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Música degraça
Quem aprecia amúsica de
concerto não tem do que
reclamar. Neste domingo,

acontece o lançamento oficial
do Femusc 2012 na Scar.

MlX

D� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

"'ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

sao

Geração que cresceumunida demuita informação, ligada
às tecnologias e preocupada com o meio ambiente é
ambiciosa e chega ao mercado de trabalho quebrando

alguns velhos conceitos..Conheça a geração Y.
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Contagem
•

regressiva
Faltam apenas cinco dias para
a abertura da Schützenfest.

Preparativos estão quase
todos finalizados, faltando
apenas alguns detalhes.

Página 21

DESDE 1919

Tirona cabeça
matamulher
de29 anos
CRIME ACONTECEU NA

madrugada de ontem, em
Massaranduba. Principal
suspeito é o companheiro
da vítima, que está
foragido. Página 27

ANIVERSÁRIO
NESTE DIA 3 DE OUTUBRO,

.

Schroeder completa 47
anos de emancipação
política. Em entrevista,
o prefeito FelipeVoigt
fala sobre os principais
desafios da administração.
Páginas 25. e 26

Jogo decisivo
para ojuve
noEstadual
OLEQUE TRAVESSO PRECISA

vencer o Hercilio Luz por
uma diferença de três gols
para semanter vivo na briga
pelo acesso à elite. Página 22

E TREVIST.
Presidente
da Avevi

.

laIa sobre

qualificação
parlamentar.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· '

Ikarsten@netuno.com.br

Posse é dia IOde janeiro
Aabertura das inscrições à nova

diretoria da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de Iaraguâ

do Sul aconteceu essa semana.

Por enquanto uma chapa foi
confirmada, e é encabeçada pelo

atual vice-presidente, Neivor
JoséBussolaro. A próxima gestão
assumirá dia 10 de janeiro de 2012.

Aniversariantes
Comemoram aniversário de

fundação diversas empresas no dia

primeiro de outubro entre as quais
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, Postá' -Nvóraêla, de 197 ;

Cosmos Turismo, de 1982;
Consistem Sistemas, de 1986;

Iamo, de 1989;
,

CSMMáquinas, de 1998;
Dunke Comunicação, de 1999;
e Tecnoflex de 2001.

No dia 2,co;memOl1:ao
cuja/fIliál �'é de 1955}'
No dia 3 a comemoração é no

Hospital São José, criado em 1935;
Garcia Embalagens de 1984 e

Auxílio da CDL

Lunender comemora 30 anos
Com sede em Guaramirim e atuação nacional, a Lunender
comemora neste sábado, Iode outubro, 30 anos de presença
no mercado. Para marcar os 30 anos, a empresa desenvolveu

campanha com a participação de colaboradores, destacando
valores que acompanham a trajetória da Lunender em
três décadas de atuação. Fundada em lo de outubro de
1981, inicialmente comercializando toalhas e fraldas, hoje
a Lunender conta com 12 mil clientes em todo o Brasil e
no exterior, um parque fabril com área total de 60.930m2
e fábricas em Guaramirim, Corupá, na cidade cearense de
Maracanaú e nos municípios paulistas de Avaré e Guarulhos.
Produz aproximadamente 1.500.000 peças de confecção/
mês (18 milhões de peças/ano) e emprega mais de cinco
mil funcionários. Os produtos levam as marcas Lunender,
Lunender Licenciados, Lez a Lez, View e Alakazoo. Inovando

sempre, a Lunender acompanha a evolução do segmento
com o objetivo de oferecer aos seus consumidores uma nova
forma de se vestir. Os produtos que fabrica seguem as linhas
Primeiros Passos, Infantil, Juvenil eAdulto, no segmento
masculino e feminino. Trabalhando com fibras naturais,
artificiais, sintéticas e mistas, para manter o seu contínuo

crescimento, a empresa investe em novas máquinas e novas

tecnologias, além de participar de feiras e exposições em
busca de novas formas e estilos. Nos 30 anos de história, a
Lunender conta com profissionais talentosos que, aliados
a um compromisso de aprimoramento constante e ao

incentivo da empresa à gestão participativa, à educação, ao
desenvolvimento socioambiental e à qualidade de vida, são
responsáveis pelo excelente desempenho da empresa.

Juro Zero
Será lançado no próximo dia 8 de novembro o

Programa Juro Zero, apresentado recentemente
pelo governo do Estado através da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável. A Secretaria, o Sebrae
e a Associação das Organizações de Microcrédito já
estão empenhadas em divulgar os detalhes do plano e

esclarecer dúvidas dos Empreendedores Individuais.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul
mobilizou associados para auxiliar o município de
Rio do Sul, um dos mais atingidos pelas enchentes
que atingiram regiões do Estado recentemente. A
entidade sensibilizou lojistas para a doação de um
valor por associado e repassou o montante à FCDL
- Federação de CDLs de Santa Catarina.

'Semearh na Praça
Este evento ocorre no próximo dia 8 de outubro na

PraçaÂngelo Piazera e já é um grande sucesso pela
receptividade juntos às empresas e comunidade. Trata
se de uma iniciativa o ConselhoMunicipal deTrabalho
e Emprego em parceria com aABRH e empresas.

Preço da gasolina
Causou surpresa a decisão do governo de reduzir
aCide - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - sobre a gasolina. O objetivo é afetar

positivamente a evolução da inflação que preocupa
cada vezmais as autoridades monetárias.

EDUARDO MONTECINO

ngenharia da ALL
AAmérica Latina Logística - ALL - promove programa
de formação de engenheiros, com uma pós
graduação em Engenharia Ferroviária que conta com
o reconhecimento do MEC. Um dos entraves para a

expansão das ferrovias reside na falta de profissionais
nasmais diversas especialidades. Este é o fruto de
muitos anos de abandono do setor.

Incompetência ou descaso?
Em recente declaração, Marcelo Guaranys, diretor-presidente
daAnac - Agência Nacional deAviação Civil- afirmou que
São Paulo não precisa ter um novo aeroporto, pois o melhor
é expandir a estrutura de Guarulhos eViracopos. Ele pode até
ter razão em relação à concentração dos investimentos nestes
dois aeroportos, mas, para isto, as obras precisam acontecer.

Aparentemente, ele não está nem aípara os passageiros.

Pacto de competitividade
o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina
(Cofem) e o governador Raimundo Colombo assinaram na

semana passada o Pacto pela Competitividade com o objetivo
de alinhar ações com vistas àmelhoria da competitividade da
economia catarinense, priorizando iniciativas e investimentos
em educação e inovação. O acordo também envolve o Serviço de
Apoio àsMicro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/
SC) e o Fórum Parlamentar Catarinense.

o câmbio e as empresas
APetrobrás - a exemplo damaioria das empresas com forte

atuação no exterior - terá o seu balanço afetado pela recente
desvalorização do real. Para parte das empresas o efeito será
positivo - como aVale cujo faturamento em reais vai crescermuito
- e em outras que têmvendasmaiores nomercado interno, o
faturamentomedido em dólares cairá. São efeitos sazonais, mas
que têm impacto nomercado. No caso da Petrobrás, o problema é

que ela hoje importa derivados em dólares para vender em reais.
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Abro o jornal, caderno de ensino, e

leio que - IISer popular é melhor que
estudar". E o que é ser popular na es

cola? É ser estúpido, andar fantasiado,
boné virado, correntes no pescoço, tê
nis enfeitados, bermudões de palhaços
de circo, etc etc.

E, claro, desrespeitar a professora,
não estudar, colar sempre, arrotar alto
no pátio ou mesmo em sala de aula e dar
prejuízo para os pais. Aliás, nunca encon
trei em pátio de colégio filhos bem-edu
cados que fossem desordeiros ou idiotas
das fantasias corporais, nunca.

Esses caras que não aproveitam o

tempo na escola, que acham que ser

idiotas é ser popular, são os mesmos

que mais tarde vão realizar trabalhos
malfeitos como médicos, advogados,
jornalistas, arquitetos, de tudo. E são,
também, os que na política vão avançar
o sinal da moral e colocar a mão no di
nheiro público.

O sujeito é médico, advogado, o que

for, chega às sinecuras políticas e desvia,
põe a mão no que não lhe pertence, de
pois acha uma desculpa furada, bate as

mãos sujas e tudo bem. Nada lhe aconte
ce. - Ah, mas um dia vai acontecer! E isso
será no dia em que esse povo amorfo, so
nolento, também desonesto, mais das ve
zes, acordar e deixar-se reger pela decên
cia. Aí estaremos na revolução cultural,
que bem pode ser também a revolução
lidas mãos" em justiça, em fazer justiça
devida e adequada.

Voltando ao início, ser popular é mais
importante que ter boas notas e ser apre
ciado pelos professores, dizem os "retar
dados" na calçada do colégio. E a maio
ria desses vem de famílias liboas", não é

gente desprovida de recursos financeiros,
não. É estupidez de pai e mãe passada
aos filhos. Dá nisso que anda por aí.

Quanto aos bacanas acusados de des
vios, ah, fazermos um movimento para
"pegá-los", literalmente pegá-los, com as

mãos. Quem sabe, um dia destes.

DOLEITOR -

UMA VERDADEIRA GUERRA

EãO pense que o título acima trata

e .guerra como aquelas travadas
por lutas armadas entre nações que
vemos nos noticiários e filmes, não, a
guerra aqui no Brasil é outra, bem di
ferente, não temos fuzil, nem bombas,
tampouco tanque ou caça, aqui só exis
te uma arma, o veículo.

Estima-se que no Brasil anualmen
te ocorrem cerca de ummilhão e meio
de acidentes de trânsito, desses, algo
em tomo de 400 mil pessoas acabam
vitimadas com lesões corporais, sendo
que metade delas (200mil) são pessoas
que guardam lesões em caráter perma
nente.Ainda, aponta-se a ocorrência de
35 mil mortes em acidente de trânsito
por ano, ao qual, dados mais pessimis
tas aumentam esse número para 50mil
mortes anuais.

Para se teruma ideiado número ab
surdo de acidentes e mortes ocorridos
no Brasil, o Pentágono em nota infor
mou que aGuerrano Iraque foi respon
sávelpor 76milmortes, já a organização
transnacional sem fins lucrativos deno
minadaWtkiLeaks alavanca esse núme
ro para 109milmortes.

Percebe-se a proximidade dos nú
meros, e tiramos a conclusão que a

Organização Mundial da Saúde afir
mou em outro momento, dizendo que
o trânsito se tomou uma verdadeira
epidemia. O ministro do STF em 1915,

FALE CONOSCO

Viveiro de Castro, já naquela época di
zia que o Brasil sofria de uma epidemia
chamada acidente automobilístico, no
qual afirmava sermais grave que a febre
amarela, portanto conclui-se que o pro
blema é antigo.

O desrespeito e desvio de com

portamento frente às regras de trân
sito são avassaladores, motoristas
irresponsáveis certos de sua ingestão
de álcool investem na condução de
veículos automotores, inobstante a

responsabilização na esfera adminis
trativa art. 165 CTB e na esfera penal
art. 306 CTB, da mesma forma, con
dutores imprudentes, omissos, e o

pior, aquele que menospreza a vida
humana, são fatores preponderantes
para o lastimável quadro.

Não culpemos apenas os motoris
tas pelos números lamentáveis, res
ponsabilizemos também aquele pai
que entrega sua "nave" ao filho recém
habilitado, os ciclistas desatentos, os
pedestres irresponsáveis alcooliza
dos, que não raras vezes perdem suas

vidas nas ruas. Por fim cabe a todos
uma reflexão frente a todo alegado e

não deixemos de parar, olhar, escutar
e notadamente respeitar a sinalização
e a legislação de trânsito.

ítaloDemarchi dos Santos,
gerente de Empresa

NERDS
Você sabe o que é um nerd? É o mesmo

que CDEMas por favor não me pergunte o

que é CDE.. Pois num levantamento feito
em pátios de colégios, os vadios disseram
que nenhum "nerd", bom aluno, era popu
larentre as turmas. Claro, os vadios odeiam
os bons alunos, e os isolam. Pura inveja, é
ótimo ser nerd e invejado. Éprazeroso.

PREMIAR
Os professores têm que fazer a sua parte,

dar toda a atenção e consideração aos bons
alunos, distingui-los, exaltá-los. É uma boa re
compensa a eles e um formiiúivel 'tastigó"aos
vadios.Diferentedisso, é igualar os desiguais.

EMPRESAS
E nas empresas também. Os bons fun

cionários, os esforçados, os dedicados e

competentes têm que ser distinguidos, to
dos os dias e não só na festinha da aposen
tadoria. E os desidiosos têm que ser puni
dos, moralmente assediados, ferro neles.

CHARGE

GERAÇÃO V

NÃo SEIO
QUE��O
PPo JANTAA!
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oprazere o trabalho
num lugarsó

OMUNDO DOS

Geração que
cresceu com

muita informação e

ligada às tecnologias
é ambiciosa emuda

alguns conceitos no
mercado de trabalho

Renan Fenrich Niespodzinski,
20 anos, aprendeu desde o começo
da adolescência a consertar com

putadores e a gostar de instrumen
tos musicais. Não teve dinheiro

para fazer cursos nas áreas de in

teresse, mas conseguiu desenvol
ver habilidades somente "fuçando",
como diz o autodidata.

O jovem busca trabalhar sempre
com o que gosta. Mesmo com pouca.
idade, ele tem experiência em diver
sas áreas. Passou por várias funções
atrás de chegar onde realmente quer.
Já foi desenvolvedor para web, técnico
de som, faz manutenção de computa
dores e instrumentos musicais, traba
lhou em comércio e em hotel.

Na última profissão, designer grá
fico na Prefeitura de Guaramirim, ele
ficou cerca de dois meses. A oportuni
dade era boa, mas, segundo Renan, o
sistema de trabalho não era agradável.
Empregos operacionais, mais rotinei
ros' também não o atraem: "Não con

sigo trabalhar em produção. Função
repetitiva não é comigo", diz.

De acordo com psicólogo e espe
cialista em recursos humanos, Paulo
André Charchut Leszynski, o compor
tamento de Renan para o mercado de
trabalho é típico da geração "Y". "Eles
não querem atividades operacionais
porque não são atrativas. Não gos
tam de mesmice, querem sempre de

safios", analisa. Segundo o especia
lista, a vontade de encarar uma coisa
nova a cada dia pode ser influência
dos jogos eletrônicos, os quais os "Y"
cresceram utilizando. Addeia de pas
sar de fase e superar obstáculos é repe
tida na vida real.

Uma pesquisa da FIA (Fundação
Instituto de Administração da USP),

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

GUSTAVO ClORAL

V:0Cê
tem entre 20 e 30 anos, vive rodeado de tec

nologia, se preocupa com o meio ambiente, é
engajado em causas sociais, cresceu aprenden

do a fazermuitas coisas, brincando com jogos eletrô
nicos e tem contatos ao redor do mundo mesmo sem

sair de casa? Sim? Então você faz parte da geração "Y"!
Não? Prepare-se. Eles estão dominando omundo!

Os nascidos no final da década de 1970 até o início
dos anos 1990 são classííicados como a geração "Y", que
também é chamada geração do Milênio, por chegarem
à juventude no início dos anos 2000, ou geração da In

ternet, por crescerem usando a ferramenta sem dificul
dades. Segundo o consultor de marketíng Daniel Por
tillo Serrano, a definição foi criada em 1993 pela revista
norte-americana Advertising Age. A publicação revelou
hábitos de conswno dos adolescentes da época.

Os "Y" se desenvolveram em uma época de gran
des avanços tecnológicos e prosperidade econômi
ca. Os pais, da geração anterior, a chamada "X", não
quiseram dar aos filhos as mesmas condições que
tiveram, por.isso, deram muitos presentes, atenções
e atividades e uma educação mais liberal. Resultado,
eles cresceram cheios de autoestima, estimulados por
atividades e fazendo tarefasmúltiplas.

TRADICIONAIS

(ATÉ 1945)
Enfrentaram uma grande guerra e

passaram pela Grande Depressão
que arrasou com alguns países. Eles
precisaram reconstruir omundo e

sobreviver. São práticos, dedicados
e gostam de hierarquias rígidas.

Costumam ficar bastante tempona
mesma empresa e se sacrificam para

alcançar seus objetivos.

Nasceram após as guerras.
Romperam padrões e

lutaram pela paz. Mais
otimistas, puderam pensar

em valores pessoais e

na educação dos filhos.
Mantêm o foco e têm

relações de amor e ódio
com os superiores.

realizada com cerca de 200 jovens de
São Paulo, revelou que 99% dos nas

cidos entre 1980 e 1993 só se mantêm
envolvidos em atividades que gostam.

Renan confirma a pesquisa. O
músico desenvolve um site de anún
cios há um ano e oito meses. Já refez
o trabalho pelo menos cinco vezes e

o deixa de lado quando fica monóto
no. Paralelo ao projeto, faz consertos
e trabalhos freelancer, além de tocar
baixo em uma banda, a Soul Blind.
Abandonou a faculdade de Análise
de Desenvolvimento de Sistema por
falta de dinheiro. Com o site, preten
de estabelecer uma base financeira

para, mais tarde, tocar projetos liga
dos à música. "Quero usar um pouco
de tudo o que sei", afirma.

Trabalhar com o que gosta é o ob

jetivo alcançado por Michele Cama

cho, 30 anos. A jornalista gosta de

escrever, de moda e de trocar ideia
com as amigas. Ela conseguiu unir as
três coisas em um blog, o "Monalisa
de Batom", que vem alcançando cada
vez mais internautas. "No começo
era um hobby, depois começou a

'bombar' e decidime dedicar só a ele",
diz Michele. O blog tem 15 anuncian
tes é a única atividade dela.

Michele foi assessora de imprensa
por três anos e relações públicas de uma
loja de roupas por um ano e meio. Dei
xou o último emprego hápoucomais de
um ano e desde novembro o foco é ex

plorar o universo feminino na internet,
onde publica três postagens por dia. Ela
desenvolveu a primeira versão do site
sozinha. "Fui fazendo e aprendendo",
diz. Os "Y" são donos da maioria dos

blogs e também são a maior parte dos
membros das comunidades e redes so
ciais na internet.

fossem colegas de turma.
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FOTOS MARCELE GOUCHE

Não c;:onsigo trabalhar
em produção. Função
repetitiva não é comigo.

