
Palco Giratório Protesto contra
,..,

acorrupçao
Manifestação organizada online

pretende reunir uma centena

de pessoas dia 7, na

praça Ângelo Piazera.
"
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Até O próximo fim de

semana, Iaraguá do Sul
recebe uma invasão de

atrações culturais.

MlX

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

Wegfi-
maisde

ia50 anoscom

1 miemprêmios
o presidente executivo da multinacional, Harry SchmelzerJúnior, fala sobre a trajetória

da empresa nestas cinco décadas. Confira a programação comemorativa. Página 7

SEGURANÇA PÚBLICA
EDUARDO MONTECINO

� ��..---�

Sem policiais suficientes, mais de 600 inquéritos estão empilhados em Jaraguá e Guaramirim..� 23

DESDE 1919

-

E EIÇ E
PP lança a pré-candidatura
de Dieter Jansen à Prefeitura

de Jaraguá do Sul neste

sábado. Lideranças políticas
do Estado estarão presentes

no evento do diretório.

Confira entrevista sobre as

pretensões do progressista.
PATRICIA MORAES
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Começa
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Weg no méxico
A unidade da Weg Transmissão
& Distribuição (WID) em

Huehuetoca, no México, comemora

a conclusão de um projeto
desafiador. Com cerca de 18 meses

de-operação, a planta entregou
os primeiros transformadores
monofásicos de 125MVA, na

tensão de 400kV.Foram quatro
equipamentosfornecidos à estatal
mexicana Comisión Federal de
Electricidad (CFE) e que compõem
uma nova subestação na cidade Los

,"Caema AmOle
Cucina Amare comemora,

hoje seu 'oitav� ano'de"'
"

.existência. Nesres anQs ,

ÍÍi." ,." , "

"''Ir- I
'm'lj

,

soube tornar-se presente
'

:jnos mais diversos eventos�.'ij/_-',,' '(,' n:' I ,'I _-';

Nióbio
A "fome" mundial por

.

metais, em especial por parte
da China, está deixando o

abastecimento de algumas
terras raras e alguns metais
menos comuns em situação
difícil. Nem sempre os

volumes produzidos
são suficientes para um

abastecimento tranqüilo e

existe um forte movimento
em busca de novas fontes.
Também as fontes antigas
despertaram cobiça de

investidores, e a China tem

feito aquisições estratégicas
como a compra de 15% da
brasileira CBMM que é a

maior produtora mundial de
nióbio, metal utilizado entre

outras coisas na produção
de aço inoxidável. O valor
do negócio foi US$ 1,954
bilhão. Um consórcio de

companhias japonesas e

sul-coreanas já é dono de
outros 15% da CBMM que
foram adquiridos por US$
1,8 bilhão.'

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 666
01 - 02 - 04 - 06 - 07
11-12-14-15-16
18 - 20 - 21 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2686

04 - 20 - 28 - 60 - 78

Mochis, no noroeste de Sinaloa. do projeto foi possível com a

Com tecnologia própria da Weg sinergia da equipe de Blumenau
fabricarequipamentos de 400kV (SC), matriz da WTD, e passa a

pesando mais de 100 toneladas, . certificar a unidade mexicana
significa que a unidade do México é como uma importante provedora
detentora de processos de alto nível e de soluções de transformadores
de reconhecimento mundial. de grande porte, de até 550kV,
Após um ano de fabricação, os ampliando a atuação no

transformadores foram testados mercado norte-americano. A
em junho de 2011 no laboratório nova subestação deve entrar em

da WTD no México, simulando as funcionamento em setembro
condições de funcionamento. O e reforça a distribuição de
sucesso total no desenvolvimento eletricidade no estado de Sinaloa.

Semearh na praça
O evento Semearh está confirmado para o dia 8 de outubro,
no Centro, da cidade. Os temas a serem desenvolvidos serão o

Empreendedorismo, Oportunidades, Carreira, Trabalho e Renda e

.
Orientação Vocacional. Os especialistas apresentarão os assuntos
na "Tenda de Palestras", e diversos patrocinadores vão manter

i / atividades em paralelo. Também haverá atrações para as crianças,
como música. O ônibus do Sine estará disponível para que
pessoas sejam atendidas, realizando também teste de orientação
vocacional. Será um evento de grande alcance que provavelmente
se tornará anual, visando aproximar as pessoas das empresas
e instituições, Já está confirmada a presença de integrantes do
Conselho Municipal de Trabalho e Emprego de Joinville. O local
escolhido é a Praça Ângelo Piazera e o evento acontecerá em um

Sábado Legal. Mais um motivo para vir ao centro da cidade.

Gás
A Petrobrás anunciou que está iniciando a exploração
de gás do pré-sal no campo de Lula através de um gasoduto
que o liga à plataforma de Mexilhão. Este campo já atingiu
uma fase de testes avançado na produção de petróleo e

agora também o gás vai ser aproveitado. Também a OGX de
Eike Batista anunciou a presença de reservas importantes
de gás e que numa primeira fase poderá produzir 1
milhão de metros cúbicos de gás por dia.

Banco central
Embora o mercado acionário tenha reagido muito bem à

redução da Selic, ficou um cheiro ruim no mercado, pois
esta decisão contraria o perfil conservador da Comissão de
Política Monetária e o mercado tem certeza de que isso foi
fruto de uma forte pressão do governo. Esse fato coloca em

dúvida a independência do Banco Central, ao contrário do
que a presidente Dilma se apressou em divulgar. Esse é mais
um componente que se vem somara a complexa situação que

-

estamos vivendo em função dos problemas externos.

/
'

iSupermerêaêlos
'tohfotme';�Ahras (A:ssóciação Brasileira dê

S�permew,ados), as vendas dos �upermerqldos çIes�eram ,

4,75% no mês de julho em relação a junho. Aguarda-se o

resultado de agosto que poderá confirmar a tendência de
retomada das vendas neste importante canal de vendas. De
janeiro a julho, o crescimento foide 4,32% Igual ao mesmo

período do ano passado.
1 LJIt. 1 ;i...t Ifi,- 1·f ii I' l' I t ,', I 1 " .... I I \

..• "i.,01:JPANÇA
CÂMBIO COMPRA
DÓLAR ,COMERGIAJi/(EM R$) , 1.6865, .

')"

DÓLAR TURISMO (EM R$)

DÓLAlt,FARAL�LO (E�",�$! I.5�00
,['EÜRO (EM R$) .

{ 2',3307

MARCELE GOCHE

BI
A Caixa Econômica Federal anunciou que pretende
substituir o cartão e senha de identificação de quem
goza de beneffcio previdenciário pela identificação
através de Impressões digitais. Desta forma, espera-se
a prevenção de fraudes ao sistema. Para implementar
o projeto, a Caixa assinou acordo COIU o Tribunal
Superior Eleitoral para usar os dados do cadastro
biométrico dos eleitores. Trata-se de uma alternativa
das mais racionais, pois utilizará. u�a informação já
disponível. Já existem projetos piloto em andamento,

Aluguel
o crescimento da economia
trouxe alguns reflexos
relativamente imprevistos,
pois, conforme o Crecí-Sl; o

aumento no valor do aluguel
em São Paulo foi de 82,97% em

dois anos. Isso mostra que os

locadores aproveitaram para
conseguir um ganho maior,
acompanhando a valorização
dos imóveis e sua relativa falta.

Aviões
A grande rival da Embraer, a

canadense Bombardier, acaba de

perder o presidente da unidade de
aviões comerciais no momento
decisivo do lançamento de
sua mais recente arma na luta
contra a empresa brasileira: os

jatos C-Series. Estes não são os

únicos jatos regionais que estão

chegando ao mercado em um

momento bastante ruim.

Desindustrialização
Embora o Brasil esteja uma ótima fase em sua história econômica,
existem alguns processos que mais cedo ou mais tarde vão
minar nossa eficiência: para 10%, a indústria de transformação
(responsável por grande parte dos melhores empregos)
representava 27,4% do PIB, contribuindo com apenas 16,8%. Em
termos de resultado comercial, em 2006, a indústria manufature ira
contribuía com um superávit de US$ 15 bilhões ao ano, e em

2010 acumulou déficit de US$ 70 bilhões. Sempre lembrando
que, quando compramos algo produzido no exterior, estamos

importando também a mão de obra.

Gigantes da América
I . Entre as empresas de capital aberto mais lucrativas das Américas,

a Petrobrás ocupa a quarta colocação e a Vale ficou em quinto
lugar, logo atrás da ExxonMóbil, Chevron Texaco e Apple. As duas
empresas brasileiras não as únicas não norte-americanas na lista
das 20 maiores. Esse desempenho torna ainda mais difícil entender
os motivos responsáveis pela queda do índice Bovespa por serem

alvo de fortes vendas a qualquer espirro da economia mundial.
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Ela "voou" e quando caiu fez uma

frase. E ela talvez nem saiba que a

frase que fez é a minha frase favorita.
Uma frase da Bíblia, muito parecida.

Antes de revelar o nome da mu

lher que hoje me inspira, preciso, é
de hábito, dar umas voltas. São in

dispensáveis.
É-me indispensável" dizer que po

bre de você se não tiver um "herói"

para seguir e mais tarde ultrapassar.
Você pode até trocar a palavra herói

pela palavra exemplo, vai dar no mes

mo. Precisamos, sim, ou de heróis ou

de exemplos, sem eles ficamos a fazer
a pior de todas as imitações: a imita

ção de nós mesmos.

Vou falar da Fabiana Murer. - Ah,
você não lembra, são tantos os no

mes que nos invadem a cabeça todos
os dias, entendo, entendo. A Fabiana
Murer é a nossa campeã mundial de
salto com vara, faz poucos dias que
ela "voou" _para o salto mais alto no

recente campeonato de Daegu, na

Coreia do Sul.

/\ Câmara de Vereadores está analí
rlsando a proposta do Executivo de

repassar R$ 500 mil reais, recursos pró
prios, para a Ferj investir nas obras de

ampliação da biblioteca do Centro Uni
versitário - Católica de Santa Catarina.
São quatro projetos que tratam desta

matéria, além de autorizar a concessão,
abrindo o crédito no orçamento e fa
zendo as alterações devidas no PPA e na

mo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Prímeíro que este repasse é incons

titucional, seguindo o parecer jurídico
desta Casa, que tem sido olimpicamen
te ignorado. Inconstitucional porque a

obrigação primeira do município é in
vestir no ensino fundamental.

A Prefeitura até pode repassar re

cursos para uma instituição como a.

Ferj, porém somente para atividades de
. pesquisa e extensão. E por acaso prédio,
obra, parede é pesquisa e extensão? Evi
dente que não! Mas infelizmente o Exe
cutivo tenta nos subestimar, colocando
na mensagem do projeto que as obras
vão dar suporte informacional aos pro
gramas de ensino, pesquisa e extensão.

E, inclusive, que vai proporcionar
o acesso ao conhecimento não só dos

universitários, mas da comunidade
em geral. Ora, se quer beneficiar a

I
Como todo atleta, Fabiana olha

va com admiração para a russa Yele
na Isinbaieva, campeã olímpica e até
então sem rivais. A brasileira Fabiana
olhava para Yelena e roía as unhas,
calculava, treinava e nada. Saltava, ba
tia na barra e não ganhava o ouro nas

provas de que participava.
Um dia, Fabiana pensou, e ela

conta isso: "Yelena é uma pessoa
normal, igual a mim, se ela pode, eu

posso ...

" E atirou-se como louca aos

treinamentos, sempre repetindo -

USe ela pode, eu posso".
Pois e não é que pôde, ganhou a

medalha de ouro no Mundial recém
findo na Coreia? A frase da Fabiana
funde-se com a minha frase favo
rita na Bíblia, a frase do Evangelho
de Marcos, 9:23 - USe tu podes crer,
tudo é possível ao que crê". Vale para
você, leitora, leitor. Nada lhe será im

possível se houver fé no seu sangue,
suores na sua testa e um exemplo a

seguir. Tente e salte para a vitória,
depois me mande dizer...

comunidade, que invista na bibliote
ca pública, acessível, onde as pessoas
podem retirar seus livros.

Enquanto se pretende beneficiar a

Católica com 500 mil reais, a biblioteca

pública, que é de todos, tem ínfirilos R$
6 mil reais previstos para sua manuten

ção no orçamento deste ano.

O ensino fundamental deve ser a

prioridade de todos os governos. Não
adianta tentar compensar lá na frente
a oportunidade que não foi ofertada
nos anos iniciais. E que é um direito
de todo o cidadão. É só desta forma

que se mudará a realidade deste país,
formando cidadãos conscientes, críti
cos. No mais, o ensino superior é uma

obrigação do governo federal, e isto
ele tem cumprido exemplarmente.
Cada um que faça a sua parte.

Que a Prefeitura reverta estes recur

sos para melhorar a estrutura física das
escolas do município. Neste sentido, a

bancada do Partido dos Trabalhadores

posícíona-se contra este projeto que é,
acima de tudo, inconstitucional.

Justino da Luz e João
namoncini, vereadores da

bancada do Partido dos
Trabalhadores -

redacao@ocorreiodopovo.com.br

.FRACASSOS
Mais das vezes, as pessoas não realizam

seus sonhos na vida porque ficam olhando

para os talentos alheios, suspirando por eles
e esquecendo de dar razões aos seus próprios

. talentos, não raro, escondidos. Casar com o

nosso talento, amá-lo e suar por ele, manda
nos ao sucesso. As pessoas mais fracassam
porque desistem cedo, não se 'acreditam.

ELE
Numa propaganda de partido político

na tevê; um pobretão desmazelado dizia -

"Eu quero oportunidades': - Ah, tu queres, é?
Cria-as. Vai te virar, uiabiliza as tuas oportu
nidades, acomodado!

LEMBRETE
Para relembrar: se o filho chegar em

casa dizendo-se perseguido pela professo
ra, castigue-o, duramente. É um mentiro

so, todas as professoras. gostam de "bons"
alunos... Entendeste?

.

CHARGE

Meu\) EDi..,./!!
VAI T(;f<:ATÉ
Roc.KEM

SCHROEDER
S"TRASSj

I

tJósço
. PREFe:,'-O

�X.Ó"GM!j

I

DO LEITOR
ii'

P is
P I

dseiruigias não emergenciais,
quepodem ser agendadas
preuiamente:
Afila vai andar por
determinação do governo do

,

Estado e a previsão é que seja
zerada até ofinal do ano. Mas
se uma parteficar para 2012, o

acordo será'mantido.
A ordem de atendimento é por

. conta de 'cada munidpio.que
aeve obr,igatQriamente chama/r,
as pessoás que esperam há

,

mtfri$ tep'l:11()�,
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Patricia Moraes 2106.1926 I patric::iamoraes@oc::orreiodopovo.c::om.br

" ""'"

RUMO AS ELEIÇOES 2012
O Partido Progressista lança a pré-candidatura de DieterJansen à Prefeitura de

Iaraguâ do Sul neste sábado. O deputado federal Esperidião Amim e o deputado
estadual Sílvio Dreveck estão entre as lideranças da sigla do Estado de Santa

Catarina que participam do encontro do diretório. O evento ocorre no pesque e

pague, na rua PastorAlbert Schneider, no bairro Rio Cerro, a partir das 11 h30. Para
saber o que pensa e defende o progressista, confira a entrevista abaixo.

'"
-

o vice-prefeito deve ser uma pessoa com os

mesmos objetivos para que juntos possamos
trabalhar com ética e respeito. Penso que

ele deveria responder por uma secretaria se

" falamos em um governo enxu.to.

.,

Prefiro ser chamado de "bom

moço" do que de '!mau.moço"...

·

f"

PatríciaMoraes: O que significaparavocê
o lançamento da sua pré-candidatura à Pre
feitura de Iaraguã do Sul?

Díeter Iansen: Este sábado é um dia muito

importante para mim, é a data que daremos
como oficial para o ínícío de uma nova ca

minhada, de um novo projeto. Queremos e

tenho a certeza que as pessoas querem par
ticipar de uma administração transparente,
tranqüila e correta. Quero continuar tendo
a confiança da população, quero que vocês
confiem em mim.

sei que o transporte público é uma das prin
cipais necessidades, e queria ter liberdade

.

p�a discutir este assunto. Abrimos a CPI
da merenda escolar, abrimos a discussão do

nepotismo, fomos nós que entramos com a

lei anti-nepotismo.

PM: O que você planeja para o muni
cípio?

DI: Queremos continuar trabalhando
com economia e uma equipe enxuta e com

prometida. Queremos acabar com as drogas,
incentivar os transportes públicos, ciclovias.

Crianças nas escolas, com saúde, e os pais
trabalhando em uma cidade que cresce, e vai
crescer junto com a administração pública es

tando lado a lado nos momentos bons e ruins. .

PM: O que vocêpode destacar da sua tra

jetóriapolítica até agora?
DI: Como secretário e vereador, eu sem

pre tive o maior cuidado com o dinheiro

público. Como secretário, não levei parente
ou amigo para a Prefeitura, chegava cedo,
o que faço desde os 14 anos, e trabalhava
como 'se estivesse em uma empresa, nun

ca deixei ninguém esperando, não lembro
, de ter fechado a porta da minha sala. O re

sultado disto a população me deu fazendo
com ql!e eu fosse o vereador mais votado da
história de Jaraguá. Como vereador, eu votei

pela contratação de somente um assessor.

Foi fácil perceber a vontade das pessoas por
menos vereadores, menos estrutura, menos
deputados. Com isso, entendo que as pes- PM: O senhor descartou a possibilidade
soas querem mais investimentos no muni-de dívídír 'palanque com a família Konell. O

cípio. Me envolvi com a briga no transporte que inviabiliza essa aliança?
, público, tínhamos a liberdade para isto. Pois

..
DI: Fiz 85% da votação necessária para

PM: O PP ficou sem representação na

Câmara nesta legislatura. Quais nomes você
destacapara disputar a eleição de 2012?

PI: Deixamos de fazer wn vereador por
meio voto, que foi o Eugênio Iuraseck, As

sim, Iaraguá perdeu um grande vereador.
Estamos sempre buscando nomes novos, e

para esta eleição teremos novamente uma

relação muito boa de candidatos e que se

rão anunciadas neste sábado.

ocupar uma cadeira na Assembléia Legisla
tiva, Iaraguá mais uma vez confiou em mim,
me fazendo o deputado mais votado aqui.
Penso que as pessoas que optarem pelo
novo, votarão no Dieter. Nós conversamos,
mas eu busco a minha vez. Não posso espe
rar, senão daqui a pouco não sou mais o novo.

OCP: O que procura em umvice?

DI: O vice-prefeito deve ser uma pessoa
com os mesmos objetivos para que juntos
possamos trabalhar com ética e respeito. Pen
so que ele deveria responderpor uma secreta

ria se falamos em um governo enxuto.

OCP: Com cenário político repleto de

escândalos, há alguns adversários que cha
mam o senhor de "bom moço demais".

DI: Prefiro ser chamado de "bom

moço" do que de "mau moço"... Preci
samos desmistificar a figura do prefeito,
pois, o mandatário não deve ser de difícil
acesso ou rompantes. Acredito que o pre
feito exerçe um papel fundamental de lide

rança na sociedade, e para isso deve facilitar
o acesso da população, saber ouvir as diver
sas opiniões, para que possa tomar, junto
com seus secretários, as melhores decisões

para a cidade. Creio que a vida me ensinou
a ter a paciência, bom nível de ponderação,
e por essa razão, o eleitor jaraguaense tem

visto em meu nome uma das melhores

opções para exercer o cargo de prefeito.

Penso que as pessoas
que optarem pelo novo,

votarão no Dieter.

OCP: O país vive uma crise ética sem
- precedentes. É possível fazer uma políti
ca transparente?

DI: Penso que a internet veio ajudar nes

ta questão, hoje o cidadão "pisou na bola"
em algum canto do país, amanhã estará na

rede, fazendo com que a imprensa se pro
nuncie, e a população tome conhecimen
to do problema para cobrar do governante
uma posição com relação à denúncia. Tam
bém defendo que temos que cada vez mais
fazer campanhas baratas, para que os políti
cos não fiquem em muitos casos com com

promissos difíceis de serem cumpridos. A

população pode e deve contribuir não pe
dindo nada particular para os candidatos, o

candidato deve brigar por recursos públicos
para solucionar determinado problema.

OCP: A reforma política, ainda que timi

damente, entrou na pauta este ano. Quais
temas devem ser alterados?

DI: A questão dos apoios financeiros
deve ser vista. Hoje temos grandes em-

. preiteiras que trabalham para o governo,
fazendo doações a políticos. Essa relação
não é boa. A questão do voto distrital deve
ser vista, para podermos ter representantes
das regiões. Assim, você seria obrigado a vo

tar em um representante da sua região. Até

para vereador poderia ser pensado desta

maneira, assim teríamos em cada bairro ou

em cada região um representante seu.
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MOBILIZAÇÃO VIA INTERNET

Manifestação contia a corrupção
Organizadores
esperam mais de
100 pessoas no

protesto em

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO ClORAL

Na próxima quarta-feira, no I

feriado' de 7 de setembro,
pessoas de todo o Brasil preten
dem realizar um protesto contra

a corrupção no país. A mobiliza

ção começou em São Paulo e se

espalhou pelo site de redes sociais �

Facebook. Internautas de todos os

estados demonstraram interesse
em participar da manifestação e

o ato deve acontecer em todas as

capitais e nas principais cidades.
Os manifestantes planejam

mostrar faixas pedindo a CPI da

Corrupção em Brasília, em votação;
a aplicação e efetivação da Lei da Fi
cha Limpa em 2012; a cassação de
mensaleiros e outros políticos com

crimes comprovados; e aprovação
do projeto de lei Políticos sem si

gilos. Os participantes combinam

para vestir roupa preta, como se es-

E

MARCELE GOUCHE

�

8ryan nunca participou ele um pnIesto, mas diz ter COIdiança no ato pacífico

tivessem de luto pelo país, ou verde

amarela, em sinal de patriotismo.
Em Iaraguá do Sul, o manifes

to ocorrerá na praça Ângelo Pia

zera, a partir das 13h. Dos mais
de 1.600 convidados na página
do protesto no Facebook, cerca

de 80 confirmaram presença.
Um dos organizadores do evento

é Bryan Renan Müller. O jovem
de 20 anos foi convidado no site

�'

e, a partir da organização no es

tado, se ofereceu para tomar a

frente em Iaraguá do Sul.

Bryan nunca participou de
urn protesto, mas diz que sentiu

confiança por ser urn ato pacífico.
"Protestos em Iaraguá não são tão

comuns. As pessoas relacionam

manifestação com violência, além'
de acharem que está ligada a parti
dos políticos", conta.

s -416
MARCELE GOUCHE

No 6naI da tarde de ontem, por volta das 18h, um engavetamento na SC·416

(rua MêUJoel Francisco da Costa), envolvendo cinco veículos, resultou em uma

pessoa ferida. Márcio Femando .de Almeida, 33. �os, condutor de uma Kombi, teve

um corte na cabeça e precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro do hospital São

José. Os outros condutores nada sofreram. Il causa do acidente não foi divulgada.

O protesto não deve atra

palhar o desfile cívico. Bryan
até espera que os integrantes da
marcha se unam ao manifesto.
"Nossa geração está muito aco

modada. Vê a corrupção e não
faz nada", opina o estudante de

oceanografia. Ele espera mais de
100 participantes na cidade. No

país, cerca de 30 mil confirma
ram presença pelo Facebook.

................................

SERVIÇO:
O quê: Protesto contra a

corrupção
Quando: Dia 7 de setembro,
quarta-feira, às 13h
Onde: Praça Ângelo Piazera

........ �..............•....•••.

SEM SIGLAS

Movimento
apartidário
Bryan garante que não há
envolvimento de partidos
políticos no protesto que será
realizado em Iaraguá do Sul,
diferente de outros locais em que
a oposição ao governo federal

participa atuante na organização
do manifesto.
O presidente da Câmara de
Vereadores Jaime Negherbon
(PMDB) não tinha conhecimento
do protesto em Iaraguá, mas

diz que apoia o evento. "Político
sério tem que estar lá", diz. "Os

corruptos devem ser banidos
da política." Para o vereador,
a corrupção "está demais. No
caso da Roriz, será que os que a

absolveram não estão na lama

também?", questiona.

Prefeitura de [araguá pedirá
R$ 15 milhões ao Badesc

A Prefeitura de Iaraguá do Sul

poderá solicitar um empréstimo
junto ao Badesc no valor de R$ 15

milhões. A Câmara de Vereadores
autorizou o pedido por unanimi
dade. Os recursos serão destina
dos à pavimentação, recuperação
de vias e construção de pontes e

galerias. A rua José Martins, no

Três Rios do Norte, deve ser urna

das que receberão asfalto.
A administração municipal

apresentou à Câmara um rela
tório que consta todos os inves
timentos feitos por meio do úl
timo financiamento. Um pedido
anterior de empréstimo já havia

sido aprovado pelos vereadores,
também no valor aproximado de

R$15 milhões.
Citando as principais obras

previstas, o vereador Jean Leu

tprecht (PC do B) pediu que os

vereadores sejam informados
dos próximos investimentos. "É
importante que a comunidade
saiba onde o recurso está sendo

investido", observa. Leutprecht
também informou que sobram

hoje 7% da receita.para investi
mentos. Com os dois emprésti
mos, o valor a ser pago por mês

chegará a R$ 1,2 milhão, até ja
neiro de 2014.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



WEG50ANOS

Schmelzer fala sobre
trajetória da empresa
Maior fabricante de
eletromotores da
América Latina foi
fundada em 16 de
setembro de 1961

JARAGUÁ DO SUL

SONIA PILLON

As cinco décadas de atuação
do Grupo Weg, com sede em

Iaraguá do Sul, que iniciou suas

atividades em 16 de setembro de
1961 - hoje presente nos cinco
continentes - foram passadas a

limpo na manhã de ontem pelo
presidente executivo, Harry Sch
melzer Júnior. Numa das raras

entrevistas concedidas à impren
sa local, no Museu Weg, local que
já sediou a primeira fábrica de
motores elétricos do Grupo, Har

ry falou sobre os avanços e de
safios da empresa já produziu
mais de 150 milhões de moto

res, 1.100 geradores de grande
porte e mais de 130 milhões de
litros de tintas fabricadas. São
mais de 24 mil funcionários. Em

2010, o faturamento bruto da

empresa atingiu R$ 5,3 bilhões.
São 12 unidades no Brasil e seis
no exterior, além dos escritórios
de representação pelo mundo.

o executivo falou sobre os avanços e desafios da empresa multinacional-

Schmelzer também abor
dou a expansão das unidades
de motores no Brasil, como a de
Linhares (ES), que passou a ope
rar em agosto, e a conquista do
mercado asiático, na China e na

Índia. A unidade de Linhares já
produz 11 mil motores por dia.
Na fábrica na Índia, inaugurada
em abril, foram investidos R$
60 milhões. Outro fator impor-

tante destacado pelo presidente
da multinacional brasileira foi a

forma como a empresa driblou
a crise econômica de 2009, com

crescimento de 17% sobre 2010,
que corresponde a 13% compa
rativamente a 2008.

liA Weg voltou a crescer", co

memora Harry Schmelzer. Re
lembra a crise de 2009: "Não

passamos dificuldades, somente

deixamos de crescer no período,
mas sem deixar de investir. Não
deixamos de tomar as medidas
necessárias para contornar a

crise. O importante é a veloci
dade com que se toma algumas
ações". O encontro também ser

viu para divulgar a programação
alusiva aos 50 anos destinada aos

funcionários, com sorteios que
superam R$ 1 milhão,

.�
V

EDUARDO MONTECINO

, até o aniversário, que
: transcorre em 16 ele
setembro. Serão 100

quantias em R$ 3 mil, 55

quantias de R$ 5 mil e 12
veículos. Desde o início do
ano está em andamento a

campanha "A gente cresce

com a Weg", em que os

funcionários ganham
espaço no site da empresa

. (www.weg.net/50) para
.contar sua caminhada
na empresa. A agenda
comemorativa também
inclui 50 casamentos

coletivos no civil, dia
iO; exposição no Museu

.

Weg; Prêmio Weg de
'Inovação na Arweg, a

"

partir do dia 12; a 15a

Ação ComunitáriaWeg,
dia 18, na Arena Iaraguã:
corrida rústica, dia 25,
às '8h30; lançamento do
lJvro li 50 anos daWeg" e

apresentação do Bolshoi
;

na SCAR (Sociedade
Cultura Artística), ambos

;

com data em aberto.

I

I

�

1
j

Programação:
Jornal da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Ho.ta dQ' Ronco .. ,Das 7;00, h as 9,:00 h
.'

Humor e irreverência na sua' manhã!

Manhã Show. Das 9:00, h as 12:00 h
, '

Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: ,Jaque Rebouças

, Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmiOS e a participação do ouvinte

Apresentação: Marc,elo Strack'

Fone: 3375-0500 W'ww•..bandfm'99.com.br
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANUNCIANDO...

Jornal Correio
do Povo, 18 de

janeiro de 1928

Levando os doentes

para a nova sede
o Hospital São José, em atividade desde

1936, quando teve sua primeira sede inau

gurada no Morro da rua Jorge Czerniewicz,
havia inaugurado sua nova sede em abril
de 1959. Essa sede, construída nos fundos
da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
era mais espaçosa e próxima da Paróquia
São Sebastião. Mas somente no dia 3 de se

tembro de 1959 é que foram transferidos os

doentes para o novo hospital. Ambulâncias
e carros de particulares foram utilizados

para essa tarefa tão delicada. Tudo transcor

reu dentro da normalidade possível.

--Iégio
São José.
a escola
de Hansa

Criado em 1929, o Colégio São José de Hansa,
atual Corupá, mantido pela comunidade católica
em 1934, solicitava subvenção da administração pú
blica. No ofício encaminhado ao prefeito de Iaraguá
do Sul, em outubro daquele ano, evidenciava a forma
de funcionamento das escolas. A maioria das escolas

particulares mantinha-se com subvenções públicas,
sejam municipais, estaduais ou federais. Algumas
escolas alemãs ainda recebiam recursos oriundos da

OTTO RUMOR - ERRATA
Na semana passada, trocamos o nome de Alfonso
Buhr porJorge Buhr. Na realidade, o testamenteiro
de Duo Rumor era Alfonso Buhr, e seu testamento

"

foi assinado por sete testemunhas.

Rótulos d�produtos
de Jaraguá

Algumas pessoas colecionam selos, outras mo

edas, figurinhas, objetos excêntricos, discos. Um
ou outro coleciona rótulos de produtos. Em Blume

nau, no Arquivo Histórico, existem livros grandes
de rótulos de diversos produtos blumenauenses e

da região. Em Jaraguá, tivemos notícia de diversos

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famílias
evoluindo.

d--
-

Lunender30anos
Café Jutte. a nova

bebida de Jaraguá
Egon Sasse abriu uma fábrica de bombons e balas

com a marca "Ideal" em 1953, na rua Benjamin Cons

tant, 373. O processo de fabricação era artesanal e aten

dia primeiramente o mercado interno e posteriormen
te, devido à qualidade do produto, passou a ser vendido

para outros Estados. Em 1959, a empresa mudou-se

para a rua Epitácio Pessoa, e em 1962 passou para a rua

Joinville. Em 1964, a empresa adquiriu uma torrefação
de café e construiu novas instalações na rua Jorge Czer

niewicz, 457, iniciando em 3 de setembro de 1965 a Tor

refação e Moagem de Café Sasse, cujo produto levada a

marca "Iutte" Em 1975, a fábrica de balas passou tam

bém para esse endereço, ficando anexa a torrefação.

ARQUNO HISTÓRICO/FUNDO CORUPÁ

Colégio
São José
deCorupá
-década
de 50

Alemanha, vinculado à comunidade luterana. Nesse

caso, o padre Vicente Schmitz comentava que a es

cola atendia entre 115 e 120 crianças, divididas em

três salas, sendo que 25 estudavam gratuitamente.
Para a escola conseguir se manter, era necessária a

subvenção. A Prefeitura repassou a metade do solici
tado. Porém em 1936, após novos dados estatísticos
e verificando a situação da escola, foi repassada a

subvenção completa de cem mil réis.

I

I GUi,Ui'Ef�MíE �:,lIH.l'tif'�
1

.

w.

'

, ,.

Rótulo da Cervejaria Walther

colecionadores, menos .de rótulos. Se alguém tiver

rótulos, entre em contato com o Arquivo Histórico
da cidade. Para exemplificar, publicamos a imagem
de um rótulo da Cervejaria Walther, que mostra a

sede da empresa. Hoje nesse local fica a ARWEG.
Não temos registrada a data do rótulo.

-
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EDUARDO MONTECINO

Bananicultores terão sede nova
Projeto de sede
da Asbanco visa
centralizar em um

só local atendimento
aos produtores
rurais de Corupá

CORUPÃ
PEDROLEAL

Facilitar o atendimento aos

agricultores de Corupá, cen

tralizando os órgãos públicos.
Essa é a meta principal por trás
da construção da nova sede da
Asbanco (Associação dos Bana
nicultores de Corupá). Em pla
nejamento há 17 anos, o projeto
conta com ajuda dos governos
estadual e federal, e do progra
ma de Desenvolvimento Regio
nal Sustentável (DRS) do Banco
do Brasil.

Segundo a diretora adminis
trativa da Asbanco, Eliane Cristina
Müller, a ideia é criar uma sede

para a agricultura do município e

encurtar a burocracia. "Como está,
o produtor precisa passar por toda
a cidade para pagar taxas e bus
car documentos", explica. Com o

projeto, órgãos como a Secretaria
da Agricultura, Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e Ex
tensão Rural de Santa Catarina)
e Cidasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina) ficariam no mes

mo local, juntamente com uma

agência do Banco do Brasil.
Mas ainda falta muito para a

concretização dessa iniciativa:
a expectativa é que a obra seja
concluída apenas no final de
2012. "Já temos três salas prontas
para atender os associados, mas

o espaço para os órgãos públicos
ainda não foi construído ainda",
afirma Eliane.

Para terminar este espaço,
ainda faltam cerca de R$ 220
mil. A diretora não informou de

quanto seria o investimento to

tal na obra, que também contará
com duas salas para cursos, au

ditório para mil pessoas, cozinha
industrial e galpão para insumos

agrícolas. Este último servirá

para uma futura cooperativa de
consumo agrícola.

Eliane Cristina Muller,
diretora administrativa

Maior parte do espaço ainda não foi concluído na nova sede da Asbanco

INFORMAÇÕES;:,v
"

Sede da Asbanco'
Onde: BR-280, Km-80 - ao lado da Menegotti
Malhas
Previsão de conclusão: dezembro de 2012
Concluído: três salas para atendimento dos
associados da Asbanco
O que falta:

,

.

• Espaço p,�ra aluguel, destínãdo ao

Atendimento da Cidasc, Epagri, Secretaria da

Agricultura e a Agência do Banco do Brasil
• Duas salas para cursos de capacitação
• Auditório para mil pessoas
• Depósito de insumos agrícolas
• Cozinha industrial para cursos de

gastronomia e outras furições

Mercado está favorável
I

ao produtor de Corupá
A queda na produção típica

do inverno, a longa temporada
de chuvas, e a recente inundação
do Vale do Ribeira - a principal
área de cultivo de banana de São
Paulo - acabaram benefician
do os bananicultores do Vale do

Itapocu. Segundo o engenheiro
agrônomo Antonio Alex Dresch,
o aumento no preço causado

pela queda na oferta compensa
a colheita reduzida. Devido às

chuvas, a safra de inverno deste
ano ficou cerca de 5% menor do

que a de 2010.

No início do ano, o preço por
caixa da banana oscilava entre R$
5,00 a R$ 6,50. Agora, diz Dresch,
está entre R$ 8,00 e R$ 9,00, um au

mento médio de 40%. Como o custo

de produção por caixa da fruta está
em tomo dos R$ 5,44, a situação fa
vorece o lucro do produtor.

Além disso, segundo a dire
tora administrativa da Asbanco,
Eliane Cristina Müller, a banana

produzida em Corupá tem outro

fator favorável: devido às chuvas
bem distribuídas na região e a

exposição mais reduzida ao sol,

o fruto permanece cerca de um

mês a mais na bananeira. Por
acumular mais nutrientes, é a

banana mais doce do país e tem

a maior demanda do mercado.
Eliane lembra também que a

destruição de parte dos bananais
da região argentina de Formosa,
pelá geada no inverno deste ano,

representa outra vantagem para
o produtor corupaense, Com a

produção reduzida, -a tendên
cia é que a Argentina aumente a

importação do fruto, o que deve

provocar o aumento do preço.

ARQUIVOOCP

Queda na PJ'C)CIução típica da estação -I

gera saldo positivo para produtores
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Schroederfest começa
na próxima terça-feira

,

Festa terá vários estandes
de produtores e dos
comerciantes locais, além,
é claro, de muita música
e show com os Detonautas

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

PEDRO LEAL

. '
,

/\ programação de integração de Schroeder
r\e da Expo Schroeder abre na próxima ter

ça feira,' e pela primeira vez, a Schroederfest
conta com shows nacionais. Além de estandes
de produtores e comerciantes locais, a festa
trará também apresentações com a banda De

tonautas, o grupo Tradição, e a dupla Hugo e

Tiago. O evento será no Pavilhão de Esportes,
na rua Paulo Iahn. Apesar do aniversário de
Schroeder ser somente em 3 de outubro, a data
da Schroederfest foi adiantada para aproveitar
o feriado do Dia da Independência, que trans

corre em 7 de setembro.

Segundo o prefeito Felipe Voigt, a festa
é diferente de todas as edições anteriores,
e por isso há uma expectativa muito grande
para o evento. "Estamos buscando integra
ção de toda a sociedade, e raramente fize
mos algo deste porte", declarou, ressaltando

que o município teve grande destaque du
rante este ano. Se o tempo não atrapalhar, a

expectativa é atrair cerca 20 mil pessoas.
Voigt explica que a organização das fes

tividades está sob o 'comando da Associação
Empresarial de Schroeder (Acias), com apoio
do poder público e das APPs do município,
que cuidarão da venda de salgados e bebi
das. A Prefeitura fez um repasse de R$ 35 mil

para a Acias, e está ajudando as APPs a mon

tarem o espaço da praça de alimentação da
Schroederfest. "A Acias está promovendo os

produtores locais, e o ingresso que estamos

cobrando para entrar na feira vai ser repas
sado à entidade", afirma.

