 047.33-72-034.

• PLACA DE JDENTIFICAÇÃOVende-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: '

9216A236 ou 3�73-1619 com Bruno.

VENDE·SE
• RÀDIO-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:
3371A377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr
160 x 100 m, R$16b,oo. 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$ 5'50,00, Tr: 9919-
2412 com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas
do Punto Atractíve ARO "15",

.

pneus novos, rodas originais FIAT.

R$ 1:600,00. Tr: 9922.0868 com

Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende
se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

- • EXPOSITOR Vende-se para Verdura 'com
12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-
3947.

• fREEZER HORIZONTAL Vende-se (2)
com 4 tampas R$ 600,00càda. Tr:
9112-3947.

- • FREEZER HORIZONTAL Vende-se com

2 tampas' R$550,00.Tr: 9112-3947.
• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de i,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.

• CRISTALEI RA 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

VENDE-SE
• TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500
telhas R$ 300,00. Tr: 8802-7�65.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
.

KLARC Vende-se ano fabricação 2003

maquina funclonandoperteltamente
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: 3376-1.081 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
'"

CAMINHOES
• 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,
desernbaçadór 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. ir:

. 9141-6810.

". MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT
8V FLEX POWER 2007 - PRETA KM

.

58.000, Ar Condicionado, Direção'
Hidráulica, Alarme, Travas, Vidros .

.. elétricos, Rodas de liga 15", Único
DONO - Manuais. Valor R$ 30.990,00.Tr:
Diógenes - 8855-3800

• S10 Vende-se Ano e modelo 2000,
Prata, 4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL,
Ar, Vidros, ABS, Couro. Aceita carro de
menor valor. Tr: 9912-8492 ou 9975-
5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2
portas. Tr: 3275-0697..

,l. II I I

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.

• CORSÁ SEDAN Vende-se ano 99/00,
com ar condicionado, branco,
emplacamento de 2011 pago. R4
14.000,00.rr: 3371-5239 ou 9609-
3727.

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenori, 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 CO 4.1 Vende-se ano 96, GNV
valor a combinar, Tr: 8802-6399;

FO.RD·
• 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 Ca'rro,para assumir
financiamento. Tr: 9112-3947.

• COMPRA-SE Carro, Moto e Utilitários
financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista,
revisionamos suas dividas. Tr: 9101-'
5776.

• TUCSON 2007 GL 2.0, Prat-a, Completa
/ Couro / Automática, garantia de
fábrica até fim de 2012, veículo sem
detalhes, R$ 58.000,00estuda troca:
Tr. (47) 3371-8153/9186-7223

• FIORINO FURGÃO - Vende-se motor

.1.5, cor branca, ano 89 valor á
combinar Tr: 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 94.1 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 ADVENTURE 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.

·PALlO 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 2003,2°
dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

• TOYOTA BANDEIRANTE vende-se
ano 1980, verde, com Capota de

Àço alongada. Motor 608, direção,
mecânica, bancos de Couro,
emplacado, tração 4X4.R$ 26.000,00
(negociável) Tr: 9607-1692

• LANDAU V'8 Vende-se 82/83, preto,
motor novo, com ar condicionado. Tr:
9113-5111 com Paulo.

• FIORINO FURGÃO vende-se 2008 .

completa, GNV, ar cond., alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47 9973-
,8743 com Edemar.·
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MOTOCICLETAS
• KASSINSKllE?OCC ZERO KM Vende-

.

se ano/modelo 2011, com IPVA e

.ernplacamento 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: 3273-6?08 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�153/9186-7223.

• MOTO HoNDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado
de conservação, toda original, dois
pneus novos, manual e chave reserva,

impécável, 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,OO.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:
8g17-0595.

• TITAN FAN Vende-se ano 2006, preta,
-

R$3.000,00.Tr: 9938 5431 com uesleí,
• HONDA TITAN 125 Vende-se cor preta,
2011, R$5.500,00. TE �374-1738 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 9111-36;39 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 fabríca, farol de milha,
regulagem elétrica dos faróis, limp. Desb
traseiro, Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,.

cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas .

.

na concessionária. R$ 32.500. Tr: 9975-
0078�

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.

·CUO HATCH PRIVllEGE·20041.0 Prata.

Completo, airbag, farol neblina, volante
escamoteavel, rodas liga 14, pneus
novos, emplacado 2011, todo original. R$
19.500,00. Tr: 9102 2008.

._

CITROEn

CITROEN

• C3 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 CHTVende-se 96, gasolina, 4
pneus novos, aro "13", esportivo em ótimo

estado, valor á combinar.Tr: 9962-5795.

• GOLMll.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$24.0QD,00. Tr:
3276-0826 ou 9973-5960 com Darlei.

• SANTANA.EVIDENCE Vende-se ano 97, cor
preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr: .3370-6944 ou 9602-9522

• GOL 1.6 POWER Vende-se ano 2008,
direção, trava, alarme, limpador e
desembaçador. R$ 23.900,00. Tr:9113-
1661 com Marco.

r

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco"
de Paula, 1058.
Chicode Paula

•. KADEI VENDE-SE EM ÓTIMO
(.,.

ESTADO, ÁLCOOL, DOCUMEN-
.

.