Renan Fearich

N"'1espodzinski, 20 anos

Não sou de ficar

pulando de

empresa.

CristianoMahfud

Watzko, 25 anos

No começo era um hobbV,
depois começou a bombar e
decidi me dedicar só a ele.

MicheIe Camacho, 30 anos, autora
do bIogMonaUsa de Batom

PONTO··NEGATWO
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Eles não querem ·atividades operacionais
porque não são atrativas. Não gostam

de mesmice, querem desafios.

Paulo André Charchut Leszynski, psicólogo
e especia6sta em recursos mnanos

Se por um lado a geração "Y"
tende a ser autoconfiante, irreve
rente e busca a liberdade para se

expressar e participar das decisões,
a grande quantidade de informação
que esse grupo obtém gera mais co

brança por parte das autoridades, seja
pai, professor ou chefe.

Segundo Leszynski, os "Y" são a ge
ração que quer resultado imediato, mas
falta filtrar as informações. "Eles têm aces

so a tudo com facilidade, porém, muitas
vezes, não se aprofundam em nada e não
sabem como usar as informações", explica.
Além disso, não criam perspectiva de futuro
a longo prazo e têm dificuldade paramanter o
foco em uma atividade do começo ao fim. "Para
eles, o ontem já é passado e os planos são feitos

para um ano no máximo", diz.
É válido lembrar que nem todos os jovens

nascidos nos anos 80 apresentam todas as ca

racterísticas da geração "Y". Alguns são mais re

presentativos, outros menos. Cristiano Mahfud
Watzko, 25 anos, é um deles, mas está na con-

Os representantes da
geração'Y'querem
rapidez, velocidade e

resultados imediatos
ao lidar com seus

objetivos de carreira.

)assara Dutra, gerente de
desenvolvimento humano

e organizacional

tramão em alguns aspectos. O

jaraguaense teve uma infância e

adolescência típica de um "Y". É pre
ocupado com o meio-ambiente, de
fende valores éticos e morais, consome
informação em diversos meios e de

sempenha várias atividades.
Cristiano prestou 23 vestibulares

para Medicina. Segundo ele, "queria
provar que era capaz". Após alguns
semestres, desistiu do curso por mo
tivos pessoais e decidiu retomar a

faculdade de Direito. Desde então, o
estudante trabalha em um escritório
de advocacia. Ele está lá há quatro
anos e não pretende mudar de em

prego. "Não sou de ficar (pulando' de
empresa", afirma.

Para a especialista IussaraDutra, os jo
vens que estão revendo suas carreiras de
vem ser apoiados e seus objetivos redi
recionados para retomar ao mercado
de trabalho. "É preciso integrar as
diversas gerações, não com foco

específico na geração Y', mas
com o objetivo de rever as

práticas para atrair e reter

os talentos de todas as

gerações", diz.

odesafio dasempresas
A vontade dos "Y" de ga

nhar dinheiro fazendo o que para
muitos é um hobby atrapalha as

empresas mais conservadoras no

momento de contratar um jovem para
atividades burocráticas e rotineiras.
Para o consultor Paulo André Charchut

Leszynski, as empresas se complicam por
não encontrarem mais pessoas que aceitem

funções repetitivas e com pouca possibilidade
de promoção. Segundo o especialista, as em

presas que relutam a se adaptar estão sofrendo.
O "despojamento" da geração "Y" é vis

to como uma afronta por algumas empre
sas, segundo Leszynski. (�s autoridades
não têm mais a verdade única", explica o

psicólogo. "Sem intenção nenhuma de fal
tar com respeito, os (Y' têm a liberdade de

questionar algumas decisões".

Mas de acordo com a gerente de desenvolvi
mento humano e organizacional, Iussara Dutra, o
mercado não muda para atender a uma geração
específica, porém, precisa evoluir como um todo

para dar conta do que surge de (Inovo". IIOS repre
sentantes da geração Y' querem rapidez, velo
cidade e resultados imediatos ao lidar com seus

objetivos de carreira" explica a especialista. "Eles
não estabelecem segregação entre a vida pessoal
e profissional, sendo provável que no dia a dia de
trabalho, ambos os aspectos se entrelacem com

naturalidade. Desejam que seu trabalho tenha
sentido para que possam se vincular a umamissão
com desafios crescentes", analisa.

Na opinião de Iussara, com a crescente fal-
,

ta de mão de obra, as empresas precisam se

preparar para receber os representantes das

gerações que estão iniciando a vida profissio
nal e trazendo novos paradigmas.
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Hoje tem Bazar da redeAngeloni
,

E a primeira edição em Jaraguá do Sul.

Evento beneficiará Hospital Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Comprar produtos de boa qua
lidade a preços acessíveis é

uma opção sempre bem-vinda,
especialmente quando se pode
reverter o dinheiro gasto em be
nefício de uma instituição voltada
ao atendimento de idosos. Essa é
a proposta do Bazar Beneficente

Angeloni, que acontece 'neste sá

bado, das 9 às 15h, "OU até termi
narem os estoques", no estaciona
mento do Super Center Angeloni,
na rua Bernardo Grubba. Toda a

verba será revertida ao tratamento
de idosos do Hospital e Materni
dade Jaraguá, por meio do traba
lho dos voluntários da saúde da

instituição, que estão envolvidos
com a organização do bazar desde
agosto. O evento integra a progra
mação da Semana do Idoso.

É a sétima edição do bazar

promovida pela- rede de super
mercados Angeloni. Segundo a

analista de marketing das unida-
�'

.

i '"

des de Joinville e Iaraguá do Sul,
Karoline Schmitz, a proposta é

que a cada edição seja contem

plada uma cidade diferente.
Durante o evento, uma equipe

de trabalho formada por 20 volun
tárias estará engajada na ação.

Serão colocados à venda os

itens recolhidos em todas as lo

jas da rede, que apresentam pe
quenas avarias, leves arranhões,
jogos incompletos ou que tive
ram as embalagens danificadas.

Al�m dos produtos, o Angeloni
disponibilizará o espaço e toda
a estrutura necessária para a re

alização do bazar. Por ter doa

ção imediata, após o término do
evento, as compras só poderão
ser feitas em dinheiro. Não serão
aceitas trocas, ou devoluções.

Dentre os produtos disponi
bilizados estão artigos de' cama,
mesa e banho, praia, decoração,
brinquedos, plástico, panelas e itens
variados, com preços que vão de
R$ 0,50 até R$ 150. A maioria dos

produtos não passa de R$ 20.

s
DIVULGAÇÃO

PRC; TO

Canções
Dramatizadas

lfJ�IVI1L'f'lDES

Saúde Mental
Os serviços da SaúdeMental de
Iaraguá do Sul, da Secretaria da
Saúde, organizam nos próximos
dias exposições artísticas e debates
em função do DiaMundial da
SaúdeMental, comemorado dia
10 de outubro. As atividades têm

por objetivo fazer a sociedade
refletir sobre a questão da saúde
mental. Para isso, profissionais dos

IN'SC1{IÇ�(�)}::S
Seletivo IF-SC

Centros deAtenção Psicossocial,
Caps II e Caps Álcool Drogas,
além doAmbulatório de saúde
mental infantojuvenil, organizarr:
hoje uma exposição com

. trabalhos artísticos de pessoas
com transtornos mentais. A

exposição vai acontecer no
Super CenterAngeloni, no
Centro, das 8h às 17h�

O projeto Canções
Dramatizadas, desenvolvido
pelas educadoras Mariléia
Voelz, Andréia Correia
Macedo e Rejane Refatti
Kersting, no Centro de

Educação Infantil Iader
Marcolla, instigou a

comunicação, a interação
e a expressão corporal das
crianças do berçário 2B.

Assim, toda a comunidade
escolar criou junto às crianças,
cenários, fantasias e histórias
dramatizando canções
do dia a dia delas. Uma

apresentação cultural para
todas as turmas aconteceu no
dia 19 deste mês.

Começou essa semana as

inscrições para o processo
seletivo de ingresso em cursos

técnicos e de graduação do IF
SC (Instituto Federal de Santa
Catarina). Serão oferecidas
3.127 vagas em 18 campi, para
início no primeiro semest�e de

2012. As inscrições devem ser

feitas até 16 de novembro pela
internet no site www.ingresso.
ifsc.edu.br. A prova de vestibular

para OS cursos de graduação
será em 4 de dezembro. Já a

prova para cursos técnicos será
no dia 18 de dezembro.

MOSTRA

Canto Coral
o Coral da Católica de Santa Catarina

promove amanhã a 3a Mostra de Canto
Coral. O evento será realizado no Grande
Teatro do Centro Cultural da Scar
(Sociedade Cultura Artística), a partir
das 19h30. A entrada é gratuita. O evento

reunirá mais de 160 cantores, componentes
. de corais universitários e de empresas.
Informações pelo telefone (47) 3275-8253.

DOMINGO
\ Caminhos do Vale

Promovido pela Prefeitura e pelaVivendo Agência
deViagem e Turismo, o Programa Caminhos do
Vale prossegue amanhã com uma caminhada pelas
localidades de Ribeirão Grande da Luz e Garibaldi. As

vagas para esta atividade estão preenchidas, mas quem
quiser já pode se inscrever para a próxima caminhada,
que acontecerá no dia 6 de novembro, no Rio Manso. Os
interessados devem ligar para 3275-2734 ou enviar email
para contato@vivendoturismo.com.br.
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Almeida no pp
o presidente doDiretório Central dos Estudantes, LIÚS
FernandoAlmeida, fezmistério à coluna,mas ontem foi
confirmada a filiação dele no PP.Almeida acredita que estar
ao lado de Díeter Ianssen nas eleições de 2012 representa a
confirmação pela busca de um novo projeto para Jaraguá.
Dieter espera ainda na próxima semana poder anunciar o
reforço do partido com a filiação da vereadoraNatália Petry,
campeã de votos em 2008.

Fica no ninho
A suplente de senadora, Niura
Demarchi, que desde o início
do ano anunciava sua decisão
de sair do PSDB, mudou de
ideia de uma hora para outra e

decidiu ficar no ninho. O medo
de perder a suplência no caso

de afastamento temporário
de Casildo Maldaner, com
problema de saúde, com
certeza pesou na decisão.

Rabitac;ão
ASecretariaMunicipal da
Habitação promove a terceira
audiência pública do Plano
Local de Habitação de
Interesse Social no próximo
dia 18, às 19h, no auditório
do Centro Universitário
Católica de Santa Catarina.
Desde o início da elaboração
do plano. em 2009, já foram
promovidas 14 reuniões
com a comunidade além de
duas audiências públicas.
O objetivo é indicar as
necessidades habitacionais do

município e o que deve ser feito

para resolver estes problemas,
especialmente os relacionados à

habitação popular. A prioridade
é das famílias com renda
mensal de até três salários
mínimos que não tenham casa

própria ou vivam em condições
consideradas precárias.

Regional
Em coletiva à imprensa, o
secretário regional, Lia Tironi,
voltou a reforçar que as ações
do Estado em andamento na
área de educação somam R$
12 milhões. Um dos destaques
é a construção da nova
escola General Rondon, em
Massaranduba, que está em
fase de licitação. A estimativa
é de que a construção, orçada
em R$ 4,8 milhões, seja
concluída em 2013.

Excelente

exemplo
"Se o político faz algo errado,
jogam pedra. Se faz o que é

certo, querem julgar a intenção.
Eu pelo menos estou fazendo
aminha parte. Tudo que eu

proponho eu dou exemplo
antes no meu gabinete". Do
economista e deputado federal
José Antônio Reguffe (PDT-
DF), que abriu mão dos 14°
e 15° salários, rejeitou a cota

de passagens aéreas, fixou em
nove o número de assessores de

gabinete, quando poderiam ser

25, e descartou receber qualquer
verba indenizatória até o fim do
mandato. A economia gerada
por ele aos cofres públicos pode
alcançar R$ 2,3 milhões em
quatro anos.
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Silvia Rita redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sociedade de Tir.o - uma
prática secular em Jaraguá

Em 1940 foi publicada uma

lista com as sociedades exis
tentes no município incluin
do Corupá, que naquele ano

era ainda Distrito de Jaraguá.
Muitas destas sociedades não
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Frigumz - um pequeno comércio que
Jaz surgir uma grande empresa

No final de dezembro de 1945,
Waldemar Gumz abre uma casa

de comércio e inicia a criação e

abate de suínos. No ano seguin
te solicita licença para mercador
ambulante de salsichas e lati
cínios. Alguns anos depois, em
1967 passa.a industrializar salsi
chas, presuntos, apresuntados,
fiambres e mortadelas. No ano

de 1975 altera sua denominação

para Agropecuária, Comércio e

Frigorífico Gumz S.A. Nesta épo
ca instala uma granja de suínos.
A expansão da empresa vai acon
tecendo aos poucos, sendo que
com a junção de outras empresas
da família surge em Iode outu

bro de 1982 a nova denominação
Frigumz Agropecuária Ltda. Em
1994 a empresa foi vendida para
o Grupo Minuano.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Troupe Juca Pato - apresentações
te trais n Distrito

Este era o título de um artigo
que convidava para uma peça de
teatro a ser encenada no Salão
Buhr. E assim comentava (a escri
ta é da época):

"Na peçasinha 'Lulú que não

gosta de mulheres', o creado Fran

cisco, desempenhado pelo Sr. Ma
rio Gibon, agradou bastante, sendo
repetidas vezes applaudido. O Sr.
Alexandre Rocha foi um Lulú amais
não poder, convencido, maneiroso,

pretencioso mesmo, quando já ha
via dobrando o cabo da boa espe
rança A sra. Dalila Rocha no duplo
papel de esposa e amante, conduziu
se com bastante fumesa, agradan
do sobre modo pela graciosidade
mignon do seu typo três agriable.

- Hoje temos novamente a troupe
,

Iuca Pato no Salão Lorenzen e ama

nhãno Salão Buhr, provavelmente a
despedida" Jornal Correio do Povo
deZl de julho de 1928.

Inúmeros

profiSsionais
autônomos
chegavam em

'araguá e realizavam
atendbnentos nos
hotéis. Assim tivemos

médicos. comerciantes,
.

empresários, entre
,

outros. Jomal.Correio
do Povo abril de 1928

Novos

profissionais
e empresas no

Distrito
Em 1928 diversas pessoas ini

ciaram algum empreendimento
em Iaragua, como por exemplo:
Willy Bendixen - Fábrica de Ta

mancos, José Koch - Funilaria, Ro
dolfo Maser - sapataria, Reinaldo
Rau - Engenho de arroz. Temos
também aqueles que anunciam
no jornal seu negócio:

Em 21 de julho de 1928 Alví
no Kannig comunicava que havia
vendido sua alfaiataria a Rodolfo

.

Braatz. Este por sua vez, oferecia
seus serviços garantindo um ser

viço esmerado e preços módicos .

Colonização da Barra do Rio Cerro
Com o título "Breve relazione

della Comunitá Scolástica Católica
Barra do Rio do Cerro" (Breve rela

ção da Comunidade Escolar Católi
ca da Barra do Rio do Cerro) o texto,
em italiano, de 30 de maio de 1908
assinado pelaDiretoria daComuni
dadeEscolar, fazumpequeno histó
rico da colonização da região.

Diz que em 1891 a região da

Barra do Rio Cerro era quase que
totalmente desabitada. Os primei
ros habitantes foram sete ou oito

brasileiros, intrusos. NoAlto Jaraguá
e Garibaldi chegaram os imigrantes
húngaros. Alguns descendentes de

tiroleses, que habitavam Pomerode,
.

chegaram nesta região. Cita: Ânge
lo Piazera, Vitória Piazera, Eugênio
Pradi, Giovanni Satler, Narciso Sa-

tler, Feliciano Bortolini, Salomone
Mengarda e Giuseppe Campregher.
Estes foram os primeiros, seguidos
de muitos outros, tanto que três
anos depois já eram cerca de trinta
colonos de origem italiana (tirole
ses, vênetos e lombardos). Continua
o relato até a criação da Comunida
de Escolar, necessidade premente
diante da idade escolar dos filhos.
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Evento daApevi
discute impostos
Semana da Micro e Pequena Empresa
começa nesta segunda-feira, e inclui
palestra sobre oportunidades na China
JARAGUÁ DO SUL (47) 3275-7028, com Andréia.

Segundo o presidente dá
Apevi, Alessandro Truppel Ma
chado' muitos empresários não
sabem que as micro e pequenas
empresas têm direito a redução
nos impostos. "Mas esse direi
to raramente é garantido pelo
governo, e por isso estamos le
vantando a discussão", explica.
Segundo Machado, a expectati
va é que cerca de 150 a 200 em

presários participem.
O evento também vai abor

dar noções de marketing e ad

ministração, e as oportunida
des para o micro e pequeno
empresário no mercado chinês.

PEDROLEAL

Para fortalecer as micro e pe
quenas empresas da região

e discutir seus direitos tribu
tários, a Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) promove entre

a próxima segunda feira, dia 3, e
quinta feira, dia 6, a Semana da
Micro e Pequena Empresa, no
Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul, na rua Jorge Czerniewi
cz, 100, bairro Czerniewicz. O
evento é gratuito e as inscrições
para as palestras podem ser fei
tas no local, ou pelo telefone

r

Dia3/l0, segunda-feira- às l8h.
• Painel: O Princípio do Tratamento Favorecido - O
direito das empresas de pequeno porte a uma carga
tributáriamenor.

• Debatedores: Márcio Manoel da Silveira, presidente
da Fampesc; Alessandro Truppel Machado, presidente
daApevi; Diogo Otero, presidente daAjorpeme;
Eduardo Guerini, especialista em Políticas Públicas
Setoriais e Políticas Econômicas Setoriais; Jackson da
Costa Bastos, vice-presidente para assuntos Jurídico
Legislativos da Acijs.

Dia4/10, terça-feira-às 19h30min.
• Palestra: Marketing na Pequena Empresa
• Palestrante: Marcelo Bergamo, consultor e Executivo,
nas áreas deVendas, Marketing e Treinamento

Dia 5110, quarta-feira -19h30min .

•'Palestrá: Planejando o Crescimento em Ambientes
Hiper-Competitivos

-

• Palestrante: Edson D. Halter, empresário, sócio
gerente da empresa Halter Indústria e Comércio de

Equipamentos

Dia 6/10, quinta-feira-19h30min.
• Palestra: Oportunidades para as Micro e Pequenas
Empresas na China

• Palestrante: Rogério Coelho, empresário, sócio
gerente da empresa Orbhes Espumas e Colchões Ltda
de Jaraguá do Sul; e Gabriel Soubhia, coordenador da

. área comeréíal daMarfim Gestões.