Conscientização
Além dos produtos locais, a Expo Schro

eder tem outro destaque este ano. O Núcleo
de Jovens Empreendedores da Acias decidiu
adiantar o Feirão do Imposto para acompa
nhar as festividades. A ação, que busca cons

cientizar a população sobre a pesada carga
tributária brasileira, ocorre em todo o país
no dia 17 de setembro. Mas segundo a co

ordenadora do núcleo, Patrícia Laube, com

a expectativa de atrair cerca de 20 mil pes
soas à Expo Schroeder, foi melhor adiantar
o evento. "Vamos aproveitar também para
recolher assinaturas para colaborar com o

Movimento Brasil Eficiente (MBE) ", declara.
No estande do núcleo serão expostos produ
tos com as listagens do preço, tributação e

percentual representado pelos impostos.

MARCELE GOUCRE

Onde: Pavilhão de

Esportes - rua Paulo

Iahn
Custo: entrada na feira
R$ 2,00. Custo dos shows

disponível no http:/ /
www.minhaentrada.net/
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o CORREIO 00 POVO
FIM DE SEMANA, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2011

Palco em
to

TEATRO

•

I e
Sesc tem agenda cheia de espetáculos e

oficinas atéofim da próxima semana

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

KELLY ERDMANN

ma semana super
lotada de eventos

culturais é o que o

público frequenta
dor do Sesc (Serviço

.

Social do Comércio)
terá a aproveitar. Ao longo dos

próximos dias, acontece mais
uma edição do projeto Aldeia,
ou seja, a mostra local do festi
val Palco Giratório. Sediado na

capital catarinense, Florianó

polis, ele tem ramificações tam

bém em Jaraguá do Sul, Ioinvíl
le, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Rio

do Sul, Lages e Chapecó.

DICA!

Por 'isso, todas essas cidades

possuem uma extensa programa
ção, que envolve as mais diversas
vertentes artísticas. O intuito é
incentivar a troca de experiências
entre grupos e platéias. Em 20 II, a

organização do evento selecionou

representantes do Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, Paraná, São

Paulo, Rio de Janeiro, Pernambu

co, Ceará, Minas Gerais, Rondônia
e Distrito Federal.

O acesso às' atrações é gratui
to, com exceção às oficinas, que
custam R$ 10. Para outras infor

mações, basta entrar em contato

com o Sesc ou consultar o conte

údo virtual no site http://palco
giratoriosc.com.br.

.
A exposição 'Recorte e empilhamentos da

paisagem urbana; do artista plástico Márcio Paloschi,
permanece aberta à visitação até o próximo dia 9 de

setembro, no Sesc, em Iaraguâ do Sul. Inicialmente,
estava' previsto que a mostra seria encerrada na última

quarta-feira, 31. Mas, devido à procura do público, o

acervo de imagens continua disponível aos interessados
em vê-lo, sempre, de terça-feira a domingo, das 8h30 às
20h30. Os agendamentos devem serfeitos pelo telefone
(47) 3275-7811. Vale lembrar que, em janeiro, Paloschi
leva 'Recortes e empilhamento da paisagem urbana'para
São Paulo.

.

DMJLGAÇÃO/SESC
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. _... I�9��N.��/�)�º������:?��� ..•... ._I���� �9���.. ��.������ .

7/9 2!JIa ! Sob seus'olhos (CiaPolichinelo deTeatro de Bonecos/Araraquara/SP) -

. . .. J º�W.��9: ??J!9� .. I���qgg.��ç,�º������ .

8/9 j 131a3O
i lBh I Oficina: Apercepção do gesto no teatro de animação - a prática da Cia

I 18h30 I Polichinelo deTeatro de Bonecos (total de 8h) (Teatro) Teatro SESC

;??l.a.. "..... . .. . . _ I�ª1!ººº��ÇI1J.º�@��ç�
1}!� _ .. � _ Q:>.1J.Ç�.I:19?P�9 �f.�ª(º�º9.TIj9�9/.?ª9.��9!?J=» .. �.Çl������:.y'� l. Teatro do Sesc, no Czemiewicz

9/9 1 20Ia 1 O Dragão (AmokTeatro/Rio de Janeiro/RJ) i Teatro do Sesc, no Czemiewicz

10/9 'Tiü"'"
.. .. .. .. . _ .

lBh
.

Oficina: Improvisação com Máscaras Balinesas (Amok
.

.

18h30 . Teatro/Rio de Janeiro/RJ) . .

.................... _.::, ...."•..."•... L....
'

11 d Se Czerni""""
.. . . .. . . .. .. . . j. �ª�q . .c:> . ��, �.c:>.. . .. J:.I:l:!����... .

�º!� L� º����ª9.�ç������(9���Y.��!I.�ê�4.c:>.��!�9.Q���P.::�) �}ª �l�?P�. _ I����4.c:>.�.s.ç,p.P�����
�y� .. L.� L.��� .. \���!e.��o/Ri� deIaneíro/Rl) . .(!eatro) -12 ��s. .. : 'fe.�1!.?�� �s.�'.��.�����z
.��!� _ �ª _ �.Q.>.l!t.��.(º��l!t.�.. ���t.�/����N.��/I3?).(I����!. =y.Y.!.� .I����4.c:>�s.ç!.l!c:>.. ������ .

13/9 ,2OIa I Louça Cinderela (Cia Gente Falante/PortoAlegre/RS) (Teatro) -livre 1 Teatro do Sesc, no Czerniewicz

SERVIÇO
O OU,;: exposição 'Recortes e Empilhamentos
da Paisagem Urbana'
FU;JE 1�)11F.JM: do artista plác;tico Márcio PaIoschi

C'lurl'Uui'OI�U',� Josué Mattos. ��;WtiUitfiN"fJ$O: até 9 de setembro

'�tlfqí.:�WIr.ll&W/!llI;)$NE�;li!;;,� das 8b3O às 2.CII3O (de terça-feiraadoI._IIgO)
il�i:lliJI!'lmlll.;III�li::;� Galeria de Artes cio Sesc, na RuaJorge .

Czemiewicz, 633, em)araguá do SuL ,;'�!Hi;�:,:II�::�im!,�lm'llj;�II� graIuiIo.
laf',mll�·�Cm,�:l8if[ld'l'�;Õj/I:f#iu,� (47) 32'25-7811
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

234 561 8 9HORIZONTAIS
1. Receber de bom grado
2. Em certos jogos de azar, o montante acumulado de

apostas em cada rodada / (Fig.) Administração, di

reção
3. Instituto Nacional do Cinema (atual Embrafilme) / Pás

saro azul das regiões do Amazonas
4. Massa de certo produto hortense vermelho, carnudo

e liso
5. Paramaribo é a sua capital
6. Afeição em relação a alguém ou a alguma coisa / Enti

dade dos cultos afro-brasileiros, orixá filho de Xangô
7. Poder Legislativo / Região do estado de São Paulo em

que há grande concentração de indústrias / Os extre
mos de ... Niterói

8. Advérbio que significa aqui está! / Uma maneira de

imprimir movimento a um barco
9. Líquido formicida
10. Condição de algo que se encontra em condições de

produzir os efeitos dele esperados
11. Compartimento reservado / Instituto Nacional da Saú- j o

de
12. Caverna / Palmeira de cujo estipe se extrai a verda- ')"1

deira palhinha usada para trançar assentos e encostos
de móveis I?

13. Relativo a árvore.

VERTICAIS
1. Designação comum a algumas espécies de aranhas

solitárias que não tecem teia / Planta gramínea muito
usada na cobertura de choupanas e quiosques / Um
animal sagrado para os hindus

2. Multiplicado por cem

3. Contagem / Humor aquoso e viscoso que atua sobre
os alimentos para facilitar a sua digestão

4. As iniciais do cantor e compositor Assumpção (1949-
2003) / Pequeno pedaço' de pão, bolo, etc. / (Pop.)
Fumar

5. Baseado na eficiência de deslocamentos funcionais
6. Pele. macia usada para encadernação de livros / Situa

ção de uma representação teatral/Sigla do estado de

Guajará-Mirim e Ji-Paraná
7. Diz-se do, ou o mel levado ao ponto de açúcar / Ser

interposto
8. Nos dias de hoje
9. A parte substancial do ovo / Terreiro / Sadio.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

'"I
i..

•
•

'"
ri

•
•

• •
•

•
•

•
•

II

4

DIVIRTA-SE
.

Quatro· amigos
Quatro amigos se encontraram em uma festa, após 30 anos sem se verem, Depois de

� alguns drinques aqui, um deles resolveu ir ao banheiro.
..

'"
"

Os que ficaram começaram afalar sobre os filhos. O 'primeiro disse:
- Meu filho é meu orgulho. Ele começou a trabalhar como offíce boy.. Formou-se em

Administração, trabalhou e hoje é Q presidente. Ele ficou tão rico que no aniversário
de lll11 amigo na semana passada, ele deu uma Mercedes nova para ele.

·

O segundo falou:
- Mas meu filho também é um grande nrgulho. Ele começou trabalhando como

�ntregador de passªgens.forn:lOu-se piloto e, h9j�, é o dono da empresa. Eleficou
;,tãO rico 'q"ue.no anivélTgál;lo de/uni amió-o tcítri .d:eu'UJ;n

. .F'!",
.

�.
� ..'

"

"/ ,,'_'" ,:,,' ..

o"

_
",.';1'

..

A.J
. '/.',1' I' � ""'�

i
..

' f
.

r

,

"'avião 737 de presente.' !(f '. f ,,' i

O amigo que havia ido até o banheiro chegou e perguntou:
� .

- Qual é o assunto?
- Estamos falando do orgulho que temos de nossos filhos.
- E o seu? O que ele faz?
- Meu filho é garoto déprograma, dorme o dia todo e ganha avida fazendo a alegria dos

a�. Ele é metI orguJpo! Ii, 'and� sortudoI,l3l
I ,

,

J,.�, '1 "

.

'. ',I
.

,'.' /,
I -I

op,'Unl avião':" 'ei'ceoes zeririho ,;
,., r ",

"

,
r
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PREVISAO DO T MPO

Tempo segue
lirmeem se
A massa de ar frio e seco

permanece influenciando o r
[_

tempo em Santa Catarina. Ela
faz com que o céu continue

ensolarado, neste sábado, em

todo o Estado. As temperaturas
são baixas na madrugada e se

elevam no decorrer do dia. H'"
geada nas áreas altas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE DOMINGO SEGUNDA TERÇA
MíN: 7°e MíN: 13°e MíN: 15°e MíN: 15°e

MÁX: 19°e MÁX: 23°e MÁX: 29°e MÁX: 200e

D
'1IIiII! $

ommgoe
e, COIII, lI1ellOS, Irl,O
No domingo, a massa de ar frio e

seco começa a se deslocar rumo

ao oceano. Por isso, o sol ainda

aparece em toda Santa Catarina.
Os termômetros também registram
temperaturas em elevação. Os

ventos, porém, sopram de nordeste
a noroeste e em intensidade de
fraca a moderado com rajadas.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado

FreBle
lia,

A semana inicia com mudança nas

condições do tempo. Do Oeste ao

Sul, o céu fica encoberto com chuva
no decorrer do dia e mais nuvens

com pancadas de chuva e trovoadas
entre tarde e noite nas demais

regiões. As modificações têm como

. motivo a chegada de uma nova

frente fria ao Estado.

SE VOCÊ VAI PARA."
LAURO MÜLLER

o fim de semana será
ensolarado, sem qllalquer

previsão de chuva
em Lauro Müller. As

temperaturas ficam entre
os 8"C e os 19"C.

NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

.t� CHEIA 12/9

20/9
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Uma Dova a cada semana!

• beatriz.sasse@terra.com.br I �7 8433 0306

SOBRE RODAS
No dia 7 de setembro, quem gosta de pedalar já tem um programa.
Uma pedalada, de nível moderado a forte, irá percorrer pelo
interior dos municípios de Iaraguâ, Pomerode e Blumenau, com

uma parada estratégica no centro de Pomerode para almoço (R$
20 por pessoa). Serão 84 quilômetros com aproximadamente dez
de subidas, divididas nos períodos da manhã. e datarde. Todo
o trajeto será permeado por casas no estilo enxaimel (típicas
da colonização alemã), passando praticamente todo o roteiro

pedalando por estradas sem pavimentação, junto às zonas rurais
dos três municípios. Inscrições até dia 6, no e-mail: deleon_rs@
yahoo.com.br. Haverá carro de apoio e serviço mecânico durante
todo o percurso oferecido pela Over Bike Center.

�moço
E hoje o 6° Carreteiro do cw.
Será a partir das 11 horas na sede
do Círculo Italiano, no bairro Vila
Nova. Valor: R$ 15. O objetivo é

divulgar o Centro de Valorização
daVida e buscar recursos para
manutenção do trabalho.

Adquira o seu ingresso com os

voluntários do CW ou informe
se no telefone 0800 644-2108.

Promoção
Durante o mês de setembro,
aniversário de 50 anos do grupo
WEG e 45 anos da Arweg, o

Restaurante Arweg oferece,
todos os dias no almoço,
como cortesia aos clientes do

restaurante, uma sobremesa
diferenciada e um copo de suco

de uva ou laranja. Funcionários
também têm promoção na

lanchonete. Aproveitem!

Beneficente
Café Colonial em prol do Centro
Assistencial Eurípedes Barsanulfo

(Caeb), neste sábado, às 16 horas,
no Beira Rio Clube de Campo.
Ingresso a R$ 25. Presença
especial da médiumValdelice
Salum pintando ao vivo obras de
artistas renomados como Picasso,
Monet, Renoir, entre outros.

Informações: 3275-0001.

Brechó chique
"No meu armário ou no

seu?" é o evento que rola neste

sábado das 15 às 19h30 na Adega
Airoso Mezenes (anexa a Scar). Dolce
& Gabbana, Dior, Diesel, Maria Bonita,
'Irítóh, Colceí, Zara e-muitas outras
marcas poderão ir para o seu guarda-roupa, .

a partir de R$ 40. São peças novas ou

usadas, todas em ótimo estado. O evento

tem apoio dos blogs Monalisa de Batom

(http://monalisadebatom.blogspot.com) e

Chie no Último (www.chicnoultimo.com).

EII setellbra Da sei jornal
O CORREIO DO POVO

PROGRAME-SE!

DIA3 MOVING UP - Schroeder
Atração internacional Martin Lamelas e

sertanejo de Alex & Willian. Bilheteria: RS 15

eles e elas freeaté 23h.Praça Ângelo Piazera - em

frente ao Museu Emílio da Silva
A Aldeia Palco Giratório Sesc tem

programação neste sábado, às 1 Oh, com

apresentaçãodeespetáculodogrupoTilinta.
Na sequência o grupo Namakaca, com o

espetáculo "É nóis na Xita" e o Clube do
Lambe-lambe com Cia Alma Livre.

DlA4
LONDONPUB

edição especial do Domingo Sertanejo com

shaw da cantora Michelle Reich, a atual musa

do Sertanejo nacional, pela primeira vez na

região. A abertura da noite ficará por conta

do set do DJ residente Felipe Adriano. Os .

ingressos estarão a venda apenas na hora,
femininos a RS 10 e masculinos a RS 15.

..

Ruas Norberto Silveira Jr e

João Butschardt- Guaramirim
Stammtisch Universitária com início às 10h
e termino às 17h. Animação do Sertanejo

Mix e DJ Alan (residenteda Seven Chope ria).
Haverá venda de chope no local para

quem não tenha barraca.
PRAÇA ÂNGELO PIAZERA - em

frente ao Museu Emílio da Silva
O Projeto Música na Praça, que já teve duas

edições realizadas, retorna neste domingo,
às 17 horas, com shows de Mari Rebelo

e da banda Zamba --com participação de
'

convidados-apresentandomúsicasprópriase
decornpositoresda região.Oeventoégratuito
e, se chover, será transferido para o domingo

seguinte. Idealizado por Marcos Paulo

Fagundeseviabilizadocom recursosdoFundo

Municipal de Cultura, o projeto terá mais uma

edição agendada para o dia 11 de setembro.

PARQUE DE EVENTOS -

Massaranduba
2a ediçãoda Garota da Cidadequetem como

atrações o grupo Batidão Brasileiro e os

DJs Marcelo Luis e Fernando Lunelli e a top
DJ dofunkCah Silveira.Também performers
e decoração especial. Mais informações no

site www.connectionparty.com.br.

L1COBAR
Despedida da banda Lobo e Matilha

com pop e rock. LICOBAR
Domingo House com DJ Daniel Müller.

Elas free até 20h30.THEWAY
Shaw com Téo & Edu e mais DJs Bibbe

Andreatta e André Heat.lngressos
antecipados RS 15 feminino e

RS 20 masculino.

KJUfl'AN LOUNGE
Festival de Sushi, eles RS 40 e elas RS 38.

ESPAÇO CULTURAL
ANGELONl

Apresentação da dupla Lucia & Luciano, a ZUM SCHLAUCH

partir das"""9.� r •.•• u....... ,......_ ..."""SM.WL'gm.Ma4ZP & Gabd.eJ,a�",-",="""-,,,

DJ Bibbe Andreatta.lngressos na hora a

RS 10 elas e RS 15 eles.

SEVEN CHOPERIA
Guaramirim

2a edição da Festa Fantasia com

DJs Alan, Rafa e Vadinho. Elas com

fantasia entram de graça até 23h30.

LONDONPUB
Funk'n House com os DJs Tay, Jhonz
Muller e Felipe Adriano. Ingressos:

RS 10 elas e RS 15 eles.

LICOBAR
Banda Soul Bar tocando rock, blues,

pop e samba rock.

MOVING UP - Schroeder
Festa dos Calouros com sertanejo de

Fernando Lima, funk glamour com 'Cah
.

-Silveira e mais DJ Yra Santo. Bilheteria:

RS 15 eles e elas grátis até 23h.

Arena de shows SchJ:oederfest
Shaw com Detonautas e DJ Carlos

Fuse, a partir das 23 horas.

7
Arena de shows Schroederfest

Das 14h às 17h30 shaw com as

bandas Atacama e Tears Stone.
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Vai e'vem!
7\ ]éste _sábadQ,�fl� partir d�s 10 horas, a

1 V galera sempre antenada do Bar do

Sérgio, estará presente em massa para mo

vimentar mais uma reabertura de tiA Ga

ragem': Claro, que hoje, o encontro é com

sabor diferente: infelizmente terá a des

pedida do amigo Fernando Leite, o nosso

querido "Portuga", que deixa a cidade com

destino Lisboa. Mas, de contra partida,
teremos a presença intermundial do big
show Walter ]anssen Neto, o Teco.

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é Jacob Kinis. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna todos os dias.

Mimada
Cena desagradável. Uma adolescente
desbocada desafiou a mãe em público,
fez desaforos e exigências que irritaram �

todos à sua volta, em uma loja de grife em

Iaraguá. Falta de disciplina e educação
que refresca apenas tomando um chope
bem gelado da Kõnigs Bier.

Siebe &
.

.

ass

o niver do Binho
Não ousem esquecê-lo. É no domingo, dia
4 de setembro, que o advogado boa gente
Fábio Roberto de Oliveira, o grande Binho,
bate as taças e faz tim timo Parabéns!
O meu desejo é que você e toda a sua

família sejam plenamente felizes.

Soldado de Jaraguá-
Depois da notinha de ontem nesta coluna,
todo mudo quer saber se a candidatura
de Lia Tironi é pra valer. Visitando este

colunista, uma pessoa quis tirar a dúvida
sobre a pretensão do secretário estadual:
"Sou um soldado à disposição do meu

grupo político" - confirmou.

Moa Gonçalves

-

IIngela Lemke com as 6Ihas
Carolilie e CamiIa, na lia Feijoada do Moa

TheWay
Hoje à noite todos os

caminhos têm um único
sentido. A direção é a The

Way. Pois é lá que rola o

show da dupla sertaneja
Téo & Edu, uma das mais

aplaudidas de Santa
Catarina. Presença também
do Dj Andre Heat ( Hip Hop)
e Bibbe Andreatta (House).
Boa pedida!

\.

No ninho
Um político da boa índole deve mudar de

planos antes do que pensa. A pretensão
de sair como prefeito de Jaraguá do Sul,
pode ser trocada pelo terno, gravata e uma

cadeira no Paço Municipal. Seguindo o

mote: Quem viver verá.

SHOW A bela cantora Paula
Femandes estará em Jaraguá do Sul,

dia 28 de seteínbro, para
mega show na Arena Jaraguá

Onde as

.necessidad�s
do mundo
e os seus

talentos se

Cl"uzam, aí
, está a sua'

vocação.
Aristóteles

Buxixo
Uma charmosa amiga, que a pedido de1a vou manter o

nome em segredinho, está em Floripa se recuperando
de uma cirurgia plástica. Caiu no bisturi para ficar com

um look mais esbelto e esperar a primavera que está

chegando. A mulher-do advogado poderoso, que já era

linda, está feliz e com autoestima elevada devido ao

resultado da intervenção.

moagoncalves@netuno.com.br

• Dizem que o padreFábio
deMela não virá mais
pa�� celebráf o casamento .

\

de uma bem nascida da
cidade. Homem com muitos

compromissos alegou motivos
de agenda. Ofamoso padre/
cantore escritor está no

auge da carreira, gravando
efazendo shows por todo o

Brasil. Outros dizem que o

caehê não vingou.
Dica de sábado
Saborear no Scondidinho a Feijoada
à Brasileira.• O boa gente Guilherme

Maba é o grande
aniversariante de hoje.
Parabéns!

MILLER 1·,

Juliana Souza,
toda estilosa,

com a desejada
cerveja Miller

�

MAURICIO HERMANN
-

-'.---.-
� -

---._--

LONDON
Ana Claudia

Warginoki, nos

corredores da
LondonPub

• O garotão Caio Henrique
Buzzarelo, o filhão do

.
casal Luiz Carlos e Iacira. i,

Buzzarélo, .

apaga velinJias
bem neste sábado.

• l'lppróximodia 24 de
setembro, acohiece no

Espaço do Oca, a Feijoca.
Presença da banda Capitão
Caverna. i ,.

• Dr Rafael Antelo Lopez
já está sendo comentado

:r, na ttrea, através do Antelo
Laboratório Clínico Ltda,
uma das novas opções
em Análises Clínicas, em

. Jarqgu_,á do Sul� região.
Bola branca.

• A gatinha Carol
.

BduardaRicobom festeja i :' '

no domingo, nove aninho.
Mil beijocas.

Fil em alta
A galera da Academia

Estação Personal Fit, a

melhor e mais moderna
de Jaraguá, está com

pique total para enfrentar
a próxima temporada
com tudo em cima. O

amigo e personal trainner
Anderson Bortolini está
colocando a galera para'
pegar pesado mesmo.

Foram avisados!
Agosto se foi e nem sinal do fim do
mundo! Parece que não vai rolar
tão cedo! Como diria Marta

Suplici: Relaxa e goza!

Vitaici
A rede de suplementos naturais
Vitaici, em breve, trará mil novidades
para os adeptos da boa saúde.
Confira o site www.vitaicLcom.br

POSSE Rogério Lauro TomazeW, durante a posse
como presidente da Federação Catarinense de

Futebol, terça-feira, em noripa, com Waldemar Bussi,
Dr Delfim de Padua Peixoto e Odo Vargas

:Empréstimos :JmrestimentGS Honre .Br.oker \t:apitáliza.,o;"
1'ersonalltllr<Sl/lIMina roidal J �rwatcres

'PêJ;gamantr0S

(<D.��ío!lOtia �raâes.(!o
0'800'1279933

!aoo'tar.Cile,Nome do Oiente ri. POSição Final"lCeiral(ilH
�y'ência: �999 lÜ:lnta: ·lllliL1.H1

Último<ICe5So: 20{OOl201lI09:00
.. 'oSaltttl7dtal íA:+.e't'r't;1)Y

Número4:!o Acesso; NO �11l
f-mail: Cltente@SerV.iUmr.J:Ij)m.br·�.l.irIllteS.d:e.."remte

_CqJlta"ÜOf"�"�:
$lIdo

Conta- Oorrente.:
:Extrato- �yltimas L-ançamenws)
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CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SCHROEDER,ESC!aTOR

Desencantado com a ascensão do peronismo, Julio Cor
tázar refugiou-se me Paris, deixando para trás uma

convulsionada Buenos Aires, em 1951, graças a uma bolsa
do governo francês. Cortázar foi reconhecido em vida como

um dos escritores mais inventivos de todos os tempos, graças
a sua perícia em romances e contos. Morreu em 1984, com
setenta anos, depois de uma luta contra a leucemia, na Paris
que escolheu viver. Embora tenha nascido em Bruxelas, na

Bélgica, por "um acidente turístico e diplomático" (seu pai,
economista, estava a serviço do governo argentino), Cortázar
sempre se considerou um cidadão do mundo, mas nunca ne-·

gou sua "argentinidade" E Buenos Aires faz questão de frisar
isso. Quem visitar Palermo SOhQ, um dos bairros mais desco
lados da capital portenha, pode tomar um fernet com coca

cola de frente para a Praça Julio Cortázar, ou um café na con

feitaria London City, no centro, onde escreveu seu romance
IiOs prêmios". Buenos Aires respira literatura, e os fantasmas
de Borges, Casares e Cortázar dominam a cidade, em todos os

cantos há referências aos autores.

Mas Buenos Aires e Cortázar sempre viveram em pé de
guerra, como podemos ver em uma de suas cartas, datada de
1952, para seu amigo Eduardo: "O cruel de Buenos Aires é que
ela é muito mais matéria intelectual do que estética, e apressa
esse processo horroroso de cristalização de um homem. Por
isso os argentinos são gente de tanto "caráter" (!), de tanta

"personalidade" - repertórios de ideias definitivamente fixas,
congeladas, sem movimento possível. Todo mundo lá tem
sua opinião sobre as coisas, mas você há de concordar comi

go em que basta opinar sobre uma coisa para, ato contínuo,
deixar de vê-la.

-'

)
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Aideia deWilde em seu

Retrato do Sr. W H. é real
mente profunda: se no ato

de provar que uma coisa é
A ou B irrompe de repen
te uma angústia terrível e

uma sensação de descren

ça total no que se afirmou,
isso se deve ao fato de que
todo homem inteligente
e sensível sabe que uma

prova é sempre outra coisa, que absolutamente não afeta a

realidade essencial daquilo de que se fala. Eu gostaria que Pa
ris se entregasse a mim sempre como a cidade do primeiro
dia. Estou aqui há quatro meses: mas cheguei ontem de noite,
chegarei outra vez esta noite. Amanhã será meu primeiro dia
em Paris." Em outra carta para seu amigo, em 1953, afirma:
I�té agora a Europa me invadiu de tal maneira que não me

deixa ser eu mesmo. Estou o tempo todo sendo outras coisas,
a paisagem, os quadros, os cheiros, a felicidade."

Além dos direitos de seus livros, Cortázar ganhava a vida
como tradutor literário, o que lhe permitiu uma vida de via

gens, onde podia passar temporadas inteiras em algumas ci-
. dades que gostava, como Roma, por exemplo. Mas Cortázar

também não deixou de passar pelo Brasil, claro, conforme
carta de 1973: 'Aqui estou, em Brasília, enviando-lhe com

atraso este delicado testemunho da arte de Arequipa. Sem
dúvida, Arequipa é uma cidade maravilhosa, que talvez você
tenha conhecido em suas missões unesquianas. E agora, de
pois de sobreviver ao aluvião equatoriano e peruano, vou co

nhecendo este Brasil (Ouro Preto, Congonhas, Rio, São Paulo,
Brasília) e amanhã estarei na Bahia com Caetano Veloso e os

outros cronópios da música. Faz um calor dos diabos, mas

Niemeyer, que grande sujeito! Volto para São Paulo, onde os

poetas (milhares!) me levarão a seus países concretistas, com

Haroldo de Campos e Décio Pignatari à frente. É tudo uma

imensa loucura, Cusco, Otavalo no Equador, as pessoas, a be
bida, a amizade, as noites com estrelas enormes." Cortázar foi
um furacão cigano, na vida e na palavra.

Buenos llires
rspira literatura,

e os fantasmas de

Borges, Casares"
e Cortázar

dominam a cidade
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Esta cachorrinha fofa da raça pastor alemão sumiu do pátio da empresa onde
Lucas Fliegner. Gonçalves trabalha. Ela atende pelo nome de Jade e tem apenas

oito meses de vida. Quem a encontrar, e avisar ao dono, vai receber uma

recompensa. Informações pelos telefones (47) 9166-0758 e 3275-0909. A. G. ROEMMERS

MORDE & ASSOPRA
Akira leva Amanda para a cidade e desconfia de

que ela esteja armando algum plano. Amanda procura
Tadeu e pede que ele converse com ícaro sobre Naomi.

VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

Este livro, inspirado no clássico
de Saint-Exupéry, busca
responder à pergunta: E se o

Pequeno Príncipe viesse ao

mundo nos dias de hoje? O
narrador é um homem de meia
idade que, em uma viagem de
carro pela Patagônia, encontra
um jovem desacordado no meio
do deserto e resolve ajudá-lo.
Ao longo de três dias, os dois
improváveis companheiros
conversam sobre a origem dos
problemas, a dificuldade de
ser adulto, o poder da amizade,
o segredo da felicidade e a

importância do amor. Assim, o

narrador descobre a verdadeira
identidade do misterioso jovem
e o quanto a sua mensagem
universal e atemporal ainda
tem a nos ensinar.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

i:.. }SI;,�1'I
Qualidade

Confiança

C'i(Wloocía
fi&spónS(ÜJl!itfil!l�

gllmz@gllnll..com.br
I'MmE i E li' Ci8fG. Desde 1978

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Álvaro e Tereza Cristina se desentendem e a so

cialite s sente mal. Griselda mente para Rafael e diz
que Amália fez a sobremesa para o jantar. Renê Ju
nior fotografa a garota com quem marcou de se en

contrar no restaurante. Tereza Cristina caminha pelo
jardim do Recanto da Zambeze e tem alucinações.
Leandro reclama com Dagmar de trabalhar no Tupi
nambar. Dona Zilá entrega um chá para Tereza Cris- '

tina, que se recusa a bebê-lo. Renê acode a esposa.
Carolina ouve Vilma e Letícia se lamentando para
consertar o táxi. Vanessa faz perguntas sobre Renê
para Severino. Dois surfistas implicam com Leandro
ao vê-lo no Tupinambar. Guaracy conforta Dagmar,
mas fica perturbado com sua proximidade. Amália
agradece Griselda pela jantar. Luana se indispõe com

um cliente e o enfrenta. Zambeze fica horrorizada ao

ver o estado da moça pela manhã em uma das bar
racas. Antenor conversa com Mirna. Tereza Cristina
implora para que Renê nunca a abandone.

Guilherme hesita em falar com o ex-chefe para retomar
o emprego, mas Júlia o apoia. Tadeu comenta com

ícaro que Naomi já sabe do relacionamento com Júlia.
Oséas visita Augusta no SPA. Wilson apura se Isaías foi o

mandante do incêndio na fazenda de Abner e o prefeito
se complica. Amanda acha a bateria de Naomi robô no\�-<'':"

.

.., .�,"-

quarto de Hoshi e _a esconde na casa de"lcaro. Marcos

ayj�aTà mãe qub' os títUlos chineses subiram. Salomé
plàrieja escavar a fazenda atrás dos diamantes. Isaías
propõe um acordo para Abner não processá-lo. Júlia
rompe com ícaro, mas ele não aceita. Guilherme diz à
mãe que ficou por sua causa.

CORDEL ENCANTADO
Úrsula ajuda Açucena a desamarrar Jesuíno.

Timóteo ordena Zóio-Furado a levar Batoré e o ofi-
. cial de justiça para fora da cidade. Úrsula e Nicolau

vasculham o quarto do coronel à procura do tesouro.
Padre Joaquim, Euzébio, Virtuosa, Augusto e Petrus
conversam sobre o plano de Herculano. Jesuíno sofre
por causa de Açucena. Úrsula flagra Antônia e Açuce
na combinando a fuga.

ANIVERSARIANTE
3/9 Gilberto Gadotti Renilda B. Koch Lindomar Bittencourt Tomado pela magia do blues,Ademar Nutzel Henrique Homburg Ruth Sipert Lucineide Dalpiaz
Ademir Schultz Ivan Lennert Sandra S. de Souza Manfredo Behling Eric Clapton influenciou
Alcir C. Sardanha Jairo A. W.Martini Silvana Hering Marcelo Marcarine várias gerações com seu
Alvoro Pereira Jiane Butzke Valmir Lennert Márcio L. Schneider estilo inconfundível de tocar
Angelina Martina Juliane da S. Oliveira Viviane Vegini Maria I. da S. Lindner guitarra e de compor. NesteAri Ferreira Jurlini Lescouvicz Maria M. Bartel

concerto, gravado em 2009 naBeatriz Glatz Karin M. Borchardt 4/9 Maribel Borga
Carlos G. de.Oliveira Kleiton R. de Farias Alfredo Behüng Mic�ele P. Koehler arena Budokan, em Tóquio, ele
Carlos M. de Matos Leila M. da Costa Arlete S. Mueller Milton Balssanelli interpreta as canções que o
Célio Bayer Lidia dos S. Weonski Bruno Bachman Mima O. Ribeiro consagraram um dos maiores
Cladis V. Feustel Luis C. Molon Cassiele Andreata Mirtes E. Noriler ídolos do rock de todos osClarice W. S. Trumseiser Mario G. de Lima . César R. Lino Osmar A. Eichstadt

tempos, entre elas "HoochieDeivid dos Santos Mario Soares Cristiano Bussarelo Rainah ASantos
Edgar Becker Marlene M. S. Ehnke Cristiano Schever Raphael Marcelino Coochie Man", "I Shot The
Edileia Kiatkoski Marlene Tomaselli Douglas Enke Ricardo A. de Lima Sheriff", "Layla", "Cocaine"
Edson Spredemann Marli Mathias Fredolin Spredemann Ricardo R. C. Gelásio e muito mais. O registro deEduardo A. Stinghen Michele Drews Hilário Hille Rubia Behling

um artista em sua plenitude,Eter Fenner Mirian Vieira Hugo A. do Nascimento Sandro M. Poffo
Fávio Holler Olivia H. Kluge IngoGorll Simone Stortz provando que algumas coisas
Felipe J.Zangheline Osmar Laschewitz Julio C. Lino Suelen Kuhn podem ficàr ainda melhores
Fernanda C. da Silva Paulo A Vieiras Liliane C. A. Kochka- Thailson E. Alonso com o tempo.Filomena do C. Leal Paulo E. Schuwartz sulke Valdir M. Künzel
Gabriela E. Bonatti Pedro H. Centenário Liliane Liber

.

.

W_�ly Gcr:'nerGeaneGlatz Renato Stahelin Liliane V. Weons�I�.r·f � \1 OC3rIO.; clu - 9lnev sf11slm,j ..
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APOLLO 18
Oficialmente, a Apollo 17 foi a última missão

tripulada à Lua, tendo sido lançada em 17 de
dezembro de 1972. Só que, um ano depois,
foi enviada ao satélite uma missão sigilosa,
a Apollo 18, financiada pelo Departamento
de Defesa dos Estados Unidos. Apenas dois
astronautas foram encaminhados e ambos
não sabiam o que estavam por enfrentar.
Quando um deles encontra um capacete
rachado em pleno solo lunar eles

percebem que há algo de errado ali.
(

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub (13h30,

15h30, 17h30, 19h30 e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• O homem do futuro - Nac (14h40, 17h,

19h10 e 21h20)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h40 e 16h50)

• Cine Neumarkt 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15, 19h20 e 21 h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13hl0 e 17h15)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h10 e 21h40)
• Cine Neumarkt 3
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h45)
• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h20) _

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A árvore da vida - Leg (15h, 18h15 e 21 hl O)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs � Dub (11 h30, 13h50, 16h20, 18h50 e 21 h1 O)
• Lanterna Verde - Leg (23h35)
• Cine Norte Shopping?
• Amor a toda prova - Leg (14h20)
• Polio 18 - Leg (12h25, 17h, 19h, 21 h e 23hl O)
• Cine Norte Shopping 3
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub

(11h, 13h, 15hl0, 17h20 e 19h30)
• Lanterna Verde - Dub (21 h40 e 24h)
• Cine Norte Shopping 4
• O homem dofuluro-Nac(llh20, 13h35, 1611, 18h20,20h40e

23h)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (14h30) .

• Planeta dos macacos - Leg (19h15 e 21h25)
• Árvore da vida - Leg (16h30)
• Larry Crowne - Leg (23h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13hl0, 15h25, 17h40 e 22h)
• Arvore da vida - Leg (22h15)
• Cine Norte Shopping 7
• O Rei Leão - 3D - Dub (12h50, 14h50, 16h45 e 18h35)

. _

• lanterna Veme ':::'Dub (20h50 e 23h2q'�Il(':: i ,,\� � c �11 •.

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21 h20)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h30)
• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)

-

• Cine Garten 4
• Onde está a felicidade? - Nac (16h45 e 21 hl O)
• Professora sem classe - Leg (14h40 e 19h15)
• Cine Garten 5
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 6

.

• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15,
19h30 e 21 MO)

• O Rei Leão 3D - Dub (13hl0 e 17h15)
• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 21h30)
• Cine Mueller 2

'.
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h.40,

15h40 e 17h40)
• Onde está a felicidade? - Nac (19h30 e 2eh)
• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20, 17h25 e 19h45)

. BW"� . o'

Cristicma Oliveira
•

quer emagrecer mms

A atriz Cristiana Oliveira ainda pretende
emagrecer 12 quilos, além dos dez que já
perdeu após ter engordado por conta da

personagem Araci, da recém terminada
novela Insensato Coração. Por conta

de uma anemia, ela disse que não está
fazendo nenhuma dieta para perder peso
e que tem focado na saúde. Mas, afirmou

já ter sido neurótica com a questão do

sobrepeso no passado.