TOS EM DIA. R$7.500,OO. TR:
,

,L'

3055-3148 COM JONATHAN

11/08/11
sa feira às 10h

LEILAO + DE 250 VEICULOS'i
LOCAL: CYRO CORREIA PEREIRA, 1223· CIC • CURITIBAlPR �

M.BENZ/LS 1'38 98/99 GM/SI0 EXECUTIVE 10/11 .�.
leiloeiros.. 01lcials;

)I.wl�! ��:,e�li;l'.l tE,tt ',,tf.liA1>J.
i<'a.I!lsV;_CI'Il!lW�IlS"!�"'L"f-1;:If1Jl

FINAM:EIRA

AUTOMÓVEIS
UTILITARIOS
MOTOCICLETAS
CAMINHÕES

VISITAÇÃO: 10/08 (9 ÀS 17:30H) E 11/08/11 (8 ÀS 10H) IINf' (�1) 3347 0770EDITAL COMPLETO E FOTOS NA INTERNET: www.vardanaleiloes.com.br' •
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'\ CtTROÊN C3

, ,

,CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO AUTOMÁTICA DO CITROEN C3 .

..

-NOVO CITROEN f>

C3 P,ICASSO
GL 1.6 FLEX 2012

.

A partir de R$

-

à vista

PARA-BRISÀ PANORÂMICO E ANTIRRUíDO AR-CONDICIONADO

, DIREÇÂO HIDRÁULICA PORTA-LUVAS REFRIGERADO E COM

ILUMINAÇÂO PORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM OS BANCOS
REBATIDOS VIDROS DIANTEIROS E'LÉTRICOS VOLANTE COM

REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE E MUITO MAIS!

,
CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO AUTOMÁTICA DO CITROEN (:3 PICASSO .

.

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

,OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÊATtVE TECHNOLOGIE

, '.

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex - Série Especial Le Monde 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00 e COC realizado pelo Banco

PSA com entrada de 45% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista deR$ 56.990,00 e COC realizado pelo BancoPSA com entrada de 55% + 36 parcelas
fixas cOJTl taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária, com instituição financeira específica) + IOF. CltroênCô Picasso GL 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado

pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén C4 Palias GLX 2.0 Flex 10/11 com valor à vista.de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA 'com entrada de 50%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

•

CD
",+...11

(1II1l11tlma�YIIII/1IIJIIII�

O)
E
L"D

(r�,lu/li
. :J.�'
Q')
O)
!/llI/mmll�

o
--

:J
()

UI4_!1IUIIIII/I/I/1f1.

� (U
<. >

=s
(�)
(l)

E
(t)
(J:l
(U
�o
(l')l

'UIIIJnIllJIIIII!111

I1ItJtrll�1/I1JIII1/1i1

Q)
c:

. FIM DE SEMANA, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011 I V.EíCULOS 1 ..
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• INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO: INCLlNÔMETRO (LATERAL
E LONGITUDINAL) E BÚSSOLA � 'RÁDIO "PIONEER FOR CITRO�N" COM
EXCLUSIVA FUNÇÃO HIFI-LlKE DE ESPACIALlZAÇÃO SONORA' • RODAS

DE LIGA LEVE DIAMANTADAS BUGGY 16" E PNEUS PIRELLI SCORPIONS

• PARA-BRISA PANORÃMICO E ANTIRRUíDO SUSPENSÃO ELEVADA .

.. p'ORTA-MALAS DE 403 L E 1.500 L COM BANCOS REBATIDOS E MUITO MAIS! CONFIRA TAMBÉM AVERSÃO AUTOMÁTICA DO CITROEN AIRCROSS .

éITROEN·C4 PALLAS
GLX 2.0 FLEX
A partir de R$

.

à vista

MOTOR 2.0 16V FLEX COM 151CV RODAS DE

LIGA LEVE 16" FREIOS ABS + �BD • FARÓiS DE

NEBLINA PORTA-MALAS COM CÂPACIDADE ..,._....,..-
PARA 580 LITROS AR CONDICIONADO

E MUITO MAIS!
-

CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO AUTOMÁTICA DO CITRQEN C4 PALLAS.
; ,.

�.
CITiROe::n

+ 36 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas.
Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA, Sensor de estacionamento e Alarme grátis na compra do modelo Citroên C3 - Séri�
Especial Le Monde Okm.·3- IPVA grátis. na compra dos modelos: Citroên C3 câmbio automático Okm, Citroên AirCross Okrn, Citroén C3 Picasso Okm e Citroên C4 PaJlas Okm (exceto para Cltroên C3 Picasso

câmbio automático Okm e Citroên AirCross câmóio automático Okm). Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 31/08/2011 ou enquanto durarem os estoque�. Imagens ilustrativas.
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986Automóveis
Compra - Vende - Troca - Flnancla

.

�

- New Beetle 2009 Completo R$49.000,00

2061.4 2008 "Com teto solar R$29.800,00

Saveiro 1.6 2004 Rex R$22.500:00

A3 1.8 2002 Completo R$28.800,00

Clio 2004 AC e Trava R$19.300,00

Ct>lta 2002 Direção hidráulica R$16.000,00
\

Jeep Cherokee 2000 4x4 DieseL R$51.000,00·

'Gol Mi 98(Repasse) R$8.000,OO·

'hctra GlS 1997 GNV R$11.500,00

R$18.800,00

R$5.500,00

R$6.500,00

Prisma 1.4 07 Ar/Direção R$25.500,00

autoJm@ibest.com • Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 - Jaraquá do Sul.

Punto Elx 1.4

�(iOO,OO
Corsa Hatch Maxx 1.4 �

IF1I, '�. �') �rwj"(·�
.

dI{'� I"�I �
',IP,I'/I 'Iitlul III� �:mlv v ,1�"l�,J i
U11IUillllml/ '"I/I/lU �

�,

�
2010 - Branco - Flex - Direaio Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,

.