"Na sexta feira vamos ter o Ro

gério Coelho, da Orbhes Espu
mas e Colchões, falando sobre
a experiência dele na China,
que é muito vista como uma

ameaça, mas que também pode .

1·

ser uma graride oportunidade",
afirma. Outro tema abordado
será como planejar o cresci
mento dentro de um mercado

de alta competitividade.
A Apevi tem cerca de 1200

associados, e a categoria com

põe 97% das empresas do Vale
do Itapocu. Segundo o presi
dente da entidade, o setor é res
ponsável por 60% dos empregos
formais da região. "De maneira

geral, o mercado do Vale do Ita

pocu é muito favorável para o

micro e pequeno empresário,
com boas oportunidades para o

crescimento", afirma.
Impostos, oportunidades e desafios
são os telllél$ de evento da llpevi

ComUJÜdade do Ribeirão Cavalo pede rotatória, asfaltamento e galerias

Moradores do Ribeirão Cavalo fecham BR-280
Irritados com as dificuldades

no acesso à rua Paulo Voltolini,
com as enchentes freqüentes e

a falta de asfaltamento, os mora
dores do bairro Ribeirão Cavalo

organizaram uma manifestação
para esta manhã. Entre as 9h30 e

as 10 horas, irão bloquear a rodo
via BR-280, no acesso aos bairros
Nereu Ramos e Ribeirão Cavalo,
para exigir a substituição de ga
lerias e a construção de uma ro

tatória no acesso ao bairro.

Segundo o vice-presidente

da associação dos moradores
do Ribeirão Cavalo, Paulo Sér

gio Oliveira, em fevereiro foi so
licitado ao Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes) a substituição das

galerias sob a BR-280, devido
aos fortes alagamentos no mês
de janeiro. Mas, devido à para
lisação das licitações do órgão,
nada foi feito desde então. "A
Prefeitura demonstrou interes
se em assumir a obra, mas o

Dnit não libera a interdição do

trecho", reclama.
Oliveira também critica a fal

ta de infraestrutura no bairro.
"Precisamos de. asfaltamento,
quando chove não dá para ca

minhar de tanta lama, e quando
faz sol, é muita poeira, a ponto
de ser difícil sair de casa", expli
ca, adicionando que o posto de
saúde local, as creches e as esco

las estão operando nos limites. A

associação espera que cerca de
200 pessoas compareçam à ma-

nifestação.
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Iniciando uma nova etapa ,navida,1
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A partir deste

l
J
I
j

" �',,-

mes, programa
do governo·
federal pretende
alfabetizar 3,9 mil
jovens e adultos

Ir-

REGIÃO

LORENA TRINDADE

I,

1\ os 63 anos, o ex-agricultor
.l\.A.lcides Martins Santos re

solveu aprender a ler e escrever

e está há duas semanas no Ceja
(Centro de Educação de Jovens
e Adultos). "Fiquei doente e mi
nha família me tirou tudo que
eu tinha nesse tempo, imóveis
de aluguel, inclusive. Eu resolvi
voltar a estudar para ficar mais

esperto", diz. Há mais pessoas na

situação de seuAlcides. De acordo
com o último Censo, os cinco mu
nicípios do Vale do Itapocu têm,
somados, 3.975 analfabetos acima
de 15 anos nas zonas urbana e

rural. São 2.150 em Iaraguá, 326
em Corupá, 803 em Guaramirim,
375 em Massaranduba e 321 em

Schroeder. Uma parceira entre os

governos federal, por meio do pro
grama Brasil Alfabetizado, e esta

dual, por meio do Santa Catarina

Alfabetizada, pretende reduzir
este número. O objetivo do pro
grama é formar turmas tanto na

área urbana quanto na rural. De

acordo com a Gerência de Edu

cação da SDR (Secretaria de De-

,

I

EDUARDO MONTECINO

senvolvimento Regional), as au

las devem iniciar ainda este mês.

Atualmente, fora do progra
ma, a formação ocorre no Ceja
com turmas de nivelamento (que
aprendem os primeiros passos
para leitura e escrita) e são, pos
teriormente, encaminhadas para
turmas de 1 ° ao 4° ano. De acordo
com o desempenho do aluno, ex-f\. . .

plica Deni Rateke, diretora geral
do Ceja, ele pode ingressar nas
turmas de ensino fundamental,
5° a 9° ano e, consequentemen
te, ir para o ensino médio. Hoje,

os alunos fazem 30% do curso no

Ceja e 70% em casa. Com o Santa
Catarina Alfabetizada, algumas
mudanças ocorrerão. A mais im

portante delas é que os alunos
não precisarão sair de sua locali
dade para estudar, já que ocupa
rão escolas ou associações locais.
Mas, para isso deverão formar
turmas de sete estudantes, na

zona rural, e 14 na zona urbana.

Segundo a SDR, há a possibili
dade de abrir turmas nos períodos
matutino, vespertino e noturno. O
curso será realizado com dez ho-

ras/ aula por semana e serão 100%

presenciais. "As inscrições já estão
abertas. Quem se interessar, basta
procurar a escolamais próxima de
onde mora, seja, ela municipal ou
estadual, que a instituição comu

nicará ao Ceja ou procurar o Ceja
diretamente", 'afirma Deni. A ge
rente de Educação da SDR, Lorita
Karsten, diz que o limite de alunos

por turma visa dar mais atenção e

ensino de maior qualidade a cada
um. "Ensinar a ler e escrever é dar
melhor condições de vida a essas

pessoas", declara.
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oCORREIO00 POVO
FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2011

DAS MUSIKANTEN DUO
Além de conferir o concerto de lançamento do Femusc,
neste domingo, o público do Centro Cultural da Scar ainda

pode voltar ao teatro, na segunda-feira, para assistir ao
Das Musikanten. Formado pelos pianistas TalitaMartins e

Felipe Krelling, em 2008, o duo é especialista em encantar

a plateia com a execução de um repertório de obras para
piano a quatro mãos. A dupla também se apresenta com
dois instrumentos simultâneos sobre o palco.
No concerto do dia três, Talita e Krelling tocam composições
de FranciscoMignone, Osvaldo Lacerda, Edson Zampronha,
HeitorVilla - Lobos, ErnstMahle, Ronaldo Miranda e do
catarinense Edino Krieger. Elas integram o programa
'Brasilianos', que já viajou pela Europa na bagagem dos
músicos. Em 2010, o DasMusikanten Duo fez uma turnê pela
Alemanha, Holanda, RepúblicaTcheca e França.
A apresentação, na Scar, tem acesso gratuito e é destinada
aos espectadores em geral e também a estudantes. Por

isso, são três sessões, sendo a primeira às 9h30. Depois, .

os pianistas retornam ao palco às 14h30 e às 19h30.

Informações: (47) 3275-2477.

ncerto lem ra
ueoFemusc

e che an o

MÚSICA

Neste domingo.festiual reúne várias bandas sinfônicas
�

no palco do teatro do CentroCultural da Scar
JABAGuÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

altam pouco mais de
três meses para o iní
cio do Femusc. Mas,
isso não significa que
a música promovida
pelo festival só se fará

presente ao longo das duas se

manas de evento. Já neste do

mingo, ela emana pelo Centro
Cultural da Scar durante um

concerto cheio de metais, per
cussão e madeiras.

É que a apresentação de lan

çamento da maratona musical
reúne diversas bandas sinfônicas
de Santa Catarina. Sobre o palco,
estará a representante do muni

cípio de Timbó, da Universidade

Regional de Blumenau, parte
dos integrantes da Jazz Band
Elite Band, de Corupá, da Die

Originale Rega Blãser, de Pome
rode, e instrumentistas do 23°

Batalhão de Infantaria, também
de Blumenau.

O concerto, além de dar as

boas-vindas ao público e ao

Femusc, é umamaneira de esti
mular esse tipo de formação no

Estado. Por isso, o espetáculo
tem um repertório que valoriza

alguns dos principais composi
tores especializados em bandas.
Os músicos tocam obras de Ian
van der Roost, Kees Vlak, Bra
guinha e de Jacques Offenbach.
O destaque da noite fica por
conta de "Duels and Dances",
do americano James Stephen-

• Gastronomia germânica
• Vila gastronômica
• Competições de tiro
• Competições entre Sociedades
• Atrações culturais
• Bandas típicas

sono Ele dedicou a composição
. ao oboísta e diretor artístico do

festival, Alex Klein.
Aos interessados em assistir a

esse espetáculo, vale lembrar que
a apresentação é aberta ao públi
co em geral e tem acesso gratui
to. Os ingressos são distribuídos,
com antecedência, na secreta

ria da Scar. O concerto inicia às
19h30.

SERVIÇO
IIM:Wh �liIJJk�� concerto de
lançamento do Femusc 2012
QUl4NDO: domingo, dia 2
OWE� Centro Cultural ela Scar

1�;;WI1,1J.�: JHIíJOWSU/�SS� às 19h30

f;,'ll/JIfl;w.�lr'1Kn�l) 1�::I,JW'Y"l:; graIuiIo
(inglessos disponíveisnaScar)
INFORJi!'IIAÇÕF"s: (47) 3275-2471

• Café Colonial
• Banda alemã
• Desfile das sociedades
• Feira de Artesanato
• Parque de Diversões e muita .

alegria esperam. por você.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
,
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HORIZONTAIS
1. O cineasta britânico Parker, de "Asas da Liberda

de" / Título de alta dignidade, entre os turcos, hoje
abolido

2. Um sólido geométrico com vértice / Para fora
3. Importante cidade paranaense da região Norte Cen

trai do estado
4. Digno
5. Áspera como o vinagre / Organização Não-Gover-

namental
6. Qualquer dependência mais ou menos ampla de um
,

prédio / Os extremos da ... intoxicação
7. Muito desejoso
8. Sigla do estado de Codó'e São Luís / Pref.: dentro
9. As iniciais do político Magalhães (1927-2007) /

Prova, exame
10. Cidade litorãnea capixaba, famosa por suas areias

monazíticas
.

11.Fã
12. O ator irlandês Neeson, de liA Lista de Schindler" /

10

A zona rural, o campo n
13. Interjeição que designa raiva, desprezo / Da boca,

relativo à boca.

VERTICAIS
1. Adoecer / A melhor amiga da Mônica, personagens

de Maurício de Sousa
2. A atriz norte-americana Jennifer, de "A Sogra" e

"Dança Comigo?" I Mover para um e outro lado
3. (Med.) Retenção da urina na bexiga I Sugar (o re

cém-nascido) o leite materno
4. Ato que traduz falta de inteligência ou ignorância
/ Identidade de som de duas palavras, da vogal
acentuada adiante

5. Embalar
6. Placa a não ir adiante, não alcançar I Objeto inter

posto, que impede de ver ou que protege
7. Dotado de membros como os dos pássaros I Aque

le que tosquia, corta o velo de animais lanígeros
8. Elemento químico do grupo dos gases raros, usado

para lâmpadas especiais / Zombaria, pândega
9. De sabor como o do quinino I Prolongamento do

telhado além do limite de paredes.
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A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELlG ENTES

REVI ÁO DO TEMPO

Ensolarado

Frente Iria
f).

muda o tempo
Neste sábado, o tempomuda
por causa da chegada de uma
frente fria ao Estado.Ao longo
do dia, ocorrem pancadas de

II
chuva com trovoadas em todas
as regiões. Do Oeste ao Planalt
Sul, há risco de temporal,
ventania e granizo.�

� JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE DOMINGO SEGUNDA ·TERÇA

't MíN: 17°e MíN: 19°e MíN: 12°C MíN: s-e
II MÁX: 29°e MÁX: 25°e MÁX: 17°e MÁX: 16°e

:}
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Os termômetros registram
temperaturasmais elevadas durante
amanhã deste sábado. A partir da
tarde, elas diminuem. Os ventos
sopram de nordeste a sudeste
em intensidade que vai de fraca a
moderada com rajadas. No domingo,
as temperaturas já são mais amenas
do que as registradas hoje.

A frente fria que causa chuva,
hoje, se afasta de Santa Catarina
no domingo. Mesmo assim, ainda
ocorrem chuvas namadrugada e

início da manhã no Litoral eVale
do Itajaí. Nas demais regiões, o
sol já brilha no decorrer do dia.
Os ventos são fracos e sopram de
sudoeste a sudeste.

. ".._.
Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

SE VOCÊ VAi f'ilUlit'H
MARAVILHA

O fim de semana começa
com chuvoso em

Maravilha. No domingo,
ocorrem aberturas de sol
e pancadas de chuva. As
temperaturas ficam entre

os 18"C e os 26°C.

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

NOVA 27/9
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www.imoveiscapital.net

iebe &
Haisi

473370.2900
� 3055-0024

COOUETEL LU Soares e
návio Narloch no coquetel
daUpperMan

I - 1

Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

Casamento
�

C]neste sábado, com elegante cerimônia,
Dàs 18h30, na Igreja São João Batista, em
Santa Luzia, que acontece o casamento do

jovem casalDiego Rausisse, filho do empre
sário José Luiz Rausisse e Eliane Stinghen
Rausisse, e a bonitaAmandaMarchiRausisse,
filha deSérgioPaulo Krause eMiriamMarchi.

Após o enlace, os noivos recepcionarão, em
grande estilo, os convidados e parentes, no
aristocrático ClubeAtlético Baependi.

Niver do Amauri
o industrialAmauri Iacobí é dessas

figuras de quem sou fã de carteirinha.
Humilde, atencioso, trabalhador, bom
esposo e um amigo para todas as horas.
Por isso não poderia deixar de registrar
que, neste sábado, primeiro de outubro,
ele está recebendo osmil vivas pela idade
nova. A data será comemorada do jeitinho
que ele gosta: com um delicioso café, na
Confeitaria São José, em Joinville, rodeado
dos melhores amigos. Parabéns...o meu
desejo que você seja eternamente feliz.'\

.Laboríi;Jh.J�'iQ .

ls e o z ;

Barulhão
Dias atrás, um cidadão -

não se sabe se é ou não de
bem! - sacou o revólver
e efetuou para o alto

alguns disparos de arma
de fogo. Estava diante de
um órgão público. Muita
gente se assustou. E ainda
não se sabe quem é que
meteu bala. Só mesmo
tomando um copo bem

gelado do delicioso

chope Kõnigs Bier.

u u ro rosa

AUpperMan, uma das
lojasmais movimentadas
do ShoppingBreithaupt,
também aderiu ao
movimento Outubro Rosa,
que é lembrado em todo
omundo com ações de
prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de
mama. Uma porcentagem .

.

do faturamento da loja será
destinada a estamaravilhosa
obra. Bola branca.

NIVER Amauri Jacobi é o
grande aniversariante de hoje

moagoncalves@netuno.com.br

Premiação
o empresário Sandro Alberto Moretti, franqueado O Boticário
em Iaraguá do Sul, conquistou a premiação IAF (Instrumento
de Análise de Franquia). O IAF é uma ferramenta do O Boticário

que avalia, anualmente, as franquias nos seguintes critérios:
liderança, estratégias e planos, clientes, processo e padronização,
sociedade, informações, pessoas e resultados. Moretti está no

ranking dos melhores grupos de franquias.

E BREVE• Dia 15 de outubro, o
amigo Célinho Lange,
movimenta concorrido
risota, naAssociação
EsportivaJoão Pessoa.

COM OVASmE
PARA MELHOR ATE DÊ-LO

Academia SQIo rdness
Av'.. Mal.. Castelo BraR.co � 4893 safa 2

Tr: (41) 3314 - 05&1 t Schrueder

styfofitness@gmaiJ..oom

r
,i!

SandraDi Paula e

Emerson Richard um novo

casalzinho da urbe sorriso.

• Respeite e valorize o

idoso.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Baile público
AAssociação Desportiva
e RecreativaAmizade, de
Jaraguá do Sul, promove, neste
sábado, dia I, Baile Público.
Duas bandas animarão o

baile: BandaXV Shaw e Banda
Cavalinho. Início às 23h.

Ingressos antecipados a R$ 15.
Boa pedida!

Manos em festa Chor-nho novo
Para alegria da vovó
de primeira viagem
Mariazinha Gonçalves,
nasceu, no último dia 28 de

setembro, o garotão Caio.
Fruto da união do meu

querido sobrinho Fernando
Neves, o DJ Fernando'S eAdri
Forte.Welcome!

Neste inicio de mês de outubro,
três queridos irmãos serão os

aniversariantes mais festejados.I

No domingo, dia dois de
outubro, é a vez de Nicácio
Gonçalves. Na segunda-feira,
dia três, é a vez das gêmeas
Maria eMarli Gonçalves. Tim
tim para vocês.

Rock
Os amigos Ionathan Pauli e
Conrado Gonzaga foram nada
menos que curtir o Rock ln Rio
2011. Pense em uma inveja! Arezzo

Muitos são os elogios e o

mulherio de bom gosto chega
a suspirar com a produção e

os detalhes da nova coleção
da Arezzo. Os sapatos são um

arraso e o resultado é sempre
surpreendente e belo!

GARCIA,
CO_"G_

3371 ..11788 "'-_�UfDN���""

Jl·

MAURICIO HERMANN

MADALENA Vanessa Piza eMurilo

Siqueira no happv hom doMadalena

Aja antes
de falar e,

pi;itanto, fale
de acordo
com os

seus atos.

C.onfúcio

-

ense nisso

"Tenho medo de respostas
apressadas. Elas dizem
sem dizer. É sábio

experimentar o silêncio
do ainda não dito, antes de
revesti-lo de palavras".

Breve
ArianaRaboch, esposa do
empresário Nando Raboch,
proprietário do Kantan, em outubro,
inaugura, em Iaragua do Sul, a
Composée. Loja especializada
em presentes e decoração.
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SCHROEDER. ESCRITOR

CRÔNICA

CAMINHAR.
C RRERE
ESCREVER

Já pratiquei todo tipo de esportes, em diferentes fases
de minha vida: boxe, skate, jiu jitsu, surf. Sintomuita

falta da liberdade do skate e do surf, da sensação de
velocidade, de sentir o vento no rosto e poder deslizar
sobre a água ou sobre as calçadas. Mas também não há
um dia sequer que não penso em pegarmeu kimono e

voltar ao jiu jitsu, que além da disciplina e técnica, ensina
a conhecer as reais dimensões e limitações do corpo. Ou
então afinarminha coordenação motora no boxe.