P raatrizs X s m

amor não é legal
Segundo a atriz Alinne Moraes sexo é
fundamental na relação. "Sexo sem amor

é possível, mas eu não me sinto bem",
completou. Questionada se perdoaria uma

traição, Alinne não hesitou: "se fosse o amor

da minha vida, eu perdoaria". Ela, que está
no elenco de O Astro, namora o empresário
Felipe Simão a cerca de seis meses. "A gente
está se conhecendo ainda", disse.

Dani Bolina: tem

Panicat prostituta
Convidada do programa Tudo É Possível,
da Record, a ex- Panicat e ex-participante da

quarta edição da atração A Fazenda, Dani
Bolina gravou uma participação no quadro
'ValeTudo Só NãoVale Mentir'. Durante
a entrevista, avaliada por uma máquina
chamada de "detectara de mentiras", ela
confessou que algumas das Panicats são, na

verdade, garotas de programa.

Lindsay Lohan faz
nova tatuagem
A polêmica atriz Lindsay Lohan fez uma nova

tatuagem. Ela optou por escrever um verso da
música 'I Go To Extremes', do cantor Billy Ioel,
no lado direito das costelas. A loira comentou

que o verso representa tudo o que ela

passou na vida e aquilo que deseja fazer nos

próximos dias. A música diz: "claro como

um cristal, afiado como uma faca. Eu sinto

que estou no auge da minha vida".

Fernanda Paes Leme
, entre o Rio e os EUA

Recém chegada de Nova Iorque, a atriz
Fernanda Paes Leme já está com saudades
do namorado, Gregor Gracie, que mora nos

Estados Unidos. "Foi ótimo conviver, ver de

pertinho a rotina dele", resumiu. Segundo
ela, a ideia é que fique lá e cá, já que não

está gravando. "Só não me mudo de vez

porque tenho muitos trabalhos aqui, como

desfiles e presenças vip", explicou.

Chiquinho c rp

pretende se cas r

o playboy mais famoso do Brasil está

pensando em se casa novamente. Chiquinho
Scarpa declarou que, agora, encontrou o

grande amor da vida. "Tive o privilégio de
encontrá-la. Nosso amor é surreal", disse. Ele

já se casou duas vezes e, atualmente, namora

Marlene Tuffi, de 46 anos. Chiquinho também
listou coisas que gostaria de fazer. Uma delas
é ter uma relação homossexual.

Terá sucesso se puder trabalhar em casa ou se dedicar a uma

atividade autônoma. No campo afetivo, a relação deve receber
novos estímulos. Não acredite em tudo que disserem.

TOURO
O astral revela um conflito entre os seus anseios e o que os

outros desejam que faça. Cuidado com as tentações de um

romance secreto. Não delegue suas responsabilidades.

GÊMEOS
Divergências de opinião podem marcar a vida família, Cuidado,
A distância pode se transfonnar no maior obstáculo na relação
amorosa Seja mais paciente.

cANCER
Quanto mais envolvimento com a profissão, maior será o seu

desempenho. As relações estáveis contam com o apoio das
estrelas. Fuja de gastos desnecessários.

LEÃo
Trabalhos que exijam concentração, isolamento e privacidade
contam com boas energias. Não vale a pena reatar uma relação

.

desgastada. Não fique remoendo mágoas,

VIRGEM
No campo profissional, problemas de comunicação podem
tumultuar a rotina. A atração física pode exercer papel
importante no retacionamento. CUidado com perda de. dados .

LIBRA
O dia traz a possibilidade de uma vitória profissional. Há chances
de receber um aumento ou promoção, Bom astral para reavivar a

vida sentimental e familiar. Não misture amizades e negócios.

ESCORPIÃO
A autoconfiança e a capacidade de manobrar as coisas a seu

favor estarão ativadas no setor profissional. Procure se desligar
de. ressentimentos. Invista no trabalho,

SAGITÁRIO
Este é um dia em que terá maior necessidade de reflexão e de
isolamento. A lua ingressa em seu signo, trazendo a chance de
dar um novo rumo à vida sentimental.

CAPRiCÓRNIO
Convém protelar discussões importantes, pois podem.ocorrer

brigas ou intromissões desnecessárias. A vida afetiva requer
um pouco mais de discrição. Aja com cautela.

AQuÁRIO
Suas necessidades afetivas podem bater de frente com os '

interesses profissionais. O trabalho ganha ânimo. No amor, sua

franqueza vai se destacar.

PEIXES
A necessidade de aperfeiçoar o trabalho pode crescer n,este
dia. Interesses semelhantes podem fortalecer a relação com a

r
pessoa élf!l3da � se de�e levar.pelo JH!SSi!nistrl!l alheio.
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Rua Guilherme Dancker, 161. - Sala 3

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

3372.1616
47 9107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CÓD. 247 . Imóvel bem localizado prox, ao

Mercado Alexandre. Terreno com área de 468m2
e área construída de 150m2. Possui 1 suíte, 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$ 340.000,00

CÓD. 270· Imóvel de alto padrão, .conta com

excelente acabamento e localização no Balneário
de Itapema. Apartamento com área privativa de

153rr\2, sendo 1 suíte máster, 2 suítes, sala de estarl

jantar, cozinha, ampla sacada c/ churrasqueira,
lavabo, área de servico e 3 vagas de garagem.

Edifício oferecé 15 pavimentos, 2 aptos por andar,
arquitetura moderna, 2 elevadores, piscina térmica,

. fitness, espaço gourmet e cinema. R$ 650.000,00.

Amplo apto com área privativa de
114mº, contendo 1 suíte, 2 quartos,

sala de estar/jantar, cozinha
integrada, sacada c/ churrasqueira,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem. Sol da Manhã.

o edifício oferece 7 pavimentos, elevador,
hall de entrada decorado, espaço gourmet
mobiliado, além da excelente localização

no Centro da cidade. Apartamentos
contendo 1 suíte + 1 ou 2 dormit.,

ampla sala de estar/jantar, sacada c/

churrasqueira, bwc social, lavanderia c/
sacada e 1 vaga de garagem. Contam com

acabamento em gesso e massa corrida,
piso porcelanatto e preparação para Ar. .,

Cond. tipo Split. A partir de R$1jJO.O'OO;QQ'�
(Entrada + Financ. Bancário)' " .

situada em rua tranquila no Amizade. Possui 1

suíte, 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
climatização. R$ 295.000,00 . FINANCIÁVEL

{

Excelente terreno de esquina, contendo
600m2. Ótimo para moradia ou construcão de

edifício. Localizado prox. a Arsepum.
R$ 250.000,00 • aceita permuta

CÓD.184 - Terreno pronto para construir,
em área nobre no Condom. Champagnat.

Área de 397m2• R$ 180.000,00

Cobertura duplex com fino acabamento,
contendo 2 suítes (sendo 1 cf closet e

banheira) + 1 dormitório, 3 ambientes de sala,
cozinha integrada, sacada cf churrasqueira

• fechada em vidro, bwc social, lavanderia,
salão de festas privativo e 2 vagas de

garagem.Apartamento com piso porcelanato,
rebaixas em gesso e todo mobiliado sob

medida. ConsuHe·nos!

próx. ao Acarai, possui linda vista da cidade e

excelente acabamento. Contém 2 suítes (sendo
1 rnaster), 1 dormit., ambientes lnteçrados,
iluminação natural, espaco para piscina e

arquitetura moderna. R$ 700:000,00

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

-12 Pavimentos - 2 Torres - 2 Apartamentos
por Andar. 4 Suítes - 4 Vagas de Garagem

,

• 515,12m2 de Área Total
Um empreendimento único

e exclusivo como você, na melhor
localização da cidade!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LI �UE: 3372.1616
,

plantão: 47 91 07 . 1988ü
w

5

Empreendimentos Imobiliários átendimento@megaempreendimentos.com

EDIF� ARGUS .�

COBERTURA
DUPLEX • CENTRO
Excelente imóvel com área privativa

de 191m2, e localizado em área

nobre no Centro da cidade. Possui
1 suíte rnáster c/ cJoset, 2 quartos,

sala de estar c/lareira, sala de

jantar, cozinha, escritório, lavabo,
ampla área de festas privativa
c/ churrasqueira, dependo de

empregada e 2 vagas de garagem.
Ambientes mobiliados e muito bom

gosto no acabamento.

RS 420.000,00

RES. BADEN BADEN - NOVO
Edifício 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

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 construida 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

CASA-JGUÁESQUERDO
CÓD. 208 - Imóvel conta com

arquitetura moderna, ótima localização
com linda vista da cidade, excelente
acabamento e mobília. Possui 1 suíte
cf eloset, 2 dormit., cozinha mobiliada
sala de estar, sala de jantar, eseritóri�
com jardím de ínverno, ampla área de

festas, terraço cf jardim e pergolado, 2

vagas de garagem e campo de futebol.
Terreno com área de 427,50m2 e Área
Construída de 250m2• Ccnsulte-nos -

Venha conhecer este imóvel!

CÓD. 262 - Excelente casa
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.
RS 240.000,00· FINANCIÁVEL

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

RES.AMARANTHUS· CENTRO
CÓD.225 - Edificio 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. R$ 540.000,00

RES. CHAMPAGNAT
• PRONTO P/MORAR

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 suite + 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, tubulacào p/
água quente, ar cond, tipo Split e isolamento

acústico. A partir de R$ 269.000,00
(Entrada + Financ. Bancário

CASA· ILHA DA AGUElRA
CÓD. 200 - Ótima localizacâo prox ao Colégio
Homago. Possui 1 suite, 2 quartos, sala de estar,

sala de jantar, cozinha, área c/ churrasqueira,
bwc social, despensa, área de servíco e 3 vagas
de garagem. Area construída de 176m2 e terreno

com 400m2• R$ 280.000,00
......

, ....

./
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Rua Presidente I;_pitá�ip F;!!��soa, 1048 - Centro - JÇ)raguá do Sul - se >
"

.� '�; ��� ��i��, �?:.. <�:':';:�- _:, :: ;�;,:(
Nâ Itlivâh.:7 iéttf9diment"o agora �.,
é mais do 'qile personalizado.

II
"

"'1-'.,,"
-

�>'. ".._ -

.

; "

�

-:")
.

,,�"'�

A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,
cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

'a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS e LANÇAMENTOS.
Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiênciaern cada área,
contribuindo para um atendime,,'lto ainda mais especializado e eficiente.

:._:, ��.

, IMÓVElf DE'
�< >. LANçAMeNTOS.

,
,.,; -t

�

....
,.,

--." -",

,

Ref. 4818,- Residenciallmpertqlis -

'

apartamentos com 02 e 03 dormitórios, "

- Área privativa: 63,69m2 - A partir de .,' ,

R$179.000,OO - ENTREGA MAIO/2012

Ref. 4822 - Residencial Gracilis - suíte +

01 dormitório - Área privativa: 77,31 m2
- A partir de R$179.000,00 - ENTREGA

JUNHO/2012

.,!.. .....

,:, =: ';/' I
,

-

�.
... i

-

,

Ref, �?8� ;;c�,R�sidenciaJ Gamaliel -

:'a.partaménto$' �,9� 02 dormitórios �
Área privativa:' 72,'1 Om2 - A partir de

R$170.000,OO - CENTRO

,�- ..

Ref. 49à7 - Residencial Galaxt- surte '+ 02':dó�2'�-
,

k

mitóríos=Área privativa: 1�5,74m2-Apartir.,�e.:
,

'R$,279.500,OO� PRÉ LANÇAMENTO!
. "," �,

Ref. 4874- Residencial Elegans -

apartamentos com suíte+ 01 dor
mitório - Área privativa: 79,30m2 - A

partir de R$216.750,OO - CENTRO

Ref, 5001 - Res, Villa Catânia - 01
suíte + 02 demi suítes - Área privativa:
124,67m2 - A partir de 347,004,00- PRÉ I

LANÇAMENTO!
'

Ref. 4658 - Residencial Grand Life
- Suíte + 02 dorm - Área privativa:
111 ,32m2 - A partir de R$240,000,00 -

02 ÚLTIMAS UNIDADES

Ref, 5002 - Ed, Manhattan - 03 suítes
- Área privativa: 120,53m2 - A partir de
R$374,1oo,00- PRÉ LANÇAMENTO! r

,

ANDRESSA DALMARCO

ARC OFFICE

(47,) 99720019

(
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II c; --,..

olvan
II

I

. I

'IM aI IEMANA, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2011 I IMÓVEl' I 7

IMOBILIÁRIA·
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

I.OVEIS- DE;�
lAIÇAMENTOS '

Ref. 4963 - Dolcé Vrtta Residente - apartamento
diferenciado - Área privativa: 232,00m2 - A partir de
R$430.000,OO z: ENTREGA FEVEREIRO/2012

Ref. 4940 - Residencial Fontainebleau - suíte + 02
dormitórios - Área privativa: 119,80m2 - A partir de
R$325.000,00 - PRE LANÇAMENTO!

.

Ref. 4870 - Residencial Meliah - 02
.

. dorm - Área privativa: 51,oom2
- A partir de R$120.900,00-
ENTREGA NQVEMBRO/2013

Ref. 4975 - Residencial
Cristal - suíte + 1 dorm - Área

. privativa: 88,9Om2 - A partir de
R$175.0oo,00 - OBRAS INICIAM
EM JULHO/2011

Ref. 4829 - Residencial Terra
Florae - 02 dorm - Área

..
privativa: 69,63m2 - A partir de
R$127.000,OO -ÚLTIMAS 02
UNIDADES!

Ref. 4996 - Residencial Bettoni -

-

.

02 dorm -Área privativa: 61,35m2
- A partir de R$125.000,00-
ENTREGA DEZEMBRO/2011

Ref. 5004 - Ed. Tom Jobim
- GUARAMIRIM - 02 dorm -

Área privativa: 61,22m2 - A
,

partir de R$374.100,00 - PRÉ

Ref.5OO3 - Residencial Est�ções
- 02 dorm - Área privativa:
59,oom2 - R$110.000,00 - P�É'
LANÇAMENTO!

.

Ref. 4959 - Edifício Ilha da Galé - suíte + 02 dormitórios
- Área privativa: 101 ,25m2 - A partir de R$225.000,00 -

ÚLTIMA UNIDADE! ..

Ref. 4894 - Edifício QuatrC; lih�� - �uíte + 02 dormitórios
- Área privativa: 99,85m2 - A partir de R$250.000,00 -

PRONTO PARA MORAR

Ref. 4830..;. Residencial Allegro -

02 dorm - Área privativa: 52,50m2
- A partir de R$115.000,OO
PRONTO PARA MORAR!

Ref. ·4843 - Res. Angelo Menel
- suíte + 02 dorm- Área·
privativa: 93,38m2 - A partir
de R$195.51 0,00 - 1 a TORRE
PRONTA PARA MORAR!

. Ref. 4979 -'- Edifício Giuliana -

suíte + 02 dorm - Área privativa:
128,28in2 - de R$195.000,00 para
R$150.000,00

.

Ref. 4903 - Edifício Lancaster - 02
dorm - Área privativa: 115,65m2-
A partir de 169.000,00

.

.

,

ANDRESSA DALMARCO

A R C, O F F I C E'

Ref. '4ú,5 - Ami�ade - Mont
Vermont - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 140,oom2 - R$220.000,00

(47) 9972 0019.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 2380 - Centro - terreno com

erciai de esquina - Área terreno:

435,oom2 - R$1.250.000,00

Ref. 2375 - Nova Brasília - terreno

éomercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 6oo,oom2 -

R$230.000,00

Ref. 2243 - Vila Baependi - terreno

próximo a Marisol - ideal para
prédio - Área terreno: 453,00m2 -

R$177.0oo,00

Ref. 2342 - Três Rios do Sul-lotea
mento residencial com vários lotes
- Área terreno: 378,00m2 - A partir
de R$85.000,00

Ref. 2364 - Tifa Martins - ter

reno residencial - Área terreno:

420,00m2 - R$68.000,00

Ref. 2377 - Centro - terreno

comercial- Área terreno: 481,30m2
- R$820.000,00

Ref. 2360 - Nova Brasília - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 480,00m2 -

R$280.000,00

Ref. 2368 .:.. Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 348,75m2 - R$165.000,00

Ref. 2295 - Amizade - Lot. Ville de

Lyon - vários lotes - Área terreno:

329,74m2 -A partir de R$90.000,00

Ref. 2277 - Corupá - Terreno plano
pronto para construir - Área ter-

.

reno: 396,50m2 - R$58.000,0

Ref. 2293 - Centenário - ter
reno comercial - Área terreno:

1.2oo,00m2 - R$660.000,00

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno residencial- Área terreno:

451 ,02m2 - R$268.0oo,00

Ref. 2383 - Três Rios do Sul- Ter
reno residencial de esquina - Área
terreno: 376,90m2 - R$ 99.000,00

Ref. 2964 - Nereu Ramos - Lot.
Demathe - terrenos residenciais -

Área terreno: 366,33m2 - A partir de
R$69.000,00

Ref. 2372 - Amizade - Lot. Champs
Elysee - terreno residencial - Área
terreno: 360,00m2 - R$155.000,00

Ref. 2367 - Centro - terreno central
ideal para prédio - Área terreno:

558,60m2 - R$450.000,00

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial - Área terreno: 400m2 -

R$2oo.000,00

Ref. 211 O-Amizade - Lot. Munique
- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$105.0oo,00

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,00m2 - A partir de R$
65.000,00

<

Ref. 2336 - Água Verde - ter

reno todo murado - Área terreno:

592,00m2 R$160.000,00

Ref. 2202 - Vila Rau - terreno

comercial ideal para prédio - Área
terreno: 885,76m2 - R$405.000,00

Ref. 2307 - Amizade - Lot. Cham

pagnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98m2 - R$190.oo0,00

Ref. 2264 - Amizade - Lot. Blumen

garten II - terreno residencial - Área
terreno: 334, 13m2 - R$96.0oo,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 - Ter.reno

para construção de garagem sub
terrânea - Área terreno: 450,00m2
- R$ 150.000,00

Ref.2324 - Centro - terreno de
esquina central para prédio - Rua
Marina Frutuoso - Área terreno:

474,25m2 - R$350.0oo,00

Ref. 2283 - Nova Brasflia - terreno

próximo ao Arena d projeto de

prédio aprovado - Área terreno:

450,00m2 - R$180.000,00

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central - Área terreno -

358, 13m2 - R$95.000,00

Ref. 2356 - Amizade - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,00m2 - A partir de
R$79.0oo,00

ANDRESSA PALMARCd
A R C OFFICE

(47) '99720019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II

.., I
C»

t!
....

'(3
Q)
....

o

I ,

I r

\ -

II' ,

aIvan

Ref. 7059 - Amizade - Casa totalmente nova - Suíte cf 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$149.000,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

e .
- mlza e - o. am-

pagnat - Alto padrão - suíte + 02
demi suítes - Área imóvel: 458,94
- R$1.900.000,00

Ref. 7160 - Amizade - Casa - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 142,67m2
- R$220.000,OO

Ref. 7071 - Estrada Nova:' Casa
- 03 dorm - Área imóvel: 80,00m2 -

R$110.000,00

Ref. 6679 - Corupá - casa comercial
com terreno de 9.490,OOm2 - Área
imóvel: 600,OOm2 - R$1.500.000,OO

Ref. 7137 - Vila Lenzi - Casa alv. -

01 suíte máster + 02 suítes - Área
imóvel: 333m2 - R$855.000,00

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

.IM DIIIMAN'A, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2011 I IMOVII. I 9

Ref. 720s''''': São Luís - suíte cf closet
+ 02 dorm - Área imóvel: 162,OOm2
- R$ 315.000,00

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 cf closet - Área imóvel:
300,OOm2 - R$850.000,00

"

Ref. 7194 - Três Rios o 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
DEMATHÊ

Ref. 7171- Três Rios do Norte-Casa
Lot. Paineiras - 02 dorm - Área
imóvel: 66,85m2 - R$148.000,OO
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 6298 - Amizade - suíte cf
closet + 02 dorm - Área privativa:
283, 13m2 - R$750.000,OO

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

suíte cf closet + 02 dorm - Área
imóvel: 117,65m2 - R$440.000,00

Ref. 7214 - Rio da Luz - geminado
em alvenaria - 02 dorm - Área
imóvel: 78,00m2 - R$145.000,00

Ref. 7168 - Ilha 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

IMOBILIÁRIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 9972 '0019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PRONTOS

Ref. 7117 - Barra do Rio Cerro -

suíte c/ closet + 02 dorm - Área
privativa: 330,00m2 - R$680.000,00

Ref. 7136 - Barra do Rio Cerro -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
188,27 - R$378.0oo,00

!

,

'\
Ref. 7082 - Jaraguá Esquerdo - 4
suítes sendo 3 com closet - Área
imóvel: 485,18m2 - R$1.200.000,00

Ref. 7128 - Jaraguá Esquerdo - 03
dorm - Área imóvel: 150,oom2 -

R$290.000,00/
r

;"
I

"

f
\

(
l

Ref. B-701 - Centro - Casa Alv. - 3
dorm - R$ll00,oo

Ref. 6333- Amizade - Lot.

Champagnat - suíte + 02 dorm -

288,00m2 - R$590.000,00 '

Ref. 7183 - Nova Brasília - 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:

-

330,00m2 - R$795.000,OO

Ref. 7207 - São Luís - Suíte c/
'

closet + 02 dorm - Área imóvel:
157,30m2 - R$ 305.000,00

Ref. 0-47 - Nereu Ramos - Galpão
comercial com aproximadamente

.

900m2 e 02 bwc's - R$10,oom2

Ref. 7170 - Centro - ponto com

erciai próx. ao Besc - Área imóvel:
190,00m2 R$580.000,00

Ref. 7161 - Chico de Paula - 03
dorm - Área imóvel: l00,oom2-
R$87.000,00

Ref. 6698 - Czerniewicz - suíte +

03 dor - Área imóvel: 168,12m2 -

R$275.000,00

Ref. 7052 - Ana Paula 11- 03
dorm - Área imóvel: 210,00m2-
R$220.0oo,OO

Ref. B-703 - Czerniewicz - Casa
Alv. - 3 dorm - R$550,00

Ref. 6683 - Amizade - Lot. Bela Vis
ta - suíte + 03 dorm - Área imóvel:
295,81m2 - R$470.000,00

Ref. 7176 - Centro - Casa antiga
com terreno de 903,00m2 - Área
imóvel: 150,oom2 - R$ 950.000,00

Ref. 7179 - Barra do Rio Cerro - 01
suíte + 01 dorm - Área imóvel:
190,69m2 - R$265.ooo,00

Ref. 7084 - Água Verde - Galpão
comercial - Área imóvel: 737,20m2 -

R$770.0oo,00

Ref. 0-46 - Nereu Ramos - Es
critório com 300m2 todo mobiliado,
com 02 bwc's -R$10,OOm2

Ref. 7162 - G�ntro .,: Cása com;r� t

-

tial na Rua Ma�ina FrUtuoso - Ár�a
imóvel: 130,oom2 - R$430.ooo,00

Ref. 7190 - Amizade - suíte master
- + suíte + 02 dorm - Área imóvel:
300m2,- R$620.000,00

\.

Ref. 7144 - Vila Lenzi - 02
dorm - Área imóvel: 120,OOm2 -

R$190.000,00

Ref. 7142 - Guaramirim - Gal

pão comercial- Área imóvel
:1.150,OOm2 - R$990.ooo,OO

Ref. C-l06 - Corupá - 02 salas
comerciais com aprox. 30m2 cada -

R$ 400,00 cada

Ref. 7185 - Nova Brasflia - 02
dorm - Área imóvel: 185,oom2 -

R$340.000,00

Ref. 7140 - Barra do Sul- 01 suíte
+ 03 dorm - Área imóvel: 170,OOm2
- R$130.000,OO

Ref. 7089 - Água Verde - Gal

pão comercial- Área imóvel:
374,OOm2 - R$450.000,OO

•

ANDRESSA DALMARCO

ARC 'OFFICE

(47) 99720019

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"."
.....

-

...

ua 8ar'o do Rio Branco, 557

J r ;\Iuj do Su'" se

PlAN'FÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS
.. ';�

.

Suíte+3 dorm.2

Vagas de garagem.
Excelente .padrão

de residência,
,

localização
.
privllegtada, rua sem

saída. Piscina e área
L

.

•

'·de-fes.tas<� coo 184TERREtiO c9,M;ikso M2?�E.:4,�:ijB v1slA '
"

- COO 633 .�.'( ;{-'3

Casa no centro,
pré fabricada, com

..... '.'
, suíte -+ 2 dorm;

sala, cozinha, 2

vagas de gar�gem.· .

_

R$159.0ó0;OO;.
.

• '.1

pode ser financiado
,.:

. .:1t:. •

-C00731. > .,' .

_... o� o-

o � ,

.�o "

Apto3
Suítes,' t
Vagas De,::;:'[:, ;

...}.""0, '�, -_
•

;lo,

.;� Gqragem, �.·L
a Localização No. ,

' � , : <

Ó ." ;� .:'" .,". '

.. "' .
, .. ,><) \� Pis-a�a;;i�.ta ::\�

" ,'.
\ "

Ó: ,�- , tírna Casa R�srtfehclal No Bairro Vllà:. ,� ..
,",'> -t" ".·�",;J:":;X;;..:, �';�ié;

�:�����:J��: .;

'

���d�]t�fseirfa;:espac� gO�Fm€!ti�:th�SS/.�? i1�í�t�:a������'b��:!�r����1j��!J�,. . °s��a�el"aIno":�o{e:��'!�;'Amizade. Varor'Oe -..
- playgr.ouQd4��evador soclal/serviço, . ,; l'Salas,Amplas E Integradas, Cozinha E "

� v�Tn2:n���������i: - portão' é porteiro eletrônico",,soite..t1...."_,' ;ChÚi'rasqueira. Pi.so)i'lferior Possui peóquena Festas> COO
876 dormitórios, sacada c/churrasqueira, 2 vgs "Edfcula, Piscina E Area Para Festas. tima

322
garasem. R 23'0.'00000 - COO 202 Vista Para A Cidade -Cod 599

Sbb�ado'Comwiial - Piso Superior: Apto
Suíte+2 Dorm; Piso Inferior: 2 Salas

Comerciais. Anexo Casa Comercial.Ótimo ED TULIPA - APTO cOM SUrTE + 2 DORM;
Para Investidor - Cod 501

Casa suíte + 02

dormitórios. Area

375,0 m2 construida

95,Om2• Excelente
acabamento.

Area ampla, C6�
churrasqueira, vagas

para 04 carros.

Muráêia� ÇqO.885

I

Sobrado com área

construída 'de�22,Om2,
suíte + i dormitórios,

, " " " ./".'
áréa dê festas, 2 vagas
;'·.:;de:,:garagem. Óti,n;)o

o

, �:tO�

acabamento - ns 4j��ll-
";, J

", .

'.- :�.'.,: COO 187 .

�
"i

o

•
� I

_

•

• R$1.050,00 + txs. gada, garagem. Aluguel, R$870,00 + txs. • 5 • CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2
• VILA LENZI - ResJç,encial Floresta,

r-M;cãtto Center _ Sala; c;mer� privativos + 10 vagas de garagem,

apartamento com sala.2'qi)artos, banhei- çiais88m2 a 3�5m.2� Consy!t�;,nos! .,' ����f aberta. Pode d�vidir em salas de
. ro, cozinha, área de s�rvi�-{,)s,;:·gwageP1.·. :;� �. � c�· - -' �

'�,< "

Aluguel R$550 00 + txs' " .. ,,"h. . -. '. ," ç..:.._ "

.

. '. ��i;' .:..�,·j::·�ft�':·':·"· ' -: .•.� ,C�N�RO - CASA PARA FINS COMER-
• BARRÃfsALASCÕMERCIAís NOVAS

.

• ,CENTRO - Ed. San,}la�rlel ...aJ!)art�- CI�I_S.: .de 140m2(terreno 372,40m2) _ de 84m2 a '129m CONSULTE-NOS I
mento sala, sacada, ? QuaUõs"'_.banhel-'" . >: ",r. R$1.650,OO + txs. � �:""�'�

.

ro, coznna.. Mm dtf :�serviços�'. Aluguel .' ��, CENTRO _ (em frente ao Colégio Jara-
.

.

R$590,00 + jxs.
.

.,,: ,,'
':

-:;,
'.

guá�, Excelente sala comercial (decorado • BARRÀ do Rio Cerro - terreno comer-
• CENTRO - Apartamento' ê�m .Sala, 2 por arquiteto), dividida em recepção + 3 cial com área de 1.044,5m2, próximo ao
Quartos, 2 Sacadas, Banheiro, Cozinha, salas, banheiro e copa mobiliados. Possíbí- .Superm. Brasão. Aluguel R$1 :200,00 ,

Area, Vaga DeGaragelT1'R$630,OO + Taxas lidade'd� negociàr mobílias,. R$1.500,00,' ! .

!
.

c··,�· VILA LENZI '� Sala cornerctal 50m2
'

/ '

b h' AI I R$4'30 00 tx
• CENTRO -'-Galpão com 341 rn2 (2 pi-

.
com an ero, uçuer t ,+ S.

sos), terreno 693m2, aluguel R$4.500,00.

.: CÉNTRO - CASA PARA LOCAÇÃO CO- .• CENTR.O' - Casa com 146,23m2, com

I
MERCIAL, 155m2 construídos, terreno 3 cuartos, banheiro, sala e cozinha, ga-
355m2, 2 salas, 3 quartos, cozinha, 2 ragem e área externa.nos fundos, peças

I banheiros, garagem, edícula. Aluguel ,.\ .arrptas, R$1.200,OO + txs
I R$3.200,00 + txs. "

� Jaraçuá Esquerdo;-;Casa _ Sala, 02 am-
• VILA LENZI - Sobrado com sala; 3 bientes, suíte comcíoset, + 1 dormitório,
dorm, banheiro. lavabo, jardim, garagem, "

cozinha planejada; área ge laser oom pis-
condominio fechado, churrasqueira, 7� .olnae ..Edícl.Jla. ':'. .

.

R$750,00 + taxas. .� ,

• 'CENTRO -' Sobrado, . piso inferior:
sala, lavabo, cozinha, área de serviços.
Piso superior: i suite com sacada + 2
quartos, banhélro social. Area externa
com churrasqueira e garagem. Aluguel

c-
'

�l
• VILA NOVA -' Ed. Marangoni, aparta
mento semi mobiliado, sala, sacada, 2
quartos, banheiro social, cozinha mobi
liada, área de serviços, banheiro ernpre-

)

J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS:
H670 Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.
R$500,00
H681 Casa de alvenaria
Corupá R$ 550,00
H682 Casa de alvenaria 01 suite +

02 quarto Centenario Valor 1.250,00

�

Ótima Localização! Rua Dom Bosco, 57 -

Vila Lalau Entre Marisol e Weg

APTOS:
H416 Quitinete-01 quarto
R$:490,00+ Água
H582 Apartamento,02quartos _

lha da Figueira H$:600,.ºQ, '

" -,' .

H58.6 'R'e'sidenGiarCa�taoo Chiodini
03 quartos; Q2 sacadas

'

R$:750+Cond. �

H587 Residencial Picolli
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

- Aptos de 2 ou 3 dormitórios,
com suíte

- Opção de segunda vaga de

garagem
- Sacada com churrasqueira
• Pré-instalação em split e teto

em rebaixo de gesso

- Acabamento em massa corrida
• Piso Porcelanato
- Vidro temperado e granito
• Salão de festas e play ground
- Medidores individuais de água,

luze gás
• Portão e porteiro eletrônicos

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 Galpão com 520m2• Vila Nova
R$4.500,00
H741 Galpão com 1.125 m2 Poder
ser dividido em 02 R$10,00m2
H742,Casa Comercial 06 salas, pátio
para estacionamento. Bairro: Centro '

R$2.250,00 .'
H744 Sala Comercial Centro
R$55ü,00 + Cond.

Casa de Alvenaria no Amizade
20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000,00

H127 Casa de Alvenaria Com 01
suite, 01 quarto e demais

depedencias. Bairro Vila Rau.
Apartamento com 80m2• Bairro Nova

Brasilia, 01 suite + 02 quarto.

H204 Residencial VIVER BEM com 71,00 m2
,

. área totàl-J3airro Amlzaoe. Valor:
110.000,00 - Entrada mais parcelas

mensais de R$50d;UO Até a liberação da

documentação.

,

• Apto de ·03 quartos sendo
01 suíte- Ar split e piso
porcelanato retificado •

Entrega Dezembro 2011 •

Vila Lalau.

H205 9uplex frente com moveis e

eletrodomésticos, 148,45m2 área interna.
Prédio 'cem elevador, Piscina, salão de

festas com duas churrasqueiras e forno
para Pizza! Valor R$420.000,OO

H122 Casa com 106m2 Czerniewicz,
01 suite 01 quarto. Valor
R$220.000,OO -r:

H 124 vende-se casa no bairro vila
Lenzi,terreno com 420m2, área
construída 70m2• R$128.000,OO
H129 vende-se casa próximo ao

10teamento'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, màis 02
casa com 50m2 cada uma aceitasse
casa na praia e apartamento valor do
imóvel R$260.000,00
H139D casa com 01 suite + 02

Quartos, sala, cozinha, banheiro
social - 83 m3 Schroeder proximo ao

posto Salomon
H211 R Ouitinete Ed.Marquardt Valor
R$69.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Matriçuf.a; n° S'7.5íle,- R�istr,?, t�bôrp0raç�9:� oe 111784
'

,

Incorporação: ;lff!fíflitlc

47 3371 2211 '

,
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COMPRA

VENDE

-ALUGA

ADMINISTRA

3372-112'2
PLANTÃO DE VENDAS

OSMARI 9981-1122 I ANNE 9927-6088

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, n!! 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

.. Ótimo Padrão de Acobomentc

- 25 de Ju!ho .. Vila Nova

• Área de testes

� 02 Bevodores

.. 02 Níveis de garag�m

106m2 Privativo
Suíte + 02 Dorrn.

02vagas

86m2 Privativo
Suíte + 01 Dorm.

01vaga
VALORES A PARTIR DE

R$178 Mil

,
.

��ENT�O_
11
I

I

_""'-< iI B. DO RIO CERRO

I

I
����!

,-,-------".,...-____,L

I
.!

1
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Jaragua do Sul - se

R21 05 Vila Lalau - R$ 155.000,00

I
tI,.' \ •

J: : .. "", ", .. ,
.

.IMÓVEIS JARAGUÁ
CRECI3112·J

corre o

"'", .,"' •• :1;,' ,".",.. ',,;.,'

• (47) 3370·9849
I'

Plantão .

(47) 8412·8933

'; ,L. : " � .'

.:<
, .. ) ..

-O'h, \
. :"-';

.. ,,>;.E:.

.
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,._
l.O
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.
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t
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Tomar café da manhã ou

desfrutar o churrasco com os

amigos numa varanda ampla e

ensolarada, observando a
.

exuberante vista da cidade.Ver seus filhos se divertindo na

piscina, na brinquedoteca ou no'

salão de festas, com conforto e

segurança.-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.imoveisca ital.net
CRECI3171-J

REF 334
, Jaragua Esquerdo
Condomínio residencial Ana Lúcia II.
04 aptos por andar, com elevador
Área privativa: 73.81 m2
02 Dormitórios ( sendo uma suíte ), 01
vaga de garagem,
Sala para dois ambientes, 01 banheiro
social, Sacada com churrasqueira
Entrega ém agosto de 2012 REF 148 Czerniewicz: Linda casa em alvenaria!

p'róximo a garagem da Canarinho.
�rea GQDstruída: 140.0,' 2'

REF 405
Amizade
Residencial Juliana Christina
Apartamento com 2 dormitórios, sendo'

- uma suíte;
Ampla sacada com grill a carvão;
Instalação de gás e água quente na coz

inha e nos banheiros
Infraestrutura para instalação de ar con

dicionado (SPLlT), TV, telefone, ínternet e
�

,,� eletrônicos;
,

Cod 323 Vila Nova· Casa de alvenaria com 1
suíte + 2 quartos,1 vaga de garagem e demais

dependências, Opção 1 R$280,OOO,OO com
troca Opção 2 R$250.00Q,OO sem troca

CÓD 375 > Terreno de 859 m2 + Casa de
Alvenaria,Salmo Vila lenzi,2 Quartos,1
Banheiro 1 Vaga de Garagem e, demais I

dependências. Valor R$155.000,00I
L�. ü •••• � ••• _ •• � __

CÓD 365 Casa Alvenaria,1 Suíte, 2
Dorm., 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.000,OO.

;

I ,

: CÓD 377 > Aparlamento,Condomínio Fechado;
I Filadélfia, 1 Quarto,1 banheiro, Cozinha, Sala, ;

: sacada, BoX/Garagem, Piscina e Quadra :
: Esportiva Polivalente. Barra Velha,praia de '

Jtaiuba._Val.or B$.1JO.,,000,QO. " ,,'

CÔO 366 Casa de Alveoaria,1
Dormilório,1 Suíte, 1 Bwc, Sala TV,i

, Vaga de Garagem, demais
.�. __ "Dtll!en�çnclas� f.l$215!QQ.O,QQ ..... ,,_ ..'

; CÓD 353 > Casa de Alvenaria,Três
Rios do Norte,2 Dormitórios,1

Banheiro,1 ChurrasQueira,1 vaga de
Garagem, demais dependências.

Valor R$i20.000,OO

I

: Cod 213 Vila lalau - Residencial Saint :
: German Apto. tipo 1: R$165.000,OO

I

: Apto. tipo 2: R$155.000,OO
I

I

,

f
. I

: CÓD 369 > Casa de Alvenaria c!Terreno Área :
I de 310,20m2,Bairro João Pessoa,1 Suíte,2 I

: Qoarlos,2 Banheiros, Cozlnha,Sala Jantar, Sala:
: TV,2 Vagas de Garagem, e demais :
I "dtlpe!l�í!_nçiªs,Va!jlr B$.1a!tOoO,OQ " _ "

I

I I

; ,._-_._
.. _._._._._._._._._._ .. _. __ ._ .. _-..- .. _,._.. _._ .

.,

:
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I

CÓD 370 > Casa de Alvenaria c(ferreno de
350m2,Balrro rifa. dos Martins, 2 quartos,1

Banheiro,Cozinha,Sala e demais
dependências. Valor de 130.000,00.