Limpador e DesembaçadorTraseiro, Ar-quente.2010 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulíca, Vidros e

Travas Elétrlcas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, faróis de Neblina, Computador de Bordo, Cd Player.

Fiesfa Hatcht.ü

m::i' IOf) I., ,"9��t)ll/H ,:J�. 1 s,UI! �4 ,

0' ..
"

.2008 - Branco - Flex - Limpador e Desernbaçaoor Traseiro."" 207 Passion XR-S 1.4

.800,00'
Montana Conquest 1.4

26®o�JOO,OO
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Farófs de Neblina, Cd Player.

2008 - Branca - Rex - Protetor de Caçamba.

Palio Weekend
Adventure-locker 1.8

O. ,.�If�mIO "

, �,JUI �,I

201 Hatch XR ..S 1 �4

u500JJO.

�.

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e E�pelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Iraseiro, Rodas. de
Liga-leve, Faróis de Nebíina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo,
Locker. .

- 2009 - Prata .._ Flex � AHondicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player

n.e n d
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.

:-Rua Bernardo O-ornbusch - 143
Fone: 3054.1011 >-.3054�1012-

9669.2118·
.

,

"

.
.

.

. Atendimento:
-

,

-

..
-

. Segunda à Sexta 8h às 19b·
.

.

Sábad·o das 9h às 18h
speedvcmullimarcas@gmail.com· .

.

. '.
.

•
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. Rua Wal,ter Marquardt, n° 1850
Bai�ro Barra do Rio Molha,

Jaraguá do Sul.

3372·1070
3370·471.4
·'125·2008
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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 Ford Fiesta Hatch 1.003 C3 GLX 1.4' FlEX 2006 . FIEStA SEDAN 1.62007
ENTRADA 60 x 749,00 60 x'522,OO SEM ENTRADA 60 x 528,00. COMPLETO AR + DH

----- '-'--o�. �.-====�

automóveis
Horário especial
neste Sábado!

PARTNER 2008 AR
QUENTE

. FOX pCUS 1.0MI TotAL
FLEX .8V 4P 2009

C4 PALLAS 2010 2.0
FlEX'

307 PRESENCE 2.0
. ,

FlEX 16V 5P AUT. 2010
CLlO TECH RUN 1.0
16V 70CV 5P'2002

GOL ·1.0 PLUS.16V 4P
2001

lOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 l6V 4P

, 2009.JPG

PALIO WEEKEND ELX SANDÊRO PRIVllEGE '. POlO SEDAN 1.6 MI
1.3 MPI FIRE 16V 2002 HI-FlEX.1.6 16V 5P FLEX'BV 4P 2008

2008 .

TUGSON' 2.0 16V AUT.
.

.
'

I
J I

,
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ESTA <ACABA-NDO.

I GO. PARA TODAA

LI HA'

\

TOOOS os ITENS OA'VERSÃO s-. '. FREIOS ABS COM EIIO
� MOTOR 1.8 FLEX (126 tV) _

• BANCOS DE COURO
• CÂMBIO AUTOMÁTICO • FARÓiS DENEBl1NA
• CHAVE INTELIGENTE (I-KEV) • GRADE CRDMADÃ
• AR-CONDlC10NAIlD DIGITAL • RACK DEmo

FABRICADO NO' BRASIL

NI AN E E
NI SAN TIIDA 2012
1.8 S FLEX 6. MARCHAS

ENTRA2012
2.0 AUTOMATICO CVT FLEX

·

• AR-CONDICIONADO • ,ALARME
• IlIREÇÃD ij.ÉTRlcA • VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS
'. PILoTo AinOMÁTIGO E ESPELHOS ELÉTRicos

,

• AIRBAG DUPLO • RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• FREIOS .ABS COM EBD • COMPUTADOR DE BORDO

• AR-CONDICIONADO,
• AIRBAS DUPLO
• RÁDIO COM co PLAVER E MPa
• ALARME E IMOBILlZ.ADOR DO MOTOR
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE
• BANCO. TRASEIRO BIPARTIDO
• DIREÇÃO �LÉTRICA

.

·CÂMBIO
AUTOMÁTico CVT

r ,

NISSAN TIIDA SEDAN
2012 1.8 FLEX 6 MARCHAS

1
. "

TAXA DE 0% A.M� EM 24 MEsES(6)
. ..1

.

A PARTIR DE'
,

R$ 43.990,OQ
, . .' . "À VISTA(6) .

, -

/

'. AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• ALARME E IMOBILIZADOR DO MOTOR
• RÁDIO COM CO PLAVER E MP3
• VIDROITRAVA NAS .4 PORTAS

E ESPELHOS ElÉTRICOS
• KEVLESS

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
COM AJUSTE DE ALTURA

• RODAS DE LIGA LEVE
• TRIO ELÉTRICO

..

. �
CONSULTE CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS JURíDICÀS E TAXISTAS .