Masminha vida foi tomada por inúmeras funções:
escritor, editor, agitador cultural, pai, marido. Eminha
agenda transformou-se na Faixa de Gaza: urn tumulto
só. Então passei a praticar urn esporte que se adéqua ao

meu estilo de vida. Comecei a caminhar, para quem
sabe daqui há alguns meses poder iniciar na corrida.
É o único esporte que posso fazer a qualquer hora!
Diariamente saio de meu apartamento, no final da
Avenida Marechal Deodoro, vou até a Rua Procópio
Gomes, e de lá, pela ciclovia, sigo até o final da rua
Bernardo Dornbusch, o que deve dar um pouco
mais de cinco quilômetros, somando ida e volta. É
pouco, mas para um iniciante, faz a diferença. Minha
ideia é que até o final do ano eu consiga intercalar
caminhadas e pequenas corridas, para poder correr
no ano que vem. As pernadas também me distraem da
tela do computador, onde passo grande parte.do dia, e
aos poucos vão memostrando urna outra Iaraguá,

. Empolgado com meu novo esporte, li "Do Que Eu
Falo Quando Eu Falo de Corrida" do escritor japonês
HarukiMurakami, considerado o maior escritor japonês
vivo, além de frequentador costumeiro da lista de

prováveis agraciados com o prêmio Nobel (e também
um corredor de longas distâncias que já completou 25
maratonas e urna ultramaratona). Neste seu pequeno

livro de memórias,
Murakami se
revela urn sujeito
"excessivamente
meticuloso, que não

As pernadas também consegue captar
me distraem da tela qualquer coisa que

seja sem deixar os

pensamentos por
escrito; de outra
forma, jamais
saberia o que correr

significa para mim".
Acompanhamos a

história do Murakarni corredor e como essa trajetória se

correlaciona com sua atividade de escritor.
ParaMurakami as principais qualidades de um

escritor são três: talento, concentração e perseverança.
Essas duas últimas podem ser adquiridas e aperfeiçoadas
com treinamento. Tal como correr: liA maior parte do

que sei sobre escrever, aprendi correndo todos os dias.
São lições práticas, físicas. Até onde posso me forçar?
Quanto descanso é apropriado? Quanta consciência do

.

mundo exterior devo ter e quanto devo me concentrar
em.meu próprio mundo interior? Sei que se eu não
tivesse fie tornado urn corredor de longa distância
quando me tornei romancista, minha obra teria Si�9
vastamente diferente".

É legal ver como a corrida influenciou seus

romances e sua vida. Curto e com uu. texto que flui
de maneira excelente, "Do que eu falo quando eu falo
de corrida" é uma ótima leitura, inclusive para quem
não se interessa por corrida. Apreciadores do autor vão
se deliciar ainda mais por conhecer o Murakami de
maneira tão próxima e humana.

Espero ter a determinação de Murakami, para curtir,
seja caminhando ou correndo, as ruas de laraguá.

do computador,
onde passo grande
parte do dia, e aos
poucos vão me

mostrando uma
outra 'araguá.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Pérola é uma cachorrinha de porte médio com cerca de
um ano de vida. Ela estava abandonada nas ruas de Jaraguá do Sul

e acabou sendo recolhida pelo programa de Controle de
Zoonoses da Prefeitura. Agora, depois de receber tratamento

veterinário completo, está disponível para adoção. Informações:
Clínica Schweitzer, pelo telefone (47) 3275-3268.

• FINA ESTAMPA
\

Paulo sai da Fio Carioca nervoso e deixa Esther
arrasada. Vilma fica enlouquecida ao ver seu carro e

Letícia e Carolina se emocionam. Teodora fica tensa
com o início da luta e não percebe a proximidade de
Marcela. Clint estranha o comportamento de Wallace.
Danielle tenta convencer Pedro Jorge a morar com ela.
Juan olha para a varanda do apartamento de Letícia,
mas não a vê. Deusa se insinua para Antenor. Paulo
se desculpa com Esther e promete conversar com ela

depois da festa de René e Tereza Cristina. Antenor dri
bla a segurança para entrar na festa e Crodoaldo entra
em pânico ao saber. Vanessa se insinua para René.
Griselda esvazia os bolsos e deixa de lado o compro
vante do seu jogo de loteria. Teodora não gosta de ver
Marcela sentada a seu lado na primeira fila. Crodoaldo
encontra Antenor. íris chega à festa com suas malas e

Tereza Cristina entra em choque.

dinheiro do pai. Celeste encontra Salomé cuidando de -
.

Maria e se surpreende. Júlia sugere que ícaro ofereça
dinheiro a Amanda para ficar com Rafael. Diogo pede
permissão a Guilherme para falar com Dulce e 'a pede
novamente em casamento.

• A VIDA DA GENTE
Iná conta para Manuela sobre o sonho que teve

com Ana e um bebê. Eva leva a filha para o hospi
tal. Verônica fotografa o nascimento de Júlia e Ana
não olha para a filha. Eva avisa a Manuela que a

sobrinha dela nasceu. Ana pede para ficar sozinha.
A tenista vê Júlia e desiste de entregar a filha para
Verônica, que se desespera. Rodrigo encontra Ma
nuela e pergunta por Ana. Manuela avisa a Vitória
que Ana teve a bebê. Marcos conversa com Dora
sobre as crises com a esposa. Verônica e o marido
contam a Eva que Ana não quer entregar Júlia para
eles. Ela tenta convencer a filha a cumprir o acordo,
mas não consegue. Alice fala com Manuela que não
quer mais conhecer Vitória. Eva vai ao consulado bra
sileiro registrar a neta como sua filha.

• MORDE & ASSOPRA
Wilson suspeita que Augusta seja cúmplice de ÉI

cio. Minerva descobre que Isaías vai fazer um discurso
na praça e trama para sabotar o evento. ícaro pede
a guarda de Rafael a Amanda. Dulce desabafa com

Júlia e diz temer que Guilherme se deslumbre com o

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição.
-. III/mo ,',
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ANIVERSARIANTES
3/10 Mário Elbert Leoni N. de B. Karsten
Ademar Ruysom Osmarina Fernandes Livins Enke
Ademir Reitz Osvaldo Demarchi Lucas Besen

.

Ana P. Marangoni Patricia Withoft Luciano J. Bonkowski
Andressa M. Heller Pedro P. Ferreira Mariele Ap. Rocha
Bruna Fortes Pedro P. Alflen Marlete Gumz
Bruno da C. Pereira Rogério S. Veloso Nicacio Gonçalves
Camila Luciani Rogerio Veloso Pauleno Pedri
Christian R. Franzner Roseli Bonglowski Paulo F. de Souza
Dilma P. Schroeder Sergio H. Raduenz Paulo F. De Souza
Eliana M. Bossani Thiago Pires Rarin C. de Paula
Estelita F. de Miranda Vautrald Drews Rosângel Sebastiana
Florinda Emmendoerfer Wandressa Ricken . Roseli F. de Liz
Gabriel H. Moeller Willian W. Schneider Sandra R. Rosa
Germano Mayer Sueli S. Baumgartel
Heloisa Porath 2/10 Tamiris'C. Brandt
João V. Chruschelski Adriana Schwirkus Tatiane Gambeta
Lauro J. Volz Adriano Murara Ursula E. L. Floriano
Luciane G. Gerent Angelo da Silva Valentini A. Rern
Maiara E. de Miranda Guilmar Steffens Walli K. Kopsch
Maria C. Souza Hilberto Strutz Zilda Cardoso
Maria Forlim Jussara C. Ferreira '� L �

� ;(.1>J _

A produtora de televisão Becky
Fuller está com a carreira e

a vida amorosa indo de mal
a pior. Demitida de um jornal
local, ela aceita o convite
para trabalhar no Daybreak, um
programa matinal com péssimos
índices de audiência. Decidida a

mudar o histórico do Daybreak,
Becky tenta contratar um âncora
de TV de renome, Mike Pomeroy,
mas ele se recusa a noticiar
os temas que compõem um

programa de TV matinal e nem
quer saber de apresentar algo ao

lado de Colleen Peck. Além disso,
o conflito dos apresentadores
põe em risco o relacionamento
amoroso de Becky com um

colega de trabalho, Adam
Bennett.

Comemorando 35 anos de
carreira, Djavan lança "Ária Ao
Vivo", em CD, DVD e Blu Ray,
gravado nos dias 8 e 9 de abril,

,/
no Grande Teatro do Palácio

I

das Artes, em Belo Horizonte.
Em seu primeiro trabalho
exclusivamente como intérprete,
Djavan revela as canções que
compõem a memória afetiva
e que o influenciaram. No
repertório estão clássicos como

"Sabes mentir", "Disfarça e

chora" "Brigas nunca mais"
"Fly me to the moon" "Palco" e

"Oração ao tempo", além dos
sucessos Fato Consumado,
Flor de Lis, Linha do Equador,
Samurai, Sina, Pétala e Lilás.
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHGZ

QtJE'M FOI QUE ESQUECEU
ESSE COMPUTADO�

Llc;.ADO('!

AINDA BEM' HE, HE._
P�E'CI50 DA� UMA
CONSULTADA E'M
MEU BANCO...

www.aselvoltdo.com

TODO MUNDO TEM
PROBLEMAS SEXUAIS
Esta comédia, de 82 minutos de duração, trata do íntimo

comportamento sexual humano a partir de cartas anô
nimas recebidas pelo terapeuta Alberto Godin para sua

coluna "Vida íntima", publicada em jornal. Seis destas
cartas dão título às esquetes que compõem o espetácu
lo. O elenco tem os atores Pedro Cardoso, Cláudia Abreu,
Priscilla Bozembaum e Orã Figueiredo.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.Os Smurfs - Dub (15h)
• Premonição 5 - Leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
.Conan, o bárbaro - Leg (14h1 O, 16h30, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
·Assalto ao banco centfal- Nac (13h40 e 15h40)
.Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)
-Professora sem classe - Leg (17h40)

• Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21 h50 -

somente domingo)
• Cine Neumarkt 2
• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Todo mundo tem problemas sexuais -

Nac (14h30, 16h45, 18h40 e 21)
• Um conto chinês - Leg (14h45, 16h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 5
• Família vende tudo - Nac (13h45, 16h15, 18h50 e 21h15)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg
(15h10, 17h40 e 22h10)

·0 homem do futuro - Nac (13h1 O e 20h)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (11 h) - somente sábado e domingo
• Premonição 5 - Dub (13h30 e 17h50)
• Premonição 5 - leg (15h40, 20h05 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 2
·Sem saída - Leg (14h10, 16h25, 18h35, 21h e 23h25-
somente sábado)
• Cine Norte Shopping 3
• Amizade colorida - Leg (13h20, 15h50, 18h15, 20h40 e

23h10 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 4
• Família vende tudo - Nac (12h35, 14h40,
16h45, 1,8h50 e 21h15)
• Cine Norte Shopping 5
• O homem,do futuro - Nac (13h e 15h20)
• Um conto chinês -Leg (17h35, 19h45 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 6

.

• Missão madrinha de casamento -

Leg (16h10 e 21h30)
• Planeta dos macacos - Dub (11 h30, 13h45 e 19h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (12h20)
• Lanterna Verde - Dub (14h30 e 17h)
• Conan, o bárbaro - Leg (19h30 e 22h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
.Os Smurfs - Dub (13h20 e 15h30)
·Sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Dine Garten 2
.Missão madrinha de casamento - Leg (15h1 O, 17h40 e 22h10)
.0 homem do futuro - Nac (13h e 20h)
• Cine Garten 3
.Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 17h,
19h, 21 h)
• Cine Garten 4

.Conan, o bárbaro - Leg (18h45 e 21 h15)

.Manda-chuva - Dub (14h e 16h)
• Cine Garten 5
.Amizade colorida - Leg (14h15, 16h45, 19h15 e 21h30)
• Cine Garten 6
• A hora do espanto - Leg (21 h50)
-Premonção 5 - Dub (13h10)
-Premonlção 5 - Leg (17h20, 17h30, 19h40 e 21h50-

somente domingo)
• Cine Mueller 1

.Conan, o bárbaro - Leg (19h20 e 21h45)

.Os Smurfs - Dub (14h20 e 17h)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h20)

Fiuk dá lição de
moral em jovens
O ator e cantor Fiuk aproveitou a coletiva
de imprensa da novelaAquele Beijo
para dar uma grande lição demoral nas
adolescentes. "A liberdade é legal com
consciência. São assustadoras as histórias

que eu fico sabendo. Não estou dizendo

para ser um bando de I

Sandys', é se dar
valor", disse ele. Fiuk ainda disse os jovens
não sabem o que fazer até os 18 anos.

n

A atriz Fernanda Paes Leme, namorada
do lutador Ryan Gracie, disse que ficou
mais briguenta depois de começar o
romance. Ela afirmou que cobramuito do
namorado em relação às lutas e que sempre
o questiona omotivo de não ter dado
socos mais direcionados nos concorrentes.
Fernanda costuma perguntar por que ele
não deu "urna esquerda ou não acertou o

nariz do adversário".

Patrícia Maldonado
está grávida de novo
A jornalistaPatríciaMaldonado está grávida
do segundo filho.A apresentadora já émãe
de Nina, de um ano, do casamento com o

também apresentadorGuilhermeArruda. O
casal começou a namorar há quase quatro
anos, nos bastidores da Band, emissora em
que ambos trabalham. Ela tem se preparado
para ir ao ar com um novo programa, na

segunda quinzena de outubro.

Gretchen trabalha
em lanchonete
A cantora Gretchen confirmou que
está trabalhando, como garçonete em
uma lanchonete nos Estados Unidos.

Recentemente, fotos da rainha do
rebolado vazaram na internet. Ela
estava de boné e avental em um café em
Orlando. Em princípio, Gretchen teria ido
ao país para realizar uma série de shows.
A cantora acaba de terminarmais um
casamento, este com um chef de cozinha.

HORÓSCOPO

Fernancla diz que vai
casar com Thiaguinho
Apaixonada, a atriz Fernanda Souza já
fala em casamento com o pagodeiro
Thiaguinho. Em quatro meses assumidos de
namoro, ela diz ter certeza de que vai selar
a união com o amado. "Vamos casar. Isso é
um fato", disse. Por causa da personagem
Camila, da novelaAquele Beijo, ela precisou
abrirmão dos cafunés do namorado. Isso

porque, Fernanda colocoumegahair e tem
medo de o cabelo embolar.

A atriz GraziMassafera, namorada do
ator CauãReymond, tem pensado em
casar na igreja com direito a todos os
tradicionalismos. "Todamulher sonha em
entrar na igreja vestida de noiva. Algumas
não admitem", opina a atriz, que deseja,
sim, uma grande festa quando chegar a
sua vez.

Ii

Quero trazer aminha família para
a cerimônia e tudo o que tenho direito",
completou.

ÁRIES
A autoconfiança vai ajudá-lo a enfrentar qualquer desafio.
Tudo que envolva esporte, competição e lazer deslanchará.
Na vida a dois, o clima será de perfeita sintonia,

TOURO
Não há porque satisfazer mais aos outros do que a si mesmo,
por isso respeite suas limitações. Zelar pelos relacionamentos
afetivos será fundamental, se quiser mantê-Ios bem.

GÊMEOS
A lua indica que você estará mais sensível às necessidades
dos outros, razão pela qual ficará mais sociável e otimista.
Este é um bom dia para quem busca diversão.

•
CÂNCER
Não é hora de pensar pequeno, mas de investir em projetos
mais ambiciosos a partir de agora. A vida íntima e familiar está

bem-amparada! A dedicação não vai passar despercebida

II
LEÃO
A lua transita hoje pelo seu paraíso awaJ, fazendo a vida parecer
mais leve. Não tenha receio de fazer inovações em suas técnicas
de trabalho. A comunicação é grarxte. trunfo, incllMte no amor.

VIRGEM
As transformações na vida cotidiana, doméstica e familiar
virãoa calhar. No campo afetivo, é chegada a hora de
expressar a sua generosidade a quem ama.

II LIBRA
Esta é uma boa fase para escrever ou iniciar uma atividade
mental. O momento favorece também a integração com as

pessoas que comungam dos mesmos objetivos.

II
ESCORPIÃO
Bom dia para ganhar dinheiro, mas não espere nada de

graça. Tudo o que você conseguir hoje será fruto do seu

esforço. Bom astral no amor, mas não abra mão da discrição.

SAGITÁRIO
Este sábado pede um pouco mais de alegria e diversão.
A sensação de autoconfiança vai ajudar você a enfrentar
qualquer desafio. Bom dia para viajar.

II
CAPRICÓRNIO
Defenda a privacidade, seja em famHia ou no trabalho.A
necessidade de recolhimento pode aumentar no decorrer do dia
Na vida a dois, conte com a intuição para conquistar quem aina

AQUÁRIO
Poderá ter êxito com vendas, publicações, informática e tudo
que fawreça a autonomia O companheirismo e as afinidades
vão prevalecer no relacionamento com a pessoa amada.

PEIXES
Excelente momento para dar atenção às questões profissionais
e estabelecer contato com gente influente. No amor, a atração
física vai exercer um papel fundamental no romance.
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VAGAS
o Coral da Católica de Santa
Catarina informa que está
com inscrições abertas para
comunidade, acadêmicos e

funcionários da instituição.
Interessados podem agendar
o teste com a maestrina Liara
Roseli Krobot, pelo email
liararoseli@catolicasc.org.br.
Para obter mais informações:
3275-8253.

Atividade
o Programa Caminhos doVale,
promovido pela Prefeitura
jaraguaense e pelaVivendo
Agência deViagem e Turismo,
já está com inscrições abertas
para a próxima caminhada, que
acontece no dia 6 de novembro,
no Rio Manso. Os interessados
devem ligar para 3275-2734 ou
enviar e-mail para contato@
vivendoturismo.com.br.

Neste sábado ocorre o enlace matrimonial dos odontólogos
Luciane Priscila Karsten, filha de Lourival e Lorita Karsten,
e Luiz Alberto Remor, filho de José Paulo e Sandra Remor.