.... 1. ....

Ref 102 Terreno bairro São Luiz

R$65,OOO,00
Ref 115 Casa no bairro João Pessoa

com2 quartos demais dependência
toda murada livre de enchente valor

R$185.000,00 ac financiamento

Ref 106 Chácarra no bairro vielra

com 20 mil metros quadrados
pequena casa frutas palmeiras mato

água valor R$90.000,00
Ref 112 Terreno industrial SR 280

próximo gráfica Avenida tamanho a

escolher 120 reais metro quadrado

Ref 120 terreno industrial
Guaramirim com 4050 metros

quadrados 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 +

uma sala comercial de 45 m2,

R$7S0.000,OO

Ref 117 terreno comercial no bairro

São lu;z com 404 metros quadrados
casa de madeira R$110.000,OO

Ref 101 - Sobrado no bairro São Luiz

com 4 quartos, sendo 1 suite, area

festa, 3bwc garagem pj3 carros,

sala, cozinha, copa, podendo ser

usado pj fins comercial.

R$250.000,OO

Ref 120 tereno em guararníri no

bairro cortiçeira narua principal
valor R$28.000,OO

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO DO POVO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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
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
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2, , , .....••.................••................................ , ..••.... , R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, ..•. , ..........•...••..••..•.•.....• , .....••. "." .. ""."",,,,,,,,,.,,,,,.,, ... ,,,,,, .. ,, .. ,, ,, ,,.,,,,.,,,, .. R$85.000,00
051 - Nereu Ramos, terreno com 660,00m2, ."""""""""""""""""""" ......""""." ..."""""""""""""""""" .. "",,""""".R$135,000,00
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 ELYSÉt com 360,00m2 """""""""" """""" " .. " """""" """"""".R$128.600,00
093 - Schroeder, terreno com 62.1 00,00m2 """ .. " ..."""""""""."""""" """"."" .. """""""."" .. ""."".""" .. "."""". R$1.550.000,00
099 - Corupá, terreno com 2,200,00m "".,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, .. ,,,, .. ,, .. ,, ... ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,, ... ,, .. ,, .. ,, .. " ... ,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,.,,,,,,,,,, . .R$300.000,00
1 07 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000,00m2 """""""""""" .. """".""""""""""".""".""."""" .. """""". R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pf 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 com 723,60m2 """""""""""""""""""."".""""".""."""""""""""""""""" .. """"""""R$140,000,00.
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) .. " .. """""""""""".""""""""""""""""""""""" .. """"".R$1 05.000,00

'i!r'lfliSiil'�q Imlj '/1" WI/,Inl I ,';1'1/1' wr'll//I'!WIJ!"I!'� �'1111"! Wrlfj'�n!m�i/I'�I,' l!h��ii1!QI!!II" "�!UJII �hllllfIHj!il i "//II'lm!"III!'íII'�'I"W!I�"Wqf!lll�lI," � 1/" iJ1UIIUi'i WI/!!II �'lln.. "llf�'1I '1il�r 'i�I#1�'�'W'! e !i" 'W! . ; 'i',qJJ!i!;f�,li!!!':f;,"�.� Yi //11.",,1 :11, '.I. ,I/11/11,! n}IIJj,',k )1.' i:1 .!I.",�' "/',.'11., ffi 1/11:.1' YII. II,/!II W/,/i, '"lj"',,,�.I,jI/#!j,. "li wll;ilmllil,�mffll!1 ,,!i1il!,d�liilfl!J1lrJ!il f/iíi;.". I/E!�' �'" u,
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf\329,00m2 aceita sítio. """""""."""""""." .. """""""""R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 """"""""" .. """""""""""." .. """"""" .. R$126.000,00
052 - Nereu Ramos,casa de alvenaria com 85,00m2 e outra com 45,00m2. Terreno com 425,00m2 """" .. """""""".R$120.000,00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,OOm2. "."."" ... """""."""""""""""""""""""""R$75.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 1 00,00m2. e terreno com 406,00m2 """"""."""""""""""".""""""""""R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) """"" ... ""."".""".R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 """"."."""""."""""""""""""""""""""" ..."""."".""""""""""""R$250,000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de eprox 120,00m2 e terreno com 455,00m2 .. """""""""""""""""""""".""R$177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 """""".""" .. """""""".R$200.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 "" .. """ .. """""""" .. """ .. """"." .. "R$150,000,00
242 - Santo Antonio - casa de alvenaria com 66,00m2 e terreno com 387,50,m2 ."""".""."""".".".""" .. " .. "" .. ""." ... R$100.000,00

170 - Czerniewicz, apartamento com 062 _ Ubatuba, casa mista com 140,OQm2área total de 114,OOm2. R$164.000,00. eterr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor
(aceita apartamento de menor valor) valor em Jguá do Sul) R$115.000,00

004-Estrada Nova, casa em alve
naria com 74,OOm2 e terreno com

450,OOm2 valor R$180.000,OO

030 - Santo Antonio, cf casa de alv.,
rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m2.

aceita imóvel de menor valor
R$450.000,00

SíTIOS
061 - João Pessoa, casa de alv. cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2 Aceita terreno cf parte de pagto R$795.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 72.000,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas" "" .. " .. " " " R$500.000,00

www.deocarimoveis.com.br

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 421,61 m2
R$220.000,00

.:tOCAçAo '

'"'ri

Apartamento Centro , , ", " R$700,00
Apartamento Centro , , R$850,00

GALPÕES
025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,OOm2,terreno com 504,OOm2 R$190.000,OO

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme We,ge, ,166 • Ed�fíci"� Bergq�� � C��tro ,�.

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.

Fones: 3370-299013275-008019973-9089 - CRECI528419993-3881- CREC114.407
• Terreno no Água Verde,
próx.Unerj, com 390,00 m2 - R$90
mil

• Centro - Varias Aptos para
financiamento

• Amizade - Apto. 3 quartos lindo
R$140 mil

• Apto 02 quartos, João Pessoa -

R$120 mil • Vieiras - Galpão com 900,00 m2
Terr. com 6.326,00 m:.?,rua
asfaltada 80 m frente
R$2.200.000,00 negociáveis

• Rau - Galpão com 750,00 (112
Terr. Com 4.300,00 m2 Rua
asfaltada 56,00m de frente
R$1.100.000,00 Neg. Entrada
mais parcelas

• Vila Nova - Terreno comercial
com 1.203,00 m2 frente de 32,00
m2 Neg.

• Nereu Ramos - Terreno
100.000,00 m2frente de 176 m

SR 280 A. Ind. - R$2.500.000,00

• Ilha da figueira - casa alv. 3

quartos - R$160 mil
• Nova Brasilia - casa alv. suíte 2

quanes- R$250 mil
• Vila Nova - casa alv. suíte e 2

quartos linda· Negoc.
• Água verde· casa alv. Semi nova

prox. Uner; - R$380 mil
• Centro � Casa alv. 3 quartes
R$320 mil AC Apto.

• Vila lenzi - Casa süíte + 2

Quartos com piscina -R$450 mil
• Casa de alvenaria na Ilha da

Figueira, 3 quartos, pr6x. Real
Vidros - R$160 mil

GALPÕES

TERREN
• Rau - terreno com 1500,00 m2
R$250 mil

• Rau - Terreno renascença II
450,00 m2 negociavel

• Água verde - Terreno com 390,00'
m2 R$90 mil

• Jgua esquerdn- Terreno 400,00
m:.? prox. Rua Bahia R$100 mil

• Nova Brasilia - Terreno 400,00
m2 prox. Angeloni novo R$210 mil

• Centro - Terreno 985,00 m2 3
frentes comercial - Negocialvel

• Terreno, no Rau com 1.500,00 m2
• R$250 mil

• Água verde - Apto. 2 quartos
R$120 mil

• João Pessoa - Apto. 2 quartos 60
m:.? minha casal vida R$120 mil

Edifício munique
Apartamento 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

Rua Domingos da Nova, 123; Centro,
Jaraguá do Sul - SC

Terreno Central com 1287,50 m2 de
área com consulta de viabilidade,

consulte mais informações,Apartamento no edificio
bruna mariana

Apartamento com 1 e

2 quartos, sala cozinha
banheiro social, sacada

e garagem a partir de
R$100.000,00

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$1 09,000,00.

Para mais informações contate-nos!
,

APARTAMENTO
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 R$260.000,00

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

Residencial Jardim
das Bromélias

localizado no Bairro: BARRA DO RIO
CERRO . .Terrenos com 459m2, ruo com

asfalto. ligação de energia, telefonia e tv
a cobo com caixas individuais

subterrâneas. Tratamento de esgoto e

toda infra-estrutura paro construir.

Imóvel Localizado
no Loteamento

Pradi I

Coso com 2 quartos, solo e

I c�zinho integ�ado, um bwc,

II creu de semçe, garagem
coberto e murado.

1ilIJIJJ!IJJIJI�!1.!!Jlil!lotll!lllilliil/JJji!il1JlC1l1j_...._-"''''',

Imóvellocàlizado no

loteamento' Pradi I
Apartamento com 2 quartos, sala e

cozinha integrada, um bwc, área de

serviço, garagem coberta e mumãn

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CASAS

REF354 - Barra do Rio Cerro - Terreno
com uma casa de alvenaria contendo

4 qtos, 1 suíte, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, rancho 9x20, 2 poços

artesianos. R$580.000,00

REF310 - Jaraguá Esquerdo -

Geminado com 1 suíte +. 2 qtos,
sala estar f jantar, lavabo, bwc,

cozinha mobiliada, garagem,
área de festa, portão eletrônico.

R$210.000,00

REF338 - Amizade - Sobrado de

alvenaria com 1 suíte master,
4 qtos com sacada, sala de

estar cl lareira, 2 bwc, cozinha

mobiliada, piscina, área de festa',
garagem. R$780.000,OO

REF333 - Centro - Casa de alvenaria com 4 qtos, 2
bwc, qto de empregada, sala /cozinha conjugadas,

área de festa, varal no terraço, garagem, toda
murada. Consulte-nos.

REF362 - Vieiras - Casa de alvenaria
com 3 qtos, sala de estar / tv integradas,
bwc, cozinha, lavanderia, garagem. Pode

ser financiada. R$175.000,00

REF352 - Terreno anexo a
Churrascaria Piraí com 652m2•

R$350.000,00 - aceita-se permuta,
caminhão até R$100.000,00, .

casa aé R$120.000,00 e saldo em
dinheiro.

REF329 - Água Verde - Sobrado com 1 suíte + 3 qtos,
escritório, 3 bwc,copafcozinha, sala cf barzinho, varanda,
lavanderia, área de festa, garagem para 4 carros, (350m2

de área construída + edícula com 70m2) contendo cozinha,
sala, 1 suíte + 1 quarto, bwc. R$400.000,OO

REF318 - Barra do Rio Molha -

Terreno de 1.167,85m2 com lindo
sobrado em fase de acabamento.

. Aceita imóvel até R$100.000,00
(apartamento ou casa).R$280.000,00

REF293 - BARRA DO RIO MOLHA -

Casa alv. cf 1 suíte + 3 quartos, bwc, .

cozinha, sala, copa, área de serviço,
garagem para 4 carros. R$290.000,00

REF309 - Jaraguá Esquerdo - Casa alvenaria c/ 1 suíte + 2
quartos, sala estar/ jantar, cozinha, 4 bwc, área de serviço,
área de festas, piso térreo c/ sala comercial, terreno com

.

860m2. R$750.000,OO

REF350 - Vila Lalau - Sobrado de alvenaria
com 01 suite + 3 qtos, escritório, bwc,
2 salas de estar, sala de jantar, cozinha

mobiliada, área de festa com bwc, garagem
para 3 carros. R$540.000,00.

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

REF366 - Três Rios do Sul - Casa
de alvenaria com 3 qtos, cozinha,
sala, bwc, varanda, toda murada.

R$195.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
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 no

Bairro Amizade R$ 100.000,00. Aceita
financiamento bancário. Tr: 3370-6624

• TRÊS RIOS DO SUL Vende-se apartamento
R$ 110.000,00. Aceita financiamento
bancário. Tr: 3370-6624

• VILA LENZI Vende-se apartamento com 1

suíte, 1 quarto, sala dois ambientes, cozinha

mobiliada, sacada com churrasqueira R$
149:000,00. Aceito FGTS e financiamento.
Tr: 9104-8600 CRECI 14482

• JOÃO PESSOA Vende-se - 2 quartos, com

churrasqueira na sacada, garagem,
banheiro, sala, cozinha e íavandería
integrada. Aptos novos. Entrada de R$
20.000,00 e o restante financiando

pela caixa econômica, facilitado o

encaminhamento pela construtora Tr: 9233-

8008 ou 9600-1138.

CASAS
• GUARAMIRIM Vende-se casa de alvenaria com

180 m2, e terreno medindo 1697 m2 no Bairro

Corticeira com escritura. R$ 140,000,00, aceito

imóvel de menor valor na negociação ate R$ 70,
000,00 que seja em Jaragua do Sul ou no centro

de Guaramirim, Aceito proposta. Tr: 8482-0042
com Pablo após as 14:00 hs

r
• ARAQUARI Vende-se terreno de 3.814 m2, com

casa de alvenaria, todo cercado, de fre�te para
a lagoa Santa Cruz na Barra do itapocu. Aceito
troca por terreno ou casa em Jaraguá do Sul e

região. R$ 180.0pO,00. Tr: 3273-5673/ 9183-
4220.

• VENDE�SE Casa na Rua Rio de Janeiro, n087 a

300 metros do Angeloni novo, área central,
.

2 suítes, 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
dependência de empregada e garagem. R$
400.000,00 Aceita-se apartamento em Meia

Praia, Itapema SC como parte do negócio. Tr: 47
9929-1715 e 47 3366-6715.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado,
próximo da praia, com 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 Noroski, 536. Aceito propostas.Tr:
8421-5923 ou 961&6303.

• COMPRA-SE Casa em Itajuba ou Barra Velha no

valor de R$70.000,00 a 90.000,00. Tr: 9168-
7441.

·ILHA DA FIGUEIRA Vende-se casa com escritório

em, anexo em frente ao colégio Waldemar

Schmitz. Tr: 3379-1119 ou 9915-1143 com

Marisa.

• TRÊS RIOS DO SUL Vende-se casa Mista de
120 m2, (Três quartos, cozinha, BWC Social,
lavanderia, sala e garagem) na Rua São

Miguel, próximo ao Mercado Francener. Terreno
de 500 m2 escriturado, livre de enchentes
e desbarrancamentos.R$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/

CASAS

copa/coz conjugada com churrasqueira, móveis

planejados, lavabo, garagem para dois carros,

murada, lugar livre de enchente e terreno com

1019 m2• Aceita imóvel na praia e Jaraguá do

Sul, inclusive terrenos/carros R$ 450.000,00 tr:

3370-0283 ou 9109-9085.

• GEMINADOS ILHA DA FIGUEIRA Vende-se
.

alugadas no momento, ótimo para investidor,
próximo estofados "TIRONI" R$138.000,00,
aceito carro como parte do pagamento. Tr: 3370-
3500 ou 9145-6290.

• 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$135.000,00 (financiável).
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 m2 R$115.000,00. Tr: 8405-
5234.

·SCHROEDER Vende-se terreno com 351 m2

próximo aosalào bracinho, Rua Marechal Castelo

Branco.R$ 45.000,00 Tr: (47)99623664
• CAIXA DA ÁGUA Vende-se terreno com 17x21m,

em Guaramirim, fundos do Posto de Saúde,
próximo á Escola igreja

..

"livre de enchente".

R$ 45.000,00 aceito proposta (venda particular
com contrato) Tr: 47 8838 3745 com Silvia.

• PRÓXIMO MEREJAK Vende-se terreno com 480

m2, com ótima vista da cidade. R$ 150.000,00
Tr: 9957-5757

• VILA NOVA Vende-se terreno próximo prefeitura
370 m-, 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 COMERCIAIS
'! LOJA DE ROUPAS Vende-se ótima oportunidade,

loja com estoque de roupas, calçados e móveis,
por apenas R$5.000,00 de entrada + 10 X

R$1.500,00. Motivo mudança. Tr: 9198-5568.
,

• 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 Vende-se na Rua: Pastor Albert

Schneider, Barra do Rio Cerro. R$ 50.000,00 Tr:

9971-6956 com Giovana

• COMÉRCIO PESCADO Vende-se com 15 anos de

clientela formada Tr: 9988-6649.

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS Vende

se completo, com aparelho de raio X, valor a

combinar. Tr: 8802-3118 ou 3370-6338.

• LANCHONETE Vende-se no 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,OO. 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" - Vende-se chácara com 50.000

m2, com 2 lagoas de peixe, com escritura, 600
metros da BR 416. R$-135.000,00.Tr: 3376-
0726.

casa em Jaraguá do Sul, em Rancho Bom,
terreno com 70.674 m-, com duas casas, 3

lagoas. Pomar de frutas. Tr: 9148-2677.

• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara em

.Schroeder-por casa em Jaraguá do Sul, Rancho

Bom terreno com 70.674 m2, com 2 casas, 3

lagoas, pomar de frutas, água nascente com

poço semi artesiano. Tr: 9103-9248 ou 9148-

• SANTA LUZIA Vende-se sitio Região Grota
Funda. Valor á combinar. Tr: 8820-0066.

·SCHROEDER Vende-se ou troca chácara por

LOCAÇÕES
·GALPÃO COMERCIAL Aluga-se .galpão na Vila

Lalau R$1000,00. Tr: 9918-9996.

• ALUGA-SE Quarto para pensionista uso banheiro

com a familla. Tr: 8826-2565.

• SALA COMERCIAL Aluga-se 80 m2, Rua Hein

Beling, 141 Vila Nova. Tr: 9966-8193

VE,ND'E�,S,E I,NDUSTR'IA
D/E COliNFECÇ:Ao

montada ern atlvtdacíe na ctdarte
de Jaraguá ,diO Sul a 5 anos

atuando no segrn'e:ntol de Mo'da
Ferntrurta oorn ótlrno faturarnerrto
e rerrtabtudade .. Moti'v'o: Parttcutar

Tr: (47) 8,,45,7 -85,49
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A PARTIR DE R$240.000,OO
2 APARTAMENTOS

POR ANDAR!

LANÇAMENTO
Ret. 2418 Resid.
Riviera, Bairro

Vila Nova:
• 1 suíte com

closet;
• 2 dormitórios;
• bwc social;
• sala de estar/
jantar;
• cozinha;
• área de
serviço;
• ampla sacada
gourmet;
• 2 vagas de
garagem com

opção de vaga
extra.

* Forro em

gesso no
interior dos
apartamentos,
preparação
para ar-split
e hidrômetro
individual,
Preparação
para
aquecimento

.
a gás.

Ref. 2381 Resid. Saint Germain na Vila Nova,
c/1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de

estar e jantar, sacada com churrasqueira, área
de serviço, 02 vagas de garagem. Acabamento:
REBAIXAMENTO EM GESSO NAS SALA&, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITORJOS,

PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇAO
PARA AR SPLlT, HIDROMETRO INDIVIDUAL. A

Partir de R$190.000,00

Ref. 2417 Resid.
Vancouver no

Centro cl 01 suite
mobiliada,02

dormitórios, sala
de jantar,estar,

bwc social
mobiliado,cozinha

JII'I���:mobiliada (menos •.1

eletrodomésticos)
sacada com

churrasqueira,02
vagas para
garagem.

R$370.000,00

Ref. 2426 Resid. Vale da Lua, no

Amizade, c/ 02 quartos, bwc social,
cozinha, sala de estar/ jantar, sacada

com churrasqueira, 01 vaga de garagem.
A Partir de R$133.000,00

Ref. 2339 BeIJe Vie Residence, no Centro cl com
3 suítes (1 master com closet e sacada, 2 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

Ref. 2316 Resid. IBIZA, no Centro cl Com 1 suíte cl
loset e sacada + 2 demi-suítes, sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira, lavabo, cozinha, área de
erviço, garagem. - 2 COBERTURAS DUPLEX. Apenas 2

apartamentos por andar. A Partir de R$350.000,00

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta· Das 8h -12h e 13h30 - 18h3CJ

Sábad�s e feriados plantão.

rejane@at antaímovels.com
www.atlantaimoveis.com

LANÇAMENTO
ReI. 2451 Resid.

Soberano na Vila Nova,
Tipo 01: 01 Suíte +

01 Dorm, sala de estar
e jantar, sacada com

churrq, COl, área se

serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo 02:01

Suíte + 02 Dorm,sala
de estar e jantar, sacada

com churrq, COl, área
se serviço, bwc social,

garagem.

Ref. 2442
Resid. Nova

York, no
Centro c/01

suíte mais 02
dormitórios,

sala de
jantarlestar,
bwc social,

cozinha, área
de serviço,
sacada com

churrasqueira,
01 vaga de
garagem.

R$191.000,00

Rei. 1629 Casa de Alvenaria no Centro, cl 3
dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha
mob, bwc social, + Edícula cl quarto bwc

social, lavanderia, dispensa, churrasqueira.
R$380.000,OO

Ref. 1643 Casa na Barra do Rio Cerro, cl 01 suíte +
02 quartos, sala de jartar, estar, cO,zinha, bwc social,

lavanderia, garagem pi 02 carros. Area de Festa com:

Churrasqueira, fogão a lenha, piscina. R$265.000,OO

Ref. 1633 Casa No Jaraguá Esquerdo cl 02 quartos,
sendo um deles cl close mobiliado, bwc social

mobiliado, escritório mobiliado, sala de estarl jantar,
cozinha mobiliada, lavanderia, área de festas,

garagem fechada para 02 carros. R$290,000,00

Ref. 1636 Sobrado na Vila Rau, Piso Superior: cl 03
quartos cl sacada, bwc social. Piso Terreo: Sala de

Jantarl Estar, + uma sala de Iv, bwc social, cozinha,
lavanderia, depósito, área de festas cl churrasqueira,

fogão a lenha, garagem. R$315.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 emprega
da, com jardim. Tem duas entradas sociais na frente muro

-baixo - R$3.500,00 .

L 1018 - Casa - Nova Brasnia - Com suite, 03 quartos,
sala, cozinha, 05 bwc s, dep, de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alanne -

R$5.500,00 .

'L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suite, 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
L2014 - Apartamento - Baependi - Com 03 quartos, 02
bwc's, sala, cozinha; área de serviço, 01 vaga de garagem.
Cond. Aprox. 100,00 R$700,00
L2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suite + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sãcada 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 ·condomínio.
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quar
tos, sala, cozinha, área de serviço, sacada, bwc, garagem.
R$850,00. Cond. Aprox. R$80,00
L -2071- Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, dependência de empegada,
sacada com churrasqueira, garagem - R$1.250,00 +

Cond.Aprox. R$180,00
.

L -2072- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira,
garagem - R$1.200,00 - Cond. Aprox. R$180,00
L -2073 - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, sacada com churrasqueira, garagem - R$1.250,00 +

Cond. Aprox. R$180,00
L -2074 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, sacada e garagem - R$500,00 Cond.
Aprox. R$80,00
L -2076 - Apartamento - Czemiewisk - Com 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem - R$500,00
L2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 suite + 2 quar
tos, sala, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem - R$900,00.
L-2080 - Cobertura - Com 01 suite máster, 01 suite, 02
quartos, dependência de empregada, 03 bwc, área de
festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 03 vagas de
garagem.R$2.200,00 Cond. Aprox. R$150,00
L-2081 - Apartamento - Centro -Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, sacada com churrasqueira, 01 vaga de
garagem.R$680,00. Cond. Aprox. R$90,00
Cond.aprox. R$100,00.
L - 2082 - Apartamento - Com 02 quartos, bwc, sala,
cozinha, área de serviço, garagem- R$ 900,00 - Cond.
Aprox. R$ 200,00
L - 2083 - Apartamento - Centro - Com 01 suite, 01
quarto, sala, cozinha mobiliada, bwc, área de serviço,
sacada com churrasqueira - R$ 900,00 + Cond. Aprox.
R$180,00
L-2085 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, bwc, garagem.R$ 800,00 Cond. Aprox.
R$ 90,00
L3001 - Sala Comercial - Centro - Sala comercial com

aproximadamente 40 m2 com bwc. ,R$500,00
L3007 - Sala Comercial- Centro - Area 813m2 tem 09
vagas de garagem.
L3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m2 com bwc.
R$500,00

.

.

L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00

.

L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00
L3019 - Sala Comercial- Oentro - Com 32m2 com Bwc.
R$800,00
L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com 210m2,
estacionamento na frente. R$2.000,00
L3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2• R$460,00
L3022 - Sala Comercial- Centro - Com 100m2, 02 bwc.
R$3.200,OO
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com-120M2.
R$2.000,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2,
apartir de R$250,00
L3028 - Sala Comercial- Chico de Paula - Com 54m2 1
bwc, estacionamento. R$1.400,00
L3030 - Sala Comercial- Centro -.Com'38 m2 R$440,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com j 1 salas, 3 bwc's,
área detesta com churrasqueira, estacionamento privativo.
230m2 R$2.900,00
L3032 - Sala Comercial - Centro - Com dois andares área
total construída 370m2, estacíonamento 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.
[-3036 - Sala comercial- Centro - R$550,00
L - 3038 - Sala Comercial - Com 110m2 - R$3.000,OQ -

. RCA 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.qrande �500m,murado. R$4.500,00 .

.

L4004 - Galpão - Nova Brasília - Com 3QOm2; ampló
estacionamento. R$2.200,00 '. ',:

.

L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de' 500m2 e privativo
90m2. R$3.800,00 ,

.

L 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com'apro1<imadamente
1.600m3. R$6.660,00 ...

L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (3500m2
área construída)Medindo 4.500 m3 área fótal. '

L - 4009 Galpão - Guaramirtm- Com 1.125 1'n2 - preço
sob consulta .

Nova Brasília

I

!
I
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I; Cobertura duplex cf fino acabamento,
ii:'B ambientes de sala, cozinha integrada,
!: �acada cl churrasqueíraxz suítes (sendo
l;; j? cf closet e banheira) +::·1 dormitório, wc,

- .. I,;s0cial, Iavandería, 2 vaqasde garagem.
� �

Valor: A consultar
Área Interna: Aprox. 240m�

(' .
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"II
-
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a
1ft
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1ft
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ALBERTO 'G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

ReI 085 - Barra do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria

c/153m'! - 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar,

cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2•

Valor: CONSULTE-NOS I

Ref 094 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/150m2 - 3 qtos, closet,

2 bwc social, sala estar / jantar,
cozinha, dispensa, área de serviço,
garagem, varanda c/churrasqueira -

Terreno c 448m2 - R$ 183.000 00

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2

qtos, bwc social, sala estar / jantar; cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno C/334m2 - R$265.000,OO

�\' Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP.89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC I marquardtimoveis@gmail.com

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

SULBRASIL
ENGENHÂRiA

FIM DE IEMANA� 3 E 4 DE SETEMBRO DE 201.1 I IMÓVEIS I 27

'!, •

QUE

INFORMAÇÕES ,� ", - �
Vi
c
-c.
'Ie
,,'
0\
"
�

I AtFABLU
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" DESQE '1'979
.;,.;
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e
1;;

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04 - Centro
- I

Início do Calçadão, próximo à Caixa.
.

Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.com.br

.

� '!' � � � • 'to f -�, .� -.:- .- • " -... • 1! 16 .:. 1; :'I "f -'f -'I' ., ",' ;'
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orada
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(47) 3372-0555
PtANllO

liTt �lS6�jl00 t CLIV, 10M �l�@�if?IMOBILIARIA

REF - 703 - CHICO DE PAULA -

APTO - 02 DORM - R$ 115.000,00
REs.·VILLAR�VIi.A LENZI- APTO. 02 DOR";'"

- R$ 142.000,00

�
REF-650-BAEPÉNDr-�

DORM. R�179.000,00

REF - 676 - BARRA DO Rio CERRO -

."�

CASA DE ALV - 03 DORM - 180.000,00
REF - 707 - JARDIM CENTENÁRIO -

APTO. 02 DORM � R$ 130.000,00 REF - 555 - VILA LALAU - SOB�ADO
DE ALV - 05 DORM. R$410.000,00

__
'_""_H

-

REF. 420- AMIZADE- CASA ALV- 01
SUÍTE, 02 DORM. R$290.000,OO

t

REF - 525 - JARAGUA ESQUERDO -

TERRENO COM 371 M2. R$130.000,00

REF- 406 - ED. MONT BLANC- APARTAMENTO DE FRENTE
COM 0:1 SUíTE, 02 DORM, LAVABO, 02 GARAGENS. POR

,R$42,C).900,00. ,I,NCORPORAÇÃO � R.��18.442..; .�:

'

REF � 7:12 - BAIRRO BEIRA RIO - CASAS
DE ALVENARIA GEMINADAS - 02 DORM,

SALA, COZ, LAVANDERIA, BWC. POR

R$:1�O.Oqo,oo .

',I, J

APARTAMENTO Sala Comercial- C/ 180 M2. "

R$3.500,00
Ref- 127- Baependi- Rua
Bernardo Dorbusch- Casa
Comercial- Com 02 Dorm, Sala,
Cozo R$1.800,00
Ref- 101- Centro- Ed. Ruth
Braun- Sala Comercial Com 54
M2. R$990,00
SALA COMERCIAL - RUA
BERNARDO DORNBUSCH, 300

- R$ 720,00

REF-049-CENTRO-RUA
MAL.DEODORO DA

FONSECA- PRÉDIO HC - SALA
COMERCIAL COM 100M2.
R$1.800,OQ

GALPÃO
Ref- Guaramirim- Galpão
Com Mezanino C/350M2.
R$3.200,00

TERRENO
Ref- 145- Jaraguá Esquerdo
Terreno De Esquina C/ 800
M2.850,00
Ref- 182- Centro- Terreno C/ :
500M2. R$900,00. I

Ref- 135- Amizade - 4 IIhas
Apto C/01 Suite + 2 Dorm.
R$1.100,00

CASA
CASA DE ALV - BAIRRO
- CENTRO - RUA ANITA
GARIBALDI MUDAR VALOR
PARA - R$ 1.200,00
Sobrado de alv - Bairro - Centro
- Rua Anita Garibaldi - R$
1.800,00.

SALA COMERCIAL

REf- 18a; APARTAMENTO
SAN TROPEZ DE R$SSO,OO

POR R$74D,Op.

Ref- 023 - Vila Nova Ed.
Jaqueline - Apto C/01 Dorm.

i R$500,00
I Ref- 023 - Vila Nova- Ed.
i Jaqueline - Apto C/ 03 Dorm.
I R$75000
� Ref-137- Vila Nova Res. Zimbros

- Apto C/01 Suíte+ 02 Dorm,.
R$1.100,00 Ref- 150- Ilha Da Figueira-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

R$130.000,OO.
"MINHA CASA, MINHA VIDA"

Assessoramos no

Financiamento Bancário

Ref. 0278) Apto nO 105 do Res.l)inamarca - Vila
Nova c1 suíte+2dorm, sala de estar e jjmtar. bwc,
ooz, sacada cl churr2 área de serviço. Area const.
"t 85,60m,c 000,00.

Ref.090)Apto nO Res. Juliana - Apto no Centro
mobiliado cl suíte+2 dorm, demais dep. 2 vagas

de garagl}m, piso laminado, teto com ges�o
rebaixado, Area útil 90m2, próXimo ao shopping.
•

" ';:'W�.

..

': ..

Ref. 0288) Apto nO 304 do Res. Gran Ramá .. Apto
no Centro com suâe, 2 dorm, sala de estar e

jantar, bwc, sacada cl churr, 2 va5jas de garagem,
instalação para ar split nos dorm.çesso rebaixado

e massa cor.r1da, área privo 92m2 R$ 255.000,OD,

0301 )Res. Novo Milênio apto no Centro cl suite
com closet, 1 dorm, escritório mobiliado (podendo

ser 3° dorm), Coz e lavanderia com móveis
planejados, Terraço com 70 m��, sala, área de

Ch,!JrrâSqueirw� '. a�e.m, �i1)iEiox, área privada
,$',,,,�, t

_ $,339,000...00.
:.'_: ..

� ',:-_ oe

,

,

ar
, Réf._o207}Apto nô 01 do Bes, Layne Fcerfianda -

•

Czerrniewlci cl 2 dorm, coz, sala de estaF e jantar,
bwc, área de serviço, sacada cl churr.1 vaga, área

, de 68m2 R$130.000tOO.
,

.Ref.0300) Apto nO 305 dp Res. Akira, bairro Vila·
�enzi cl 1 suite+2 dorm, sala de estar e jantar, .

cozrárea de serviço, bwc, sacada c/ churr 1 vaga"
prox. Escola, creche, mercado, frente sol da manha

R$165.000,OO. Aceita finco Banéário.'

Ref.0292) Aptos no Cento -e! 3dorm, 2 dorm ou

ainda 1 dorm, sala de estar e iantar, bwc, coz, área
"'de serviço, área útil 83,15m'2, ótimalocalizaçã'o.

esquina Mar,echal tom Exp. Carlos Ferreira. A partir
.

de R$95.000,OO.

Ref.0281 )Apto nO 394 do Res. Dom Pedro -;bairro
Vila Lenzi, 1 suite cl sacada, ? dOr-lTlj sala de�star e

jantar, LGoziQha, mobiliada), lavanderia" s�caâa com
churr. Area de 87,7'5 8$190.000,00. Aceita terreno.

como parte de pagamento.

0297)Aj>tonO 02 Res. Don João I, no Rau, com

..3dorm, Ooz.< sala, !:iV/c, area de serviço, saCada
cf churr, h�aga de estacionamento, 78ri12, a partir
de R$145.000,OO Aceita financiamento, próXimo

\
a Unerj. ..

,

Ref.0291 )Sobrado no Gzerniewicz - Piso superior, "Ref.02 )Cása no São Luiz- C/'3 dorm, 2 bwc,
't. suite oI-varanda e hldro, 241orm, bwc, Piso sala de estar e jantar, coz, lavanderia, garagem cl
ihferior, coz, dispensa, bwc, quarto, sala de estar, " churr, e:"uma edícula com coz, 1 dorm, bwc. casa

�scritório, área de f��tas com piscina, 2 vagas de, •. co,m �,,[,ox. ,150m2• et�1<iIJ19'�:P Arroz Urbano.
� garagem, área utJI254m� 8$4&,.0.OOO;)Q., ".",s,·�"�,,,,,,J;'iI "')i0,'1;,. R$110'.6Q,Cht)O�
; �.:.;; �,,� i... • �

".
• ,

•

'I,' .
'"" ,�

Ref.0277) Casa no Centefí'ái'l(i..::'Úas�'com ','�,
, ,

-

sulte+2dorm, (coz, sala de ;esfár;.e jafltà� e..sl1ítã '. Ref.0142) Casa no Rés. Carnposanplero - Jaraguá'
mobiliados) bwc, área de festas, piscina, arêa de Esquerdo clSuífQ com closet, 2 dorm, Esc[-itório"

190m2 R$360.000,OO Aceita carro ou terreno como Coz cl c�urr,,;Sala de estar. e jantar, LavaM, Area d�
parte de pagamento. Oonsúlle-nos festaS'f,Deck com pisç.;Campo de futeDol, 2 vagai�

área const 250 nt' terr. 427m2 R$ 430.00o,off��
"' .� r :t, _.:;;. '1 ...\�:;:

•

,�:'f

""#<I/f, "�"'...!, .*

':':I\í:Jf.0269)Casa no Nova Brasília - Com suíte, 2
dorm, escritório, sala de estar e jantar com lavabo,

coz, área de serviço cl um quarto, bwc, área de
festas cl ch�rr, piscina, 3 vagas de garagem, area

const 3651'Tí2,térreno oi 1.247m2 Consulte-nos;
._:� • ,:'_.,;� � .S,

Ref.0184)Terreno na Vila Nova - Terreno de esquina
'

com 495m2 contendo urna'casa de madeira, ótima
localização.
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. Ref: 2104- Apto no BoilT9 Amizade, Ras. Emilio Daren
.,

com,2 Dormitórios,BWC,Area de Serv�o,Cozinha,Sola
Estar/Janlar, So(ada com Churrasqueira, Garagem. órea
privativo: 63,87m2. � R$135.000,OO.ln(orpora�õo

sob matrí(ula n.o 11595
.

Ref. 2110 .Ajrto no Centro . Ras. ltulfll" CoI\tendI!� suíte
(1)111 dosêt, 02 demi·�ites, lavollô;�ar{Jonlar,� com

murrosqueira,tubu. pora águo qÚ8n1e, medidor indiviJlual
de água, tubulosõ� para split. P.rédio coR.! 02.elevadores. Area
pivotiva:121,00m2 mais 01 ou 02 yagàs de garagem. Valor: a

consultor. imorporosão sob .matrirulil n.o 26.047

rel.·2127 - Apartamento no Bairro Barro Rio Molho - Res, Santo

(otorino- {onlendo: 61 suíte com so{odo, 02 dõrmitórios, bw( social,
saloestor/iantor, socado com churrasqueira, REIKI; área serviço,

(azinha c!)m m6veis, 01 vaga garagem. Área privativo: 107,30m2
f illduído a ár�a da garagem - RS 238.500,00. '

'<;-'
..
_

"t•

Ret.l070 - Bairro Chico de PouIÍl- (asa alvenaria: contendo: 3 Dormitórios,
2 bw(, Cozinha, Sala iantar, Área de serv�o,Área de les!os,Goragem pora 2

corros. Área coso: 103,OOm2 - Área terreno: 350,oom2 - Valor: RS 210.000,00.

.
rel.2128 - Apartamento na Bairro Vila Novo - Res. Porto Seguro· conlendo
01 sufte com móveis, 02 dormitórios, solo estar,socodo com churrasqueira,
bwrsodol, (ozinha tOm móveis, lavanderia rom móveis, garagem. Área

privativa: 92,49m2 induido gara�m - Valor: RS 209,000,00.
--

.•.. : .• , ••.•.•.... �,. _,""', ,'" ,�.. , •...•.•••}.;: •.•••. -. •.•.. ,·:·_h:.· .. " ,'�.,;, •••...•...,} . .,'
-

:.- .. _ .•-

........_ .: { ·.·.·.·."w.,.·.·."�•. • ··V. -.·.·_·, ·:·.-:.·.,· .. :::.:·�· .. ··,···.··.·v ·

IIImllilft_�:I."'SlflIiECeIkI·
fsqpih."11II '_fi..
GfIII5l8·,Iamgpâ.SI�SC

'

Rel210S - BairroAmimde - Ras. Quebe( - Apot1umenlos mm 02
donnHórios, bwcmàol, sola estar mín saaxIo e dJurrasqueira, CDZinha,

ÓI80�,goragem.IW.� nosdonn., masso mnidae
'rodo leio em gemo Apm1u_ mm órea privaIiV!I de 7O,05m2 a

74,D2m2.1��� n.0�507..VoIor: � l��pl.