•

-'

SHIFT_thewayyou move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joínvãle '-; se '

Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br
\

1, Condição,válida para NISSAN LIVINA S 1.6, com 'câmbio manual e pintura sólida, 2011/2012. Preço ii vista H$ 46.49p,OO, mlnfljJuintes condições: entrada (R$ 32,873,Ô7), mais saldo financiado em 36 meseacorn parcelas de R$ 478/25, Taxa de juros d� 0;99% arn. e taxa de juros 'de 12,54% aa. Custo
Efetivo Total de 1,32% a.m. e 17.11% e.a, Valor tolal (entrada + parçelas) de B$ll.0.090,O,7. (36. de'R$479,25 com ":lais R$n5,20 por mês no total mensal de R$753,,4!), você IflVa a LIVINA SL 1.8). 2, Condição válida Para NISSAN,UVINA SL 1.8, com ,câmbio �utomiltiCP e pntura sólida, '2011/2012, Preço li
vista R$ 54.7QO,QO, nas seguintes condições: 60% de 'entrag,a (R$ 32,874,00), mais saldo financiado em 36 meses, com parcelas'de R$ 753,45. Taxa de juros de 0,ll90j0 arn, é taxa de juros de 12,54% a.a. Custo Efelivo Total da 1,190/0 arn, e 15,370/0 a.a. Valar'total (enlmda + pamelas) <le R$ 59,998,20. 3,
Cancjição válida para NISSAN SENTRA 2,0 CVT, com câ';'bio automático e pintura sólida, '�01 1)2012, Preço de R$ 54.9�0,00 nas seguintes condições: SO% do e�trada (R$.32.994,00), mais. saldb financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 950,14, Taxa de juros de 00J0 arn, e taxa de jurros de OOA>. a.a. Custo
Eletivo Total de 0,28% a.rn. e 3,53% a.a., Valor total (entràdá -f, parcelas) de R$ 55.797,36. 4. Condição valida para o NISSAN TIIJ:)A HAreH 1.8 S FLEX, com câmbio manual e pintura sólida, 2011/2012. Preço d? R$ 48,990,00 nas seguintes oondições: SOOA> de entrada CR$ 29,894,00), mais saldo finanoiado
em 2,4 mesas, com parcelas de R$ 850,13, Taxa de juros de 0% a,m' e taxa de juros de 0% a.a .. Custo Efetivo Total de 0,32% amo e 3,960/0 aa., Valor lotai (entrada + parcelas),de R$ 49.797,12, 5. Condiçãe válida para o NISSAN FRONTlER XE 4X2 Co, TURBODIESEL, 201112Çl12, pi,Itura sólida. Preço R$'
84.990,00, nas seguintes condições: 60% ria entradá(R$ 50.994,00), mais Saklo financiado em 18'meses, oom parcelas de R$ 1,980,90. 'Taxa de juros de 0'\b arn. e t;"a de juros de 0% aa. Mais impostos (lOf2_de R$ 876,04,.Custo E:retiv0 Total de 0,50% a.m, � 6,280j0·a'11.. Valor total �entrada + ��Ias) <:la
R$ 86.61l0,20, 6, Çondlção válida para o NISSAN TIIDA SEÇJAN 1.8 FLEX, dom câmbio manual e pintura sólida, ano/modelo 2011/2012. Preço 'de R$ 43.990,00 nas S6guinteé'condições: 60°4:1 de entrada (R$ 26.394,00), mais saldo financiado em 24 meses, com parcelas de' R$ 766,79, Taxa de juros de O°h.
arn, e 'taxa de juros de 0% a.a .. Custo Efetivo Total de O,360,p' arn e 4,41% aa, Valor total (entrada + parcelas) de R$ 44,796,96. Todas as condições de financiamento são válidas até 31/09;2011. Todos os nnanciam!fníbs (Exoeto Nissan Frontier) serão ;"alizados pelo LSG (Leasing) através da Cia de Crédito,
Financiamento e Investimento RCI BRÁSIL Financiamento para Nissad Pront;r através .de CDC{Crédito Direto' ao Consumidor) atra,vés da Oia, de Crédito, Financiamento e lrwestimento RCI BRASIL Pala todos OS linanciameritos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de Serviços de

terceiros (despesas com gravame) de R$ 55,66. 7. Todo prbprietk).rio de um veiculo Nissan ou-outra mar";japoneSa, há no !1'inimo seis meses, contados da emistjão do documento do veloulo, pódern colocar seu usado na negociação de um dos seguintes modelos zero-quilômetro: Nissan TIda Hatch (2011/201�),
.Nissan Sentra (2011/2012). ou Nissan Frontier (2011/2012), O cliente que optar 1'9" essa troca obterá bônus adicional na negociaçãO, no vaiar, de R$ 2.000,00, ria troca pelo Nissan TIida ou pelo Nissan Sentra, e no valor de R$ 3.000,00, na. troca pela, Nissan Frontier. O CPFICNpJ do proprietário do veloulQ
pbjet\) de troca deve ser obrigatoriaml1nte o mesmo do comprador do novo veiculo. Promoçâo'válida até 23/09/,2011, Garantia de 3 anos, sem 'Iim�e de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o qu� vencer primeíro, com 'revisô!'S e '!"1nutençOes efetuadas nas concessionárias Ni!>San,
limitadaS a defeitos da fabricação ou montagem de peças, Para obter mais in!omlações, consulte o manual de garantia, Frete incluso, Im�gens meramente ilustrativas. Acessórios não indusbs, Estes veiculos estão em eonforrnidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do A" pOI Velculos Automotores. "

aça
-

i
-

s s i I r t .

..

..
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. Mercedes Classe C Coupé estreio, no Bmsil·

'_

A nova geração do -Mercedes

Benz Classe C. Coupé já está à
venda no Brasll. E até que nem

demorou tanto para chegar - o.

modelo foi lançado no Salão de

Xangai, em março deste ano.