O cenário da cerimônia religiosa será a Igreja Nossa
Senhora do Rosário de Nereu Ramos e os convidados serão

recepcionados no Restaurante Seminário em Corupá
ERIC DE LIMAIDIVULGAÇÃO

AFTER
HOUR

Anderson Maestri (E) e Luiz Gonzaga, da
MG Imóveis, além de estarem sempre antenados

com o mercado imobiliário, tainbém são
patrocinadores de baladas da ruel Eventos

Dia 24 ocorreu, no Infinity Blue Resort Spa, em Balneário
Camboriú, a 4a Convenção da rede de postos Mime. Na

foto, a coordenadora do evento, Tania Petrv (E), a modelo
e apresentadora da convenção, Hellen Ganzarolli (C), e a
diretora da Episteme Eventos, Márcia A1berton. A Episteme
de Jaraguá do Sul foi responsável pela organização do

evento. A convenção reuniu 430 pessoas, entre gerentes de
lojas, filiais e'bandeirados da rede de postos Mime.

PROGRAME-SE!
DIA I DIA2

MOVING UP - Sebroeder
Comemoração do segundo aniversário
da casa, partir das 22h, com show de
Téo & Edu e mais DJ Adrian P. Elas free

até 23h e eles pagam R$ 15.

ESPAÇO DO OCA
Show em tributo a Bob Marley com as

bandas Manifesto de Vida e Zamba Som
Brasil tocandomuito reggae e samba rock.

Ingressos: masculino R$ 10 e feminino
R$ 5.lnício as 23 horas.

CAR
III Mostra de Canto Coral, com o objetivo
de integrar diferentes grupos de canto
coral, a partir das 19h30, com entrada
franca. O evento reunirá mais de 160

cantores, componentes de corais

universitários e de empresas.
Na programação, está prevista

apresentação de cada grupo com

diferentes estilos de músicas e, ao final,
os corais cantarão uma música em

conjunto. Mais informações: 3275-8253.

PATUÁ MUSIC
Carambas Tour Jaraguá com DJ Fabrício

Peçanha e mais DJs Eduardo Schwartz,
Alva K. e Felipe Adriano. Ingressos a

R$ 20 eles e R$ 10 elas, à venda com

antecedência na Center Som (shopping)
e Mime (Reinoldo e matriz}:

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
The Mad Max Party, a partir das 22h,

com o melhor da música dos anos 80 e 90.
Som dos DJs Macarrão e Alan.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
White Party com projete;> Bravo dos
DJs Marcelo Fliter e Sergio Hernane,
além de reggae com o grupo Dread

Roots e mais QJs Rafael Paupitz e Felipe
Ma�an�oni. A partir das 22h. Entrada:

I �! �4Ia� fr,�e eté 23h3b'�rieles R$ 15. I

ANFITEATRO AO LADO DA

FUNDAÇÃO CULTURAL
Show gratuito com a banda Estado

Deplorável a partir das 15h.

SCAR
Concerto de apresentação do Femusc 2012,
às 19h30, aberto ao público com entrada
de graça. Os ingressos devem ser retirados

na secretaria da Scar. O Femusc está

agendado para 22 de janeiro 4 de fevereiro.
Informações: 3275-2477.

MOVING UP - Scbroeder
Balada de véspera de feriado em

Schroeder, com início às 18h. Sertanejo
com Fernando Lima & Banda e mais pagode
com os grupos Levando Um Lero e Desejo
Constante, mais DJ Adrian P. Rodadas de

caipirinha grátis para elas até 19h30 e

entrada free para todos até 20h.

LONDONPUB
Sertanejo com Nadinho Santoro e

Eder & Francisco. Início às 21 h30.

Ingressos na hora a R$ 10 elas e R$ 15 eles.

DIA3
SCAR

Concerto de piano a quatro mãos,
apresentando composições eruditas

brasileiras, com os pianistas Felipe Krelling
e Talita Martins, do Das Musikanten Duo.
Serão três apresentações, às 9h30, 14h30
e 19h30, com entrada de graça, destinada

para escolas e o público em geral. Ingressos
devem ser retirados na secretaria do Centro

Cultural. Informações: 3275-2477.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÓES
LONDON· 3055--0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUMPUB· 3370-1727.ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOl;'E ECOZINHA· 3055�3058.

ESPAÇO DOOCA·3370-9160. ZUMSCHLAUCH· 3376-4822.
LlCO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE. 33711584.

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

CACHAÇARIAAGUA DOCE ••�3il-8942.
F"'E��I��IOf�1I.��oo��·.r�JUA�I)SI�. 30S;ro800.
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Bem-vindo àerada "gameficaçãó", em que a brincadeira
vira coisa séria e chega com força ao mundo do trabalho. O

número de empresas que usam games ---- virtuais e reaís .:.._ para
selecionar, treinar e estimular funcionários vem crescendo e

. desperta debates' sobre-as vantagens 'do método. Página 3 .
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Bernl Enlschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Quem não_ é visto.
c nã� é lembrado.
Aempresa era média, conseguia trouxeram novos negocios, e

inovar, tinha clientesgrandes e os novos negócios ampliaram
importantes, tinha consolidado sua o sentido de investimento que
cartela de Clientes, conseguia outros era necessáriofazer. Em pouco
por indicações, e tentava aumentar tempo tornaram-sefigurinhas
suas vendas investindo em ações de, carimbadas em eventos como esses,

marketing.Mas até então, o dinheiro em todo o Brasil.

que investia com essas coisas não A contratação de novos
.

-davam retorno à empresa. Eles funcionános criou um novo

sentiam que seu dinheiro estava problema: o entrosamento do
sendo desperdiçado. Então, um dos .

grupo, que acaba inevítavelmente
sócios da empresafoi convidado ficando mais disperso. Com isso,
para o lançamento de um novo os sócios se viram na obrigação
modelode carro. de tornar o grupo mais unido, e
O .evento foi luxuoso, houve organizaram então um evento

coquetel, houve discurso do interno. Queriam definir as metas,
presidente da companhia no melhorar a comunicação entre
Brasil, havia autoridades e a mídia colaboradores, integrá-los com
estava ali também entrevistando momentos impessoais.
pessoas importantes. O relacionamento
E ali, naquele próximo entre
evento, onde ele osfuncionários
viveu grandes -ideuido ao
momentos, teve a evento interno)
ideia que mudaria 'osmotivava.

completamente positivamente
_ o rumo de suá para o trabalho,
empresa dali em além. disso, O
diante. relacionamento
No dia seguinte, após próximo aos clientes
curar-se dos exageros (devido ao evento
do dia anterior, externo) também
reuniu-se com seu osfidelizava, os
sócio e decidiram, . faziase sentir
então, investir ás suas fichas em especiais.Nos meses seguintes, com
algum tipo de evento, sÓ não . a grandiosa dedicação dos sócios.
sabiam qual. Contrataram uma

.

e seusfuncionários, o lugar estava
empresa de eventos eela então disse transformado. Todos estavam

.

que havia muitas possibilidades. contentes com o ambiente de
Cada uma daria um tipo de trabalho. os colaboradores, mesmo
retorno, cada uma atingiria um . de setores diferentes, trocavam ideias

público diferente. Estudaram a para tentarmelhorar.processos e se
fundo o que melhor encaixaria em tornaram muito mais cooperativos.
suas necessidades e começaram a Após terem percebido o efeito que
planejar seus primeiros eventos. os eventos criavam para a empresa,

.

Além de eventos externos, sua clientes efornecedores, este tipo de
. primeira jogadafoi participar de investimento passou afazerparte

.

um evento com fornecedoresdo do orçamento anual da empresa.
mesmo ramo. Lá armaram um O clima na empresa melhorou,

'

grande estande na exposição, e novos produtosforam criados, novos
puderam então encontrar o canal clientesforam conquistados, e tudo
definitiv_o de comunicação entre agora está bem, indo de vento em-
empresa e possíveis novos clientes. PC?pa.
Lá puderam mostrar o seu portfólio
a quem mais estava interessado em.

negócios, deram brindes, fizeram a

'imagem da empresa ser conhecida
no meio. As demonstrações

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

e siga tuiittenbentscheuds

-
senac.

•
SENAC / SC EM PARCERIA

COM ROSETTA STONE.- EUA
NOS CURSOS DE IDIOMAS

.

O programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

. Alemão
Arabe
Chinês (Mandarim)
Coreano

Espanhol (América Latina)
Espanhol (Espanha)
Filipino (Tagalo)

Francês

Mais de 20 idiomasl

Grego
Hebraico

. Híndi
Holandês

Inglês (Americano)
Inglês (Britânico)
Irlandês

Japonês
Persa (Farsi)
Polonês
Coreano
Russo

Sueco

Turco

Vietnamita
.

Italiano

Rosetta couRse™

TOTALe

Roselta STUDlOThI RosetlaWORLdT1'A

Aprenda com o software daHoseUa
Stone, completo comt.ecnologa ilJ'.'cl\lsi\la
ti.>: '51;M�'L!iIlllclamllflto inleligéntllll
recemhecimento de voz para atender as
suas necessidades.

Deserwofva liI,çonfillnça em·seu novo
idioma através dI!! sessõ.es de 50 minutos.
minIstradas porMores nati;los plMlI
praticar li conversação e. a compreensão
oral.

Divirta-se na comunidade çmline da
Rosel!a S�i)ne e interaja através de jO.90S
IJ alívkiades c'oro O\ltw's atuno.9 Il falliinte,lJ
nl!:!i�os ..

. O HOSPITAL SÃO JOSÉ
• OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de Limpeza

Interessados: Encaminhar currículo' ou preencher ficha
de inscrição no setor de Recursos Humanos do Hospital

São José, das 7h30 às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000

VENHA FAlER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Estácom vagas abertas para a contratação de

Advogados e Estagiá�ios de Direito

Interessados, favorenviar curriculum para
leia@cassuli.cQm.br ou entrar em contato

pelo fone 47-3371_'7511 em horário comercial.
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Empresas assumem responsabilidade com a gestão de resíduos

Sustentabilidadevira
" ,

,
,

desa O noRock inRio

Como, gerenciar melhor os reflorestamento e qs pufes são

resíduos, reaproveitar mate- produzidos com 'garrafas do tipo
rial, diminuir o volume de lixo e

'

.

·PEr reaproveitadas.
ainda fazer coleta seletiva para - Decidimos não só falar de

reciclagem num ambiente que . sustentabilídade.: como mon-'
receberá 600 mil pessoas du- tar nossa presença no evento

rante sete dias? Este é o desafio de forma sustentável. Assim, o

que a organização do Rock. in' impacto é maior, e a mensagem
. Rio, que começou, anteontem, e ficamais forte -' diz a diretora de
as empresas patrocinadoras do Marketing da Coca-Cola, Lucia

festival. de música se propuse- ria Feres.
ram a enfrentar, tentando criar ,A limpeza dos espaços aber- '

uma cultura de respeito ao meio tos da Cidade do Rock ficará a

ambiente em, grandes eventos.' cargo da Cornlurb, que vai contar
O Plano de Sustentabilídade do com 600 recipientes para separa -

'

Rock in'Rio recebeu, inclusive, ção de resíduos recicláveis e não

a certificação 100R, concedi- , recicláveis. Já os espaços como
da pela Sociedade Ponto Verde camarins, backstage, banheiros,
(SPV) - instituição portuguesa área VIP e salas de produção se-

,
responsável por programas de rão de responsabilidade da Lo-

coleta seletiva e reciclagem - a canty, que também patrocina o

organizações que se destaquem evento e tem.experíência em ges-
pela preocupação ambiental. tão de resíduos e limpezas. .

A Coca-Cola, uma das prin-
cipais patrocinadoras do Rock

,
in Rio, decidiu fazer a sua parte
montando um camaroteVIP com

, materiais reciclados e reaprovei
tados: 1.600 engradados formam
a base da estrutura, que tem cin
co 'metros de altura. O piso 'e fei
to com chapeado de madeira de

Dentro da filosofia do festival � grande volume de lixo. Nosso ob
de 'música, -a Lócanty implantou jetivo é justamente fazer as pesso
algumas novidades: as vassouras as repensarem a sua conduta '

e
.

rodos usados pelos auxiliares acentua o diretor da Locanty, que
de serviços gerais são produzidos também se compromete a usar

com garrafas. PEr reutilizadas.
.

apenas produtos de limpeza que
'Além disso, para evitar diminuir o sejam biodegradáveis.
volume de resíduos gerados, a Lo- No ramo da' alimentação, o

canty vai abolir o uso de papel para' Spoleto, rede que estará presente ,

enxugar as' mãos nos banheiros, no evento com um ponto deven
substituindo-os pelo ãlcool gel. da, vai utilizar talheres recicláveis
-, Muito se fala em sustenta-feitos de fibra de milho. "E os Iojís

bilidade, mas pouco é realizado tas vão receber sacos para realizar
na prática. Nós procuramos le- a separação correta dos resíduos
var a preocupação ecológica efe-

,

com auxílio, dos catadores. Tam
tivamente para as nossas ações ,

bém haverá ações para evitar que
- explica o' diretor. de relações os fumantes descartem as guim
institucionais da Locanty, Sergio bas de cigarros no chão, com a dís
Barbosa. tribuição de 10Ó mil porta-guím-

bas durante os sete dias de shows.
Já a Coca-Cola vai doar todo o lixo

produzido em seu camarote para
cooperativas.

- É preciso conscientizar essa
nova geração -de que uma garrafa
plástica não é lixo, mas matéria

prima. Mas entendemos que a

nossa responsabilidade vai mui
to além do evento. É preciso ter

consistência e dar continuidade a
,

ações de preservação domeio é;llll
biente - conclui Luciana Feres

,
'

Novos hábitos

Barbosa entende. que o ãlcool
gel pode enfrentar alguma resis
tência, por isso, a empresa treinou

,

alguns funcionários para orientar
os frequentadores.

- Queremos que o público
entenda que existem formas de
manter as mãos higienizadas,

, sem que isso signifique gerar um
.

SOLUÇÕES
.

Ações de sustentabi
lidade como as realizadas
no Rock in Rio são impor
tantes, mas é fundamental
não tratá-las só como um

viés. de marketing. É o que
defende o diretor-execu
tivo da Associação Brasilei
ra de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Espe
ciais (Abrelpe), Carlos Silva.

"É preciso pensar em

soluções efetivas para os

resíduos sólidos gerados" diz
Silva, para quem a substitu

ição do papel pelo álcool gel
é de fato medida prática.

Ainda segundo Silva, o

festival vai ser uma boa ex

periência para avaliar ações
de sustentabilidade a serem

adotadas nos megaeventos
que estão por vir - como a

Copa do Mundo de 2014 e as

Olimpíadas de 2016.
"A principal lição deve

ser a respeito do compor
tamento do público. Será

possível ver em que medi
da ele vai aderir a determi
nadas ações" afirma Silva,
que é a favor de uma maior

educação da população
quando o assunto é reci

clagem e gestão de resídu
os. - Não adianta colocar
contêineres para coleta se

letiva se não explicar como
fazer essa separação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Luiz Marin$' redacao@ocorreiodopovo.com.br -

Sintonize-se com a primavera
Desperdiçar a primavera é .:

desumanizar a. vida, embru
tecer o viver, diminuir a criação.
Não há estação mais bonita que'

}
a primavera. Agora é o momento
mais propício para aguçar nossa

,

sensibilidade através de todos os

sentidos. Agora é hora de curtir
a natureza; parar para pensar,

- \

refletir; prestarmais atenção às

pessoas; rever nossos princípios e

valores; aumentar a nossa fé.
A explosão da natureza na prima
vera deveaumentar nosso fator
humano, nossa.sensibilidade.
Não deixe a primavera passar
em branco, nem viva como se

fosse outra estação. Saia para
caminhar num parque; faça um

piquenique como nos velhos tem

pos; preste atenção nas árvores

floridas; atentepara os animais
.

que se assanham com o fim do
inverno; vá a um concerto de .

música. Sorria! estar ultrapassados de ainda dizer
Não pense que tudo isso é boba- "com licença': "porfavor': lIpbriga-
gem. Nos últimos tempos temos . do" e lime desculpe"?
embrutecido nossasvidas; corrido Que tal aproveitar a primavera
muito; trabalhado muito; nos para treinar nossa atenção?Ao .

estressado com este mundo com- prestar atenção nq, manifestação
petitivo e loucoem que vivemos. da natureza, na' beleza das flores e

A primavera é um tempo de
.

. nocheiroda chuva.façamosum
repensar nossas prioridadespara esforço para também prestarmais
dar espaço às coisas essenciais da atenção no que os outros falam,
vida. Agora é tempo de curtir mais na opinião alheia, .na diversidade
a família, reatar as velhas amiza- humana e em como devemos res�
des, esquecer ás ofensas. E tempo. peitar es�a diversidade - que tanto

·

de passar por cima das pequenas _ enriquece a vida se soubermos
· coisas e pensar grande. Grande aprender a conviver com ela.
como a natureza. Grande como o Portanto, procuremos entrar em
detalhe das floresquedeixamos total sintonia com esta estação
de obseruar. . que está começando e que ela faça

..Primavera significa começo. Tudo
.

brotar em nós uma pessoa melhor,
brota e rebrota. A natureza renas- mais centrada em valores e prin-
ce. Que talaproueitar a primavera. cípios elevados, mais respeitosa,

.

'para fazerbro tar (e rebrotar) e_m mais gente. Sintonize-se com à
nós a gentileza,' a polidez eaque-

.

primavera!
-

-

les pequenos hábitos que parecem'. Pense nisso. Sucesso!

.,
""";

VAGAS PARA AMBOS OS'SEXOS

A�MINISTRA1IVAS
AUXILlARCONTÁBIL .

'vivência na função: Para atuar em Escritório de
. Contabilidade,

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência na área financeira e fechamento de caixa.
Cursando superiorou completo,
ANALISTA FISCAL .

Vivênciá em PIS e COFINS, apuração de impostos,
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em coordenação de Gestão da Qualidade.
ANALISTA DE SISTEMAS f

Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com fatúramento, atendimento ao cliente e
representantes,
COORDENADOR FISCAL
Vivência na função. \

ESCRITURÁRIO FISCAL .

Vivência em SPED Fiscal, obrigações federais (DCTF,
.

DACON, etc.), substituição tributária, NGita Fiscal Eletrô
nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e
legislação tributária ..
RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade para atuar aos
'finais de semana.

.

SECRETÁRIA BILiNGIJE
Fluência em Inglês.
TELEVENDAS
Vivência no telemarketing.Superior cursando Ou

completo em áreas afins.