Ref.II22 - Bairro São lus- Sobrado- 01 vago garagem, 02 solos, 03dorrnilórios,
bwc !Ildal, sola estar, rozinha tOm móveis,lavanderia, despensa, área lesIos tOm

churrasqueiru. ÁIeo da rosa: 242,00m2 - órea do terreno: 350,OOm2. Valor:
RS210.Im,OO

3 DORMITÓRIOS, sendo 01

suíte, 01 BWC e um lavabo -

102;91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestrutura para

instalação de
arcondicionado (sistema
spítt), TV� telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
• Vaga para 01 veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

gN.�,�fi\:l,�Jlt�_:t"l.i!.�M.L'f!tU�ft\
Eng", Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto

iN!'�i��r;r..����t�t�t�.,"�F���.�jl�j,�
Solon Carlos Schrauth

Ref: 2103- Apto no Centro, Res. Dono Verginio com,
" 1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, (azinha, sola estarl
jantar, s(J(ada com churrasqueira, Áf8!J de servi�ô� 1
Vaga Garag�m. Valor R$190.000,OO. Ara0 privativo:

.,' k 8.8,OOni2. In�orpora�ão sob matricula n.o 64.049
.. ."

.�.
.... �.

.

",',
.

'. . ':':

Rei. 1123 - Bairro Rau - (asa alvenaria - (onlendo: 01 suíte, 02

dormitórios, bw{ social. sala estar, {azinha, lavanderia, tubulação poro
águo quente. Área terreno: 420,OOm2. Área aprOXimado da {asa:

.

106,oom2 - valor: 215.000,00

o.9��J!tg ViNliA
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fre + uarto"
safe de: estê!lli.
safu. de jmtar�
Cozilll a, c"

área de sen"ÇOy
sacad\a com

eflUrras eira

e�
R$23C. .00.

Ref_ 5 6.1 - Apartamenu> no Baependi
com I Suíte + 2 qearros, sala" cozinha"

bwc•.área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190_OOO.OO. Ref. 319... E - Terreno nó Jaraguá Esquerdo com 525m2• R

Ref.5l1.1 �

Apartamento
naVira lalau
com I suíte
+ t uarto,

saIa,. cozinha.
lavanderia"
bwc.1 wga
de garagem.

R$I60.000.00�

+ Suite ...

2 rtes,
esaitõ iQ.2
�copa,.

cozinha"
Iavan.deria"

área de estas

e garagem
para 4 C311TOS..

1\$620.000..00.

544.1 -

Apartamento
no Baependi

com 1 Suíte +
.

2 quartos, sala
. de estar. sala de

jantar. cozin�
lavanderia. bwc.

sacada com

churraSqueira
e garagem.

R$280.000.00.

Ref. '9'7. - Casa no Centro com 4 quartos.
sala, cozinh� copa. bwc.lavanderia. dispensa.

churrasqueira e garagem. R$320.000.00.

Ref. 562.1. - Casa no Baependi com 3
quartos, sala. cozinha. 2 bwc.lavanderia.
churrasqueira e garagem. R$300.000.00.

.

Ref. 558.1'� Apartame t 'no

com Su te Master + 3 uartos, Sal e
.

Jantar, Sala r e Estar e T � ç , i ha, á ea

de serviço, dep- sito, Sacada e . va,.-.__

de Ga 'agem. R$235:.000,OO.
www.bartelimoveis.com.br·'DWU1.bal1elimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br·t.VU11t1Lbarteli•• eis.c•••br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!

i
, I

Terreno SS.200m2, 126m frente BR- Terreno 10.000m2, BR-280. Jaragua Terreno cf 316,89m2, Loteamento )
do sul/se. R$ 66.000,00. Pradi I - Jguá do Sul I se.
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LOTES

Bairro João Pessoa
Lotes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, totalmente

legalizado, pronto para
construir. MI mãe 54.965.

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

"

,

....
�

.' I� ) .:."

.. ., ...

�Bairro Barra do Rio Cerro
,

• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI50.966,

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI24.783.

M O B IL I Á R I A (41)337s.o.
RESE

Área de 5.665m2 (SOm

i x 113,SOm), R. Roberto

:ii Seídel. Contend� casa

co de alvenaria. Area

� . comercial, excelente
a

I I'
-

oca izaçae.
:::II Corupá/SC.
:I Possibilidade de venda

também em duas
.111
a partes distintas. 50% em dinheiro.

Casa 2 quartos, 1 suíte, 1 bw, cozinha, sala,
área serv., garragem e varanda. Terreno
1.164m2.Ano Bom, CorupájSC.

Chácara 7S,OOOm', 3 lagoas e área cf pomar Chácara 49.000m2 com casa e 4.000" pés de eucalipto.Casa madeira antiga + rancho + 1 casa de alv.
•

'
.

nova 140m' cl3 garagens (obra não concluída). Bomplant, CorupajSC. R$ 90.000,00.
SChroederfSC,

t

-: Casa 120m2, térreno;23m.de fren . " '·;.Casa 160m2, 1 suite, 2 quartos, demais
Dom Pedro II, Centro,.CorupàISC. '

.'

depend, e garagem, Ter, 550m', CoriJpalSC.
R$ 180.000;00

'

R$ 185.000,00, Aceita carro no n�gócio.

Terreno 380,84m2
no Ano Bom.

Corupá/SC.
R$ 40.000,00.

I

(. .

,

)
;
;
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l Cód. 2020 João Pessoa • Edit,

j� . Entr, 20 mil +fin.Ap 2 Quartos,
1 sala! copa, cozinha, lav8Rderia,

.: bwc, churrasqueira�sacada

ara em R$125 mU'

Cód 4005 Rio Cerro II
22000m2, casa c\200m2 sem

mobiliada, rancho, lagoa,
árvores ffUt. etc.

R$ 230 mil

Cad. 1105 Schoreder - ( roxo

Marisol) Vila Sosseqo - Casa
madeira, 2 quartos, sala,

cozinha, bwc, garagem, • terreno
20 x 31= 620,OOm2• R$ 89mil

2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv,
estar, churrasqueira lavanderia,

piscina, garagem,
Financiável,CEF

R$ 400·mil.
----

t Cód.104à Centro - Rua: Procópio
� Gomes, Casa -de esqoina'· com 4

.� quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
$ lavanderia e garagem, temeno 530

; .!� m2, Valor do Imóvel RS 850 mil
� ;�1

CM, 2017 - Centro .�rtamento 3
quartos. sala! coPâk��nha,,

lavanderia, bwc, chutr:asqueira
sacada garage alor'

R$165

Cód.2018Três Rios'doSul -

Apartamento 2 qusnos, salal
copa, cozinha,lavandaria, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

,

R$ 125 mil eLeser...

CM, 2019· Schoreder - Edif.

Gl\eipel - Apartamento 2 quartos,
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem
" R$130 mil

"�

1

aprox,90rrr
120rrr

Valor
430mil

�mil , �f:A�I,
'

850nlíl "'t'�L"
.

350miL ;:: .,'f 1
'

100mil .:

155mif

115milí
125mil

.

125,mil

650mil
500mil
180mil

. "'\

'e o
.

s negócios!
,

.

FONE: (47) 3371-2111'
PLANTÃO: vamAS� 84&4-8418 Í} 91�2333

"""",M.",",",,,�,,
-. "\\i,\\ '.''/!í,/Ii,,''P�,'$/fliiIJ' fffi/fJ;�i:':i,W.'IIJ'!!j}1JZ

'" ,,<o,

R\lll& JI()âa p;j:aG:l�1" 1M - Oellilt�ro - _a� <d!:I1ll SuJjYSC·

-

�\�.or: "Iii .1�&�� S:l:OS;\OTI3�4
.. ,I ,� ..... '" \' , _) , �

00,,)C0. "!çUs:t 101$'.1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apto 1 suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, banheiro, lavanderia,
: sacada com churrasqueira e garagem. Ficam os móveis da cozinha e banhelro.

Sol da manhã.
Acabamento em massa corrida, piso laminado e porcelanato, gesso.

Agende sua visita ao imóvel!

R$.190.000,OO. Escriturado, f1nanciável.
.

.

������==========�����==���T

LOCAÇÃO
Apto suíte + 2 quartos, sacada cf churrasq..

- g�ragem. ,Vila Noya:_R$ 850;00+ cõtia,'" .

.
., ...
,. .... .' -

,. -;;;

Ã��Q sUíte't:,2:Quartos, '�C��',Cf churr��q�'
garagem: Baependl: R$"800',00 + con'é1?'�.

, .

Apto suíte + 1 quarto, demais dependências,
'

cozinha e banheiro mobiliados,
sacada com churrasqueira, garagem.
Vila Nova. R$ 900,00 + condomínio.

Apto NOVO 1 suíte + 2 quartos,
sacada cf churrasqueira, garagem.
Cozinha e banheiro mobiliados.

Vila Nova. R$1.000,OO + condomínio,
.

Terreno 345,OOrn2 ;;" Estrâ'�a Nova .

Loteamento Jartflm CamIios Verdes
R$ 54.000,00. Escriturado! :fl�anciáyel.

Terreno 1.140,00m • Centro
210tes sendo cada um cf 15,OOm2x 38,OOm2

Podem ser vendidos separadamente.
R$ 420.000,OO.Escriturado. Aceita proposta

• . ·.:!err�9� �Om2 7:.�!�P!n�L,.".
Lindo, livre de alag�méntó ,��desmoróiíár'nent

A menos de 1 km do Centro•.
Escriturado. F.!rianciávet R$ 1SÓ.QOO,OO

. Terreno 348,24m2 • Barra Rio .Molha
Livre de alagamento e desmoronamento

R$ .96.000,00. Escriturado.

Galpão com 1S0m2� escritório e banheiro
+ casa 2 quartos.

Loteamento Divinópolis - Ilha da Figueira.

��=:====��=,__ \�_""-:�\�""WI'f1'\'.''\\\I'\',\\\�:\-�

'��i - Res. Clarice Kach; suíte, + 1 "q�arto', cozinha .�
�S{ . ,\�

:.\.�.:.! mob., sacada cf churrasqueira, 1 garagem, [.�i�i CENTRO-valorR$ 800,00 + R$160,00 cand. ;�

� . f
l�i - Res. Sarnt German; suíte, + 1 quarto, sacada c .�

�! churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau - ,!
�\*! valor R$ S90,00 + cond.

. �

I��i' Res. �é!i�t·German. «z quartos, 1 garagem. �
.,,- il�:��� �ila.l�l�u - valor R$700,OO + R$60,OO .�

':.• ::.�h. Ed. Tekzfn'Há��/2 quaríos, sacada, 1 garag�m. �
, ! Bairro Vila Lalau - vilor R$650,OO' incluso gás e :

i' '1 água.
.>

,;\
� �
!. Res. Waldemiro Bartel- cf suíte + 2 quartos,

:'
,:

J

:! sacada cf churrasqueira, 1 garagem. Bajrro �
.

ii Baependi - valor R$750,OO + R$60,OO cond.
.

'f
i - Res. Amaryllis- cf 3 quartos, 1 garagem. Bairro ,

li Vila Nova - valor R$850,OO + R$150,00 cond. �
i: \�

ij - Ed. Platanus- cf 2 quartos, cozinha mob., 1 !�
"

garagem. Centro - valor R$650,OO + R$100,OO t•

.

cond.. _ !§
• Ed. pedra' Rubi- cí 2 -quartos, sa�ad� c r
churrasqueira, 1 garagem. Centro - valor ..•.

R$700,OO + R$80,OO cond. '�
,\\

- Res. Lílium· c/1 quarto, 1 garagem. Bairro Vila
lalau - valor R$4S0,OO + R$50,OO cond.

:1
- Casa Comercial - Rua João Picolli Centro - �
valor R$3.000,OO

,

- Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Víla �
Lalau - valor R$800,OO + R$60,OO cond. ;

..

s
.�
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R. Feliciano Bortolini, 1161 • Barra do Rio Cerro
Locação • contato@imobiliariareal.net

,1MB 48 - FI�t -: Duplex - suíte com banheira, cozinha,
garagem, lavabo, sala, R$ 130.000,00

1MB 45 - Apto - Barra - suíte, mais 2 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro, sacada/churrasqueira,

garagem, (gesso rebaixado e porcelanato) área útil
de 87,50m2 \

.f
:: _ ".\.

IMB41 Apto _ Rio Mólha '_

-,2qUarto�,-sala, copa,
cozinha (mobiliada)., banheiro',;:$acada com

churrasqueira, garagem�' áre.a, ú.tll �e 61,75m2•

R$160.000,QO (Fifianciável).-' \ -

...._ '.
.

'i'. I
.... '",�

..

"

" .1",

1MB 102. _' Apto na Pl�n·tà �'Rio P!1olha, a partir de
-68,OQm2; ú.tiI, com 2 dormitórios sacada com

_ chúrrasqueira,�R$115.000,OO.
.

.

� .
.

1MB 1 04 Apt<� -iCzerniew!�z • suite, mais 2 quartos,
,

sacada com churrasqueira, demais dependências,
.

área útil de 110,OOm2• R$175.000,OO

1MB 110 Casa Jaraguá 99 - 3-quartos, sala, cozinha,
banheir.q, garagem,·layanderia área de 90,OOm2 R$

.
'.

"�--'\: 0'''' . 120.00Q,OO
'

,

:."",.,;,._ . :,i-�'
';'.

�

.

..', _-.,
..

� ," ',:' 20.

',.

1MB 63 Apto na planta - Barra _ Com área útil de
. '70,45m2 até 87,54 m2 com suíte 1 quarto e suíte 2

quartos e demais dependências. _A partir de R$
125.000.00 (entrega para maio de 2013)

.schellercorretneéei

fiLA RAU _ RESIDENCIAL ATLANTIS - apto 201 Com
iuíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
avannerla, banheiro social, .sacada com churrasqueira
i l' vaga de garagem. R$ 165.000,00. matrícula 61.990-

"

>

Barra do Rio Cerro -

ResidenciaJ· FLÓRIDA
Apto 202 - 2°pavimento,

medindo 59,34 m2 2
quartos, sala, cennha,

lavanderia, sacada com

churrasqueira.
R$160.000,OO Matrícula

62.898

c
'

.A NOVA·
$Idencial Grand
e • Prédio com

vador- Apto nO
3· Sala
ar!íantar, cozinha,
anderia, suíte + 2

, artes, banheiro
;ial. sacada com

nrasquelra, 1

la de garagem.
".

lo. com laminado,
madeira.
'celato e

ialxado em gesso,
255.000,00.
trega em

'ereiro 2011
Ilrícula 60.740

NOVA BRASíu
• "RESIDENCIA
MATER DEI"

Apartamentos
.eom suíte + 02 :

t. dormít6rio&,"
- T

bwc, sala, ,.' i

cozinha, I
.

lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de

garagem.
R$180.000,OO. ,

matrícula
\ "

66.030

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suite mais 03 dormitórios. owc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lav�,bo e

garagem nos fundos, Metragem da casa: '193,OOm2 Metragem do terreno:

eveis.com.br

CASA· bairro Três Rios do Sul - R$ 215.000,00 Casa com

101,92 m2, terreno com 337.09m2, no Loteamento Beira Rio.
Suíte. 02 dormitórios, bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, churrasqueira. muro e cerca de alumínio.

'TERREtJOS
• Atrás da Igreja São Judas

, Tadeu." 8$110.000,00 - ÁGUA
,

,

VERDE
.

;

• LOTEAMENTO VILLE DE
LYON. R$95.000,OO - AMIZADE

• Loteamento Dona Marta .

R�nO 000 - NFRFI J RAMOSAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTO

Reinóldo Bartel R.'Fritz Bartel, {-27'Ed. Reinoldo Bartel

apto 22 bl15 Baependi - Jaraguá do Sul. Área total:

iDO,59m2. Área privativa: 9i,06m'. Divisões internas
01 suite, 02 dormitório, sala estar/jantar, cozinha, bwc,
área de serviço e garagem.

TERRENO
Guaramirim

BR 280, próximo á Caminhões Breltkopf
Área total: 40.000,00

.

Valor à Combinar

VEN DE
Rua: �residente Epitácio Pessoa" 1.376

Com area aprox.: 928,OOm2.
.

TERRENO COM BÊNFEITORIAS
Centro - Jguá do Sul RS 500.000,00

VEN DE Rua Fritz Kuehne, 103 Água Verde - Jaraguá do SuVSC Área'
do terr. aprox.: 600.00m'. Área const. aprox.: 27D,OOm'. Pav.
Térreo: sala estar, Sala jantar, área de festas d churrasq., área
de serv, 02 bwc, depósito e garagem. Pav. Superior: 01 suíte d

doset. 02 dorm. sala TV. bwc e sacadas. Forro em laje d
rebaixo e acabamentos em gesso, piso porcelanato 6Dx60 e

laminado. Terreno todo murado. Valor do imóvel: R$ 400.000,00

CASA DE ALVENARIA - Firenzi Rua Alberto Maiochi.
s/no Loteamento Firenzi - Jaraguá do Sul/SC Área do
terreno aprox.: 350.00m'. Área construída aprox.:
20D,OOm2. Divisões internas 01 suíte. 03 dormitórios.
sala estar/jantar, cozinha, área de serviço, depósito,
área de festas cf bwc e garagem.

VENDE 01 suíte máster cl closet e

SOBRADO residencial
Barra do Rio Cerro - Jguá do Sul RS 270.000,00

Casa CASA

Firenzi

APARTAMENTO

02 suítes, sacada cl churrasq.
com piso cerâmico

CASAALVENARIA- Rua Carlos Tribés, 828 São
Luiz - Jaraguá do Sul Logo após Malhas Dalila Área
terreno: 541,00 m2. Área construída: 134,ODm2•
Divisões Internas: 01 suíte, 02 dormitórios, sala de
estar/jantar, cozinha, bwc, área de serviço e garagem'
p/ 02 carros coberta.

APTO - Vila Nova

Jaraquá do Sul

01 suíte, 01 dormitório, cozinha

mobiliada, sacada cl churrasq.
CASA

Centro - Jguá do Sul RS 255.000,00
Firenzi

VEN DE 03 dormitór!os
SOBRADO + COMERCIAL

sala comerciai na frente

Nova Brasília - Jguá do SulRS 450.000,00

Sala ampla c/02 bwc's,
mais 03 cômodos

APARTAMENTO

01 suíte, 02 dormitórios,

piscina, playgroundSALA comercial
Centro - Corupá R$ 430.000,00 Marina Frutuoso - Jguá do Sul

}
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. ;, Yiww.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws,!,��m.br - vendaS1@lmóbiUariaws.com.br
�l�'";Rua Norberto Silveira Junior 23:3 � Centro - Guaramirim. » j

.':' �'J- _.��;;.�' �. ��
v,

WS I",óveis agora com

consultoria Ifabitaci'onal!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econômic��"deral.'

'1.;...-_w.-,_

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
." fasas Prontas '

�ites a �enda em

'ê;.":t" c:'r$OS iiCfJdÓS lia cidade.
'_,c"

�À�Jíiameôtos Próprios
" An(JiiCffi'com'yalldade de 5 dias após a veicula'

;..,-' • •

;t:' "';,\'"_'::, �

•

"

"OfERJAS�
,

'_,

'Terrenos
• Ref 258 PunIa CompridcV GuanIniIin Terrao

anozeIra 2O.Q00m2 R$160.ooo,oo
• Ref: 199 Guaniranga/Guaramiri Terreno

189.780,CJ0m2 contendo anuizeir'a,1en'as produ!
Terreno escriturado, R$8OO.000,oo

• Ref 230 Amizade/ Guaranirin Terreno com áre
4888,Q0m2 R$65.ooo,oo

• Ref 214 : Avaí/Guaramirim . Terreno na Rua pm
Local privilegiado e ótimo para comen:kJ
residêpcia R$120.000,oo

• Ref Z72 Centro /Guaramirim Lote 345m2 R$58.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Área de Serviço

• Sàcada com

churrasqueira

• Área de Festas

F

) ,

(
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Entrega para Março/2013
• Apartamentos com 58m2 e 62m2

• 2 Quartos
. ,

• BWCSoclal

• Cozinha e Sala de estar

conjugada -»

• Estacionamento
coberto

" .

I

Vendas e incorporações:
47 3370 ..2507 e 9199 ..0770
m iotetto@miotetto.com.br

www.miotetto.com.br

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul - se

FONE:
(47) 3275-1212

, www.poderimoveis.com
, �

-

LOCAÇAO
00382.002 - Apartamento Cf 01
Suíte + 02 Quartos, Sala,
Cozínha, Dep Empregada; 02
Banheiros, Lavanderia, Lavabo,
Sacada E Garagem (tem"
Elevador) Bairro: Centro
Valor: R$720,00+ Cond. +

Taxa De Líxo Lixo Neg.

Valor: R$400,00
00185.008 - Apartamento Cf
02 Quartos, Bairro: São Luís
Valor: R$400,00 + Taxa De
Âgua' '-

'

00465,002 - Apartamento Cf
" .' Q.1, &uíte + 01 Quarto. Sala E

Co�fnha,(armário, Fogão, Pia). '. 00148:002 - Apartamento Cf
Banheiro. Lavanderia (armádo), "

Suftà + Quarto. Rua: Gustavo
02 Garagem. Saint Tropez Friedmann. 114 Bairro: Vila

'

,

Residence:...' Apto 1 002 Baj�ro: ..

Lalau Valor: R$880.00 + Cond.
Centro Valor: R$1000.00 +. . ,

Cond. + ípm,
' "

�

0(}117.001 - Apartamento Cf
/ ".

"

01 Suite + 02 Quartos,
'

00227.001 - Apartamento Cf 02 Rua: Vinte E Cinco De Julho.
Quartos, Ed. Platanuns'- Apto : 200� - Apto 102 Bairro: Vila
302 Rua: Leopoldo Manhke, 35 Nova Valor: R$1.1 00,00 (neg.)
Bairro: Centro Valor: RS600,00
+ Cond.

00146.012 - Apartamento Cf
02 Quartos. Rua: Expedicionário
Rudi Hamburg, Bairro: Vieiras
Valor: R$550,00 + Cond.

.TJ..

C;\

00057.015- Apartamento C/
, 02 Quarto, Sala. Cozinha,

Banheiro, Lavanderia, Sacada Cf
Churrasqueira, Garagem.
Bairro: Centenario Valor:
R$600,00 + Cond.

00468.001- Apartamento Cf 02

Quartos, Bairro: Ilha Da Figueira
Valor: R$600.00 + Taxa De Lixo

00277.0Ú1 - Apartamento Cf
Oi Quarto •. Ed. Morada Do Sol
- Apto 203 Rua: Guilherme
Wackerhagen, 624 Bairro: Vila
Nova
Valor: R$580.00 + Cond. Préx.:
Final Da Rua Do Forum.

00200.003 - Apartamento Cf
Oi Quartos, Sala, Gozinha E
Lavanderia, Banheiro. Garagem,
Bairro: Jaragua Esquerdo

00233.009 -: Apartamento Cf
01 Suíte + 02 Quartos. Ed.
Barcelona - Apto 201 Frente
Rua:jose Krause, 74 Bairro: Vila
Nova Valor: R$900,00 + Cond.
Iptu E Taxa De Lixo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41

ÁREA PRIVATIVA

103 m2

Comercialização:

..
LEIER

IMOVEIS
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Comercialízação:

..
LEIER

IMÓVEIS
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LEIER

Comercialização:

..
LEIER

IMÓVEIS
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Veja mais ofertas desta
imobiliária nas páginas 4, 5 e 8.
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Empreendimentos Imobiliários
o Re'sidencial o Apartamento
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lfês torres com 1 pa,vimentos
Elevado«!s

.

4 apartamentos por andar

Estacionamento privativo
PO'1lo e porteiro. eletttiniro

Central de gás

Espaço Fitnes.$

Ãcessibilidade para idosos e. cadeirantes

Coleta de água da chuva

8rinquedotecê\
Playground

2 quartos
Sala de estar e Jantar
Co.�,nha
Sacada com churrasqueira
Bwc: social

Área de serviço.
Vaga de estadonamento

Piscina

Sallo de festas mo.bUiadô e decorado. Sensores de presença

tONSn�tlçÀo TE INCORPORAÇÃO

VENDAS EXClUSIVAS
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�IAZERA

I CRECI 5:330

CORRETOR DE
,

IMOVEIS L , 'IMÓVEIS I
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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

Ref. 1014 - Casa de alvenaria com 51m2, 2
quartos,banheiro,sala de Jantar/TV,cozinha,lavanderia.

Semi Mobiliada, em Condomínio Fechado
**PODER SER FINANCIADA**

Ref. 4014 - Ótima localização. Terreno com 13,5 X 30M.
. R$119.000,OO

**PODE SER FINANCIADO**

Edifício Magnólia - Ref. 2005 - Apartamento
com 70,09m2, 02 dormitórios sendo 01 suíte,

01 banheiro, sala, cozinha mobiliada, lavanderia
mobiliada, sacada s/churrasqueira, box para

armário - 01 vaga de garagem - 3° andar.Próximo
ao Restaurante Madalena. Valor R$190.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-0031
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6.245- Água
Verde- Residencial

Nostra- Com 2
Dormitórios, Sala
De Estar/Jantar,

Sacada Com
cnurrasqueíra,

Banheiro, Area De
Serviço, Cozinha

E lIma Vaga
De Garagem.
R$140.000,00

6.066-lIha
Da Figueira

Tássia
Fernanda

Com 01 Suíte
+ 01 Quarto,

Sala, Coz,
Bwc, Lavand.
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

6.207 - Centro- Ed.
Schiochet - Apart.
C,om 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

6.1 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

6.246- 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,Área De
363,00M2 E Terreno Com Area De .

1.800,00M2. Com 4 Suites, Sala Tv,
Escritorio, 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
Dormítórios, Todos Com Sacada, Um

Dos Qua(to� Esta Preparado Para Fazer
Suíte, Banheiro Na Parte Superior. Sala

De Estar E Jantar, SaiS! De Televisão,
Cozinha Mobiliada, Area De Festa

Mobiliada, Banheiro, Garagem Para
2 Carros, Dispensa, Area De Serviço.

R$315.000,00

6.244- Três Rios Do Sul- Casa Com
3 Quartos, 2 Bwc, Sala, Coz, Área

De Festas Com Churrasq.ueira, Lav E
Garagem Para 02 Carros. Area Da Casa:
160,00W + 40,00M2 Da Edícula Area

De Festas. R$220.000,00

6.239- João Pessoa- Casa Com 2
Quartos, Copa/Cozinha, Garagem Para

01 Automóvel. R$80.000,00

Casas:

Bairro :Vila Lenzi -Rua
Jaime Gadotti,s/n -04 qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$550,00
Bairro:Vila Lenzi -Rua One
lia Horst, n° 307 -03qtos,
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:Àgua Verde -Rua
Therezita Menegotti 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, lav e

gar R$650,00.

Bairro:Água Verde -Rua Er
ich Sprung, n� 30-01 suíte,
02qtos, si, coz, bwc, lav e

gar R$1.000,00
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 Hruska, n 1092 -02
qtos, si, coz, bwc, lav e 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 c/ churrasqueira
gar. R$700,00 -Edil. Sta.
Luzia

Bairro Centro - R. Proc.
Gomes de Oliveira, n° 717
- 01 suite, 02 qtos, si, coz,
bwc, lav, sacada c/ chur
rasqueira gar. R$900,00
Edif. Ana Paola

Bairro:Centro-R.Epitacio
Pessoa, n° 111 -02 qtos,
si, coz, bwc, lav. R$500,00
Edil. Jaraguá .

Bairro Czerniewicz -R.
Francisco Todt, n° 960 - 01
qto, si, coz, bwc, lav e gar.
R$500,00 Edil. 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 toffol -Iot.
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
Guilherme Behling, n 60 -01
suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav e gar.R$1.050,00 Mo
biliado - Edil. Claude Monet

Bairro:Barra do Rio Cerro
- Rua Plácido Satler,n° 87
-03qtos, si, coz, bwc, lav e

gar.R$680,00 Edif. Cezane

Bairro:Barra do Rio Cerro
Rua 1145, n° 60 -01 suite,
01 qto, si, coz, bwc, lav,
sacada c/ churrasqueira
e gar.R$615,00 Edil. Ver
sailles

Bairro Água Verde -R.Jorge
Buhr, nOJ36 -02qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$490,00

Bairro:Água Verde-Rua
João Wiest Junior, n� 997-
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 Brasilia -R.
Jose Emmendoerfer, n° 851
-02qtos, si, coz, bwc, lav
e gar.R$640,00 -Edil. San
Rafael

Bairro:Vila Nova -Rua
Jose Krause, n° 221 -01
suite, 02qtos, si, coz, bwc,
lav,sacada c/ churrasqueira
e gar.R$900,00 Edil. Bar
celona

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 Centenário:Rua Al
fredo Carlos Méier, n° 45
-01 qto, si, coz, bwc, lav e

gar.R$400,00
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 Pico li, 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$1.000,00

Sala Comercial18 Centro -

Rua Guilherme Dancker,n°
161 - 34 m2 - R$440,00

Sala Comercial -Av.Mar.
Deodoro da Fonseca, n°
1594 - 32 m2 - R$670,00

Galpão: Massaran
duba -Rua Luis Kreis, n°
116 -Centro - 600m2-
R$2.200,00

t ',� •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I FIM DE SEMANA, 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2011 www.parcimoveis.com.br Pélrcrmóvels

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

,-

, I

i
f

l

Rei. 1010 - Centro - Ed. Amaránthus - Apto
.

amplo si suíte máster + 2 quartos, 4 banheiros,
ampla sacada com churrasqueira. Completa área

. social fi de lazer no prédio. Consulte-nos.

�;;;;�;;;;
" ",., ,"""'.. ,"".' ,-::;."':=';;:::=:

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

1004 - Nova Brasilia - Ed. Petunia - Apto
de 1 quarto, banheiro, sala, cozinha,

I lavanderia e garagem. R$115.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed, Erica
- Apto de 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia e ga
ragem. R$11 0.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
ta diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de . serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios,

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Apartamentos com valores a

partir de R$195.51 0,00,
Aceita financiamento

bancário.

,
.
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Ret 008 - Centro - Sobrado c/ suíte + 3

quartos, 3 banheiros, 2 garagens, chur

rasqueira, móveis na cozinha. R$548.pOO,00

Ret 015 - Rau - Casa c/ 3 quartos, 2 banhei
I ros, churrasqueira, área de serviço, 2 garagens.

R$233.0'00,00, Aceita finam{iamento bancário,

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com surte + 2 quartos, 3 banheiros, e vagas na garagem. Excelente padrão de
acabamento (porcelanato, massa corrida, gesso, esquadrias de alumí�io), 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. 034 - Schroeder - Casa c/ suíte master + 2
quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8,212m2, R$530,000,00.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/ 2 quar
tos, 2 banheiros, 4 vagas garagens, chur

rasqueira. R$118.000,00.

Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi
- - aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan

tar, sacada o/churrasqueira e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio c/piscina, sala de ginástica
e espaço gourmet A partir de R$218.000:00.
Aceita financiamento bancário.

Ref 1014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte + 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali

zação. R$230.000,00,

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 REAL PARQUE - Ref. 1004 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ suíte + 2

quartos, sala, eoz., sacada c/ ehurrasq., área de

serviço cf sacada e garagem. Localização privile
giada. R$210.000,00.

Ref. 012 - Tifa
Martins - casa

c/ 4 quartos,
2 banheiros,
dividida em

duas moradias

separadas.
R$120.000,00.

- Ret 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua astataca. R$98.000,00,
- Ret 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 astaâada com22m 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.
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irasso
Imóveis

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro'
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Cód.: 3199 - Terreno no bairro Três
Rios do Sul - Rua Prefeito José

Bauer. Área de 62.51 O,OOm2. Valor:
R$2.500.000,00

Cód.: 2108 - Casa no bairro Ilha
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.000,OO aceita
casa em Tubarão!

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$550.pOO,OO Com 926,OOm2

- Centro. Otimo para prédio.

Co . 32� 4 - Loteamento Boulevard
- Terreno com 734.70m2 -

R$251.750,00 - parcelado em até 36
meses ou via financ. Bancário

Cod. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat - Lote
cf 3.060m2• R$1.045.000,00 - 50%

de entrada e saldo parcelado

ALUGUEL

Cod. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula - R,ua Dr. Aguinaldo José
de Souza. Area de 450m2. Valor:

R$155.000,00 (Aceita-se propostas)

o. 66 - oteamento Bou evarâ,
próx. ao Champagnat. Lotes cf 364m2.
A partir de R$142.500,00 em até 36

meses, ou atráves de finan. bancário.

IMOBILIÁRIA
(,)

.� Cha�e

...,
I

N
,..
cc

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Rei. 2000 - Apto.s Novos
Barra do Rio Cerro - 01 qto.,
bwc, sala, cOZ., lavand. e garag ..

R$500,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE
- Com 01 suite, 02 qtos. com
ar condicionado, banheiro,
cozo cf mobilia, sala, sacada
com churrasqueira, área de
serviço. 01 vaga de garagem.
R$1.100,00

Cód, 2803 - Amizade - Terreno com 450,00m2 com Rei. 2002 - Apto. - BAEPENDI
casa de madeira para demolição, localizado em - Com 01 suíte + 02 qtos.,
área nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento sala com sacada, coz., área de

serviço, 01 vaga de garagem.Versalhes. R$139.000,00 estuda propostas, aceita R$800,00

,"=fin=a=n=ci=am=e=n=to=b=a=n=ca='ri=o=.========:::: ::=======:::::::::::::;::::=:;;::=;;:;::===::::::; Rel.2003 _ Apto. - Vila Rau;:::=========:::;:========; :=======;==:::::;;::;;::::::.::::::::::;;;::::::::.:�,... - Ed. Felicitá - 01 suíte com
sacada + 01 qto., sala, bwc
social, sacada com churras.,
coz., área de serv., 01 vaga de
garag .. R$650,00
Ref. 2004 - Apto. - CENTRO
- Com 02 qtos., 01 bwc, sala
e cozo coníuçadas, 01 vaga de
garagem, prédio tem elevador
e salão de lestas coletivo.
R$880,00. Cond. Aproximado:
R$130,00.
Rel.2005 - Apto. Novo - Vila
Nova - Res. Granada - suíte,
02 qtos, sala com sacada com
churras., bwc social, coz.,
lavand. e garag .. R$1.1 00,00
Rei. 2006 - Apto. - VILA
NOVA - Com 03 qtos., sala com

sacada, coz., 01 bwc, área de
serviço, 01 vaga de garagem,

'"==========::::::===::::::::===; '"================:::: prédio possui elevador e salão::==================: :========::::::::::::====::::::::::::::::: ... ,... de festas. R$720,00
Rel.2007 - Apto. - São Luiz
- 02 qtos, 01 bwc, sala e cozo

conjudas, área de serv., 01 vaga
de garag .. R$450,00
Ref. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobilia, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de
garagem. R$ 1.200,00.
Rei. 2009 - Apto. - BAEPENDI -

Com 02 qtos., sala com sacada,
Cód. 1B04 - Ilha da Figueira - CASA COM GALPÃO - Casa cozo com balcão e pia, 01 bwc,
de alvenaria com 1 06,00m2 sendo 02 quartos, sala, bwc, área de serviço e 01 vaga de

cozinha, lavanderia, garagem e varanda. Nos fundos galpão garagem. R$550,00
com 95,00m2, sendo uma área de 70,00m2 mais banheiro e Rei. 2010 - Apto. - CENTRO
área de festas (área recém construída), excelente para facção - Com 01 suíte + dois qtos.,
ou outros negócios, terreno com 375,00m2 todo murado, bwc social, sala de estar, sala
portão eletrônico. R$250.000,00 - estuda propostas, aceita de jantar, cOZ., sacada, área de
imóvel até R$150.000,00 serviço, 01 vaga de garagem.
�--+-��-----------------------

Cód. 1755-
. Centro - apto no

Edifício Klein,
com 91,30m2
privativos, sendo
01 suíte, 02
dormit., demais
depend., 01
vaga de garag ..

Ultimo andar,
sol nascente,
ficam os móveis
sob medida.
R$270.000,OO -

estuda propostas

Cód.1756 - Cen
tro- Ed.lsabela -

Apto com 83,00m2
privativos, sendo
01 suíte, 02 dorm.,
bwc social e de
serv., demais
depen., 02 vagas
de garag .. Ficam
móveis sob medida
na coz., suite e

qto. R$210.000,00
- estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,00

Cód. 2455 - Vila Lenzi - Terreno medindo
576,OOm2 sendot/m x 32,50m, possue

duas casas. Otimo lugar para comé
rcio e moradia, próx. Superm.Lenzi.
R$230,OOO,OO - estuda.propostas.

Cód. 3500 - Centro -

Joinville - Apartamen
to com 130,OOm2
privativos, Edifício
Edelweiss, novo,
sol nascente, com
01 suíte, 02 dorm.,
depend. empregada,
lavabo, sala de jantar/
tv e estar, cozinha,
lavand, despensa, 02
vagas de garagem,
aquec. a gás. Prédio
com piscina, sauna,
sala de jogos, salão
de festas, quiosque,
quadra poliespor
tiva. Próximo ao

shopping Mueller.
R$460.000,00 aceita
financ. bancário

-i, ��•. ,,,,,,._,, ._I;L· "

Cad. 3200:'" Rio Cerro Sítio com 165.ÔOO,0-Om2
com trilhas, lagoas, nascente, quadra poliespor
tiva, possui uma excelente casa com 170,00m2,
lareira, fogão a lenha, área de festas, suíte com
closet e demais depend., distante 14Km do centro.
R$399.000,00 - estuda propostas I

Cód. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com

86,00m2 privativos, sendo 01 suíte, 02 dormit.,
cozo mobiliada, sala em dois ambientes, ampla
sacada com churrasq., bwc social, duas vagas de
garagem. R$199.000,00 - aceita flnanc. bancário

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERcrAS !!