Maistnteressada, por enquanto,
" em vender mais carros do

que "trabalhar a
.

imagem do.
produto", como gostam.' os
.marketeiros, a marca iniciou a

importação do elegante cupê
somente' na versão C 180 (é a

�

série de entrada do veículo na

Europa) e custa R$ 126.500.
..

' Essa versão doC Cou pé tem a
, .

mesma motorização do Classe
C também u180", referente ao

motor 1.8 Turbo ( o anterior era.
Kompressor) de 156 cv e 25,4

kg(m de torque. Esse motor

também é da nova família

'CGI, que possui sistema de

injeção direta de gasolina. O
câmbio automático é: a caixa
7Gtronic Plus de 7. marchas

.

com comando sequencial no ,

volante. No sedã esse motor

ficou "redondo". Não é mu-ito,
nem pouco, Mas em um cupê?
Os dados da Mercedes apontam

. 8,9 segundos no O a 100 km/h
e velocidade máxima de 223
km/h. Ah se' ele. tivesse 200

cavalinhos ... As versões C 250,e
.

C 350 (sem falar na série AMG

com mais. de 480 cv) têm, mas'
por enquanto nada de mercado

,
.

brasileira para elas. Ao menos

o carro é muito bonito ..
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Aston Martin apresenta
,

'

V12 Iagato de produção
Serão fabricadas 150 unidades do esportivo que estará em Fmnkfurt.

,
"

Modelo equipado com motor de 510 cv custará cerca de RS 867,5 mil.

Land Rever Defender e Mer

cedes-Benz Classe G estão com

os dias contatos: ambos' sairão
de linha entre 2012 e 2013. De-

pois do G mostrar suas versões

para a tinha 2012, .chegou a

vez da Land Rover apresentar
seu jipe..

Esteticamente, a versão que irá

para a linha de montagem em Gay
don, na Inglaterra" é muito similar

ao conceito apresentado em maio

durante o Villa D'Este Concours, no

'Lago Como (Itália), em co�emora�
ção aos 50 anos da parceria entre

I , •

a marca britâníca e o estúdio de de-,
.

signitaliano Zagato, iniciada com a

, construção do. DB4GT Zagato.
O superesportivo terá motor 6.0 de

12 cilindros em 'V' capaz de 'gerar
510 .cavalos doe potência e 58,1
rnkgf de torque.

FIM DE SEMANA" 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011 I VEíCULO$ I 15

AR+�H+VTe:+Aes
+COURO+AQ
+A8G+COMP

+CP+ROPA+VV

2009

ANO DE R$ rOR R$ lOJA

2010 84.500 77.500 lO.N
2009 78.000' 73.000 ITA

2010 64.000 59.000 INO
2005 64.900 58.900 ITA

2010 60.000 55.000 lTA

2005 59.900, 54.900 JON

AR+OH+VfE+AlJTO+(OURG+AQ+ABG+COMP+ROOA+LDT+W 2009 55.900 50.500 JON

AR+DH+VTE+AL+AlfID+AQ+COMP+ROOA+WT+W 2010 50.900 46-.400 JON

OH 2008 50.000 45.000 lAR

AR+OH+VTE+AL+AlJfO+COURü+ABG+ROOA+lDT+W 2007 49.900 45.000 JON

AR+DH:+VE+AQ+RODA+W 2001 48.500
. 44.500 JON

ARtDH+VfE+ABS-t-AlJTO+AQ+ABG+CD+RODA+W ,2009 48.900 44.400 BRU

AR+DH+VTE+AL+ABG+COMP+AQ+RODA+LDT+W 2010 48.600 44.100 JON

AR+DH+VfE+AL+ABStffiO+AQ+AB6+COMP+ill+RODA 2009 45.900 41.900 JON

AR+OH+VTE+ABS+ABGtAUTO+COURü+mO+AQ+(D+ROOA+W, 2009 44.900 40.000 JAR

AR+DH+VfE+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+IJf+W 2010 43.900 40.000 JON,
,

.

.

AR+OH+VTE+AI?tAUTü+AQ+COMP+CD+ROOA+lDT+W 2008 42.000 38.000 JON

AR+DH+VTE+ALTABS+ABG+Tffü+COMP+ROOA+lDT+W 2008 41.900 37.000 ITA

AR-I:DH+VTE+ABS+ABG+COMP+ROOA+COURO+W
'

2003 39.900' 36.000 JON

2008 39.900 36.000 BRU

2010 33.500 30.000 JAR
,2008 28.500 25.500 IND
2006 ,28.500 25.500 JON

2007 26.500 23.600 BRU

2009 24.700 22.000 JON'
2005 24.500 21.500 JON

2010 23.900 21.400 ITA
2006 23.500 21.000 RIS

2002 23.500 21.000 BRU

2001 21.900 19.500 JAR

2003 21.900 19.400 JON

2005 20.000 18.100 BRU
2008 19.500 17.50Q JON
2000 17.900 15.900 BHU

2003 '16.900 14.900 JON
2002 15.900 13.900 ITA

1999 12.99Q 10.990 ITA

.. 1998 12.000 10.000 JON
1996 10.300 8.300 JAR

1995 8.600, 6.700 ITA

VEíCULO
FOSION V63.0 AUTO
FORESTER 4X4 AUTO

IMPREZA 2.01

307CC

130

L200 SPORT 4X4 HP DIESEL

CAHENS EX2.0OL
IDEA ADV LOCKER DUAL 1.8

BQXER fURGAO DIESEl

SPORTAGElX 2.0 AUTO '

moXL DI�El
.