VENDEDOR.lI":'TERNO / EXTERNO •
.

(OORDENAÇAo
éOORDENADOR DE ASSISTÊNCIA,TÉCNICA
Vivência na função.
ENCARREGADO DE COSTURA rc ,

Conhecimento em máquinas de costura.
ENCARREGADO TÊXTil

.

Vivenda na função e na área têxtil Disponibilidade
para atuar no 30 turno.

ENGENHEIRO CIVIL

Formação na área, possuir veículo próprio,

TÉCNI(AS
AUKILlAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

.

Formação na área ou conhecimento.
'ANALlSTA DE ENGENHARIA TÊXTIL

,
Vivência em fícha técnica, cadastros, estrutura,
composição.
CORRETOR DE IMÓVEIS
Desejável CREG
DESENHISTA/ARTE FINALISTA
Para atuar em desenvolvimento de produto, vivência
na área. Cursando Superior ou Completo em Moda

·
ou área afins,

ELETRICIST,A DEMANUTENÇÃO
Vivência na área. Desejável NR-lO.
ENGENHEIRO MECÃNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
FACILITADOR
Vivênda na área rnetalrnecánka, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e
liderança,
FRESADORMECÃNICoiFERRAMENTEIJ{O/CNC
Vivência na função.

. INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de aiarmes.cámeras, portões
eletrônicos, telefones, internet,

. INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.
MECANICO MONTADOR
Vivência na função.
MODEUSTA
Vivência na função.
·OPERADOR DE CENTRO os USINAGEM CNC
Vivência na função.
PROJETISTA MECÃNICO

, Conhecimento em So!i(.i'Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR/MONTADOR
TÉCNICO EM REFRiGERAÇÃO
Vivencia em indústrias, hospitais,.shoppings que tenha
atuado em centrais de refrigeração.
TÉCNICO MECÃNICO
Disponibilidade de viagens. Vivência em montagem
de máquinas,

'.' ESTÁGIOS'
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO/FINANCEIRO

.

'.

OPERACIONAIS
AJUDANTE GERAL
Vivencia com manutenção hidraulkae civil.
ALMOXARIFE

.

AUXILIAR DE COZINHA

�
ti"

..
,_ •. :----.""""".""" .......

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

administrativo@apevi.com.br

QUALIDADE NO ATENDIMENTO TELEF-ÔNICO
.Técnicas e Comunicação Profissional por Telefone

Data: 3 af de outubro de 2011

Horário: 19h às 22h

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

CÁLCULO TRABALH�TA: FÉRIAS E13° SALÁRIO
Data: 11 de outubro de 2011 (terça-feira)
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

.

.
,

Instrutor: Rober José Alves Costa

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul'

FOTOGRAFIA DIG'ITAL PARA EMPRESAS - TURMA"

Data: 18 a22 de outubro de 2011.
Horário: de 3" a 6" das 19h às 22h e no sábado das 9h às 12h

Instrutor: Flávio Motoaki Ueta

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul'

PALESTRA ;VIDA PROFISSIONAL NA VIDA PESSOAL:
. A URGENTE HARMONIA ENTRE O ESSENCIAL E O FUNDAMENTAL

Data: 19 de outubro de 2011

Hcirário:·19h30min ..

Palestrante: Mário' Sérgio Cortella
Local: Clube Atlético Baependi - Salão Social

Palestra Gratuita:

COACHING PARA_MUDAR E MELHORAR

Data: 20 de outubro de 2011

Horário: 19h30min.
Palestrante: Fabiana Fausel Koch

Local: Centro Empresarial de Jaraquá do Sul

�.��.Catótica�e
Contabilidade Santa Catarina

Consuhoria Em-presaria'
centro Univecsitáno

tiIII-{Q:..,

•.

."

BIOVaTA.
Teénologtã5 SustentavelS

SOLUÇÕES. fISC,lt.,I'S.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

BOBINADOR
Vivência com bobinagem demotor elétrico, tirar dados
domotor e fazer ligações.
CONFERENTE
Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

CONFEITEIRO

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual ou MHM.'
EMPREGADA DOMÉSTICA
Para atuar no Centro.

ESTOFAI;>OR
ENCANADOR
ENFESTADOR

EXPEDIDOR

JARDINEIRO
MOTORISTA
CNH ''O': Possuir curso Mopp. Para atuar em Guara-

MODELADOR EM MADEIRA

OPERÁDOR DE CALDEIRA
Vivência na função. Possuir curso.
PREPARADOR DE PASTA

.PREPARADORPE TORNO AUTOMÁTICO'
. SERRALHEIRO,
TECELÃO'
TINTUREIRO

VIGILANTE
.

Possuir Cl.1r5O.
ZELADORA

mirim.

MAR(:ENEIRO

COORDENADOR DE APOIO
Vivencia com abertura e fethamento de caixa e

.

liderança. Disponibilidade de horários..
.." "u"�,"�" "_� .�" "�h,' 0"0 .�� "�"i .11" �H".��"" ""1'""" •• #. "'�., "h" "�"

GERENTE DE LOJA
Vivênda na função e disponibilidade de
horários.

'S BREITHAUPT
DESDE1926

A META RH'em parceria com a rede Breithaupt
contrata para infcio imediato:,

'

,AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
·,····· ..

····,,·ÂüXlliAROE·MA·NÜ-tÊNÇAo··'·
.. ······,· .. ·

.... " ......

ELETRiCisTA oiMANürÊNçAo··············
(Desejável curso NR-lO) .

"h" ".� ""� ... a � •• ,,�" �".'."" h"O �"'l h"O �81 ""� .. ".i ""O """ ,."� ""h ",," Oh" .... _w"" ""

ESTOQUISTA
'

Para atuar em diversos bairros,

..

'_
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. 7\ To nosso artigo "Bstaheiecendo Central, introdução do IOF na en- duradouro, para inserir o país no ni- 'seu negócio e os seus preços a uma

1 VMetas e Objetivos Estratégicos" trada de recursos financeiros do vel de competição global, tais como: nova condição cambial e tributá-

divulgado no Jornal O Correio do exterior de curto prazo e posterior- • não tributar investimentos desti- ria;
Povo em 17/09/2011, enfocamos de- mente o IOF nas operações de deri- nados a industrialização de produ- • as empresas endividadas em moeda

safiqs das empresas, especialmente vativos cambiais,
__

tos, atualmente o Brasil tributa os estrangeira que nãoeetuaramHedge
industriais, de planejarem o seu Proteção de alguns segmentos da in- investimentos de Bens de Capital; cambial, sofrerão o impacto da uaria-.
desenvolvimento, face ao Cenário dústria nacional que sofrem com a • reduzir os juros sôbre invesiimen-· ção cambial em seus balanços;

.

Econômico Brasileiro, que se apre- concorrência dos importados (têxtil, .tos produtivos;
.

_

• as atuações das empresas exporta
senta confuso e incerto e ás objeti-

.

confecções, calçados, veículos, etc.): • modernizar a infra-estrutura (to- dores de commodities, que tiveram
vos conflitantes a serem resolvidos: •

.

estabelecendo o. Plano Brasil dooias, ferrovias, aeroportos, etc.) com reduzidos seus preços em dólares na
• a valorização do real debilita a Maior, (MP 540) com redução de vistasareduziros custos delogisdca; exportação, podem SE! aproveitar da
indústria brasileira, na competição tributos; • contenção do gasto público; desvalorização do real para manter

com os importados; • elevando a alíquota do IPI para • investimento em educação, em sua competitividade no exterior;
• colocar restrição a apreciação ou

.

automóveis importados; pesquisas e desenvolvimento, etc.; • a redução do preço das commodi
desvalorização do real pode agra- • aumento do imposto de importa- • enfim, reduzir o Custo Brasil, com- ties reduz o custo deprodutos brasi
var a infíaçôo; ção para diversos produtos (bicicle- patibilizando-o a outros países. leiros que utilizam as commodities
• o ingresso do capital externo aiú- tas, barcos a motor, ar condiciona- A complexidade pela perda de .

como insumos, podendo torná-los
da no desenvolvimento do PIB, mas do Split, porcelanato, etc.). competitiuidade aumenta, quan- mais competitivos;
contribui na apreciação do real. A redução da taxa Selic que poderá es-: do comparada a China, que e um • criar condições'melhores nas ex-

Em face da valorização
.

do dólar, ..
timular o consumo interno, mas tam- grande importador de commodities portações;

neste mês de setembro, as empresas bém poderágeraro retorno de recursos do Brasil e um grande e agressivo. • reduzir a importação de insumos
de consultoria e instituições finan- financeiros do Brasil ao exterior de- exportador de produtos industria- na produção de produtos manuja
ceiras certamente estão reforman- correntes de investimentos em valores lizados ao Brasil, o que cria difi- turados, desenvolvendo [ornecedo
do suas estimativas de cotação de mobiliários (bolsa) emesmo deaplica- culdades inclusive 'para se aplicar
dólar parao fim de ano, e as esti- çõesfinanceiras em rendafixa. medidas de salvaguardas.
matiuas de crescimento da econo-

• Estabelecer beneficios a exportado- De nada adianta a indústria bra
mia para o próximo exercício. res através do ProgramaReintegra "sileira ser eficiente e eficaz, criativa
Entendemos. que, o Estado (gouer- (MP. 540), dentro do principio de e inovadora, se não criarmos con

no) pode e deve interferir inâireta-, que impostos não se exportam.
-

dições estruturais, através 'de uma

mente na economia como agente Enfim, as medidas adotadas pelo Po- política governamental de longo
normativo e incentivador das ati- der Executivo, mostram a sensibilida- prazo, capazes de estimulara van

vidades econômicas, estimulando o de do governo em criar condições para tagem competitiva do país.
desenvolvimento competitivo. Mas, ·melhoria da competitioidade com os . As alterações de ordem macro e mi-

.. o real apreciado em relação ao dó- produtos importados e da proteção da. cro econômicas ocorridas no mês de .

lar (R$1,537por um dólar registra- indústria brasileira. MaS as medidas setembro/2011 são de tal ordem e ra

do em 26.07.201J) se constituía em tomadaseadesialorizaçãodo real.so
preocupação do governo na compe- . mente atingem o aspecto conjuruural;
tição de produtos manufaturados . com efeito, no curto prazo.
importadoscom os nacionais, com A$ causas do problema de compe
risco inclusive de desindustriali-

. titiuidade das empresas brasileiras
zação de alguns segmentos produ- estão relacionadas a questões eco

tivos, o que fez o Governo Federal . nõmicas internas (sistema tributá
agir, visando em resumo:

.
rio, juros elevados, custos de logís

A desvalorização do real frente ao . tica, etc.).
dólar, tomando medidas como: Cabe ao governo tomar medidas de
aquisição de dólares pelo Banco mudanças estruturais, de efeito mais

8:

I

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

. Competição Global e.
Câmbio. A difícil equação·

, pidez que cabe ao empresário estar

atendo aó gerenciamento de riscos de
seus negócios, adaptando-os estrategi
camentea nova realidadeeconômica.

Veja-se alguns casos abaixo que
exigem posicionamento forte e ágil
dos executivos na mudança de sua

estratégia:
• O comércio, que revendia produ
tos importados (veículos, bens de

consumo, etc.), deverá adequar o

Empresa com 56 anos e ellperiêm:ia na irea de v'arejo, em etmstante. crescimento. ,

pruara os s.eguwntes profissionais para�ze, parte da equipe "Gente, Nossa";

• OPERADORES DE CAIXA e

REQ,UIS1TOS::, ,

Ensino médio completo.

e VENDEDORES.
REQUiSJ.TOS:

Ensino médio completo.'
Noções de atendimento ao

público e informática.

e ANALISTA DE CRÉDITO e

�EQUISITOS:'
Ensino médio completo.

Noções de análise de crédito.

o QUE OFERECEMOS:

• Remuneração e política de benefícios, compatível com o mercado; e Políticas corporativas de atração,
retenção e desenvolvimento de pessoal; • Possibilidade de crescimento pessoal e proftsslonal.

Interessados entregar currículo na nossa loja na Av. Marechal Deodoro, 28 - Centro,
ou enviar para o e-mail curriculo@koerich.com.br. indicando no campo "assunto" a vaga de interesse.

,
'

Entendemos que, o Estado
.

(governo) pode e deve interferir
indiretamente ,na economia como

agente norm�tivo e incentivador
das atividades econômicas,

estimulando o ciesenvolvimento
.

competitivo .

..

res naaonais.
Compreende-se que os movimentos
bruscos da apreciação do dólar e

.

a redução dos juros (Selic) possam
gerar efeitos no aumento da infla
ção, por isso é importante o moni
toramento do câmbio e da inflação,
no estabelecimento de estratégias
das empresas.
Concluímos que, cabe ao empresá
rio, avaliar a realidade do negócio
em que sua empresa está inserida e,

agilmente, readaptar o seumodelo
de negócio e metas financeiras a

nova situação econômica, sempre
procurando determinar os objeti
vos estratégicos e o perfil de risco
a que a organização pode ficar ex
posta e d?senvolvér procedimentos
para administrar os riscos envolvi
dos, especialmente os associados ao
ambiente externo (mercado, juros,
câmbio, inflação, etc.).

.

Estudantes do Senaí participam
.

!

daOlimpíada do Conhecimento
Oito estudantes do Senai de Manutenção de Redes Pc.

laraguá do' 'Sul participam' da 'Além de ajudar no treínamentó
Olimpíada do Conhecimento, de

'

de seus alunos, o Senáí também vai '

SantaCatarina. Considera amaior sediar as competições das ocupa
competição de educação profís- ções de Fresagem CNe, Fresagem
sional das Américas, o evento vai Convencional eMecânica Geral.
envolver 117estudantes de cursos Na última edição da etapa es

de educação profissional de todo tadual da Olimpíada do Conhe
o Estado, com provas em 13 cida- cimento, realizada em 2009, os

des, Os jovens vão disputar vagas alunos da unidade do Senaí de
í

para a etapa nacionál em 30 ocu- Iaraguã do Sul conseguiram-nove
.' pações e, para coriseguir o. ouro, medalhas, sendo três de ouro

complementam seus estudos (Ferramentaria, Fresagem, Mecâ-:
para chegar ao nível dos melhores .nicaGeral-Ajustagem), quatro de

. do Brasil em suas áreas. prata (Design deModa - Vestuário,
, ,O evento estámarcado para os Eletrônica Industrial; "Iomearia

.. dias 26,27 e 28 de outubro.Os estu-. CNe, TorneariaMecânica) e duas
dantes domillilicípio vão partícipat qe bronze (Betrícídad« Industrial
das provas,nas ocupações de De$e- eRobótica.Lego).'

.

nho Mecânico em CAD, 'Ibrnearia Para competir, os alunos .foram
CNC, TorneariaMecânica, Eletrô- escolhidos entre os'melhores' da

.

.

nica Industrial, Eletricidade Pre- unidade em suas áreas. Há meses

dial, Eletricidade Industrial, Me- eles treinam sob a orientação de
cânica Geral ;- Ajustagem, Desígn professores para aprimorar ca

daModa - yestuátio e Instalação e"
.

tiJie.cimentos e cbInpet�cias�
•

.

U'

1". '/f"';', :'.
'

,fi ,r '\., -. 'jl�
"

.' , I,.
'

,

,
�

Coni:leça: OS rep�eseDtantes ·de Jtlragu� do Sul
.

• DesenhoMecânico em CAD- Hugo Daniel de 'Souza
.

• Tornearia CNC .; Douglas Henriqu, Zoz
• torneariaMecânica - Guilherme Souza Eing
• Eletrônica Industrial- Rafael Rodrigues da Silva
• Eletricidade Predial.- Rodrigo Ramthum
• Eletricidadi rai -, andro Neiss'

,.

'. "',/
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Uso de games para selecicJn"ar; tseuias (3 estimular (�qllipes �;ra
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Quer tornar sua empresa mais sustentável? Que tal, em
.

vez de se reunir com a diretoria e contratar consulto
res, sentar-se na frente do computador para jogar? Ou en

tão, na hora de escolher um novo estagiário, colocar os can
didatos para disputar uma gincana, em vez de sabatiná-los
com as tradicionais entrevistas de emprego? Bem-vindo à
era da "gameficação", em que a brincadeira vira coisa sé
ria e chega com força ao mundo do trabalho. O número de

· empresas que usam games .,', virtuais e reais _

..

para sele
cionar, treinar e estimular funcionários vem crescendo e

desperta debates sobre as vantagens do método.
.

A Johnson & Johnson, que produz itens de higiene, saú
de e beleza, em parceria com aCia de Talentos, desenvol
veu um jogoon-line para selecionar seus trainees, que foi

·

utilizado em todo o território nacional. <,

_ A� empresas têm buscado formas inovadnras de re

crutamento e desenvolvimento de funcionários. No caso
da' "geração Y", é preciso atrair os jovens com platafor�as·.
interativas e aderentes, o que é alcançado mais facilmente
corri um game _ diz a diretora da Cia de Talentos, Carla
Esteves.

Prolissional sênior
,

, também ·brinca·

10' uso de' jogos para contratação e seleção aconte-
·

ce mais .para jovens talentos - o volume de candidatos
· é maior do que, para cargos de gerência e direção. Mas
profissionais de nível sênior também podem "brincar". A

, Allianz Seguros criou o game virtual "CE02: Você éum Ií
'der sustentável?", que simula um ambiente de escritório e

permite ao executivo (ou a qualquer internauta, já que o
.

jogo é disponibilizado gratuitamente) tomar decisões que
não provoquem impacto 'sobre o meio ambiente e façam
a companhia crescer. Esta seria a tradução do 'termo "ga
meficação", que vem do inglês gamification, e é usado pára
definlr a incorporação de elementos e mecânicas de jogos
em atividades diárias.

- Um jogo se passa em um ambiente lúdico, onde há
uma série de regras e de recompensas. A ideia da gamefíca
ção é levar essa dinâmica para plataformas que vão além do

videogame - explica Esteban Clua, professor de computa-
,

. ção e coordenador' do Media Lab da Universidade Federal \

Fluminense (UFF) .

•

•

•

•

•
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A brincadeira·aindaestásó começando
--

Especiclistos
acreditam que
(I utilização d.e

galrH9s _

l(IS·

ern,})reS(lS deVf)'se
. tOIJ:lar cad.a '\rez

Inais ff .E:1:rrte

oz �E02, criado pelamatriz
daAllíanz Seguros, naAlema-

nha, e direcionado a executivos,'
..empresários e gestores, foi feito
em

.

parceria com a ONG WWF.