CONSULTE-NOS!!!

Prédio com elevador, piscina e
salão de lesta. 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.
Rel.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
ReI. 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.
Ret. 2031 - Apto. - BARRA -

Com 01 suíte + 02 qtos., sala,
COZ., área de serviço, 01 bwc,
01 vaga de garagem.R$850,00
Rel.2043 - Apto. - Centro -

Res. Sebastião Kamer suíte
+ 02 qtos, bwc social, sala,
COZ., área de serv., sacada com
churras., 02 vagas de garag ..

R$1.200,00
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Plantão: 9135-8601

3371-2357 www.p8rcimoveis.com.br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1207 vilson@parcimoveis.com.br

3376 00 15 vendas@imobiliariabarrasul.com
• RUA ANGELO RUBINI, 1053 '

BarraSuI9�7��9528
A imobiliária da Barra' www.lmoblllarlabarrasul.com w w w . p a p c i m o v e is. c o m . b p
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,,,, ... ,, , .

P�móveis

Ed. Primavera, Guaramirim
R$ 550,00

Ed. Amizade, Amizade
R$550,OO

-

"'�;,ÍI8tc.�...... -:0...... '"

_-

� ..... --........--, .. -

:ii:_�
�

.'-
�

126,90 ml! de srea total

Suite + 1 qmwh)

Sala de. estar e jtmtnf'

C(}�inha

Area de ser iço

Saeada com cburrasqueíra

Janelas Mtvhn-At

4. apartamentos P()f andar

Área social mobiliada e decerada

Eh.wadQres

SaUlo de Festas

Gar�ens

Port50 e porteiro eíctrõníec

Play�ro\'md

Acessibilidade para idosos e cadeiranl .s

C"nn'fil de ªt't

Lixe.irtl com sepm'a�fif) para coleta sol Uva

Coleta do tlflufi da chuva eem aproveitamento
d.Q� W1SOS sanit�fios

Gara�em

Módiduf de t\gua individual

Preptlt'uç50 para spUt

Box para depósito

Piso lamínado de madeira
nos Quartos e sala

cabamerue com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

No Centro, a 200 metros
do calçadão - Próximo à Ford

Rua Presidente Juscelino

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Ed. Manaeá, MOBILIADO, Centro R$700,00
- Ed. Manaeá, Centro R$450,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasília R$460,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Apto Dona Antónia (Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 cf eondominio incluso.
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00

- Ed .. Primavera, Guaramirim R$550,00
- Ed. Amizade, Amizade R$550,00
- Apto Baependi R$430,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$700,00
- Ed. Eriea, Centro R$670,00
- Ed. Tower Center, Centro R$900,00
- Ed. Magnolia, Centro R$670,00 .

- 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 cf cozinha R$750,00
- Ed. Winter, Baependi R$620,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00
- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

R$700,00
.

- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Sehroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

- Ed. Pieolli, Centro R$830,00
- Ed. Figueira, Ilha da Figueira R$850,00
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$900,00
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$950,00
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$900,00
- Ed. Novo Horizonte cf 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, IIh.a da Figueira R$800,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$900,00
- Ed. Saint Tropez, Centro R$1200,00
- Ed. Suellen, Czernlewicz R$700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens

R$1000,00
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$680,00
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Real Parque, Vila Nova R$950,00

- Casa alv. Estrada Nova cf 3 qrtos R$750,00 -

DISPONIVEL EM OUTUBRO
- Casa Nova Brasília cf 2 qrtos R$670,00
- Casa Chico de Paula cf 2 qrtos R$600,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- Casa Bananal do Sul, 70m2 cf 2 qartos R$550,00
- Casa Vila talau, 3 qtos cf 160m2 R$1500,00
- Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis

- Sala cml Barra do Rio Cerro cf 357m2 R$4000,00
- Ed. Markete Plaee cf mobília, 40m2 R$650,00
- Ed. Markete Plaee, Centrá, cf mobília 45m2

R$750,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro cf 24m2 R$600,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$12.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Sehroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,00

- Galpão Jaraguá Esquerdo cf 330m2 R$2400,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00

. ;

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00
- Terreno Barra do Rio Cerro cf 563m2 E$ 300,00

----11...
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NÊGÓCIQ SOM De VEÃOAOIi
•
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..
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,_I
1/JlllllmiWICI:fill'

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670ECONOMIZE!

CONSÓRCIO É MAI$.

GMlZAflRA ELEGANCE 2.0
2001 COMP1ETA/GNV/ABS
AIS/DUPLO R$39.700,00

IOYOTA COROLA XEll.8
COMPLETO ATICOURO

R$40,900,OO

MEGANE EXP 1.6

COMPLETO/ASS/COURO
R$31,;490,00

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação3371-8153/9620-8384/9951-4220

VEíCULOS
VEíCULOS
.·�OO'ME�ES RS 14.996,00 X 288,99

R$ 19.668,00 x 385,33
RS 24.550,00 X 473,10
RS 29.990,00 X 577,94

R$ 70.585,00 x 918,68
R$ 78.640,00 x 1.023,52
04 contemplações mensais VW/SAVEIRO 2.02001

DfI/PPNV R$19.490,00
GM/PRISMA 1.4 MAX 2007

COMPLETO/PP R$27.490,00
GM/MERIVA MAX 1.8 2007

COMPLETA/U .DONO
R$31.990,00

05 contemplações tnensais

I:!+I:ÓVE:IS I f
s
;�

!.
�

s
"-
.'

�
3
'"

I
ô'

� 03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS

i GRUPO EM ANDAMENTO

- I. :�=
R$ ... 25.320,00 ,X "1.027,62
R$ "140.847,00 X 1.'154,95
R$ 159.700.00 X 1.309,54
R$ 169.681,00 X 1.391,38
R$ 185.2"10,00 X 1.5"18,72
R$ 206.280.00 X 1.691.50
R$ 22'1.805,00 X '1.8'18,80
R$ 277.257.00 X 2.273,51

03 contemplações mensais
GrLlpo 904 C1IfI1 il-f1tedpaçi!o de taxa IInl 10 meus:0..20 % am (I !trm fR • OpÇão- fie Parcela reduzida 70%

!l
'§
l!I
o

Carsa Hatch Maxx 1.4 !
d/tOO, '9·. 81)'() 1'''1 �
,Il�� wu�� ,III, 1. " I�',IW I�,,:N i

Punia Elx 1.4

IIIJJ(:J(l�{,00
2010 - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Ar-quente.2010 • Cinza - F!ex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Llqa
leve. Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Cd Player.

2008 - Branco - Flex - Limpador e Desembaçador Traseiro.207 Passian XR-S 1.4

.800,00
Mantana Canquest 1.4

26M80ll,OO
2009 - Prata - F!ex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve. Faróis de Neblina, Cd Player.

.

2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

Palio Weekend
Adventure locker 1.8

mm!}OO,OO
207 Hatch XR-S 1.4 I

m�)OO,OO
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd, Player Mp3, Computador de Bordo,
Locker.

- 2009 - Prata - Flex � Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h ..

E das 13h30 às 18h30.
. Sábado até as 12h.

,

VEICULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

STRADA ADV TRYON 1'.8 MPI
FLEX 8V CE 2005 R$26.800,00

•

� I

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

STILO 1.8 CONNECT FLEX 8V
5P 2006 R$31.800,00

S10 PICK-UP STD 2.8 4X4
CD T8 INT.DlES. 2004

R$51.800,00

VOLKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,00 VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V
FLEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00
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Horário especial
neste Sábado!

307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUI 2010

PARTNER 2008 AR
QUENTE

CELTA 1.0 SUPER FOX PLUS 1.0MI TOTAL C4 PALLAS 2010 2.0
PIQ.1.0 MPFI VHC 8V FLEX 8V 4P 2009 FLEX

3P 2004

CLlO TECH RUN 1.0
16V 70CV 5P 2002

VOYAGE COMFORTLlNE
1.6 MI IFLEX 8V 4P

2010

LOGAN EXPRES. HI
FLEX 1.0 16V 4P

2009.JPG

PALIO WEEKEND ELX VECTRA GT 2.0 MPFI STRADA ADV LOCKER
1.3 MPI FIRE 16V 2002 8V FLEXPOWER MEC. 1.8 MPI FLEX CE 2009

2008

TUCSON 2.0 16V
AUT.

flESTA SED 1 ..6 2001
AR +'DH
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••

NOVO CITROEN C4 PICASSO.
,

ISTO SIM E UM CARRO COMPLETO: VEM COM O SOL,
,

A LUA E AS ESTRELAS DE SERIE.

CARRINHO MODUBOX
NOVA LANTERNA TRASEIRA
CRYSTAL BLACKPORTA-OBJETOS REFRIGERADO

AR-CONDICIONADO
DIGITAL QUADRI-ZONEPARA-BRISA PANORÂMICOVOLANTE COM COMANDOS

CENTRAIS FIXOS CÂMBIO AUTOMÁTICO
COM SELETOR NO VOLANTE

Conheça também o CITROEN
GRANO C4 PICASSO
com 7 lugares.
A partir de R$

89.990� vista

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn"

I
-1

><
O
>
O
QJ
C
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CEltA LIFE 1.02 P VHC
ASTRASEDAN ADVANTAGE ,2010· PRATA BASICO

.

2.0 201DflDRS3&.990,00 8$21.900,00 À VISTA

Nova oia com os
,

melho es preços e
'

melhores malcasl.

Rua Bernardo Dornbusch � 143
Fone: 3054.101,1- 3054.1012-

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sext Ih às 19b

Sábado das 9h às 11h
I

speedvcmultimarcas@gmail.com

I '.

Promoção! Transferência + Tanque cheio + 1° parcela!*

v·sa O, O i 800!**
'Primeira parcela de até 500 reais •• 3 meses para motor e câmbio e 9 meses somente de óleo. . � . �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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}' fEROZA 814141.8
l. 16V 2P 1995

l....",_ 'd";"""������OOO.OO

GOL' Ql1.8MI4P
1998 (8NV)
8$16.500,00

Compra - Vende - Troca - Financia
Automóveis

A casa que agita sua com

super gatas agora tem
mais uma novidade!
Contamos com um Dl
animando a sua noite!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula. 1058.
Chico de Paula

3370.7986

Peugeot 206 Moonlighl ano 08 - Comp_ com teto solar

R$28,800,OO

Smirn 1.6 ano 2004 - Flex R$20.500,00

Audi A31.8 ano 2002 - Compll'to e aspirado R$27.50Q,00
I

Jeep Gcherokel' 00 4x4 - Compt. C

�mbin aut., diesel. R$51.000,OO

Vl'ctra GLS ano 1997 - Completo com GNV R$11.500,OO

020 1988. Diesel, gabinada turbo R$26.000,OO
"

Audi A41,8 Turbo 2003 - com banco dI' couro R$46.000,OO

Uno 1994 - Completo R$8.BOO,00.

Partner 2001 R$13.500,OO

Smic 1999 Completo R$16.000,OO !

Celta Life 2007 R$20_00,OO

� Fiorino 1997 - GNV R$10.800,OO ,

Gol ano 1998 - REPASSE R$S.OOO,OO
1:I

Motos com financiamento 100%

CBX 250 Twister 2008 - Único dono

CG 150 Titan 2005

R$6_900,OO
;

�;
R$3;800,OO /

autojm@ibest.com • Rua Walter Marquardt, 2166 - 89259-700 - Jaraguá do Sul
�
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CORSA HATCH MAXX 1A
ECONO.FlEX (CONFIG R7e) 2011/2012

AGILE LT 1A 4 PORTAS
ECONO.FLEX (CONFIG R9U) 2011

COM PREÇO PROMOCIONAL
COM PREÇO PROMOCIONAL

,

PLANO I1E FINANCIAM!

22.990 + i4�SO;/;i6,;
TAXADEOOJ

'

aT:7,22%A.A, VALOR1i.
10 """

'OTALFINANaAtJO:R$4441(J� ,

�9.790

COM PREÇO PROMOCIONAL

825.990

CLASSIC LS 1.0
f'

FLEXPOWER (CONFIG R8A) 2011/2

COM PREÇO. PROMOCIONAL

,j4A90
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para�choques nocor do veículo
• Desembaçador do "ft/;o frase/lO

AVISTA
"

• Novo Volante • Para-cho
• Afarmesonwo "'efi'''ró' I'

ques na corda véiculo
,..n .. IS ligados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Bernt Entschev

I
II

I
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Melhor que a

encomenda
Algumas' vezes a solução para os nossos

problemas pode estar onde menos.

esperamos. Afinal, quantas vezes

percebemos que ao buscar um tipo de
realização, acabamos encontramos
outras satisfações que nem mesmo

imaginávamos? Foi o caso de Bruna.
A moça, que trabalhava há mais de

quatro anos na área financeira de uma

empresa de médio porte, passava por um

momento de muitos questionamentos
pessoais. Como nesses quatro anos

não havia conquistado um novo

patamar em sua carreira, alimentava a

desgostosa sensação de estagnação e de

incompetência.
]ustamentepor pensar não fazer o

suficiente para agradar aos seus gestores,
resolveu chamá-los para uma conversa,
onde pretendia expor suas angústias

. profissionais, na

tentativa de arrancar

alguma orientação
que mudasse'

completamente aquilo
que ela sentia. E, para
sua surpresa, recebeu
de seu chefe imediato
a proposta de elafazer
uma especialização para
que, após sua conclusão,
eles pudessem voltar a

conversar e ponderar
sobre uma possível
promoção.
Na expectativa de encontrar a solução para
seus problemas, Bruna aceitou a proposta,
ainda mais levando em consideração o

subsídio integral dos estudos, já que com

seu atual salário, seria impossível arcar

com mais essas despesas.
Bruna iniciou seus estudos num dia
chuvoso efrio, mas não desanimou.
Acreditava que a especialização lhe daria
conhecimentos suficientes para provar aos

seus gestores o quão competente ela era.

Nas primeiras semanas, Bruna apenas
assistiu suas aulas, tentando absorver
todo o conteúdo possível. Após algumas
semanas, porém, Bruna percebeu que sua

rede de contatos havia se multiplicado.
A moça, que não se prendia a grupinhos
de colegas, fazia questão de conhecer
e conversar com o maior número de

pessoas possível. Interagia com várias

pessoas nas horas de intervalo, e

tentava participar de todos os encontros

promovidos pela instituição ou pelos seus

colegas de classe.
Não obstante a isso, alguns meses após

iniciar seu curso, Bruna acabou se

envolvendo com um colega de turma,
com quem engatou um relacionamento
sério. Sem mesmo que ela percebesse,
em pouquíssimo tempo ela podia ver na

instituição onde se especializava uma

gama de outras possibilidades, com as

quais nem imaginara antes de pensar em

se matricular.
Conversando comigo e contando sua

história, observei que a jovem possuía
um brilho diferente nos olhos, brilho esse

que só encontramos em pessoas que têm
amor pela 'vida. Investiguei se antes de

'

iniciar a pós-graduação, ela sentia tanta

empolgação ao contar sua história a um

desconhecido. E a resposta veio como eu

previa: "antes da pós, eu só pensava em

pedir demissão. Hoje, não penso mais
nisso, e todo o resto está tão bom, que

quero muito colocar
em prática tudo que
tenho aprendido':
É claro que nem todo
mundo tem a mesma

sorte de Bruna.

Algumas pessoas
entram e saem da
Academia sem, nem

mesmo, agregar valor

algum a si próprio.
Apenas cumprem suas

grades curriculares,
torcendo para que
chegue logo o dia em

que poderão incluir um "Pós-graduado"
em seus currículos para buscar um

posicionamento melhor no mercado.
Com Bruna não foi assim!
Ao contrário, a moça abraçou a

oportunidade que seus chefes lhe deram
e fez por onde merecer cada centavo
investido nela. Não foram só seu humor
e seu campo emocional que obtiveram
sucesso. Na empresa, a jovem começou
a oferecer um melhor trabalho ao que
já fazia anteriormente. Seu nível dê

.

assertiuidade nas tarefas executadas
aumentou em grande escala e suas

opiniões passaram a ser mais relevantes.
O intuito principal da especialização
de Bruna, refletia dia após dia em sua

performance. E, o que considero o mais
interessante de toda essa história: Bruna
recebeu, antes mesmo que pudesse prever,
a promoção tão sonhada.

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

•• I. , I íe ��g� t�(tter/�nltschev.
I. I

PO"S·GRAOUACÃOSENAC2011

-
senac

1111
Encontros quinzenais
Sextas das 18h30 as 2.2h30
Sábados das 8h às 12h (1311 as 17h

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Eixo Fundamental Eixo Norteador
ESTRATÉGIAS

Estratégias

Eixo Complementar
ANÁLISE GERENGIAL

ViabilidadeDiagnóstico

DISCIPLINA
OPTATIVA

PROJETO

INTEGRADOR

CONClUfDO

D

VENHA FAZER PARTE
DA NOSSA EQUIPE.

•
-e
..
.:
"
..

..

..

�

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 concluiu ou está conel uindo o

ensino médio, tem dinamismo, Doa fluência verbal e facilidade

oe S8 oomunical', esta é a sua oportunidade de ingressar

110 meroado de tràbalho, Nâo é exigida experiêncIa anterior,
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Blogueiras de sucesso e

mulheres de negócios
Jovens caern nas grclças d.a

blogosfera e inspiram rede virtual

Camila Coutinho, Carla Lemos
e Thereza Chammas estão

na faixa dos 20 anos, são bonitas
e estilosas, adoram moda e têm
uma coisa em comum: conse

guiram transformar seus blogs
em negócios rentáveis. Elas fa
zem parte de uma leva recente

de jovens que se assumem como

blogueiros profissionais e que,
graças a uma visão empreende
dora, encontraram um nicho de
mercado que está sendo cada
vez mais explorado. Elas falam
de moda, o assunto de que mais

gostam, e conquistam anuncian
tes no mundo virtual e até opor
tunidades de emprego na "vida
real".

Desde o fim do ano passado,
os blogs delas fazem parte da
F'Hits, network idealizada pela
empresária paulista Alice Ferraz
com o objetivo de reunir os prin
cipais blogueiros em um só local.

- Comecei a ver que sempre
tinha uma blogueira na primeira
fila dos desfiles mais importan
teso Notei que aquilo devia ter al

guma relevância e passei a acom

panhar o trabalho delas e ver o

sucesso que faziam na internet.
Então tive a ideia de abrir a rede
- conta Alice.

Atualmente, a F*Hits conta
com 24 blogs, que, juntos, têm
três milhões de acessos por mês
- e, naturalmente, tornou-se

um alvo poderoso para diferen
tes empresas. O trabalho da rede
é comercializar espaços publici
tários nos blogs e intermediar o

contato entre as companhias in
teressadas em anunciar e as do
nas dos sites, explica Alice:

- Mas elas podem negociar
suas. próprias parcerias e seus

anúncios, até porque já existiam
antes da criação da network.
Nosso objetivo é somar.

E era uma vez uma arquiteta
lA carioca Carla, de 26 anos,

criou o seu "Modíces" (modices.
com.br) há quatro anos, quando
trabalhava em uma confecção e

participava de uma comunidade
no Orkut sobre grifes do Rio.

'

- Eu gostava da nova moda

que estava sendo feita na cidade,
mas não encontrava informa

ções a respeito. Só tinha mesmo

o Orkut para trocar ideias. Então

resolvi criar o blog. Comecei fa
zendo editoriais e depois passei
a investir em conteúdo - conta

Carla, que, desde o início, enca

rou a empreitada com seriedade.
- Sempre vi o blog como coisa

profissional e, aos poucos, ele foi
se tornando fonte de renda.

Há um ano e meio, o Modices

passou a gerar receita, graças a

propagandas e a parcerias firma
das com marcas interessadas nas

360 mil visitas mensais. E com a

a visibilidade adquirida a partir
do blog, Carla lançou, junto com

uma amiga, uma empresa de
produção de conteúdo de moda.

Ao contrário da criadora do
Modices, Camila e Thereza en

traram na blogosfera sem maio
res pretensões. A arquiteta cario
ca Thereza, 29 anos, começou a

escrever no seu "Fashionismo''
há três anos, quando trabalhava
nas obras da Cidade da Música:

- Trabalhava só com ho
mens, numa obra estressante.

Então escrevia sobre moda e be
leza, porque gostava.

Depois de uma temporada
em Nova York, no fim de 2009 ela

precisou tomar uma decisão im

portante: continuar a trabalhar
com arquitetura ou se aventurar

pelo universo blogueiro.
- Vi que tinha muito mais

chances de ganhar dinheiro com

o blog do que com arquitetura.
Então o hobby se transformou
em trabalho - conta Thereza,.
que diz ganhar cinco vezes mais.
do que na fase arquiteta, e rece

be 90 mil visitantes por dia no

"Fashionísmo"
Com a recifense Camila, de

23 anos, o processo foi parecido.
Há cinco anos, quando estava no

primeiro período da faculdade
de moda, ela criou o "Garotas Es

túpidas (GE)" "de brincadeira".
- Falava sobre o que eu gos

tava. Com o tempo, fui levando
mais a sério e passando a atrair
mais atenção - lembra Camila,
que, há três anos, largou o em

prego como estilista de uma grife
para se dedicar exclusivamente
aoGE.

Por conta das 70 mil clicks
diários, Camila hoje conta com

uma equipe de cinco pessoas tra

balhando no blog, além de já ter

FOTOS DIVULGAÇÃO

_.

-,·-------_M

sido chamada para vários traba
lhos e parcerias na área de moda.

- O crescimento foi muito
natural. Mas, quando vi que as

pessoas tinham interesse, perce
bi que poderia fazer do blog um

negócio como outro qualquer.
Por conta do que escreve no

GE, Camila viaja muito a traba
lho.

- Q blog deu um speed na
"

minha carreira. Me ajudou a con

quistar coisas que talvez só con

seguisse se eu estivesse no Rio ou.

em São Paulo - conta a recifen
se, que, inclusive, não tem planos
de se mudar para nenhuma das
duas cidades: - Posso trabalhar
onde está o meu laptop.

Na opinião da idealizadora do
F*Hits, o formato veio para ficar e

vai chamar cada vez mais a aten

ção do mercado.
- O blog não tem fronteiras,

ele é lido em todas as partes do
Brasil e essa força está come

çando a ser percebida. É difícil

negar uma coisa que. vai indo
II tão bem - afirma Alice, que

tem planos de expandir a rede
e incluir blogs que tratem de
assuntos além de moda, como

gastronomia e viagens.

• Jl
'Carla Lemos: criadora do IModices', blog que recebe 360 mil visitas por mês

Thereza Chammas, que largou o

emprego como arquiteta para se

dedicar excl�sivamente ao blog
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Luiz Marins

Sem espírito de time é impossível vencer

Não há como vencer no' mundo

competitivo em que vivemos, sem

espírito de time. E o nome correto

para vencer é realmente "time". Não

basta ser uma equipe ou um grupo.
É preciso ser um time para vencer.

É preciso que tenhamos consciên

cia de que um time é muito mais

que um conjunto de pessoas, uma

equipe ou um grupo. O time tem

um objetivo e uma missão: vencer o

jogo. E aqui vão seis características

essenciais que fazem o "espírito de

time" que tanto precisamos hoje:
1. A primeira coisa a fazer é recrutar

e selecionar os melhores jogadores.
" Todos sabem que sem jogadores
excelentes, vencer é impossível.
2. Depois de formado o time, ele

tem que treinar. Treinar muito! Trei

nar sem parar!
3. E não basta treinar. É preciso ter

boas estratégias e táticas efica-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

zes para cada situação. É preciso
conhecer os adversários. É preciso
estudar, usar a inteligência. Treinar

sem estratégia definida pode ser

perda de tempo.
4. Para isso é preciso ter um bom

treinador, um verdadeiro líder que

consiga tirar o melhor de cada um

dos jogadores nas várias situações
de jogo e de adversários, que desen

volva essas estratégias e táticas para
vencer - e isso ele faz com a ajuda
de profissionais especializados e de

uma comissão- técnica.

5. Num time os talentos individu

ais são fundamentáis, mas não

basta o treinamento individual.

Nos treinamentos coletivos é que se

forma o espírito de time - "um por
todos, todos por um" para fazer o

time vencer.

6. E ainda motivação, concentração,
conforto, qualidade de vida, boa

�
APEVI
ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E

�PEQUENAS EMPRESAS DO
VALE DO ITAPOCU

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

REDAÇÃO EMPRESARIAL E 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 dei Jaraguá do Sulsaúde física e mental são essen

ciais para que os membros do time

estejam em 'condições de dar tudo o

que podem para que o objetivo seja
atingido: vencer!

Agora pergunto ao leitor. Não é

exatamente isso que precisamos
ter em nossa empresa? Não é

verdade que o que mais falta em

nossas organizações é justamente
o "espírito de time"? Não é verdade

que há pessoas que ainda pensam
ser possível vencer com indiuidua
lismos, egocentrismos e egoísmos,
conceitos totalmente opostos a um

time? Será que em nossa empresa
as pessoas passam a bola ao que
estiver melhor colocado? Será que
comemoramos como um time, o gol
marcado por apenas um de nossos

jogadores? Lembre-se: sem espírito
de time é impossível vencer!

Pense nisso. Sucesso!

finqis de semana.

SECRETÁRIA BILINGUE
Fluênciá em Inglês,
TELEVENDAS
Vivência no telemarketing, Superior cursando ou

completo em áreas afins,
VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança.
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO/CNC
Vivência na função,
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet.

IMPRESSOR OFF SET

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento,
MECÁNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na função, Desejável conhecimento em

,
elétrica.
MECÃNICO MONTADOR
Vivência na função.
MODELISTA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM CNC
Vivência na função.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
Vivência em desenvolvimento de aplicativos da
Web. Conhecimento em Java, HTMl;Javascript, SQL,
Orientação Objecto.
PROJETISTA MECÃNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR/MONTADOR

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings que tenha
atua em centrais de refrigeração,
TÉCNICO EM INFORMÁTICA/REDES

'

CONCEITO E APLICAÇÃO DA FILOSOFIA 5'S

Data: 12 a 15 de setembro de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Adriana Vaz Procópio Leite

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

WORKSHOP "INDICADORES FINANCEIROS" COMO

ELES INFLUENCIAM NO COTIDIANO DAS EMPRESAS

Data: 14 de setembro de 2011

Horário: 8h às 12h

Instrutores: Salézio João de Souza e José

Leonardo Veronesi

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

COMO VENDER SERViÇOS
Prospectando, Negociando e Fechando Vendas de Serviços!

Data: 19 a 22 de setembro de 2011

Horário: 19h às 22h

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

APOIO: -
.

,

FISCALL&. Católica de

,.. Santa Catarina !.

Centro Universitário BIOVITA
TOO1c<jogfãs:iasr�ltáv,eis=

Contabilidade
��

_h�

SOLUÇÔES f!S'''''S

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

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

sistema RUBI.

ANALISTA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
Vivência na área de costura e modelagem. Superior
Completo ou Cursando Engenharia Têxtil, Moda ou

áreas afins ..

ANALISTA DE SISTEMAS
Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE DE MARKETING
Vivência com produçâo de campanhas publicitárias,
preparação de folder e auxilio na realização de eventos,

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com faturamento, atendimento ao cliente e

representantes,
COORDENADOR FISCAL
Vivência na função,
COMPRADOR
Vivência na função, desejável no ramo Metalúrgico
ou Elétric.o.
ESCRITURÁRIO FISCAL .

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

legislação tributária.

RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade para atuar aos

COORDENADOR DE APOIO
Vivência"com abertura e fechamento de caixa e lideran

ça, Disponibilidade de horários.

COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Vivência na função.
ENCARREGADO.DE COSTURA

ENCARREGADO DE REVISÃO
Vivência na função, liderança de equipes,
GERENTE DE LOJA
Vivência na função, desejável no ramo têxtil. Disponibi
lidade de horários,
LíDER DE PRODUÇÃO
Vivência com liderança de equipe, Cursando ou

Completo Superior.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGE.RAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Para Massaranduba.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
VivênCia na área, Desejável NR-lO.

ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
FACILITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas

TÉCNICO MECÃNICO
Disponibilidade de viagens, Vivência em montagem
de máquinas.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

ESTAGIes
MARCENEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS
MODELADOR EM MADEIRA

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO MECÃNICA, ELETROMECÁNICA,

MOTOBOY
Conhecer bem a região. CNH AS. /'

OPERADOR DE CALDEIRA

Vivência na função, Possuir curso.

PREPARADOR DE PASTA

PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO
SERRALHEIRO

TECELÃO
TINTUREIRO
ZELADORA

ELETROTÉCNICA
Para atuarem Schroeder.
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Para atuar em Schroeder.

OPERAOON IS

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 \

Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

FATURISTA
Conhecimento em Nota Fiscal Eletrônica.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimento no Sistema SAPJENS

ATENÇÃOESTAMPADOR
Vivência com estampa manual ou MHM.

ESTOFADOR

ENCANADOR
EXPEDIDOR
JARDINEIRO
MOTORISTA
CNH D. Possuir curso Mopp. Para atuar em, Guaramirim.

SBRE THAJ
OESOI '.:tlo

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

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
ESTOQUISTA
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Meio
resarial

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

GOVERNANÇA CORPORATIVA

São inúmeras as discussões
atinentes a privatização de

empresas estatais, especialmen
te a nível Federal e Estadual,
que normalmente encontram

obstáculos a nível político, por
ideologia, por saudosismo, ou

por outros motivos não explicita
mente esclarecidos.

Deparamo-nos com interes
sante notícia veiculada no Jornal
O Valor, de 22.08.11, intitulado

"Energia. Distribuidoras sob co

mando da Eletrobrás estão no

caminho de terem seus contro

les vendidos': e com o subtítulo
"Governo discute privatização de

federalizadas". O artigo se refere
a possibilidade de privatização
de alguns ativos do setor elétrico,
como caminho para melhorar a

qualidade dos serviços prestados
pelas distribuidoras (Amazonas
Energia, Boa Vista Energia, Ele-

troacre, Ceron, Cepisa, Ceal) sob
controle da Eieiroorás, além de
outras concessionárias, que apre
sentam Balanços publicados de

ficitários.
Ressalta-se que nossa Consti

tuição Federal de 1988, no arti

go 170, adotou a livre iniciativa
.

como forma de se criar concor

rência entre diversas empresas,
o que força as empresas a um

constante aprimoramento de
sua tecnologia, dos seus custos e

a procura de oferecer produtos e

serviços mais favoráveis ao con

sumidor.
Mas, deparamo-nos com

obstáculos provindos de polí
ticos e outras pessoas que cri
ticam o capitalismo e por sau

dosismo ou por ideologia ainda

defendem manter znumeras

empresas sob controle acionário
estatal mesmo que sejam inefi-

cientes e deficitárias.
Acreditamos que simplesmen

te manter o controle acionário es

tatal sem levar em consideração
os fatos, a real competitividade
do setor, e a melhoria da presta
ção de. serviços ao consumidor,
não se coaduna mais com a eco

nomia de livre mercado. Cabe ao

governo, isso sim, interferir in
diretamente na economia como

agente normativo, regulador, fis
calizador e incentivador das ati

vidades, procurando a proteção
da ordem econômica e da própria
sociedade, sempre estimulando o

desenvolvimento competitivo.
Daí questionarmos - por que

não privatizar empresas estatais

que atuam em setores competiti
vos se com a privatização conse

guimos beneficiar a sociedade e o

consumidor?
Pessoalmente, talvez em [un-

ISPÕE DAS
SEGUI TES VAG S

ENGENHARIA (Gestorde área) - Formação e Engenharia MecânicaI etalúrgica/ Materiais; 5 anos de experiência em gestão de equípes de
. .-

Engenharia; Inglês avançado / uente;, Domínio de procedimentos 150-IS: Domínio de ferramentas APQP I FMEA; Habilidades gerenciais
(desenvolvimentode equipes, liderança. trabalooem equipe, OIganização, focoem resut1ados); Desejáve vivência em indústrias automotivas..

lOGÍS11CA (Gestor de área) - Formação em Engenharia ecânkaf MetalúrgicaI ateriaisI Produção ou afins; 5 anos de experiência em

gestão de equipes de log'sOCa; Ing ês avançado1 flue te; Conherimento de procedimentoslSO 9001; Desejável conhecimento de,150-
TS; Domínio de práticas e cadeias logísticas. distribuEção e suppfy chaifl; Dominio de planejamento da produção - seriado I mak.e to

. .
.

order; Habilidades gerenciais;; 0esejâveI
-

ênOa em índústriasa omotivas..

PROD
-

O (Gestor de setor) - Formação em Engenharia Metalúrgicaf ateriais;; 5 anoS de experiência em gestão de eq
.

pes de Produção;
Experiência em fundição nodular; Conhecimento de procedimentos ISO 9001; Desejávef conhecimento de ISO-TS; Conhecimento de

conceitos lean ufacturing; Vrvênda em processos de fundição - fusão. moldagem. macharia. acabamento; Habilidades gerenciais
{dese YOMmentodeequ� rllderança. trabaiIho emet"iUiJle. organização.{ecoem resuitados); Desejável vivênôaem indústriasautomotivas.

RECEPCIONISTA E DEDORA INTER A I O ORISTA I AUXILIAR DE CORTE I ODEUSTA
PROGRA ADOR E PCP I XlUAR DE EXPEDIÇÃO I 'DER DE EXPEDIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO F. CÇÃO E ESTA P ISTRlBU ÇÁO DE TERCBROS

S PER DE AU ADE ÉC C E FO
'

nCA (SlSTE A SAPlE S)

_ •
,

.�_ v. _

Envie seu currtculo via e-mail
'

Rua João Mart:attol 26U - sala 303 I Jaraquá do Sut t fone: (4i) 3275 46011 E-mail: dntia@orghes.com.br

ção de termos atuado sempre na

iniciativa privada, nos alinha
mos à defesa da privatização nos

casos em que os fatos indicarem

que asociedade e o consumidor
são beneficiados com melhores

serviços, cabendo ao Estado re-

. servar os investimentos desti
nados a essas empresas estatais,
para. setores como: educação,
saúde, infra estrutura, etc.

Permitimo-nos como refle
xão a favor da livre iniciativa e

do empreendedorismo transcre

ver abaixo um artigo atribuído
a Penwalt Corpo Philadelphia,
intitulado I� Pequena Galinha
Vermelha".

Era uma vez uma pequena
galinha vermelha que revolvia

palhas no curral até encontrar

alguns grãos de trigo. Chamou
seus vizinhos e disse:

"Se plantarmos este trigo, te

remos pão para comer. Quem me

ajuda a plantá-lo?"
"Eu não, disse o ganso". "En

tão eu plantarei': disse a peque
na galinha vermelha e executou

o sennço.
O trigo cresceu e amadureceu.

"Quem me ajuda a colher o

meu trigo': indagou a galinha.
"Eu não': disse o pato. "Isto não
coaduna com a minha classifi
cação': disse o porco. "Eu perderia
a minha posição que a idade me

assegura': resmungou a vaca. "Eu

sacrificarei o meu desemprego':
disse o ganso. "Pois então eu vou

colher o trigo': retrucou a galinha
-..

e pôs-se a trabalhar.
Por fim, chegou à hora de as

sar o pão e ela perguntou: "Quem
me ajuda a assar o pão"?

"Isto representaria horas ex

tras para mim': afirmou a vaca.

"Eu perderei meus benefícios
sociais': disse o pato.

"Eu sou um preguiçoso e nun

ca aprendi como assar pão': escu

sou-se o porco.
"Ser o único ajudante, significa

discriminação"? Expôs o ganso.
"Então eufarei o serviço'; retru

cou a pequena galinha vermelha.
Ela assou cinco pães e mos

trou-os aos seus vizinhos. Todos
queiram um pedaço e, defato; pe
diram uma parte. Mas a pequena
galinha disse:

.

"Nada disso, posso comer os

cinco pães sozinha". "Lucros ex-

cessiuos", berrou a vaca. "Parasi
ta capitalista': gritou o pato. "Bu

exijo direitos iguais': vociferou o

ganso. E o porco simplesmente
grunhiu.

Eles pintaram quadros de pi
quete indignos e marcharam em

volta da pequena galinha verme

lha, bradando coisas indecentes.
Veio o agente do governo e dis

se à pequena galinha vermelha:
"Você não deve ser ganancio-

Ela retrucou:

"Mas eu mereço o pão".
-Exatamente, "disse o agente".

"Isto é o maravilhoso e livre siste
ma de empreendedotismo".

'Todo mundo do curral pode
colher tanto quanto deseja.
Mas, sob nossas regulamenta
ções governamentais, os tra

balhadores produtivos devem
dividir sua produção com os de

socupados. E depois disso, vive
rem felizes, incluindo a peque
na galinha vermelha que sorria
e piava: "Muito obrigada, muito

obrigada': Mas seus vizinhos se

admiravam que ela nunca mais
assou qualquer pão': .

Constitucionalmente está

instituida a livre iniciativa. O

que nos impede de dirigir to

dos os esforços no sentido de
estimular a livre iniciativa e o

empreendedorismo? Por que
não interrompemos os fatores
limitadores que nos impedem
de prosseguir mais acelerada
mente com a privatização?

Concluindo, deixemos para
a iniciativa privada onde ela
atua de forma mais competen
te e competitiva, e que se reserve

ao Estado os poderes normati
vos reguladores e incentivadores
das atividades econômicas, com

vistas a estimular o desenvolvi
mento competitivo em benefício
da sociedade.

porque não

privatizar empresas
estatais que

atuam em setores

competitivos se

com a privatização
conseguimos
beneficiar ii

sociedade' e o

consumidor?
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'ssionalsusten
Militantes ecológicos, multi licarrl

nas empresas ações qtle
preservam o meio ombiente

Cada brasileiro é responsável,
anualmente, pela produção

de 378 quilos de lixo e pela emis
são de cerca de oito toneladas
de gás carbônico (C02): Multi

plicados péla população - ou

mesmo pela quantidade de ha
bitantes do Rio - esses números
assustam. Mas existe um time de

profissionais que tenta colabo
rar com a preservação do meio
ambiente durante o tempo que
gastá com seu trabalho, ou seja,
onde passa grande parte do seu

dia. Por iniciativa própria, le
vam para as empresas atitudes -

sustentáveis e, com pequenas
ações, influenciam colegas e até

diretores, mostrando que é pos
sível, sim, fazer a diferença.