FOCUS.2.0 AUTO

XSARA PICASSO 1.6 GLX

307 PRESENCE PK 1.6 FLEX '

307 SO FEUNE 2.0 AUTO

MEGANE SO EXP

STllODUAlOGIC 1.8

307 5W ALLURE 2.0

206 COUPE CABRIO

OPCIONAIS

AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO+ABG+TEID+CD+RODA+W
AR+DH+VTE+AL+ABStAUTO+COURO+lfID+ABG+CD+ROOA

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG+COURO+COMP+RODA+LDT+W
AR+DH+VTE+AL+ABS-t-ABG+AUTO+COURO+ffiü+PQ+ROOA
AR+DH+VfE+AL+ABS+AlfID+(OURO+lfID+ABG+AQ+CD+RODA
AR+DH+VTE+ROOA+4X4+AL+CD+ABS+COURO

VECTRA 50 EXP AR+DH+VTE-tAQ+(OMP+RODA+W
STRAOA TREEK CE DH+AQ+RODA
WOSEOAN EXP AR+DH+VTE+AL+ABG+AQ+W
SAVEIRO SPORTlINE 1.8 AR+DH+VfE+AQ+W
PRISMA MAX)( AR+DH+TE+AL+AO+W
.(LASSlClIFE Tf+:Al+AO+W
PALIO WEEK ELX ' DH+vrE+AL+AQ+LDT+W
CElTA lIFE TE+AL+AO+illT
FOX 1.0 RODA+LDT
GOlF 1.6 NAClON AR+DH+VTE+COURO+AQ-t-RODA+LDT+W
TRAFFlC DH

GOl1.6 VTE+AL+AO+ROOA+lDT
FIESTA 1.0 W

UNO MILLE FIRE TE+AO+lDf "

ASTRASOMILENIUM 1.8 DH+VTE+AO+DT+W
-

KAGl AQ+LDt+W
BRAVA SX � AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W
PARATI1.Ó16V AQ+lDT+W
COURIER CLX AL
KAOffiGL W

POINTER wr
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- CONO.FLEX (CO�,FIG
-TANQUE CHEIO
-EM-PLACA E T

-
"

011

.
-

/

-

CORSA HATCH MAXX 1.4
.� (C NFIC 1/2012

COM PREÇO PROMOCIONAL

ASTRA HATCH ADVANTACE 2.0
FlEXPOWER' (CONFIG R7E) ,2011/2011

-

,R$44.79D ÁVlS� ou

. ÂVISTA

PLANt;' OE FINANCIAMENTO COM50.,:22% DE ENTRArtA
.

22.990+24x � 976,?;
TAXADE001- 10CET:�22%A.A. VALOR rorALFINANCI.A";".D�AL

. nAAr.,..,.. --.416;30

COM PReço PROMOCtô 41.

d3.
• Novo Volante _. Para-choques na-cor do veiculo• Alarme sonoro de faróis lígódos

.
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PRMEIRONA

Jogo valendo a liderança
FUTEBOL

Olympya volta aos gramados
A rodada deste fim de semana do

Campeonato Jaraguaense da Primeira
Divisão servirá para colocar a tabela em dia,
com a realização de três jogos que estavam
atrasados.Apartidamais importante e

decisiva será entre o líder, João Pessoa, e o
segundo colocado, Flamengo. O confronto

estámarcado para o domingo, no estádio
João Lúcio da Costa, às 15h30. Em Schroeder,
aNéki busca a reabilitação na competição
diante do JJ Bordados. Já o Botafogo, que
ainda não venceu e não empatou em quatro
jogos, encara oVitória. As duas partidas
também acontecem às 15h30.

Doismeses depois do último jogo oficial
e da conquista do vice-campeonato do
Campeonato Catarinense de Futebol
Feminino, asmeninas do Olympya,
patrocinadas pelo O Correio do Povo, voltam
aos gramados. No dia 3 de setembro, as
comandadas do técnico LuizVieira "Polenta"

vão participar de amistoso contra uma
seleçãomontada pelaAfablu (Associação
de FutebolAmador deBlumenau), com

jogadoras de equipes da cidade. O jogo vai
acontecer às 15h, em Blumenau. O próximo
compromisso oficial da equipe será pelo
Aberto de Futsal, que começa em setembro.
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• 188 RODADA-20/8/ll
Cruzeiro 1 x O Ceará
Botafogo 3 x 1 Atléüco-MG
Corinthians O x 2 FigueirenseBrasileiros tentam

reabilitação na F1
Felipe Massa busca primeira vitória na

competição, mas enfrenta dificuldades
nos treinamentos na pista da Bélgica
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Asexta-feira chuvosa na Bélgi
ca não foi das mais úteis para

o ferrarista Felipe Massa. Apesar
de uma boa quinta colocação na

sessão vespertina, o brasileiro
afirmou não ter uma ideia clara
de onde sua Ferrari está.

"Foi um dia complicado e foi
difícil ter uma noção exata de
como nosso carro está", disse
Massa.

"Durante o primeiro treino fi
queimuito tempo nos boxes por
que testamos um assoalho novo

e demorou muito tempo para
colocarmos o novo. Mas no fim,

isso também nem fez muita di

ferença, porque com a chuva que
estava não íamos para a pista,
mesmo", completou o ferrarista.