Segundo Letícia Iucha Pereira, ge-
.

rente de Treinamento da empresa,
o game faz o internauta 'sentir na .

pele como é analisar os rumos que
uma empresa deve tomar e os pos
síveis impactos na sociedade:

.

-. E 'para tornar a disputa
mais acirrada, é possível também
çompartilhar pontuações via, Fa- .

cebook e Twitter.
É o que pode ser chamado de'

serious game (jogo sério), que, na
·

opinião do professor de computa-
ção e coordenador do Media Lab

.

da Universidade Federal Flumí
· nense (UFF), Esteban Clua, não é

. só bem aceito pela geração Y.
._ O serious game pode repro

.

duzir .um ambiente tão parecido
com o real que consegue vencer

a barreira, digitàl e é recebido bem ',

.

.

.

por vários públicos _ afirma Clua,
que defende o uso da prática para

.

treinamento. _ Os desafios e as

recompensas de um jogo forçam a

pessoa a serpró-ativa. Além disso;
é mais interativo do que uma pa
lestra ou um vídeo -.

o serious game
pode reproduzir
um ambiente
tão parecido'
com o real que.

consegue vencer a
. barreira digital.

.

". ,

J:steban Clua, professor.
de computação

"Mostre-se
Os jogos são usados para
avaliar de forma.mais prática o ..

desempenho de candidatos. Por
isso, aquele que 'tentar disfarçar
ou acentuar alguma característica,

.

corre o risco de ser desmascarado
aindamais facilmente do que
em uma entrevista tradicional.
"Éspecíalmente se o game
.for presencial", ressalta o

presidenteda Etalent.

Informe-se
Antes de participar de um
processo seletivo, procure
o 'máximo de informações
possíveis sobre a empresa a que
está se candidatando, o que vai
facilitar na hora de participar de
um game virtual ou presencial.
Os sites das companhias
disponibilizam muitos dados
sobresuas atividades. "Mostrar

.

que conhece a cultura da
empresa contamuitos pontos,

'- além de ajudar durante a

seleção", afirmaMatos.

Empresas defendem uso de games paracontratar jovens;
Na hora das contratações, os rketing, oferecendo uma experí

games virtuais e-presenciais são. ência como gerente de produto.
mais utilizados para a seleção de _ A filosofia é usar ferramen
traínees e estagiários, que aca- tas digitais para aproximar os

·

bam tendo menos resistência ao candidatos do nosso negócio _

uso desse tipo de novidade. diz Juliana.
_ Para cargosmais' sêniores, . Já aIohnson & Iohnson deci-

o método não se aplica. Quem diu usar este ano umgame on

tem urna posição
.

gerencial tal- line pela primeira vez na seleção
vez não se sinta bem fazendo um de trainees, e atraiu maís ínteres
jogo _ opina, Juliana Bonomo, sados _ há 10.982 candidatos'

gerente de recrutamento e de-' participando do processo em

senvolvimento da L'Oréal Brasil, todo o Brasil,
empresa que, desde 2004, usa jo- _ Nos anos anteriores, per
gos nos seus. processos' seletivos díamos muitos candidatos ainda

·

de jovens em início de carreira. na fase inicial de recrutamento.
Atualmente, a companhia . Estamos percebendo que a nos

utiliza dois: Review e Brainstorm. sa retenção está mais alta este

·

O primeiro simula situações re- . ano. O jogo ajuda e nos permite
ais e, ao final, aponta ao jogador falar da cultura da organização
seu perfil, enquanto o segundo é e avaliar competências �ompof;.
mais voltado para a área de ma - tamentais ._ afirma Mariana Ra-

senvolver games'e plataformas
virtuais, mas os. especialistas
acreditam que a gameficação é
uma tendência que deve crescer

daqui pra frente no mercado.
'

mirez, gerente' de recrutamento

e seleção da Iohnson & Johnson.
Por enquanto,' a prática é mais

.

adotada por .empresas maiores,
afinal, existe um custo para de-

_ Nós estamos sócomeçan
do com essa brincadeira _ con

dui
.

Jorge Matos, presidente da
Etalent, empresa especialista em

recrutamento e gestão de pessoas,

o CORREIO DO POVO OFERECE VAGA DE:
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Inscriçõesparo o vestibular
>
Há cursos disponíveis nos centros· .

universitários de Joraguá e 'de [oinville

NovidadesJá estão abertas as inscrições
para o Vestibular de Verão

2012 do Centro Universitário da
Católica de Santa Catarina. Os As novidades no processo· se-'
interessados devem preencher a letivo de Verão'2012 da' Católica

inscrição no site www.catolicasc. de SC são os valores diferenciados

org.br até o diaz-t de outubro. As das inscrições. Quem se inscrever

provas serão realizadas nó dia 6 até o dia 7 de outubro, pagará-uma
· de. novembro, das i4h às lBh, e' taxa de R$ 30. Após essa data e até
envolvem redação. e questões ob- 25 de outubro, o valor das inseri
jetivas de múltipla escolha. ções será de R$ 45. Neste proces-

.
Em Jaraguá do Sul as provas se- so seletivo, são ofertadas cerca de

rão aplicadas na Católica de San- 1700 vagas, sendo 880 em Jaraguá
ta Catarina, Iocalizada na rua dos do Sul e 820 em Joinville. O ano,

Imigrantes, 500, no bairro Rau. Já' letivo está programado para ini
em Ioinvílle o local será informado . ciar em fevereiro de 2012 nos dois'
até o mês de novembro. O gabarito câmpus da instituição.
estará à disposição dos interessa
dos até às 18h, do dia 7 de novem
bro, no sitewww.catolicasc.org.br.

No mesmo endereço onlíne..
·
o candidato pode consultar seu

desempenho e'. classificação no
·

p�ocesso seletivo no Boletim de

Desempenho. A listagem tam
bém será disponibilizada nos

· centros universitário-s das duas
cidades. Mais informações pelo
telefone (47) 3275-8251.

EDUARDO MONTECINO

a opor-tunidade
A

que voce pr-ocura
Está aqui

··8ackRH
seleciona para
seus clientes
as seguintes

vagas:
Estamos com

..
200 vagas em

aberto.

I.

.

centro • jaragua do sul • sc • (47) 3376-9700 '. ..'
.

IMPRESSOR Off ser - Desej�vel conhecimento na área de impressão
gráfica. para atuar em Massaranduba.

. INSPETOR DE QUALIDADE - Desejável vivência no ramo de confecção,
AJUDANTE DE ENCANADOR - Para atuar com consertos de v�lamentos e ex- maquinas de costura e conhecimento com informática.
tensões de rede, possuir CNH AB e disponibilidade para atuar em Guaramirim. JARDINEIRO - Desejável vivência na área.

�UXllIAR. DE ACABAMENTO - Para atuar �om acabamento iíe peças em LAMINADOR - Desejável vivência com laminação nianual e spray-up,
fibra de vidro. .

.' LEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possuir carteira de habili-
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo ou

. taçãe categoria AR
cursando. MONTADOR/SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda.
AUltILlAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar nos MARCENEIRO - Desejável vivência na função. .

finais·de semana. PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andamento e

AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - Desejável ensino médio completo e conheci-
.

vivência na função. . '.'
•

menta com informática. OPERADOR DE USINAGEM - Desejável vivência nà função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros em Jaraguá do Sul,' OPERADOR DE CALDEIRA - Necessário curso na área.
Guaramirim, Schroeder!l Corupá.

.

SERVENTE·DE LIMPEZA - Para atuar nas escolas municipais. Vagas para
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Para os bairros: Garibaldi, Rio Cerro I, Rio os bairros Rio da Luz, Amizade, Rio Molha e Centro.
Cerro li, Barra, Rio da L.!lz, Jaraguã Esquerdo, Vila Nova, São Luiz. SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para atuar
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Desejável vivência com revisão de malhas. com calhas.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Pafa atuar com jardinagem e limpeza SOLDADOR- Desejável vivência com na função.
de pátio. TALHADOR - Desejável conhecimenln com máquinà serra fita para área têxtil.

.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Desejável ensino médio completo, na- ZEl.!\DOR (A) - Para Schroeder � Jaraguá do Sul.
cessário carteira de habilitação AB. Para atuar com entregas de chope e '1--_...,...,._
instalação de equipamentos de extração de chopp. .' .

AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo ou
cursando. Não é necessário experiência.
COLCHOEIRO - Desejável vivência 110 ramo de colchões.
COSTUREIRA (O) - 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. .

� •

ESTOfADOR - Desejável vivência no ra[llo de estofados.
.

FRESADOR - Necessário conhecimento em interpretação'de desenho técnico.
GARÇOM - Necessária disponibilidade para atuar nos finais de semana.

ENGENHEIRO TÊXTIL - Necessário vivência na área. Irá atuar com cacas

tres,composição e fichá técnica do produto.
ESTAGIO NA AREA FINANCEIRA - Necessário estarcursando superior em
Co�tábeis ou Administração de Empresas (máximo 3a fase).
MEDICO DD TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODELlSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técnico em'
modelagem.
OPERADOR (A) DE CALL CENTER - Desejável ensino médio completo e

vivência na área.
PROFISSIONAL DE PCP - Necessário vivência no ramo têxtil.
RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibilidade
para 'trabalhár nos finais de semana.

CONFIRArAS.

�RADUAÇÕES
Jaraguá'do Sul
Administração (matutino/noturno),
Ciências Contábeis (noturno), Sistemas.
de Informação (noturno), Automação
Industrial (noturno - convênio c/
SENA!), Gestão Ambiental (noturno),
Gestão de RH (noturno), Design
(noturno), Direito (matutino /noturno),
Engenharia Civil (vespertino/noturno),

.

Engenharia Elétrica (vespertino /
noturno), EngenhariaMecânica
(vespertino/noturno), Engenharia.
.de Produção (vespertino/noturno) e
Moda (hoturno)

Joinville
, Arquitetura e Urbanismo (matutino),

_

Engenharia Civil (matutino),
Engenharia de Produção (matutino/
noturno), Engenharia Elétrica
(matutino), EngenhariaMecânica'
(matutino), Sistemas da Informação
(noturno), Administração (matutino /
noturno), Ciências Contábeis
(noturno),Direito (matutino/noturno),
Biomedicina (matutino), Ciências
Biológicas (matutino), Nutrição
(matutino) e Teologia (noturno).

ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecânica, ele
trotécnica ou mecatrônica.
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE TV POR ASSINATURA·E REDE DE TELEFO
NIA - Necessário habilitação categoria B.
AUXILIAR MECÂNICO AUTOMOTIVO - Desejável conhecimento na área de
borrachana.mecânica e montagem de peças..
AUXILIAR TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Desejável vivência na área.
ENGENHEIRO MECÂNICO JR. - Necessário que seja recém-formado em

Engeoharia Mecânica.
.

.

ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico em elétrica e

NR lO. Desejável vivência na área.
.

INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA - Desejií�el
vivênCia na função e veiculo próprio.
INSTALADO� DE PAINÉIS" Necessário curso Eletrotécnico e disponibili-
dade}ara viagens. . .

MECANICO AUTOMOTIVO - Desejável curso e vivência com manutenção

vagas para
ambos os sexos

de veiculas utilitáriiís.
MONTADOR MECÂNICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balanceamento,
geometria, montagem de peças de autom6veis e borracharia.
PROJETISTA MECÂNICO - Desejável conhecimento nos aplicativos: Auto .

Cad e Solidworks.
.

T�CNICO DE REfRIGERAÇÃO !. Necess�rio formação técnica em refrigeração.
TECNICO DE APOIO - Necessário curso técnico em Eletromecânica ou Ele
troeletrônica, com, disponibilidade para viagens nacionais e internacionaís ..

.

CONSULTOR DE VENDAS - Necessário conhecimento no aplicativo Promob.
COORDENADOR DE CAIXA - Desejável ensino médio completo, vivência como

operador de caixa e disponibilidade para horário de shopping.
OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável vivência na área.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio compléto,. vivência na

área de vendas. Possuir CNH B.
PROMOTOR' tA) DE VENDAS - Desejável ensi no médio completo, para atuar
comvendas de celulares. Disponibilidade para horário de comércio.

. VENDEDOR EXTERNO - Necessário disponibilidade para viagens nacionais.

AUXILIAR DE ENCARREGADO - Necessá�o Técnico têxtil ou confecção e/
ou Superior em Administração 011 Engenharia de produção ou Confecção.
Desejável vivência em costura.
AUXILIAR DE RECEPÇÃO - Necessário ensino médio completo e disponi
bilidade para trabalhar nos finais de semana.
AUXILIAR DE VENDAS - Vivência com vendas internas, desejável domfnio
no Excel.
DESENHISTA - Desejável vivência com desenho industrial no ramo têxtil.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
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Redução
forçada nas
travessias
Faixas elevadas são instaladas em

Jaraguá para a segurança de quem
anda a pé, mas motoristas reclamam
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

ALei de Trânsito Brasileira prevê que, onde há faixa para
travessias de pedestres e não há

semáforo, os motoristas devem
reduzir a velocidade do veícu
lo. A legislação também diz que
os condutores devem observar
atentamente se há alguém para
atravessar e sinalizar para os ou

tros carros a intenção de parar
para dar a vez ao pedestre.

A determinação, porém, é

pouco seguida pelos motoristas.
Em Iaraguá do Sul, a solução foi
elevar o asfalto nas faixas de pe
destres, criando uma espécie de
lombada. Os redutores foram
colocados em quatro pontos:
rua Pastor Albert Schneider, em
frente ao Posto de Saúde Wolf-

gangWeege; rua Presidente Epi
tácio Pessoa, em frente à Celesc;
rua Roberto Ziemann, em frente
à Escola Max Schubert, e na rua

Domingos Anacleto Garcia, em

frente à Igreja São Roque. Além
das quatro, que foram conclu
ídas. ontem, Jaraguá já possuía
uma faixa elevada na rua 25 de
Julho, em frente ao Posto de Saú
de Adilson Bassani.

Segundo o diretor de Trânsito
e Transportes da Secretaria do Pla
nejamento Urbano, José Antônio
Schmitt, as obras foram um pedi
do da comunidade, por meio de

associações de moradores e outros

representantes, e indicada pelo
planejamento urbano. De acordo
com Schrnitt, a sociedade pediu
lombadas físicas, mas o Concida
de chegou ao consenso e aprovou
a elevação das travessias.

A novidade não agradou a to
dos. O leitor Gustavo Luiz dirigia na
última quarta-feira pela rua Pastor
Albert Schneider e acabou passan
do pela lombada sem reduzir a ve
locidade. O local ainda não estava

devidamente sinalizado, já que a

conclusão ocorreu ontem. Porém,
havia uma placa há alguns meses

indicando que o trecho receberia .

um redutor. O carro deGustavo teve
a suspensão prejudicada. "Quem
vai pagar o estrago?", reclama.

A alteração era necessária,
acredita Ivan Maciel Soares. O ad

vogado tem um escritório quase
em frente à faixa da rua PastorAl
bert Schneider, onde também há
um posto de saúde e uma creche.
"Sou contra um meio físico, uma
lombada eletrônica seria melhor,
mas os carros passavam aqui em
alta velocidade e não respeitavam
os pedestres", afirma.

As elevações têm de 12 a 15

centímetros, dependendo da al
tura do meio-fio de cada local. Na
rua 25 de Julho o nível é mais alto,
mas deve ser normalizado com

o asfaltamento da via. Segundo
o diretor de Trânsito, se agradar,

,

outras passagens deverão ser ele
vadas. "Vamos ver como a popula
ção vai se comportar", diz.

Pcüxas elevadas obrigam osmotoristas a darem,passagem aos Pedestres

Jaraguá do Sul terá o dobro de ciclofaixas
As ruas Jorge Czerniewicz e

Roberto Ziemann receberam 5,6
quilômetros de ciclofaixa. Agora
será possível pedalar com mais

segurança desde as imediações
. do hospital Jaraguá até o início
da chamada "1 a Serrinha", próxi
mo à empresa Moldemaq - Má

quinas e Implementos Agrícolas.
'

, A pintura da pista e a colocação
de tachões está concluída na

maior parte do trecho.

Segundo o diretor de Trânsito

e Transportes da Secretaria do Pla
nejamento Urbano, José Antônio
Schmitt, os operários esperam a

finalização do asfaltamento feito

pelo Samae para concluir a obra.
De acordo com Schmitt, os tachões
estarão fixados e toda a sinalização
horizontal e vertical estará termi
nada até o final deste mês.

O objetivo da secretaria é do
brar até dezembro a quilometra
gem de pistas para as bicicletas.

Hoje, são cerca de 20 quilômetros,

sendo 16 de ciclofaixa e quatro de
ciclovia. Porém, as obras depen
dem do asfaltamento das ruas.

O projeto resulta de deman
da por segurança dos ciclistas e

também é um incentivo ao jara
guaenses para utilizarem o trans

porte alternativo, segundo do di
retor de Trânsito. l'As ciclofaixas

podem ser uma saída para a su

perlotação do trânsito", afirma.
"Cada bicicleta na rua é um carro

a menos no engarrafamento".
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Cidadania e esporte andam juntos
Campeã de hóquei,
Djeniffer Vasques
utiliza o esporte
como ferramenta

para desenvolver
. .

cnanças e Jovens

JARAGUÁ DO SUL
.

ALEXANDRE PERGER

Ohóquei pode até não ser

muito conhecido na região,
mas a fórmula encontrada pela
atleta Djeniffer Vasques para
utilizar o esporte como ferra
menta de transformação social
tem dado certo. Há três anos, a

jogadora da Seleção Brasileira
criou duas escolinhas de hóquei
em escolas públicas de Guara
mirim. A primeira foi na Escola
Almirante Tamandaré e alguns
meses depois foi a vez da Escola
São Pedro.

Desde o começo, a principal
motivação foi difundir o esporte
e dar oportunidade para o desen
volvimento de atividades físicas.

.

Atualmente, cerca de 70 crianças
participam do projeto nos dois
núcleos. Djeniffer não recebe nada

pelas aulas. "Sou voluntária e des
de pequena me acostumei a fazer
esse tipo de trabalho. Aqui tento
criar o espírito da família do hó

quei, que é muito importante para
o esporte", conta. Todo o material
é cedido pela própria atleta e pela
Confederação Brasileira de Hó

quei, que doou tacos e bolinhas.
Este ano, Djeniffer elaborou um

projeto e conseguiu apoio do Fun
do de Esporte de Santa Catarina.