É o caso de Luanara Damas

ceno, coordenadora de RH da
WeDo Technologies, que come-

'çou um movimento pela dimi

nuição das impressões de textos

para evitar o -gasto excessivo de

papel. Luanara, que se diz adep
ta da filosofia dos cinco "R's"
- reduzir, reutilizar, reciclar,
recusar e repensar - conta que
todos na empresa tinham o há
bito de imprimir demais.

- Daí, comecei uma cam

panha interna para. acabar com

essa prática e virei uma espécie
de vigilante. As pessoas falavam:

"imprime escondido da Lua
nara" - revela a coordenadora,
que, de tanto insistir, acabou

ganhando a adesão dos colegas.
- Valeu a pena porque acabou
havendo uma conscientização.
Hoje em dia, não precisamos de

papel, podemos levar o laptop
para uma reunião:

Mas será que vale a pena en

frentar a resistência dos colegas
e passar por "ecochato" para
promover mudanças dentro do
universo empresarial?

_é O engajamento individual
,

é muito importante. O trabalha
dor que está atento para as ques
tões ambientais e de sustentabi
lidade é o profissional do futuro.
Esse cara pode fazer uma revo

lução - acredita Denise Chaer,
consultora em sustentabilidade

empresarial e antropóloga.
Funcionária do Departamen

to de Marketing da Amil, a pau
lista Fernanda Shintaku ficava
incomodada com a falta de uma

gestão responsável do lixo. Resol

veu, então, gravar um vídeo para
incentivar a implantação da cole
ta seletiva, e teve seu projeto en

dossado pela direção da empresa.
- Parece pouco, mas fazemos

a nossa parte, ajudando o planeta
e até as pessoas a terem uma ren

da - defende Fernanda, acostu

mada a separar o lixo em casa.

Experiência parecida teve

Kelvin Salles. Coordenador do
canal Premiere FC, da Globosat,
há quase dez anos Salles ficou im

pressionado com a quantidade de
latinhas usadas - descobriu que,
na época, o consumo .mensal era

de 14 mil- e resolveu fazer uma

campanha para implantar um

sistema de reciclagem. Pesquisou,
entrou em contato com coopera
tivas e procurou a diretoria para
mostrar o projeto, que foi imple-

DIVULGAÇÃO

"

mentado e continua ativo. papéis ficassem armazenados
- Dei o pontapé inicial na garagem da empresa, para

e criei um comitê responsá- serem recolhidos quinzenal
vel pela reciclagem - conta mente por cooperativas de ca

Salles, que sugeriu-que latas e· .. tadores;----" -

'vel
,Oarona "

Solidária
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Robson Combat, gestor de in
formática da Eco Sistemas,

também tenta contribuir com a

qualidade do ar indo trabalhar

de bicicleta. Para ir de Botafogo a

Niterói, gasta cerca de uma hora

entre atravessia de barca da Baía

de Guanabara e o tempo que
leva pedalando.

- Acredito estar fazendo

uma ação direta para melhorar

a minha vida não só agora, como

no futuro. Creio na força de cada

pessoa e o que faço para contri

buir é usar à bicicleta.
Robson faz parte de uma

ONG, a Bike Anjo, que orienta

pessoas a pedalarem no trânsito.

Com sua experiência, já conse-

guíu, inclusive, alguns adeptos
dentro da empresa.

- Muita gente acha legal,
mas não tem coragem, então dou
dicas. A companhia vai se mudar

de Niterói para o Centro do Rio

e algumas pessoas já decidiram

que farão o trajeto de bicicleta -

diz Combat.
Pedalar é realmente uma op

ção de transporte ecológico. Mas

a consultora em sustentabili
dade empresarial Denise Chaer
diz que há um forte romantismo

nesse incentivo.
- Claro que é uma iniciativa

muito boa, mas ela não pode ser

adotada por todos. É muito im

portante para o meio ambiente

titude isolada de um funcionário

COITl enqcjcmento ombientcd pode
influenciar colegas na empresa

,

MATRICULAS
ABERTAS!

que o maior número de pessoas

possível opte pela bicicleta em

vez do carro, mas existem outras

formas de cooperar - lembra

Denise.
O advogado Iakson Iaku, que

trabalha na SuperVia, encontrou

uma forma de colaborar reco

lhendo pilhas, baterias e óleo de
cozinha em casa e com seus ami

gos e parentes.
- Junto tudo no meu carro e

levo para jogar fora no trabalho.

Muitas empresas têm recipientes
para o descarte correto, mas os

funcionários nem sabem. É legal
procurar saber.

Juliana Nunes, analista de

. marketing da Unígranrio, faz a

sua parte evitando o uso de co

pos descartáveis. Em sua mesa,

ela tem uma garrafa térmica para

água e uma xícara de porcelana
,para o café:

- O copo descartável é práti-

INFORMAÇÕES:
3376-4296

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
www.enfermagemjaragua ..corn.br

"

(Pàra au)(Hiare$,de'enfer;fIt'Hi�get'n �orfflad0s II
, . . -,' ,'_" .
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MATRíCULA GRATUITA
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ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM

JARA,GUÁ
_J j. j

co, mas, se cada um usar dois por
dia, no fim do ano chegará a uma

grande quantidade. A minha ati

tude pode parecer de formigui
nha, mas acho que ajudo a evitar

problemas maiores.

O fato é que as "formiguinhas"
estão atraindo atenção do merca-

do de trabalho.
- É difícil fazer com que as

pessoas se engajem e acreditem.

Quem tem esse perfil e aceita sair

da zona de conforto se destaca.

As empresas estão buscando pro
fissionais que se envolvam com o

que é novo - garante Denise.

CENTRO DE DEPILACÃO
.::J

CONTRATA DEPILADORAS

Requisitos
-1º grau completo
-Idade acima de 18 anos
.. Experiência mínima de 1 ano na função.

Oferece:
- Registro em carteira
- Vale-transporte
- Ajuda com alimentação.

CAESP/APAE Jaraguá do Sul

VAGA DE EMPREGO

CARGOS:
• Uma vaga para Fonoaudiólogo(a)
• Uma vaga para Assistente Social

Informações:
Pedimos que por gentileza traga-nos um currículo com

foto até a nossa escola nos horários de segunda-feira
á sexta-feira das 7h30 às 11 h30 e das 13h às 11h.
O currículo pode ser enviado via e-mail para daiane@
apaejaragua.org.br. Telefones: 47/3370-2042
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Cursos de especialização no exterior
Agências oferecem aulas de 'inglês
médico' e programas de residência

Estudantes e recém-formados
em medicina cada vez mais

procuram cursos para se qualificar
no exterior, De olho nessa deman
da crescente, agências de intercâm
bio desenvolveram pacotes especí
ficos para atender à necessidade de

quem quer ter uma experiência lá

fora, aprimorar seu inglês e, princi
palmente, aprender conteúdo espe
cífico na área de saúde.

- Os médicos e estudantes
têm muitos artigos em inglês para
ler, além de congressos para parti- ,

cipar, por isso é fundamental estar
.

com o inglês em dia - afirma a ge
rente de produtos da EF Cursos no

Exterior, Ana Luiza Purchio.
A agência oferece o pacote

ILSP+25, destinado a pessoas com

mais de 25 anos. Dependendo da

carga horária escolhida, o aluno,
além de estudar inglês, terá de

quatro a dez aulas por semana

de terminologia médica. O curso

acontece no Canadá, mas também
pode ser feito nos Estados Unidos
ou em outros países - para isso, é

preciso formar um grupo mínimo

DlVULGAÇAO

é diferente para cada especialidade
- explica o gerente de marketingdo

STB, Samuel Lloyd, acrescentando

que o nível de dificuldade varia de
acordo com a área de interesse do
candidato: - Dermatologia é uma

das especialidades mais concorri
das. Já medicina de família tem me

nos procura.
Durante um ano, o aluno estuda

os conteúdos dos exames e também

aprende o vocabulário específico
dos procedimentos médicos.

- Nós estamos apostando no

programa. Quem faz residência
nos Estados Unidos é muito bem
remunerado e recebe US$ 4 mil (R$
6.400) por mês. E ter experiência em

outro país é algo que os médicos es

tão cada vez mais buscando - diz

Lloyd, afirmando ainda que, no Bra

sil' a média de remuneração mensal

gira em tomo de R$ 1.200.

Segundo o gerente de Marke

ting do STB, o'mercado para mé

dicos nas cidades pequenas ame

ricanas está em franca expansão:
- Fazer residência nos Estados

Unidos e seguir carreira em cidades
menores lá é uma excelente opção
para aquelas pessoas que querem
fugir dos grandes centros urbanos.

É um bom projeto de carreira.

de 15 pessoas.
No Canadá e na Inglaterra, é

possível estudar através da IE In
tercâmbio no Exterior. Os pacotes,
com duração de duas a 12 sema

nas, incluem visitas de observação
a hospitais e aulas de primeiros
socorros, além de "inglês médico".

- É recomendado para quem
quer ter vivência internacional e

entender como funciona a medici
na lá fora. O curso dá um bom em

basamento, especialmente para
quem optar por fazer uma pós
graduação no exterior - acredita
Marcela Amaral, diretora da IE.

Também há opções para quem
pretende fazer residência médica e

seguir carreira nos Estados Unidos. A

STB lançou, no início do ano, o pro
grama preparatório para estudantes
do último ano de medicina ou recém
formados em parceria com a escola

Kaplan Medical. O curso tem duração
de um ano e pode ser realizado em

três cidades americanas.
- É como um· pré-vestibular

que prepara para a prova de resi
dência nos Estados Unidos. O teste

Médicos e estudantes de medicina

precisam ler muitos artigos em inglês

RECURSOS HUMANOS

a oportunidade
ro r

Back RH
seleciona para
seus clientes
as seguintes

vagas:
Estamos com

200 vagas em

aberto.

v

tá aqui
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consulte outras vagas no site: www.backrh.com.brlrua preso epitácio pessoa, 836 'l.'centro • jaraguá do sul • se • (47) 3376-9700

AJUDANTE DE ENCANADOR � Para atual com consertos de vazamentos
e extensões de rede, possuir CNH AB e disponibilidade para atuar em

Guaramirim,
AUXILIAR OE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças em

fibra de vidro.
AUXILIAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar nos

finais de semana.

B T
AÇOUGUEIRO - Não é necessária experiência na funçã o

(URGENTE).
APROVISIONADOR - Para atuar com controle e manuten

ção de estoque. Desejável vivência na função.
ATENDENTE - Para atuar com atendimento de açougue ou

padaria. ,

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - Desejável VIvência na área
de manutenção.
ELETRICISTA - Desejável vivência na função.
ESTOQUlSTA - Disponibilidade para atuar no bairro Nereu

Ramos,
PADEtRO � Não é necessária experiência na função"
REPOSlTo.R - Para atuar no setor de FLV (frutas, legumes 1------------------'------------------'------------------'

,

ê verduras) ouno setor de frios,

BACK RH em parceria com o Grupo Breítttaupt está sefecío
nandp Pessoas com Deficiência (PCD)_

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferehtes bairros.
AUXIUAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e limpeza de páUo,
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou

cursando. Não é necessário experiência,
COLCHOEIRO - Desejável vivência no ramo de colchões.
COSTUREIRA - Para diferentes bairros. Desejável conhecimento na função.
COZINHEIRO (A) - Necessária 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.
ESTOFADgR - Desejável vivência no ramo de estofados.
EXPEDIÇAO - Necessário curso de empilhadeira '

IMPRESSOR OFFSET - Desejável conhecimento na área de impressão gráfica,
para atuar em Massilranduba.
LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up.
LEITURISTA (2 vagas) - Para atuar em Guar1!mirim e Massaranduba, possuir
carteira de habilitação categoria AB,
MONTADOR/SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda.
MARCENEIRO - Desejável vivência na função.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andamento e
vivência na função.
OPERADOR DECENTRO DE USINAGEM - Desejável vivência na função,
OPERADOR Df: TORNO CNC - Desejável vivência na área,
OPERADOR DE CA,LDEIRA - Necessário curso na área,
OPERADOR DE MAQUINA A LASER - NecessiÍrio conhecimento em leitura,
interpretação de desenhos técnicos e instrumentos de medição. ,

PESADOR DE PRODUTOS - Desejável vivência na área, irá atuar com corantes
e produtos Químicos em geral.
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em diversos bairros.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para atuar
com calhas.
SERRALHEIRO - Desejável vivência na função. Para atuar no bairro Centenário,
SOLDADOR - Desejável vivência com na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder e Jaraguá do Sul.

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecânica, eletro

técnica ou mecatrônica.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA

Necessário habilitação categoria B.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.

DESENVOLVEDOR - Desejável conhecimento no sistema Java, Javascript,
HTML, ambiente WEB, SQL e 00.

ELETRICISTA - Necessário curso técniéo em elétrica e NRIO, Desejável vi

vência na área,
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA - Desejável
vivência na função e veiculo próprio.

'INSTALADOR DE PAINÉIS - Necessário curso técnico"Eletrotécnico e disponi
bilidade para viagens.
INSTRUTOR DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA - Para atuar em Jaraguá do Sul,
como horista.
MECÂNICO AUTOMOTIVO - Desejável curso e vivência com manutenção de

veiculas utilitários.
PROGRAMADOR DE SOFTWARE - Desejável curso superior na área.
PROJETISTA MECÂNICO - Desejável conhecimento nos aplicativos: Auto Cad

e Solidworks,
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Necessário formação técnica em refrigeração,
TÉCNICO DE APOIO '- Necessário curso técnico em Eletromecânica õu Eletroe

letrônica, com disponibilidade para viagens nacionais e internacionais.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Necessário curso técnico em eletrônica, conhe

cimento com informática e possuir CNH AB,

vagas para
ambos os SEXOS

ANALISTA DE CONFECÇÃO - Necessário curso té€Aico têxtil ou confecção e/
ou superior em administração, engenharia de produção ou confecção. Dese
jável vivência em máquinas de costura e cronometragem.
ASSISTENTE DE VENDAS - Necessário Superior cursando ou completo.
AUXILIAR DE ENCARREGADO - NecesséÍrio Técnico têxtil ou confecção e/ou
Superior em Administração ou Engenharia de produção ou Confecção. Dese
jável vivência em costura
AUXILIAR DE RECEPÇAO - Necessário ensino médio completo e disponibili
dade para trabalhar nos finais de semana.
CHEFE DE ENGENHARIA - Necessário técnico têxtil ou moda el ou superior
em engenharia ou administração, DesejéÍvel conhecimento na área têxtil,
noções de costura, modelagem e nos aplicativos Corei Draw e Photoshop,
COORDENADOR FISCAL - Necessário curso superior e vivência nas áreas afins.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODELlSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técnico em

modelagem.
RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibilidade para
trabalhar nos finais de semana,

1

GERENTE COMERCIAL - Necessário disponibilidade para trabalhar 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. Possuir CNH B.
·VENDEOOR EXTERNO - Necessário veículo próprio.
VENDEDOR roERNO - Necessário disponibilidade para viagens nacionais.
VENDEDOR INTERNO - Desejável conhecimento com peças automotivas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Uma casa para os

moradores de rua
Centro de Resgate Social já ajudou 1.636

pessoas que não tinham onde residir

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO ClORAL

/\ casa de Nereu de Oliveira foi
I\interditada há dois meses

devido ao risco de desabar por
causa das fortes chuvas. Sem ter

onde morar, Nereu foi acolhido

pelo CRS (Centro de Resgate So

cial), onde recebe alimentação,
um local para dormir, cuidados
de saúde, auxílio para transporte

e outra série de benefícios. Porém,
o maior bem que ele conseguiu
por meio do CRS foi um emprego.
Agora ele trabalha numa trans

portadora e poderá pagar uma

moradia. "Se não fosse o Centro, o

que seria das pessoas que não têm

onde morar?!", questiona.
Nereu completa 41 anos nes

te domingo, mas o aniversário
foi comemorado na sexta-feira.
A celebração envolveu também
dois homens atendidos pelo,
Centro e que completaram mais
um ano de vida na mesma sema

na. Geraldino Augusto Maciel é
um deles. Ele completa 57 anos

neste sábado e considera "exce-
lente" a iniciativa do lugar, que já
o acolheu várias vezes.

O CRS organizou um almoço
para festejar a data, que também
marca os cinco anos de fundação
da entidade. Nesse período, o Cen
tro atendeu 1.636 desabrigados e

recebe a média de 40 pessoas por
mês. Segundo o coordenador do

CRS, Élio Sebastiana, quando o

programa foi criado haviam cerca

de 50 pessoas morando nas ruas

de Jaraguá do Sul. Após o trabalho

realizado, apenas quem realmente
não quer ficar no Centro é que não

recebe o atendimento.

S}�RVIÇO:
O Centro de Resgate Social

pede à população para não dar

esmolas, mas sim ajudar as

pessoas ligando para 0800 642

0456 ou (47) 3371-1534. O CRS
fica na rua João Januário Ayroso,
1855, bairro Jaraguá Esquerdo.

EDUARDO MONTECINO

Nereu (E) e Geraldino receberain festa de aniversário oferecido pelo centro

A escolha de ficar é de cada um

o órgão não obriga as pesso
as a permanecerem lá. Os muros

são baixos e eles saem quando
quiserem. Muitos até fogem
para alimentar os vícios, já que
bebidas alcoólicas e drogas são

proibidas dentro da casa. A

consequência para os que deso
bedecem a essa norma é o afasta
mento definitivo.

A equipe do CRS sai pela cida
de duas vezes por semana à pro
cura de desabrigados. A entidade
também recebe uma média de

25 denúncias por mês de pesso
as incomodadas com � presença
dos sem-teto nas ruas. A maioria
se concentra embaixo de pontes
e em casas abandonados.

O Centro abriga hoje 12 pes
soas. Metade delas conseguiu
emprego com ajuda do CRS. A

maioria trabalha na construção
civil. O processo de colocação
deles no mercado de trabalho
só foi possível graças ao alonga
mento do prazo para a estadia na

casa. No início do projeto, cin-

co dias era o tempo limite, com

prorrogação em casos extremos.

Agora não há prazo definido, mas

a maioria permanece lá por, no

máximo, 40 dias.
O CRS acolhe pessoas de 18 a

60 anos. Os menores de idade são

encaminhados ao Conselho Tu

telar e 'os idosos ao Proasfi (Pro
grama de Orientação e Atendi
mento Sócio-Familiar ao Idoso).
Com o sucesso do programa, Élio
afirma: "Jaraguá não tem mais
moradores de rua". ,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

� Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
.

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

SUSPENSÃO DA ABERTURA DA. LICITAÇÃO
PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO
DE SERViÇO PÚBLICO N° 02/2010- PMS

TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhe
cimento dos interessados a SUSPENSÃO DA ABERTURA da licitação Con

corrência n? 02/2010-PMS, Processo nO. 176/2010-PMS, para a outorga de

concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO SCHRO
EDER conforme projeto básico, regulamento dos serviços e demais anexos

que fazem parte integrante do instrumento convocatório, após impugnação da

empresa VIAÇÃO CANARINHO LTDA para análise da mesma.

Schroeder, 02 de setembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Na construção da história de
'8 II'

I I
não podemos deixar de parabenizar

• • •

.

os prinCipaiS personagens:
A

•

Parabéns •

guar(1mln?:nses,

pe'os6290�J�!

Cidadania em primeiro lugar

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

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA

SORTEIO PARA FORMALIZAÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA

o MUNiCíPIO DE GUARAMIRIM (SC), através da Secretaria

Municipal de Administração, vem informar a realização de uma

subcomissão técnica para o Processo Licitatório de Tomada de Preço
94/2011 cujo objeto é a Contratação de empresa de publicidade
e propaganda para prestação de serviços profissionais de

H..�".;�_"_�""" .. ,,,�",,,"""''',,;;;J publicidade aos órgãos da administração direta e indireta do

município de Guaramirim, conforme a Lei n° 12.232, de 29 de Abril de 2010.

RELAÇÃO DOS NOMES PARA O SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA:

Carolina Tomazelli - Adriane Schimainski dos Santos - Jailson Angeli - Maurício José
Melim - Tânia de Lourdes Dantas - Emerson Gonçalves - Maria Aparecida Alves Hohl

Francisco Alves - Natália Trentini - José Roberto Altoff - Luis Augusto Zillmer Cardoso

Conforme § 2° do Art. 10 da Lei n° 12.232, de 29 de Abril de 2010, A escolha dos membros

da subcomissão técnica dar-se-á por sorteio, em sessão pública, entre os nomes de uma

relação que terá, no mínimo, o triplo do números de integrantes da subcomissão, previamente
cadastrados, e será composta por, pelo menos 1/3 ( um terço) de profissionais que não

mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou

entidade responsável pela licitação, ou seja serão sorteados 3 nomes da relação acima

descrito, para formalização da subcomissão técnica.
Conforme § 5°á 8° do Art. 10 da Lei n° 12.232 de 29 de Abril de 2010, em até 48 ( quarenta
e oito ) horas antes da sessão pública destinada ao sorteio, qualquer interessado poderá
impugnar pessoa integrante da relação dos nomes para o sorteio, mediante fundamentos

jurídicos plausíveis.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

DATA: 16 de Setembro de 2011.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Guaramirim, rua: 28 de Agosto, 2042 -

Bairro: Centro, Guaramirim SC.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042,
nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo
fone (47) 3373-0247

Guaramirim (SC), 02 de setembro de 2011.

CLAUDIO EDUARDO MABA
Presidente da Comissão de Licitações

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

/
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ROMEO PIAZERA

JÚNIOR. ADVOGADO PONTO DE VISTA

s z

Nesta semana, a população brasileira foi presen
teada mais uma vez com um mal exemplo dado pela
classe política. Referimo-nos à absolvição, pela Câ
mara dos Deputados, da deputada federal Jaqueline
Roriz (PMN:.DF), que mesmo tendo sido flagrada
recebendo R$ 50 mil de propina, recebeu. um salvo
conduto do parlamento federal. De maneira ou de
outra, ao impedir a cassação dela, ficou claro que
o que vale mesmo é o interesse corporativo, e não a

ética, a honestidade, a moralidade e o respeito aos

milhões de votos que foram dados pelos eleitores.
Nesse caso, o voto secreto dos deputados federais,

transformou -se em punhal que atingiu em cheio a

dignidade e honra dos cidadãos brasileiros. Em ma

nifestação de defesa feita perante aos pares na Câ
mara dos Deputados, a deputada-ladra, chegou ao

absurdo de dizer que jamais poderia ser condenada

pelo fato de, antes de tornar-se deputada, ter sido

flagrada em filmagem suspeita, na qual recebeu R$
50 mil como pagamento de propina.

Não teve a leviana deputada, sequer, a nobreza
de reconhecer que seu ato não se enquadrava como

um ato ético. Ao contrário, preferiu dizer que não po
deria ser punida pela Câmara dos Deputados, já que
o recebimento da propina se deu em momento em

que não estava abrangida pelo manto da ética e do
decoro parlamentar, uma vez que era uma simples
cidadã. Que absurdo. Devemos mesmo ter a cara de
idiotas e é assim que os congressistas, na sua maio

ria, devem nos ver.

Deste episódio, podemos tirar algumas conclu
sões: Temos 513 deputados federais. Destes, 265
votaram pela não cassação da deputada-ladra Ia
queline Roriz; 166 deputados votaram a favor da sua

cassação; 20 deputados se abstiveram e 62 simples
mente faltaram à sessão, talvez por entenderem que
a matéria não se mostrava relevante ao ponto de jus
tificarem a suas presenças. Bom, aos 166 deputados
federais que votaram pela cassação da ladra Jaqueli
ne Roriz, devemos render nossas homenagens, uma

vez que ao votarem, realmente se fizeram legítimos
representantes dos seus eleitores, que com a absolu
ta certeza, não devem coadunar com a roubalheira e

com a corrupção.
Aos 20 deputados que se abstiveram, só podemos

considerá-los covardes e, no mínimo, iguais à depu
tada-ladra, uma vez que preferiram se esconder (ou
esconder seus próprios atos corruptos) sob o manto

do silêncio e do voto secreto. Ocorre que como 'diz o

ditado, "quem. cala consente". Aos 265 deputados fe
derais que votaram pela rejeição do pedido de cassa

ção da deputada-ladra, não devemos dedicar sequer
pena. São tão corruptos e ladrões como a própria de

putada absolvida. No mínimo, roubaram-nos, tam

bém, a dignidade de cidadãos.
É de se imaginar que ao votarem (secretamente)

pela absolvição da deputada-ladra, na verdade, vo

taram em si próprios, já que podemos imaginar tam

bém que os próprios são praticantes de ·atos ilegais
e desprovidos de ética.]á os 62 deputados ausentes

à sessão, além de covardes, no mínimo deveriam ter

o valor da sessão descontado das respectivas folhas
de pagamento, posto que não estavam trabalhando.
São igualmente párias. Difícil não ficar indignado
com tamanhos absurdos e alto grau de ladroagem
que insiste em imperar no Brasil, especialmente no

Congresso Nacional. Não podemos nos calar!

Informa abertura de processo seletivo
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Fa;;z. bel/'ll\. para você
Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR: Nível superior
completo em Letras e/ou Pedagogia, preferencialmente com

Habilitação em Supervisão ou Orientação Pedagógica;
Habilidade com supervisão de cursos complementares e

projetos sociais; Afinidade com Educação de Jovens e Adultos;
Interesse por projetos sócios Ambientais

.Jaraguá do Sul

Por meio do site até

dia 08/09

.Jaraguá do Sul Entregar currículo até
dia 09/09 à Rua Jorge

Czerniewicz,633

SERViÇOS GERAIS: Ensino fundamental; Habilidade na

limpeza de ambientes internos e externos;

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

� computador servidor; aparelho de ar condicionado; tipovl3; 02 computadores; 03 monitores: 02 mesas confrontando: frente, 10,OOm, para a rua
fI( { 32 cadeiras para auditório; armário embutido; e cadeiras; 03 etiquetadoras Datamar modelo Projetada nO 01; lado direito, 20,00m, de quem da

Juízo DE DIREITO DA VARA DA máquina de empacotamento FABR1MA modelo class; 03 carrinhos jacaré; empilhadeira Akam, rua- olha o imóvel, com o lote 01; lado esquerdo,
•

.

. FLEXIBAG, ano 2001 nO P3116007 serie XV mais duas baterias reservas e carregador; 20,00m. com lote 03; linha dos fundos, 10,00m,FAZENDA PUBLlç:A DA COMARCA DE potência 3,2kw; balança com multi cabeçote; estampo para pirulitos grande; estampa para com lote 10. matrícula 18.252 do 20 Ofício do CRI
JARAGUA DO SUL· se esteira de elevação FABRIMA; funil vibratório pirulitos pequena; 06 raios de moinho de café da Comarca de União da Vitória·PR; avaliação

EDITAL PARA VENDA DOS BENS FABR1MA modelo fv700 n"P3 '116158; seladora de sendo 3 retificados e 3 usados; 2000Kg de sucatas R$ 5.000,00; 07) Lote de terreno urbano com

ARRECADADOS DA MASSA FALIDA caixa BESTRACK; 3 balanças; seladora de saco de ferro; 163 porta palets; saída de estoques de área de 200,OOm2, sob o nO 03 da quadra 02, do
DE SASSE ALIMENTOS LTDA. plástico; máquina de empacotamento FABRIMA embalagens; unidade de refrigeração de câmera Loteamento São José, na rua Projetada n° 01,

modelo FLEXIBAG n002935007 ano 1999 sede fria;lavajatodamarcaKakchermodelohds800:02 parte lote 24, da linha a, da Colônia Passo do
l·_l"gi!.@lerª�: 23/09111 ·14:00hS • Por valor XIV; balança multi cabeçote FABRIMA modelo máquinas de café expresso; 02 máquinas de café Iguaçu, em União da Vitória·PR confrontando:
igualou superiorà avaliação. bcm13414 nOP2350164 ano 1994; esteira de expresso; 02 moinhos de café expresso; máquina frente, 10,00m, para a Rua Projetada nn 01; lado
�"J,.,�jlªQ/fr_é'I..Ç� 07(10/11 -14:00hs • A quem elevação; funil vibratória; máquina de de café expresso Spidem; 03 cafetelras de direito, 20,00m, de quem da rua olha para o
mais ofertar, desde que não a preço vil, aprovada empacotamento Raumak modelo speec n" coadoro; diversas matérias de marketing; fogão imóvel, com tote 02; lado esquerdo, 20,00m, com
pelo Sr. Sindico, Ministério Público e 05011132 ano 2005; balança multi cabeçote industrial de 6 bocas; câmara fria permanente de 4 lote 04; fundos, 10,00m, com lote 11, matrícula
Magistrado(a). modelo ccw br214-s/30 Ishida ano 1998; esteira de portas; 02 formas progas; 04 prateleiras de inox, 18.253 do 2° Oficio do CRI da Comarca de União
!"Q!!ªI�FórumdeJaraguádoSul-R.:Gujjherme elevação; funil vibratório; 02 balanças digitais COifa; friqobar Consul íop: 06 mesas com da Vitória-PR; avaliação R$ 5.000,00; 08)
Crisíiano Wackerhagen, nO 87 _. Vila Nova, fone: Frtzola; carrinho. jacaré: aparelho de ar banquetas; 02 buffe! com 5 cubas sendo uma Camioneta Ford F75 (rural), branca, gasolina,
(47) 3275-7200. condicionado sem marca aparente; 02 aparelhos quente e uma fria; televisor 29" Gradlénte; vídeo 1970, placas LZQ 3868, fenavam 55702'1979.
M!Q!.tQJ]çJª-.\?: 01) Ficam intimadas as partes de ar condicionado central Blyant; aparelho de ar cassete PhiUps vr755; 20 caixas contendo notas Total de débitos: RS 296,23; avaliação R$
através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. condicionado Hithach; 1169 diversas caixas flscais fatura A4; transformador; 02 mesas com 3.500,00; 09) Caminhonete Seat Inca. branca.
Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os plásticas;02pulmãodearcomprimido;8máquinas cadeiras; 02 computadores; 02 impressoras gasolina, 2000/2001, placas MBX 1102,
credores hipotecários, usufrutuários ou senhorio de embalar balas dura (EU); 8 máquinas de matriciais Epson fx2190 e Ix300; impressora a renavam 756219469. Total �e débitos: RS
direto que não foram intimados pessoalmente, embrulhar pirulito Tavares mod' !i6 ano 2001; 07 laser Hp 1300; aparelho de ar condicionado Consul 255.36; avaliação R$ 15.538,00; 10) Todas as
ficam neste ato intimados da realização dos máquinas de embalar balas mastigáveis Maicon 18.00.0 bíu's; balança para caminhões Toledo de marcas registradas pela Massa Falida Sasse
respectivos praças/leilões (art. 698 CPC); 03) A modelo mv700 ano 1989; extrusora de bala mole 60 toneladas modelo 820 seríe 86352-1'..., ano 1995; Alimentos junto ao INPI (Instituto Nacional de
venda dos bens será feita separadamente, Maicon modelo �,lXT M700 ano 1988 com saída aparelho de fax; cofre grande 1,50malturax 1,00m Propriedade Intelectual); avaliação R$
podendo ser arrematado cada item para sete pavios; túnel 5x240 ano 1998 Maicon largura x 1.00m profundidade; 1900 sacos de 9'!O.OOO,OO; 11) 482 ações tipo PS de emissão
individualmente; 04) A verificação do estado de (com refrigeração); esteíra de transporte para aninhagem para ,.afé em; avaliação da matrícula da Eletrobrás S.A.; avaliação R$ 14.243,10,02
conservação dos bens poderá ser realizada pelo balas; conjuntos moldador para pirulito Tavares 17.351, R$ 145.000,00; avaliaçâo da matrícula ações tipo ON de emissão da Vivo Participações
pretenso arrematante, se deseiado, mediantH (grande); conjunto moldador para plrulito Tavares 8.371 + os equipamentos, R$ 7.483.106,13. Total S'.A; avaliação R$ 123,00, 02 ações tipo PN de
acompanhamentodosíndico;05)Oarrematante (pequeno); conjunto de moldagem de bala dura da avatiação dos bens que compõe o emissão da Vivo Palticipações S.A.; avaliação
dará um sinal não inferior a vinte por cento; composto de vira de bastão, trafila, moldadora e estabelecimento R$ 7.628.106,13; 02) Terreno R$ 129,60, 06 ações tipo ON de emissão da
devendo completar o preço dentro de 03 (três) esteira de esfriamento; bomba de recheio para com área de 165.000,00m2, na Estrada Itapocú - Telesp SA; avafiação R$ 234,30, 06 ações tipo
dias, sob pena de perder o sinal e os bens serem bala dura; 5 ganchos para baíer massa; 16 mesas Hansa, em Jaraguá do sul·se. confrontando: PN de emissão da Telesp S.A.; avalíação R$
levados a novo leilão, ficando obrigado a prestar de esfriamento de massa; 03 cozínhadores com frente, com terras de Artur e Mário Enke; fundos, 253,80, 12 ações tipo ON de emissão da Tim
a diferença porventura verificada e a pagar as serpentina para bala dura e pirulitos; 03 com terras de Eduardo Acheit; lado direito, com Participações S.A; avaliação R$ 101,40, 12
despesas (art. 117, §2° da Lei n. 7.661145). O cozínhadores com serpentina para bala mote do terras de Ewaldo Kuchenbeck.er e Cláudio ações tipo PN de emissão da Tim Participações
arrematante remisso não será admitido a licitar o modelo 22b Inkal; 03 rodas resfriadoras de bala Pomianowski e lado esquerdo com te/Tas de SA; ava!ia�'ào R$ 86,40, 08 ações tipo ON de
novo leilão. mole Rufinati tipo Ict1s0 ano 1965; unidade de Silvestre Nunes e Germano Meldola, cadastrado emissão da Brasil Telecom S.A.; avaliação R$
VICENTE ALVES PEREiRA NETO, Leiloeiro preparo de caldas para cozimento de balas moles no INCRA sob o nO 801.062.024.430·3, matricula 138,72 e 44 ações tipo PN de emissão da Brasi!
Público Oficia!, devidamente autoJizado pela composto de um tacho de pesagem e três k1Chos 4.328 do CRI da Comarca de Jaragllá do Sul·SC; Telecom S.A.; avaliação R$ 671,44. Valor total de
Exma. Sra. Ora. KARINA MULLER, Juíza de de homogenização e pré cozimento; unidade de .avalíação R$ 288.750,00. Hipoteca inscríçâo: R·7- ações RS 15.981,76 em25/04!11.
Direito da Vara da Fazenda Pública da preparo de balas duras e pirulitos composto de um 4.328 ao SADESC; 03) Terreno com área de YI1b.QfL[Qf1l,J,,_JJ/LP,BB_t;.s;tJºllÇ�º;_.R$.
Comarca de Jaraguá do Sul· SC. venderá em tacho de pesagem e um tacho de homogerlização 234.000,00m2, nos fundos do lado par da Estrada FML�.�12,B9 J!lQ'L�_..!JJilhQ.�_g!!.fl!!1IiLIJJg_$_.Q
PraçafLeilão, na forma da Lei, em dia, hora e etrêsdepósitosdeespera;empilhadeirafixaSkam Schubert, em Jaragua do Sul·SC, confrontando: ![ªIl.!!JjJ.9l(º-ç_e1JIQ§_e_�:tgJ1f.<Lf!_çjllçg.l!E..ru!ª
loca! supracitados, os bens arrecadados da modelo ep: funil de abastecimento; tacho frente, com terras de Albrecht Manske e Arthuf gjJ�tl1ª-_�_m!'l(_tit_ç_entID!.Q& Ç.9.N91Ç_Q.�: A
Massa Falida de Sasse Alimentos Uda., autos cozínhador tipo bola lnkal; unidade de mistura de Enke; travessão dos fundos, em 3linhas: 1a com ABB/;_M.tJI!1çAQ ocorrerá somente com
036.02.004296·0 e apensos a seguir pó; depósito de caída de 1000 litros; estufa a vácuo; terras devolutas; 2a e 3a com terras de Oswaldo necsssána identificação e apresentação de
caracterizados: vibrador para análise de granulometria; estufa Todt; lado direito em terras de Eduardo Arbeilher e documentação do licitante. a ser entregue ao
Bens: 01) Terreno urbano com área de fanem orion sls: moinho de qrão de café Raiar; lado esquerdo em terras de Alfredo MeldoIa, Leiloeiro no ato, caracterizada por Cédula de
1.388,50m2, no lado ímpar da rua 14 - Jorge balança de precsão Gehaka BG 1000; balança distante 7Km do centro da cidade, cadastrado no Identidade, CPF, endereço da pessoa fislca,
Czemiewicz, confrontando: frente. 3,60m, com a eletrônica Gehaka b3 440; balança de precisão INCRA sob o n° 801.062.. 024.430-3, matricula sede e contrato social da pessoa juridiGa,
dita rua, coincidindo com o alinhamento predial; BEL Modelo Mark 300; espectpmelro B 442 2.103 do CHI da Comarca de Jaragua dÓ sul-se; procuração em nome do licitante, salvo melhor
fundos, 21 ,20m, com o Rio líapocu; lado direito, Mlcrona!;toirador de prova Macanam são joséde 3 avaliação R$ 409..500,00. Gravame inscrição: AV· juízo determinado pelo Síndico da Massa,
em 3l1nhas: la de 177,50m. sendo 65,50m com cilindros; fogarejro; 02 mesas; 03 cadeiras; 01 3·2.103·· utilização limit.ada, não podendo nela ser Ministério Público ou Magistrado. J;_MJ:.IJ1:M[;!Bf.lJ
Ernest August Alfred Bendhack, casa 497 e aparelho de ar condicionado Consul 15000; 02 feita qualquer tipo de exploração sem a PR!1Çli{""f.!!"'�º_123109120111 poderão ser
52 ,DOm com Alimentícios Sasse Uda., 2" de carrinhos jacaré; 02 aparelhos de ar condicionado autorização do IBAMA, Hipoteca inscrição: R-5- feitos lances somente a partir do valor de
16,50m e 3" de 43.80m, ambas comAlimentícios sem marca aparente; 02 mesas e cadeiras; 2.103 ao BADESC; 04) Terreno c/área de avaliação do bem, ou acima, a quem mais
Sasse Uda. e lado esquerdo. 173,00m, comAlex esmeril; furadeira de bancada; 03 caixas de 130.000,00m2, em Jaraguâ do Sul, confrontando: propuser. Não havendo licitantes, haverá
Barg, matricula 17.351 do CRI da Comarca de ferramentas; aparelho de solda mig frente, com terras de Wemer Krueger; fundos, com arrematação pela melhor oferta, gM_�t;:,.G_Y..NPl\
Jaraguá do Sul·SC; avallação R$ 145.000.00. Smashwf!d182m; aparelho de solda bantan; 02 terras de Tupy Agroenergélica S.A.; lado direito, e.fiAÇ_IYJ,,ªbÃQ.f0711Q/20111, desde que não a
Penhoras inscrições: R-4·17.351 autos cilindros de oxigênio; diversas peças para com terras de Alimentícios Sasse LIda. e lado preço vil e aprovada pelo Síndico e
2008.72.09,000268·9 em que é exeqüente manutenção de equipamentos; cadeira H Bremer esquerdo, com ierras de Indústria de Móveis representante do Ministério Público. O
Fazenda Naciona!, da Justiça Federal, R-5· modelo hbfs3 nO 1351 rap 3 ton por hora; torrador Krause LIda.; fundos, lado esquerdo da Estrada arrematante dará um sínalnão inferior a vinte por
17.351 autos 2007.72.09.001486-9 em que ê Li!!a de n °620; compressor Schulz srp 1040; Schubert, distante 3Krn da esquina com a Estrada cento; devendo cornpletar o preço oeníro de 03
exeqüente C EF e R-6-i7. 351 autos compressor Schulz srp 2040; silo de cavaco para Schubert e 6Krn do centro da cidade, cadastrado (três) dias, sob pena de perder o sinal e os bens
2005.72.09.001169·3 em que é exeqüente caldeira com capacidade p/50 Toneladas; tanque no INCRA sob o n° 801.062.024.430-3, matricula serem levados a novo leilão, ficando obrigado a
União - Fazenda Nacional; Terreno com área de de glucose Hurner de 60 toneladas; 04 torres de 15.832 do CRI da Comarca de Jaraguá do Sul; prestar a diferença porventura verificada e a
7.963.00m2, no lado ímpar da rua 14 - Jorge resfriamento de água Alpina; tanque de depósito avaliação R$ 227.500.00. Gravame inscrição: AV· pagar as despesas (art. 117, §2° da lei n,
Czerniewicz, em Jaraguá do Sul-SC. para água quente; resfriador de água; torrador 5-15.832 -utilização limitada, não podendo nela 7.661/45). O arrematante remisso não será
confrontando: frente, 43,55m, com a rua 14· Leogap modelo turbo 1800 n"909 ano 1998 corn ser feita qualquer tipo de exploração sem a admitído a licitar o novo leilão. 'l!'§.!I8,Ç8,Q: A
Jorge Czerniewicz: fundos, 43,OOm, com o rio queimador a gás natural ou diesel; 08 silos de autorização do IBAMA. Hipoteca insClição: R-7· visitação será permitida mediante previa
Itapocú; lado direito, 15i,60m, com Marchitex depósito para café cru com 4.800Kg cada; balança 15.832 ao BADESC. Penhoras inscrições: R-10- agendamento do Sindico da Massa-Falida, Sr,
Malharia e Confecções Ltda.; lado esquerdo, em automática para liga de café; moenda com 15.832 autos CP 0000418·87.2010.5:12.0046, em RAINOlDO UESSLER, através do f (48) 3224-
5 linhas: 61.70m e 16,50m, com Ernst Augusl elevador de canecas' Leccap: cOlljunto de que é exeqüente Noel Andrade Hernptes, R�11- 0257. HONORÁRIOS DO LEILOEIRO: Na
Alfred Bendhack, 52,aOm, com uma rua evaporadores .de pó Leogap; 4 silos de grãos 15.832 atltos RT 01847-2008-046-12-00-9, em razão d;5o/�-(CincõpõrcentoTdõvalór de
Partrcular, 16,50m e 4g,7Qm, com EmstAuguslo torrados com capacidade de 4.000Kg leogap; 02 que é exeqüente Jocerrar da silva Moraes; 05) arrematação. serão de obrigaç.ão do
Atfred Bendhack, matrícula 8.371 do CRI da silos de grãos torrados com capacidade de lote de terreno urbano com área de 200,00012, sob arrematanteJcomprador a serem pagos no ato.
Comarca de Jaraguá do Sul-SC. Hipotecas 2.000Kg Leogap; conjunto de liga volumétrica o nO 01 da quadra 02, do Loteamento São José, IntormaçõescomoLeiloeiro,alravésdofoneffax
inscrições: R·7·8.371. R-10-8.371, R-11·8.371 e Leogap; moinho Leogap modelo mral1500 n"912 situado na rua Projetada nO 01, parte lote 24, da (47) 3026· i 6 15, si te na in! e rn e�
R-13-8.371 ao BADESC. Penhoras inscrições: ano 1998; moinho Leogap modelo mra12250; 04IinhaB,daColôniaPassodolguaçu,emUniãoda �'!y,,ª.g®.9.fl.!g_ilao. ..ÇQ!.:ú.br. end. Rua XV de
R·16·8.371 autos 2005.72.09.001029-6 em que silos de café moído com capacidade de 2.000Kg Vitória·PR, confrontando: frente, iO.OOm, para a Novembro, 4315, sls. 1091111, Centro Comercia!
é exeqüente INSS, R-17-8.371 autos cada Leogap ano 1990; peneira rotativa de rua Projeta nOOl; ladodireilo, 20,OOm, de quem da Expoville, Glória, Joinville-SC. E por ter sido
2.006.72.09.001123·2 em que é exeqüente 3.000kfh; torrador leogap de 3Kg por carga; 02 Tua olha para o imóvel, com terreno da Comercial determinado, é expedido o presente edital que
Fazenda Nacional, R·18-8.371 autos silos de café moíeJo Leogap modelo dm5000; Bandeirante Uda; lado esquerdo, 20,0001, com o serápublicadonoDiarioOficialeafixadonolocal
2008.72.09.000268-9 em que é exeqüente máquinadeempacotarcaféavácuoOpemmodelo lole 02; tinha dos fundos, 10,00m, com lote Q9, público de costume, Exma. Sra. Ora. KARINA
Fazenda Nacional, todos da Justiça Federal: compacta ano 1998; máquina de acabamento de matricula 18.251 do 2° Ofício ao CRI da Comarca MULLER; Juíza de Direito Substituta da Vara
Todos os õ,quipamenlos descritos na patlção rJe embalagem Opem modefo v.2'15/s ano 1998; de União da Vitóría·PR; avaliaç20 H$ 5.000,00; 06) da Fazenda Pública da Comarca de Jaraguá
arrecadação de bens: 20 cadeiras; 11 mesas; 4 selador de caixa Gratecnica modelo tb 1445; Lote de temmo urbano com área de 200,OOm2, sob do Sul- se.
arquivos de documentos; 10 carcaças de empacotadeira de café alfofada FABRtMA modelo o na 02 da quadra 02, do Loteamento São José, na