Hoje, será disputado o treino

oficial, àss horas (de Brasília),
que define o grid de largada. A
prova será disputada no domin

go, às 9 horas. O líder do campe
onato é o piloto Sebastian Vet

tel, com 234 pontos, seguido do

companheiro de equipe, o aus

traliano MarkW€bber.

,

Barrichello

Foram três semanas e meia
de férias e Rubens Barrichello

disse ter voltado à pista hoje na

mesma situação que estava em

Budapeste, última etapa da F-I:
sem renovar seu contrato com a

Williams.
"Não teve nenhum avanço e

realmente não sei qual a estraté
gia da equipe. Nestas três sema

nas, o silêncio definitivamente
foi ouvido", disse Barrichello.

"Mas estou tranquilo, não
vou ficar nervoso ou ansioso. Se
for para ficar, vou ficar. Acho que
o time ainda não está prepara
do para ter dois pilotos jovens e

acredito que a única coisa que
pode jogar contra mim é o fato
de o time não estar muito bem
financeiramente", completou o

brasileiro, que ficou na 16a co

locação na sessão vespertina em

Spa - Francorchamps. Massa apa
rece na 6a colocação e Rubens

Barrichello, na 17a•

DIVULGAÇÃO

CBF libera jogadores para rodada do Brasileiro
Conforme esperado, após

trabalho de bastidores dos clu

bes, a CBF confirmou ontem

a liberação dos jogadores que
atuam em times do Brasil para
só viajar depois da rodada do
meio de semana rumo ao amis
toso contra Gana, no dia 5 de
setembro, de Londres.

Enquanto o embarque da co
missão técnica será dividido en-

tre a terça e a quarta, dias 30 e 31,
os convocados "nacionais" pode
rão participar normalmente da

primeira rodada do segundo tur
no do Campeonato Brasileiro, no
próximo meio de semana, e só

viajarão em 1 o de setembro.
Os jogadores que atuam na

Europa se apresentam direto,
em Londres, no Hotel Syon Park,
onde a seleção ficará concentra-

da. Os treinamentos dos dias 1,2
e 3 de setembro serão às 17 horas

(13 horas de Brasília) no Fulham
Footlball Club.

No dia 4 de setembro, véspe
ra do jogo, a seleção treinará no

palco do amistoso, no Craven

Cottage Stadium, o estádio do
Fulham, também às 13 horas.
Brasil e Gana se enfrentam no dia
5, às 15h45.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

14° Santos 1716 22 27
!

15° Bahia 20 1S 4 8 6 21 24

16° Grêmio 18 17i 4 6 7 16 22

.... 1r Atlético-PR 17 1S 4 5 9 19 27
i

.... 18° Atlético-MG 15 18, 4 3 11 23 36

.... 19°Avaí 14 18, 3 5 10 18 38

.... 20° América-MG13 18 2 i 7 9 21 35 -14

-5 41

-3 37

-6 35

-8 31

-1328

-2026

24

l8aRODADA-23/8
Intemacional2 x 2 Flamengo
Avaí O x O Coritiba
São Paulo 1 x 1 Palmeiras
Atléüoo-GO 1 x O Grêmio
Atlético-PR 2 x 2 América-MG
Vasco 1 x 1 Fluminense
Bahia 1 x 2 Santos

19" RODADA - 27/8
18h - Corltiba x Atlético-PR
18h - América-MGx Atléüco-GO
18h - Fluminense x Botafogo

19" RODADA - 28/8
16h - Palmeiras x Corinthians
16h - Santos x São Paulo
16h - Flamengo x Vasco
16h - Grêmio x Internacional
16h - Ceará x Bahia
18h - Atlético-MG x Cruzeiro
18h - Rgueirense x Avaí

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

• • •

:$1i Coi. TimesW� 1° Portuguesa
Â 2° Ponte Preta

Â 3° Náutico
Â 4°Sport

5° Goiás

6° Paraná Clube

7° Americana

8�ASA

CLASSIFICAÇÃO
P : J 1 V i E : D ! GP:GC i SG: A
37 i 1� 1� 4 i 3 138 i 16 1 22 169

,

34 :18 10 4 ! 4 ! 32 ! 19 : 13 :63

33 i 1� 9 16 j 3 121115 j 6 161
29

! 1� 8
:
5

:
6 i 28 ',23 i, 5 i,51

28 11� 9 i
1 19 i 30 i

30 1 O i 49
28 118 8 14 I 6 124120 ! 4 152, • : : j

.

27 11� 8 13 I 7 ! 22 ! 25 i -3 i 50
27 ! 18 8 : 3 : 7 ! 25 ,29 : -4 ,50

27 i 18 7 j 6 I 5 115116 1-1 i 509° Criciúma

100 ABC 25 'H� 5 i 10! 3 ! 26! 22 ! 4 146
11° Vitória 24 i 1$ 7 ! 3 i 8 i 24124 i O i44
12° Icasa "24 1 1S 6 1 6 I 6 1 26 1 25 1 1 144

. : • • • •

j
•

�!:�i�:Nova�o �� I�� � I� I; !��!�� i?1 i:�
15° Grêmio Barueri 23 ,1� 6 15 ! 7 118' 21 ! -3 '43
16° Bragantino 21 ! 18 6 ! 3 ! 9 ! 27 32 i -5 39

.... 170 Guarani 20 ! 1� 5 i 5 1 9 123 26! -3 35

.... 18° São Caetano20 18 ! 4 I 8 16 124128 -4 i 37

.... 19° Salgueiro 16 i 18 4 i 4 i 10 ! 19 29 1-1030
.

, : !! '

.... 200DuquedeGaxias 9 ! H� 1 ! 6 i11 1 16 37 i -2117

19" RODADA - 23/8
20h30 - Sport 2 x O Vila Nova-BO
20h30 - Goiás 3 x O Guarani

....Rebaixados para Série C

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
A Empresa Intertec Informática Ltda, inscrita no

CNPJ 03.007.056/0001-66, com sede na CeI.

Procópio Gomes de Oliveira, N° 680, Sala 03 cidade

de Jaraguá do Sul/SC, comunica o extravio de no

tas flscais nO DO 476 à 498 em data desconhecida.

Jaraguá do Sul, 24 'de agosto de 2011.

Na construção da história de
fi fi;

I I
não podemos deixar de parabenizar
os prinCipaiS personagens:

A

Parabéns •

guaramlrenses,

pe'os6��n�!

Ih

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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SANTA LtJZIA

"Brincando
no Bairro"
o programa "Brincando no Bairro",
iniciativa da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul, acontece hoje no bairro Santa

Luzia. O evento está programado
para o período entre as 10 e as

16h, no salão da Igreja Católica.
Além das atividades de lazer,
de entretenimento e prestação
de serviços, o programa oferece
apresentações de dança às 10h30 e

às 14h30. A programação envolve
também a Fundação Cultural,
Sesc (Serviço Social do Comércio),
PolíciaMilitar e Unimed.

...

DIVERSAO

Brincando
noMime
O Posto Mime Matriz da rua
Walter Marquardt, em Jaraguá
do Sul, convida toda a garotada
para o "Brincando no Mime"

que acontecerá amanhã, a
partir das 14h. Vai ter cama
elástica, piscina de bolinhas,
tobogã, pintura facial e muitas
brincadeiras com o Miguelito.
Distribuição de guloseimas e

muita música.

B.H.DESC

Linhas
de crédito
O Badesc (Banco de
Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina) estará em

Iaraguá do Sul na quarta-
feira, dia 31, para prestar
esclarecimentos sobre linhas de
financiamento destinadas ao
fomento de novos negócios ou
para atividades já existentes. O
atendimento exclusivo ocorre

das 14 às 17h, na sede daAcijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul), localizada na
rua Octaviano Lombardi, 100, ao
lado do Centro Cultural da Scar.

CAMINHADA

Semana
da Família
A Paróquia Senhor Bom Jesus
realiza hoje, a "Caminhada pelas
Famílias". Com início às 17h em ,

frente à estação rodoferroviária
de Guaramirim, o evento faz parte
da programação da Semana da
Família. Em seguida haverá santa
missa, show com a banda Diante
do Rei e confraternização de
encerramento com distribuição
de suco e cachorro-quente.

CENTENÁRIO MARISTA

Baile dá início às comemorações
o Clube Atlético Baependi abre suas portas hoje, às 20h30, para o

jantar e baile de abertura das comemorações pelo Centenárío da Escola

Paroquial São Luiz (hoje Colégio Marista São Luís). A solenidade de

abertura contará com as presenças dos ex-diretores da instituição,
seguida de jantar de adesão. O baile começa às 23h30, com animação
da banda In Natura. Menores de 16 anos somente acompanhados. Os
ingressos estão disponíveis no setor financeiro da Escola: jantar e baile, R$
40, e somente baile, R$ 20. Crianças até 11 anos pagam R$ 20. Informações
com Caroline ou Dinara no (47) 3371-0313, www.marista.org.br.

r

DIVULGAÇÃO/ TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 25/8 Norberto Simões, com idade de 60 anos. O sepultamento foi realizado ontem, às 9h, saindo

da Igreja Evangélica Martin Lutero e seguindo para o cemitério Martin Lutero.

Jo'Fnal dâ B«h'(j ... ".8'$=00 fi 8S 7:00 fi
Apr�sentação,: Tim Francisco

A Hora do Ronco ... Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência 'na sua 'manhãl

Manhã Shew . Das; 9:00 h as 12:00 h
,

Variedad,es, prêmios e a

partic,ipaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 11:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcel'o Strack

Fone: 3375-0500 ww'w.bandfm99.com.br
·
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www.vw.corn.br Promoção válida até 27/08/2011 para veiculas com pintura sólida, Frete incluso, Novo Gol 1,02011/2012,4 portas, código 5U11C4. com preço promocional à vista a partir de,
R$28.390,00, Novo Gol i ,0 Total Flex, 4 portas, ano mod. 11/12, código 5U11C4+pf4+pk5+wab ou 5U11 C4+pf4+pk5+wac ou 5U11C4+pf4+pk5+wa5: com preço promocional à vista a partir de R$
34,390,00, Voyage 1,0 Total Flex, ano mod. 11/12, com preço promocional á vista a partir de R$ 32.570,00 por R$ 30.390,00, Novo Fax 1,0,2 portas, código 5231 R4, com preço promocional à vista
a partir de R$30,490,00, SpaceFox 1.6 com preço promocional especial. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque, IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro
Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes infernos de motor e transmissão (exceto Kombi. limitada a 80,000 km), É necessário para a sua utiltzação o cumprimento do plano de manutenção, Para mais informações. consulte
um Concessionário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditíva ou de fala: 0800 770 1935. Duvidaria: 0800 701 2834,
Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
.

A escolha perfeita
. ;

�DIAS
�

DfiVEÍ'<.1JlOS
� www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

,.'Jdl.

·1

;
!., '

" I
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