computadores; central telefónica; estabilizador FLEXIBAG 250 ano 1992; balança automâtica rua Projetada nO 01, parte do lote 24, da linha B, d�
eletrônico Zentranx; no-break Lootramx; Garbens 1Kg série 52156/2660 ano 1996 do Colônia Passo do Iguaçu, em União da Vitória·PR,

.------------------------------------�
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"Hoje sou um homem
orgulhoso, conquistei meus

bens próprios e uma

r da f milia. nho a WEG
co o exemplo de
vida e pretendo ir

.

.

mais longer/'

Vilson Inacio Lang
25 anos de WEG

Jaraguá do Sul .. se
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CJ:RURG·IAS EIJRETIVAS

Hospital [araguá
inicia agendamento
Consultas estão sendo marcadas,
mas cirurgias do mutirão do Estado
ainda não tem data para acontecer

REGIÃO

LORENA TRINDADE

QmUtirãO de cirurgias 'eletivas

proposto pela Secretaria de
Saúde do Estado em 25 de julho
deste ano começa a engrenar em Ia
raguá do Sul. Depois de pouco mais
de um mês de negociações entre a

gerência de saúde da SDR (Secreta
ria de Desenvolvimento Regional), a

Secretaria Municipal de Saúde e os

hospitais Jaraguá e São José, as con

sultas começaram a ser agendadas.
Ontem à tarde, o Centro Vida

havia selecionado dez nomes que
estão na fila para cirurgia vascular.
Esses pacientes seriam contatados

para o agendamento das consul
tas. Mesmo com o importante
avanço no processo, as cirurgias
ainda não têm data para ocorrer.

De acordo com Sérgio Luiz Pa

checo, gerente regional de Saúde,
na última reunião com o Colegia
do de Saúde da AMVALI (Asso-

ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu), na manhã de quinta
feira, foi feita a divisão per capi
ta entre os municípios. Também
ficou acordado quantas cirurgias
cada hospital disponibilizará. A

princípio as duas entidades têm
como meta a realização de 800

cirurgias. Mas, este número pode
sofrer alterações.

Pacheco explica, por exemplo,
que são 550 os procedimentos de

ortopedia, otorrinolaringologia e

cirurgia geral e 250 de operações
oftalmológicas. No entanto, Ia
raguá suporta realizar apenas 50
das 250 oftalmológicas. As outras

200 deverão ser realizadas fora do

município. Caso nenhum outro.

hospital no Estado possa fazer a

operação, o paciente continuará
na fila de espera. Para quem pre
cisar sair da cidade onde reside, a

Secretaria de Saúde do município
disponibilizará o transporte. O

Hospital Jaraguá já está com espa-

ço, estrutura e agenda médica dis

poníveis para dar o pontapé inicial
nos procedimentos cirúrgicos. De
acordo com Pacheco, em função
de um entrave na parte burocráti
ca, o Hospital São José ainda não
iniciou os agendamentos. O Hos

pital Jaraguá está adiantado neste

aspecto, mas só assinará o termo

de compromisso com a SDR até a

terça - feira da próxima semana.

Jeferson Gomes, diretor do

Hospital Iaraguá, afirma que na

sexta - feira os primeiros pacien
tes que estão aguardando por ci

rurgias vasculares, em sua maio
ria de varizes, deverão começar a

ser atendidos para uma avaliação
médica. Dez foram selecionados

para que o Centro Vida fizesse
contato e marcasse as consultas.
"Grande parte desses pacientes
já fez outras consultas e têm os

resultados dos exames necessá
rios. A intenção é que ele vá pára
a consulta com os exames. De lá,
será encaminhado para a consul
ta pré-anestésica", diz o diretor.
As cirurgias vasculares serão re

alizadas prioritariamente porque
é a maior necessidade da região.

Mesmo que, alguns
municípios ainda
não tenham dado

"

início às cirurgias,
o mutirão está
andando bem.

DaknoC�odeOtiveba

Três anos e dois meses de espera

ClfUJRGIA JL)1E VlflRU!!ES

Angela teve que abandonar
o kickboxing e a profissão

de cabeleireira porque
sentia muita dor nas pernas

MARCELE GOUCHE

Aos 23 anos, Angela Jacqueli
ne Stinghen teve de abandonar as

luvas, os chutes e socos do kick

boxing, esporte que praticava, por
causa das fortes dores que sentia
nas pernas. Essas foram as mes

mas dores que fizeram Angela,
hoje com 24 anos, desistir da pro
fissão de cabeleireira: "não con

seguia mais trabalhar em pé. Tive
de procurar um emprego em que
pudesse ficar sentada", lamenta a

auxiliar administrativa. Em 2 de

julho de 2008, ela descobriu q�e
estava com varizes depois de uma

consulta com um angiologista. Fez
os exames necessários e colocou
o nome na lista do Centro Vida

para fazer a cirurgia. Até agora,
Angela não foi chamada, mas está

esperançosa com o mutirão do
Estado. "Liguei para a Secreta
ria de Saúde e tentei falar com o

secretário Francisco Garcia, mas

ele não respondeu meus e-mails
nem meus telefonemas" comen

ta. Ela ainda conta que, ao ligar
para a Secretaria, uma das aten

dentes lhe informou que o mu

tirão do Estado não faria cirurgias
de varizes (o que não se confirma).
O secretário de Saúde de Iaraguá,
Francisco Garcia, acredita ter ha
vido algum engano, mas ressalta
a organização da secretaria no pa
pel competente a ela.

Secretário da
Saúde está
otimista

Segundo a Secretaria de Saú
de, a fila de espera no Vale do Ita

pocu tem aproximadamente três
.rníl pacientes, mas apenas 800
serão contemplados com esta

primeira- fase do mutirão, pre
vista para terminar em abril de
2012. O secretário de Saúde do
Estado, Dalmo Claro de Oliveira,

. explica que por meio do muti
rão não será possível eliminar a

fila por completo, mas reduzi-la

significamente."Criou-se a ex

pectativa de que o programa se

ria lançado num dia e no outro as

cirurgias começariam a ser feitas.
Mas, nós não vamos conseguir
isso", enfatiza.

Quando o mutirão foi anun

ciado, alguns médicos reclama
ram do valor que seria pago pelo
procedimento, R$ 200, com a

justificativa do valor não se di
ferenciar da tabela do SUS. Dal
mo não acredita que esse motivo

possa ter atravancado o processo
nos municípios: "Alguns recla
mam, mas isso é o que podemos
oferecer". Segundo ele, 88 hos

pitais em todo o Estado já estão
cadastrados. Algumas cidades,
como Ioínvíllc, estão realizando
as operações há quase três se

manas. "Mesmo que alguns mu

nicípios ainda não tenham dado
início às cirurgias, o mutirão está
andando bem", diz. Após o fim
da primeira fase da campanha, o

governo fará uma avaliação. Se o

saldo for positivo, o plano é dar
continuidade e ampliar o muti
rão, incluindo outras especiali
dades médicas.
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Polícia Civil precisa de
melhorias na e tura
Sem policiais suficientes,
mais de 600 inquéritos
estão empilhados em

Jaraguá e Guaramirim

JARAGUÁ DO SUL/GU.ARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Entre as nove cidades mais populosas de
Santa Catarina, Jaraguá do Sul é a única que

não tem uma Diretoria de Investigação Crimi-,
nal (DIC), nem uma CPP (Central de Plantão

Policial). Todas as ocorrências são atendidas na

Delegacia da Comarca, a única em escala de

plantão, ou na Delegacia de Proteção à Mulher,
ao Idoso e ao Adolescente.

A falta de estrutura gera reclamação por par
te da Polícia. Atualmente, a

Dpco (Delegacia de Polícia da Comarca)
de Jaraguá do Sul, reúne 19 agentes, mais qua
tro delegados que revezam plantão com mais
três titulares da Delegacia da Mulher e da DP de
Guaramirim. "Chegamos a trabalhar sete plan
tões pormês. Sabemos que a situação já foi pior,
mas ainda precisamos de mais atenção", afirma
o delegado Leandro Mioto Ramos. Desde que
assumiu em Iaraguá, em maio deste ano, o po
licial tenta agilizar os inquéritos que acumulam
na delegacia desde 1999. São mais de 500 inqué
ritos que precisam ser encaminhados ao Fórum.

"Já consegui relatar pelo menos a metade, mas

ainda há documentos de 2008,2009, que pre
cisam de uma resposta", ressalta. A rotatividade
de delegados em Jaraguá, aliado com a falta de

efetivo, seria um dos principais motivos para o

acúmulo. "Muitos delegados vem para cá, ficam

pouco tempo, pedem transferência e deixam

inquéritos inacabados. Quando assumimos,
acumulamos tudo", reforça. O atraso no proce
dimento

.

reflete na resposta dada à sociedade.
"Ficamos frustrados porque queremos trabalhar
em prol da segurança pública, mas, infelizmen

te, estamos de mãos atadas".
A Delegacia registrou desde janeiro deste

ano, 7.429 boletins de ocorrências, isso sem con

tar BOS provenientes da Delegacia da Mulher.
Outro problema seria uma equipe de investi

gação especializada. Por conta da falta de poli
ciais, os cinco agentes que assumiram este ano

em Jaraguá, tiveram que ser remanejados para o

cartório. A necessidade da criação de uma DIC

(Diretoria de Investigação Criminal).

Delegado Miolo espera mais poIiciaj$ para agilizar trabalho na DP

Sem previsão
de DICe CPP

O delegado regional de Iara
guá do Sul, Uriel Ribeiro, ainda
não sabe quando conseguirá
instalar na região uma Direto
ria de Investigação Criminal e

uma CPP. O maior o problema
enfrentado seria a falta de poli
ciais. "Se eu criar uma DIC, teria

que retirar gente da Delegacia e

isso seria inviável no momento",
justifica. A esperança que pode
reverter a situação seria a vinda
de pelo menos mais 10 agentes
para Jaraguá.

A promessa da SSP (Secreta
ria de Segurança Pública) seria
do efetivo proveniente do últi
mo concurso público. Segundo
Uriel, os novos policiais serão
nomeados ainda este mês, en

tram na Acadepol (Academia de
Polícia Civil) no mês seguinte
e devem assumir em fevereiro
de 2012. A prioridade será re

forçar a equipe da Delegacia
da Mulher para que possa tra

balhar em regime de plantão.
A Delegacia completa um ano

na próxima semana e é aberta
ao público somente em horário
de expediente. Uriel quer tam

bém encaminhar policiais para
Guaramirim que também pas
sam por problemas de estrutu

ra. Quanto à CPP, somente será
criada após a instalação da DIC,
ainda sem data marcada.

Guaramírím também enfrenta problemas

Daniel Dias pretende montar
mna equipe ele investigação

vocE QUER TER SEU PRÓPRIO NEGÓCIOP
ESTA � A SUA OPORTUNIDADE

Estamos vendendo uma confecção de roupas, sendo máquinas de costura,
móveis, utensnios, marca registrada e carteira de clientes.

Valor do pacote R$110.000,00 (Cento e dez mil reais).
Contato: (47) 3276-0061 ou 9975-8275

e-mail: daccolifashion@netuno.com.br I www.daccolifashion.com.br
088: à vista tem desconto especial.

��------------------------------

A pilha de papéis na estante da
sala do delegado Daniel Dias de
nuncia o acúmulo de trabalho na

Delegacia de Guaramirim. No início
, do ano, mais de mil inquéritos espe

ravam ser encaminhados ao Fórum
desde 2005. A situação amenizou
com a chegada do delegado Walter
Santin. Hoje, são 300 documentos

, de no máximo dois anos de instau

ração.Vale lembrar que, pela lei, um

inquérito tem 30 dias para ser finali
zado pela delegacia e ser levado ao

judiciário para encaminhamento
do processo. "A delegacia é cheia
de trabalho todos os dias. Precisa
mos dar prioridade a outros casos

e os inquéritos ficam esperando",
lamenta Dias. Assim, casos que pre
cisam de investigação não ganham
atenção adequada. São la policiais
e apenas um escrivão. Nos fins de

semana, a Delegacia atende casos

de Massaranduba e Schroeder, que
fecham as portas sábado e domin

go. Já os casos de flagrante são enca

minhados à Delegacia da comarca

de Iaraguá. Durante a semana, as

duas delegacias trabalham em ho-

rário de expediente. Em Massaran

duba, a DP funciona com o trabalho
de um policial e uma estagiária e em

Schroeder, com um policial e um

funcionário cedido pela Prefeitura.
A delegacia de Guaramirim re

gistra cerca de 30 BOs por dia. Boa

parte é referente a furtos e violên
cia doméstica. Casos que não ga -

'

nham a atenção devida por conta

da falta de policiais. "Precisamos
de uma equipe maior. Hoje, não
existe investigação em Guarami

rim", relata. Os casos de violência
doméstica também são complica
dos. Hoje, a mulher agredida que
procura à Dp, é atendida por poli
ciais homens. Não há uma equipe
especializada no atendimento psi
cológico, serviço social e policiais
mulheres que possam transmitir
mais segurança à vítima.
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OS MELHORES CARROS NA MELHOR CONCESSIONÁRIA RENAULT.

SANDERO
1.04P FLEX

R$27.7

ai LOGAN
1.04P FLEX

R$26.690

l.
I

iberté JARAGUÁ DO SUL - (47) 3274-0000,
Prefeito Waldemar Grubba, 1292 - Baependi

FABRICA �

NOBRASIL

FAÇA REVISÕES
EM SEU veíCULO
REGULARMENTE

Para mais informações, consulte a concessionária Renault Liberté, 1) SanderoAuthentique 1.0 16V Hi-Flex 4P 11/12, básico, sem opcionais, pintura sólida à vista R$ 27.690,00. Estoque 1 unidades, 2) Sandero Privillege 1.6
16V COM CÂMBIO AUTOMÁTICO Hi-Flex 4P 11/12, completo, pintura sólida à vista R$ 43.690,00. Estoque 1 unidades, 3) Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex 4P 11111, básico, sem opcionais, pintura sólida à vista R$
26.690,00. Estoque 3 unidades. 4) Logan Privillege 1.616V COM CÂMBIO AUTOMÁTICO Hi-Flex'4P 11/12, completo, pintura sólida à vista R$43.990,00. Estoque 2 unidades. 5) Clio 1.0 16V Hi-Flex 2P 11111, básico, sem

opcionais, pintura sólida à vista R$ 23.490,00. Estoque 2 unidades. Compra via e-commerce. A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veiculas sem aviso prévio. Ofertas válidas até 05/09/2011 ou

enquanto durarem os estoques, somente para as concessionárias Renault Liberté. Para mais informações, consulte uma concessionária Renault. Imagens ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são
opcionais e/ou acessórios e/ou referem-se a versões específicas. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas. Se beber, não dirija.

)
.. )

J

I

t.
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1�ICENTI�10 lA.O ESP()RTE

Líder no ciclismo recebe apoio

,Atleta luta para representai"Jaraguá do Sul e 6nnar aincIa mais seu espaço

,

Jaraguaense corre

no Paraná para
buscar maior ritmo

. .

e consequir mais
. " .

expenencia nos

campeonatos

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Ociclismo jaraguaense con

tinua dando provas de que
é um dos mais fortes do Estado.
Mas agora, ultrapassou a frontei
ra. O ciclista Ronaldo Sabino Al

ves, 32 anos, lidera o Campeona
to Metropolitano do Paraná, com

mais de 20 pontos na frente do

segundo colocado. O atleta corre

no estado vizinho porque 110 nível
é mais alto, bom para pegar mais
ritmo". Para Ronaldo, correr em

outro estado é importante para
conhecer outros ciclistas e pegar

mais experiência. IISe ficar só por
aqui, não vou conseguir compe
tir de igual quando for disputar
uma prova fora", explicou. Ainda

faltam quatro etapas para o fim

,

da competição e Ronaldo pode
chegar na terceira posição em

todas para ser campeão. O outro

SEG'Q"J'DA DIVIS.ÃO

Começa ho'je
a Segundona
Doze equipes vão disputar a partir de

.

hoje duas vagas na divisão de elite do
futebol amador da região, no Campeonato
Jaraguaense da Segunda Divisão. A

competição promovida pela Liga Jaraguaense
de Futebol (LJaF) terá dois grupos. Hoje, o

Vila Rau joga contra o Operário no campo
Waldemar Gumz Santos, o Guarany encara

o Atlético Independente no Rio da Luz U, a

Tupy (Schroeder)' enfrenta o Rio Cerro no
Vergílio Rabuske e o Ponte Preta joga com o

Aliança (Schroeder), no Ribeirão Grande da
Luz. Amanhã, o Avaí (Guaramirim) entra em

campo contra o Noite à Fora no Rodolfo Iahn.
Os jogos dos aspirantes iniciam às 13h30 e .os

dos titulares começam às 15h30.
",

BASQUE'EE .

'

Jaraguá encara

Içara hoje à tard�
o time infantil masculino UnimedlColégio
Evangélico/FME entra em quadra hoje
para mais um confronto do Estadual
de. basquete sub-14, promovido pela
Federação Catarinense de Basketball

(FCB)., Às 14h, os atuais bicampeões do

campeonato vão encarar a Avibi/Içara,
oitavo colocado, no ginásio do Colégio
Evangélico. Com uma boa campanha, os

comandados de Rafael Müller ocupam a

vice-liderança da chave Litoral e venceram

os adversários no turno, jogando fora
de casa, por 94 a 12. Ontem à noite, os

jaraguaenses jogaram contra a AABBI

Florianópolis. Até o fechamento da edição,
o resultado ainda não tinha saído.

}

1
I

1r.�A JlIOI)ADA

Primeirona tem clássicos hoje
Neste final de semana acontece a última rodada do turno do 53° Campeonato
Jaraguaense da Primeira Divisão. Hoje, o Vitória, quinto colocado, vai enfrentar o

atual vice-líder Flamengo, no ,Estádio Hugo Koehn, no bairro Rio da LUZ.
Amanhã, o Estádio Guilherme Tribess, no bairro São Luis, "vai receber o confronto entre'd '

lanterna da competição, Botafogo, e o.penúltimo colocado JJ Bordados. Já o Estádio Eurico

Duwe, no bairroRio da Luz, vai ser palco da disputa entre o Cruz de Malta e Néki, terceiro e

quarto colocados, respectivamente. Nesta rodada, o líder da competição João Pessoa não
entra em campo e, apesar da folga, já é o campeão simbólico do tUlUO, com 14 pontos.
Esta será a última rodada onde as equipes podem inscrever novos atletas. Os jogos entre os

aspirantes começam às 13h30 e as partidas entre os titulares acontecem às 15h30.
"

,

I
, .

c, ._

",,_'_ 1". ' I.
'

O campeão e o vice da Prírneírona garantem vaga na 9a Copa Régíorial Norte de Futebol;AmaeIqr, I
•

em 2012, competição classificatória para o Campeonato Catarinense de Futebol Amador.

li • I .l J , � ! ,

MARCELE GOUCHE

desafio será na próxima quarta
feira, 7, em Joinville.

O ciclista começou a praticar
o esporte aos 13 anos, mas aos 16

sofreu um grave acidente e deci
diu parar, tanto pela saúde como

pelo equipamento, que era caro e

não tinha como ser recuperado.
O retorno aconteceu há sete anos

e a competição paranaense po
derá sér o primeiro grande título
de Ronaldo, que poderia ser o úl
timo se ele não tivesse consegui
do o patrocínio da empresa de
doces e salgados Kibel. A empre
sa assinou um contrato de seis
meses com o ciclista. "Eu já esta

va me preparando para encerrar

a carreira se não fosse o apoio da

empresa", diz. Os gastos mensais

para participar das competições
podem chegar a R$ 700 mensais.

Os treinamentos de Ronaldo
acontecem sempre no final do

expediente dele no Samae (Servi
ço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto). A preparação inclui
voltas em um percurso que vai
de Jaraguá do Sul a Joinville ou a

Blumenau, subindo e descendo
morros. Os treinos são diários e

duram de 2 horas a 3 horas.

Juventus precisa vencer

para brigar por uma vaga
O Campeonato Catarinense da

Divisão Especial passou da tercei
ra rodada e o Iuventus ainda não

engrenou. Até então, foram três

empates em três jogos. Embora a

defesa tenha tomado apenas um

gol, o ataque vem deixando a de

sejar com apenas um gol anotado,
por Danilo, na segunda rodada,
contra o Camboriú. Na última par
tida, contra o Atlético de Ibirama,
as chances foram criadas, mas a

bola não entrou e o placar fechou
mais uma vez no O aO.

Neste domingo, o Juventus

terá a oportunidade de mostrar

a que veio e emplacar a primei
ra vitória, em Indaial, contra o

XV de Outubro. A partida está
marcada para às 15h30, no está
dio Ervin Blaese. Ao final do jogo
contra o time de Ibirama, o trei
nador Nino disse que o momen

to é de trabalhar para conquistar
a primeira vitória. Se a diretoria
do Moleque Travesso quiser que
o torcedor compareça ao próxi
mo jogo no João Marcatto, pre
cisa ajudar os jogadores a encon

trarem o caminho do gol.
MARCELE GOUCHE

Tricolol' busca primeira vitória no Estadual
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SELEÇÃO BRASILEIRA

Mais jogadores à
disposição de Mano
Treinador já pode preparar a equipe
com o elenco completo em mãos

AGÊNélA FOLHAPRESS

Depois da apresentação dos jo
gadores que atuam no futebol

europeu, dez atletas que jogam no

futebol brasileiro se apresentaram
ontem ao técnico Mano Menezes
em Londres, onde o Brasil disputa
amistoso contra Gana, na próxima
segunda-feira. Três das principais
promessas do futebol brasileiro
foram abordados sobre uma pos
sível transferência para o futebol

europeu. No entanto, declararam
que preferem continuar no Brasil.
"Estou tranquilo e bem no Inter.
Tenho um contrato longo e não

pretendo sair", diz Leandro Da

mião,22.
O meia-atacante Lucas, do São

Paulo, seguiu o mesmo discurso.
"Tive uma proposta de um clube
italiano, mas o São Paulo se recu

sou a ouvir, mas sei que não é a

hora certa. Tenho vontade de jogar
em um clube grande da Europa,
mas não tenho pressa", declarou.

Neymar, que foi direto do ae

roporto Heatrow para o treino da

seleção no CT do Fulhan, também
afirmou que está contente no San
tos. "Gosto de tudo o que o Santos
me proporciona. Lá estão minha
família, meus amigos e é meu clu
be do coração. Não tenho porque

sair agora", declarou.
É a primeira vez que o jogador

atuará pela Seleção Brasileira des
de o nascimento do seu filho, Davi
Lucca, em 24 de agosto. "Agora
tenho que correr dobrado porque
tenho mais um lá em casa para ali
mentar", disse Neymar.

O atacante santista também
minimizou a pressão que a se

leção brasileira vem sofrendo

por conta dos resultados. Dos
últimos cinco jogos, quatro pela
Copa América e

-

um amistoso
contra a Alemanha, o time co

mandado por Mano Menezes

conquistou apenas uma vitória.
('A pressão sempre vai ser a

mesma aqui na seleção. Talvez
até maior porque o Ronaldinho
está aqui. Mas é corpo sempre
falo, o futebol é o mesmo, a bola
é a mesma", declarou.

MOWASPORT

Ricardo Gomes volta a ser sedado por médicos
, A equipe que cuida do técni

co Ricardo Gomes, 46 anos, in
ternado desde domingo passado
no Hospital Pasteur, na zona nor

te do Rio, vítima de um acidente
vascular encefálico hemorrágico
durante clássico com o Flamen
go, divulgou novo boletim médi
co ontem e o treinador do Vasco

não manteve as seguidas evolu

ções que vinha apresentando.
Nele, apesar de a situação clí- _

nica e neurológica permanecer
estável, é dito que na noite ante

rior o do ex-zagueiro da Seleção
Brasileira apresentou "um quadro
de muita agitação e necessitou ser

levemente sedado". A sedação já

havia sido retirada um dia antes.
Por outro lado, "uma tomo

grafia computadorizada reali
zada no .período confirmou um

bom aspecto do paciente, sem

evidências de complicações. As
sim, o cateter cerebral já foi re

movido (aparelho que media a

pressão intracraniana)".

A Renault anunciou ontem que chegou a um acordo amigável
para a rescisão de contra�o do alemão, Nick Heidfeld. Com isso,

"i o l1rasileiro 'B:runb Senrrkr foicblilfitmf(a� na equipeaté o fi� dõ
ano. liA Lotus Renault GP tem o prazer de anunciar que Bruno
Senna foi nomeado como piloto, ao lado de Vita1y Petrov,
para,q restante.da temporada2011 de FórmulaI", confirmou
a equipe por 'meio de uma nota em seu site oficial. Romain
Grosjean continua como terceiro piloto.

, .

COPl4. De 'MUNDO
Operários decidem parar
Os operários qU€ trabalham na reforma do Maracanã
decidiram niãtiter ontem. a greve. Os funcionários do turno da
noite reivindicam melhores condições de trabalho. Ontem, os

trabalhadores alegaram que a comida estava estragada e que
não havia méUicos suficientes no canteiro de oW�as. tio m�s

,

passado,' os operários fizeram greve por cinco flias depois'que
o ajudante Carlos Felipe da Silva Pereira fraturou o joelho na

explosão de um galão, no dia 17.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

6° Palmeiras

7° Figueirense
8° Fluminense
9° Atlético-GO
10° Internacional
11° Cruzeiro

12° Coritiba
13° Ceará
14° Santos
15° Grêmio

16°,Bahia
T lrAvaí

T 18° Atlético-MG

T 19° AtléticQ-PR
T 20° América-MG

47

A5

,43

21 19 5 6 8 20 26
21 20 4 9 7 21 27

20 20 5 5 10 24 42
i

18 2q 5 3 12 25 38
18 i20 4 6 10 20 29

14 :20 2 8 .io !22 37

-6 35

-1833

-1330

-9 30

: -15 23

20aRODADA-3:l,18
Corinthians 3 x 2 Grêmio
Vasco 3 x 1 Ceará
Cruzeiro 2 x 4 Rgueirense
Atlético-GO 3 x 1 Coritiba

,i Atlético-PR O x 1 Atlético-MG
,

' São Paulo 1 x 2 Fluminense
Botafogo 3 x 1 Palmeiras
Internacional3 x 3 Santos
Avaí 3 x 2 Flamengo

21" RODADA-03/9
18h - Fluminense x Atlético-GO
18h - Atlético-MG x Avaí
18h - Figueirense x São Paulo

21aRODADA-04/9
16h - Palmeiras x Cruzeiro
16h - Flamengo x Bahia
16h - Grêmio x Atlético-PR
16h - Coritiba x Corinthians
16h - Arnérica-MG x Vasco
1Bh - Ceará x Internacional

�mVJ�é�6{ETb�rfl.ª8tffiSJ
Çlassificados Copa Su�Americana

T Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

�."":t..

'

Coi. Times
.

, Â 1° Portuguesa
Â 2° Ponte Preta

Â 3° Náutico

CLASSIFICAÇÃO
P :J : V i E I D : GP ,GC i SG: A

! I ; i i i ! i
39 i zo 1:1l 6 i 3 ! 41 ! 19 : 22 i 65

, ! ! ! ! ' , !

38
i 20 11 5 1 4 ! 37 : 23 i 14163

35 120 9 i 8 I 3 124! 18 I 6 i 58I i : [ ! i i !

Â 4° Americana 33 i 20 103 , 7 .26 26 i O :55. ! '! '!

5° Paraná Clube 31 : 20 9 i 4
'

7 1'27 22 i 5 :52
6° Vitória 30 120 9 13 8 i 28 24 i4 i 50
7° Sport 30 12q 8 i 6 6! 30 25 ! 5 /50
8° Grêmio Barueri 29! 2q 8 r 5 7 124 22 i 2 148

28 : 20 9 . 1 10 30 32 '-2 A7

28
.

20 7
i

7 : 6 118 21
:
-3 i 47

27 I 2q 8 3 9 i 34 33 : 1 ! 45
27 120 8 3 9: 26 32 : -6 45
26

I zo 7 5 8 i 19 19 : O ! 43

,26 '20 6 ,8 ; 6 i 31 30
:

1 ! 43
25

!
2� 5 i lO, 5 i 27 29 ,-2 '42

16° São Caetano 24 2Q 5 i 9 ' 6 128 30 1 -2 40
T lr Guarani 23 20 6 15

i

9 ! 27 28 i -1 38
I 1 i

T 18° Vila Nova-GO 23 20 6 i 5 9, 17 21! -4 38

T 19° Salgueiro 16 20 4 . 4 '12 21 36 -15 27

T 20° Duque de Caxias 9 ,20 1 16 13 16 41 -25 15

9° Goiás
10° Criciúma
11° Bragantino
12° ASA

13° Boa

14° Icasa

15°ABC

20" RODADA - 30/8
São Caetano 3 x 1 Salgueiro
Guarani 4 x 2 Criciúma
Duque de Caxias O x 2 Americana
Náutico O x O Portuguesa
Grêmio Barueri 2 x O Goiás
ASA 1 x 2 Ponte Preta

Paraná Clube 2 x O Boa
Vila Nova-GO O x 3 Vitória
lcasa 2 x 2 Sport
ABC O x 5 Bragantino

21" RODADA - 03/9
16h20 - Portuguesa x Paraná
16h20 - Sport x Guarani
16h20 - Americana x ('SA
16h20 - Salgueiro x ABC
16h20 - Boa x São Caetano
16h20 - Vitória x lcasa

TRebaixados para Série C
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Fax

NOVO GOL ROCK RIO

Você está convidado a conhecer os grandes sucessos

do Gol e Fox Rock in Rio. O visual do rock vem dos faróis

dianteiros e traseiros escurecidos, detalhes internos

pintados em vermelho e friso cromado no para-choque
dianteiro. Faça o downloa,d, gratuitamente, das músicas

que rolaram nas edições anteriores do Rock in Rio e que

tocarão em um rádio com CO-MP3 player e Bluetooth.

Escutando os clássicos do rock que você baixou,
fica fácil se sentir num show.

Volkswagen. Patrocinadora
oficial do Rock in Rio .

Direção hidráulica,
travas e vidros
·dianteiros elétricos
de série

Rádio CD-MP3
player com Bluetooth

. e entradas USB
e SD-Card

Rodas de liga leve
pintadas 15" e

motor 1.6 Total Flex

Detalhes internos
na cor vermelha e

bancos dianteiros
com logo Rock in Rio

NOcu.o� ,

c:t:IHCU�
OE 'l'fictn..os
�I Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000

WWW.vw.com.br Garantia de 3 anos para a linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de tabrícação e montagem em componentes internos de motor e traosrmssão

(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado.
Crédito sujeito a aprovação, SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ali de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Veiculos em conformidade com o Proconve. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
www.autoelite.com.br

• , I
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