Além das escolinhas em Gua

ramirim, Djeniffer ainda coor

dena o Programa Abraçando
o Esporte (PAE), da Fundação
Municipal de Esportes de Co

rupá, em parceria com o Sesi. O
PAE atende cerca mil crianças e

adolescentes, que têm a oportu
nidade de praticar 12 esportes
diferentes, incluindo o hóquei.
Os professores das escolas foram

capacitados para dar as aulas e o

Sesi doou todo o material.
O principal retorno para a atle

ta, além do reconhecimento e di
fusão do esporte na região, é o ca

rinho de seus alunos, que o tempo
todo vão até ela para fazer alguma
pergunta ou simplesmente dar
um abraço. "Meu maior prazer é
o carinho que recebo e o retorno

positivo, além da confiança e res

peito com que eles nos tratam",
ressalta a jogadora. Para ela, uma
das recompensas mais impor-
tantes é ver o aluno crescer como

pessoa e como atleta, se tornar um
cidadão. "O aluno pode entrar no

, caminho do bem". Para participar,
é só ir até a escola, assistir uma
aula acompanhado de um respon
sável e se inscrever.

Atualmente, cerca de 70 a1WlOS participam do projeto nos dois núcleos

Como a própria Djeniffer conta, o voluntariado
vem de berço e está no sangue. Prova disso é a

presença dos pais nas aulas. Enquanto amãe,
MariaDombrwicz, auxilia na conversa com os

pais dos alunos e até como árbitra em algumas
partid�s,b pai,Alencat"ManoelVasqUes, assiste I:'

e fotogrrua, dando apoio à inidativa tia filha.
Também conhecido como o Papai Noel de
Guaramirim, Alencar, empolgado, afirma que
é um "orgulho ver a filha desenvolvendo um

�

projeto desses e uma das maiores emoções da
vida". Este ano, ele será novamente PapaiNoel
nas festividades de Gramado, na SerraGaúcha.
Entre um jogo e outro, uma conversa aqui
e outra ali, Maria, que" sempre ajudou a

filha, conta que apri,ncipal satisfação é ver o
progresso das crianças e 'estar acornpanhàndo
os pequenos. "Sinto prazer em ajudar as
crianças, me sinto feliz com isso", diz amãe

orgulhosa.

um jeito simples, Lucas diz que é

"gratíficante servir o Brasil" e ga
rante que "não há nada melhor".
Serão seis amistosos contra a Ar

gentina, uma das seleções mais
fortes dasAméricas.

O hóquei foi entrando aos

poucos na vida de Lucas e hoje,
como ele mesmo fala, mudou
sua vida. 110 esporte me deu ex

periência, me tornou mais ma

duro", conta. No começo, até por
nunca terem tido contato, os pais
ficaram com um pé atrás, acha
ram um pouco estranho, mas Lu
cas ressalta que sempre teve apoio
em casa. Além da vida de atleta, o
garoto ainda trabalha vistoriando
veículos. Sobre o futuro no espor
te, ele já avisa que não vai parar tão

. cedo. "Pretendo seguir carreira
no hóquei", declara.

Fruto do-trabalho
Desde o primeiro dia de aula

na Escola Almirante Tamandaré,
Lucas dos Santos Dombrowicz,
17 anos, estava lá, aprendendo a

utilizar tacos para bater em bo
linhas e conhecendo o hóquei.
Até então, o garoto só ouvia falar
no esporte nas conversas com a

prima Djeniffer, principal incen
tivadora. Agora, um pouco mais

experiente e apaixonado pélo
hóquei, Lucas está na Argentina
jogando pela Seleção Brasileira
em uma série de amistosos con

tra os argentinos.
A convocação aconteceu devi

do ao bom desempenho do atleta
na equipe do Desterro, de Floria

nópolis, mesma equipe de Dje
niffer. Lucas embarcou na última
terça-feira e volta no dia 5 deste
mês. Com o sorriso meio tímido e

Lucas dos Santos, 17 anos, está naArgentina j0gan4o pela Seleção Brasileira
I 'Ii I III III !
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TRADIÇÃO

Contagem regressiva para a festa
A Schützenfest

, .

começa na próxima
quinta. Pavilhões
estão quase prontos

. . , �

e Ingressos la sao

comercializados

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Começou a contagem regres
siva para a 23a Schützenfest.

A partir da próxima quinta-feira,
dia 6, a animação tomará conta

dos pavilhões do Parque de Even
tos. De acordo com a organização
do evento, restam poucos deta
lhes para ajustar. A decoração do

pavilhão ''N.' está pronta. Tecidos
com as cores da bandeira alemã
e flores artificiais ornamentam o

espaço. No pavilhão "C" os traba
lhos estão em andamento e o "B"
será o último a receber a decora

ção. Para recepcionar o público
da festa, dois bonecos gigantes
foram erguidos em frente aos pa-

DIVULGAÇÃO

Boneco de 12 metros recepcionará quem passar pelos pavilhões da Schützen

vilhões. Um dos bonecos tem 12

metros, veste traje típico alemão
e segura uma caneca de chope
em uma das mãos. O outro, re

presentando a mulher do casal,

alemão e uma tiara. "Estou oti
mista demais. Está tudo pronto,
toda a estrutura. Queremos cha
mar a todos para que venham e

se divirtam", diz presidente da

mede 6 metros e estará empu
nhando as bandeiras de Jaraguá
do Sul em' uma das mãos e da
Schützenfest na outra. A boneca
também receberá vestido típico

• r
•

W.I o

IMÓVEIS �RAGUÁ corretor@imoveisjaragu .com.br

Av. Prefeito aldemar Grubba, 2655 � Vila Lalau
Jaragua do Sul se

CCO (Comissão Central Organi
zadora), Alcides Pavanello.

Os interessados em aprovei
tar os seis dias de festa já podem
garantir os ingressos comprando
antecipadamente. Os pontos de
venda são: postos da rede Mime,
das ruas Walter Marquardt (Vila
Nova), Reinoldo Rau (Centro),
Bernardo Dornbusch (Vila La

lau) e Epitácio Pessoa (Centro),
além da agência Cejas-Credi na
rua Henrique Piazera, nv 125,
Centro. Também haverá venda

antecipada no Parque de Even-
. tos de segunda, dia 3, a quarta,
dia 5, a partir das 18 horas. Os

ingressos custam R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia). Estudantes e pes
soas com mais de 60 anos não

pagam. A entrada para a abertu
ra da festa, no dia 6, será gratui
ta. Nos dias 9 e 12 o acesso será
livre até as 19 horas. Camarotes
estão sendo vendidos. Os preços
variam de R$ 250 a R$ 750. Para

terça-feira, dia II, já não há mais
camarotes. Mais informações
pelo telefone (47) 3370-2736 ou

(47) 8817-0965.

R 1155 Amizade - Vile de Lyon -

____________5n OO�=� � ���

R1239 - Amizade Sobrado 135m2 Triplex -

R$ 280.000,00
---------

R1201 Guaramirim - Avaí - K\'panema
R$240.000,00

-----

R2086 Vila
Nova 2 vagas ,

1 Suíte, 2
Quartos,

Aceita Financ.
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DIVISA0 ESPECIAL

[uventus tem jogo
decisivo domingo
Para chegar à final, Tricolor precisa
vencer Hercílio Luz por três gols
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

OJuventus terá um grande de
safio na tarde deste domin

go, quando enfrenta o Hercílio
Luz pelo jogo de volta da semifi
nal do turno da Divisão Especial,
às 15h30, no João Marcatto. No

jogo de ida em Tubarão, o Mole
que Travesso perdeu por 3 a O e

agora, como fez melhor campa
nha' precisa devolver o placar ou
vencer por uma diferença de três

gols. O detalhe é que a equipe
ainda não fez mais de dois gols
em nenhum jogo na competição.

Para evitar a ansiedade na

hora da partida, o treinador Nino
garante que o psicológico dos jo
gadores está sendo trabalhado.

J

"Agora temos a responsabilida
de, mas não podemos jogar isso
em ninguém", diz Nino. O time
da primeira partida deverá ser

repetido e as únicas dúvidas são
Leandro e Nick, que estão no de

partamento médico.

Apesar da falta de produtivi
dade do ataque tricolor, Nino ga-

. rante que fazer os três gols não é

principal preocupação. "Não po
demos entrar pensando nos três

gols, precisamos fazer o primeiro
gol para acabar com a ansiedade.
Vamos para ganhar, a classifica

ção pode vir", ressalta o técnico.
Para ele, se o time jogar o que
sabe ganha a partida.

No primeiro jogo, Nino afirma
que a equipe não foi bem. "Foi a

pior partida do ano, uma hora

tínhamos que perder", comenta.
A equipe treinou na tarde de on
tem e ainda faria treinamento re

creativo na manhã de hoje. "Es
tamos poupando os jogadores, é
muito carga de jogos", comenta o

técnico.
O atacante Roberto chegou

logo depois do início do turno,
mas ainda não desencantou.
"Não estamos fazendo os gols,
mas trabalhamos e estamos con

fiantes que nesse vai sair os gols
e vamos garantir a classificação.
Teremos que ir pra cima, buscar
o resultado", diz o atleta.

�.�.ªy'.�çº.� .

O quê: Juventus x Hercílio Luz
Quando: Hoje, às 15h30
Onde: João Marcatto

Quanto: R$15
MARCELE GOUCHE

-,

João Pessoa perto da semifinal daPrimeirona
Este sábado é decisivo para o

João Pessoa, líder da Primeirona.

Jogando pela quarta rodada do

Campeonato Jaraguaense de Fute
bol Amador da Primeira Divisão, o
time enfrenta o JJ Bordados, no es

tádio João Lúcio da Costa. Se ven
cer, oVovô chega a 24 pontos, com
mais dois jogos pela frente. Já o JJ
Bordados ocupa a quinta posição
da tabela, com nove pontos.

Em Schroeder, a Néki recebe o

Flamengo 110 estádio Cláudio To-
.

maselli, também neste sábado. O
time schroedense é o sexto colo
cado, com seis pontos, e o mbro

negro está na terceira colocação,
com 14 pontos,No domingo, o es

tádio Eurico Duwe vai ser palco da

disputa entre o vice-líder Cruz de
Malta, com 15 pontos, e o lanterna
Botafogo, que só acumulou quatro

pontos na competição. Na quarta
colocação, com 12 pontos, o Vi
tória é quem folga nesta rodada.
Todas as partidas entre os titulares
acontecem às 15h30. Já os aspiran
tes jogam sempre às 13h30.

Além da liderança, o João Pes
soa defende a artilharia da com

petição. Wagner é o primeiro,
com dez gols, e Pinheiro vem em

segundo, com sete.

MAACELE GOUCHE

Leão doVale joga fora de
casa pela segunda vitória

Para subir na tabela do Cam- Sobre os últimos jogos, Biro
peonato Catarinense da Divisão conta que a maioria dos jogado
de Acesso, neste sábado, o Sport res está disputando três compe
Club Jaraguá vai encarar o Ca- . tições ao mesmo tempo e isso

çador pela quinta rodada. Com pode ter influenciado os resul
uma vitória e três derrotas, o Ia- tados. "Muitos deles são do ju
raguá ocupa a sexta colocação do venil e juniores, e só o tempo vai

campeonato. fazê-los amadurecer e criar mais

Segundo o técnico Biro, o time resistência", analisa.
vai brigar até o último minuto O Jaraguá joga às 16h no es

para se classificar entre os quatro tádio CarlosAlberto CostaNeves.

primeiros. Para este sábado, Biro Entram em campo Eder, Fábio
conta que a postura do time estará Pará, Rangel, Mathias, Bruno,
melhor e que a chance de vencer é William; Miguel, Gregori e Fábio
grande. "Vamos corrigir os erros dos Braun; Zé Vitor e Zamorano. O
últimos jOgOS1marcarmelhor e ten- técnico vai dar folga para Ander
tar pontuar para competir a vaga son, Ieferson eAdilson, que estão
com Caçador", comenta. O adver- disputando três campeonatos.
sário está na quinta posição no Manoel também não entra em

campeonato, com quatro pontos. campo por conta de uma lesão.

I I � : � I.
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Lesõesatornnentann
clubesde São Paulo
Apostando muito dinheiro em craques,

equipes paulistas não estão tendo o

retomo esperado nos gramados
AGÊNCIA FOLHA PRESS

Qfim de semana que marca a

volta de Valdivia ao Palmei
ras e a esperada estreia de Luis
Fabiano no São Paulo, domingo,
ajudará a definir o ranking do es

taleiro em 2011 dos grandes pau
listas. Quatro nomes badalados e

caros competem desde o início
do ano pelo posto de líder do

"chinelinho", termo muito usa

do no futebol para definir quem
passa muito tempo no departa
mento médico.

Adriano, que realizou enfim

coletivo nesta semana no Corin

thians, não foi relacionado para o
jogo de domingo contra o Vasco
e tem grande chance de terminar
a temporada como o mais aza

rado. O santista Paulo Henrique
Ganso, que só deve voltar aos

gramados no dia 23 de outubro,
contra o Flamengo, deve perder
mais quatro jogos por lesão e

corre por fora.
No seu ranking interno de

estaleiro, o Palmeiras dá só a me
dalha de bronze para Valdivia. A

prata fica com Pierre, que nem

estámais no elenco e ficou 27 jo
gos fora. O ouro é de Dinei. Com

31 partidas "perdidas" por ques
tão física, briga com renomados.

Luis Fabiano, quando encarar

o Flamengo domingo, estacionará
nos 32 jogos demolho no São Pau
lo. No Sevilla, o Fabuloso começou
o ano bem, marcando bom núme
ro de gols até se lesiónar contra o

Athletic Bilbao, no dia 6 de março.
Nem deu para desfalcar seu time

por lesão, pois dias depois acertou
com o São Paulo.

Situação diferente da de

Adriano, que machucou o ómbro
quando defendia a Roma e pas
sou por cirurgia. Com a seca de

gols do Imperador no time ita

liano' ele poderia ficar fora de jo
gos por questão técnica mesmo,

porém a conta do estaleiro no

exterior aponta 11 jogos fora de
combate por essa lesão.

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

Duelo de catarinenses na série C do Brasileiro
Únicos representantes de

Santa Catarina no Campeonato
Brasileiro da série C, Joinville e

Chapecoense se enfrentam neste

domingo, às 16h, na Arena Con
dá, pela segunda rodada do gru
po R Jogando em casa, o Verdão
do Oeste precisa vencer para se

manter vivo na briga pelo acesso

à série B. A Chapecoense empa
tou em 2 a 2 com o Brasiliense,
na cidade de Taguatinga. Já' o
Joinville, que venceu o primeiro
jogo contra o Ipatinga, vai em
busca de mais três pontos para
manter a liderança da chave.

Na sequência da competição;
Joinville recebe o Brasiliense em

casa e a Chapecoense vai a Ipa
tinga enfrentar a equipe da casa.

Joinville e Chapecoense já se

enfrentaram pela primeira fase I

da competição, com duas vitó
rias para o Ioinville, Para a série

B, se classificam os dois primei
ros de cada grupo e o primeiro
vai disputar a final.

CLASSIFICAÇÃO, 2S'RODADA-24/9
Atlético-PR 1 x 1 Fluminense
Santos 2 x 3 Figueirense
Flamengo 2 x 1 América

26" RODADA - 25/9
Corinthians 1 x O Bahia

, Botafogo 2 x 2 São Paulo
Intemacional2 x lAtlético-MG
Cruzeiro O x 3 Vasco
Avaí 1 x 2 Grêmio
Atlétioo-GO 1 x 1 Palmeiras
Ceará 3 x 2 Coritiba

,

10° Figueirense
11° Santos
12° Atlético-GO
13° Grêmio

14° Ceará
15° Bahia

16° Cruzeiro

... 17° Atlético-MG

... 18° Atlético-PR

... 19° Avaí

... 20° América

27aRODADA-i,l101 18h - Palmeiras x América
18h - Fluminense x Santos
18h - Bahia x Avaí

27' RODADA - 2/10
16h - São Paulo x Flamengo
16h - Vasco x Corinthians
16h - Atlético-MG x Ceará
16h - Figueirense x Coritiba
16h - Atlético-PR x Internacional
18h - Grêmio x Cruzeiro
18h - Atlétioo-GO x Botafogo

"'Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

$.
CLASSIFICAÇÃO

, I
J I V!E I� GP GC I SG A

"

,/ Coi. Times P 27" RODADA - 30/9

26,
!

24 i 3068% 20h30 - Ponte Preta x Salgueiro", / ... 1° Portuguesa 53 lq 8 54
,

20h30 - Náutico x Duque de Caxias... 2° Náutico 47 26. 138 !5 32 24 i8 60%

16 113 20h30 - Paraná Clube xVrtória
... 3° Ponte Preta 46 26 137 43 30 59% 20h30 - Vila Nova-GO xGuarani
... 4° Americana 44 2� 135 18 32 30 12 56%

l 1
5° Sport 43 26 1� 7 1 7 44 30 114 55% 27" RODADA - i,l1O

6° Bragantino 40 26 124 il0 44 40 14 51%
16h20 - São Caetano x Portuguesa

7° Vitória 39 2d 1� 6 I� 36 3016 50%
16h20 - Bragantino x Criciúma

I

1� 6
16h20 - Grêmio Barueri xAmericana

8° Boa 39 26. 30 24 :6 50% 16h20 - ASA x lcasa

9°Criciúma 37 2� 107 19 26 291-3 47% 16h20 - ABC xSport

10° Paraná 35 26 ao 5 111 33 3112 45%
16h20 - Boa xGoiás

11°Grêmio Barueri 34 26 917 110 34 35 : -1 44%

12° ASA 34 26 9 17 110 33 40 i -7 44%

13° Guarani 33 2d 9 16 111 34 35 i -1 42%

14° ABC 33 26 7 1121 7 32 35 : -3 42%

15° Icasa 32 26, 7 11118 38 37 il 41%

16° Goiás 30 26, 9: 3 114 34 42
'

-8 38%
! I

... 17° São Caetano 29 26, 6 i 1119 35 41 -6 37%

... 18° Vila Nova 28 26 7 17 112 24 31 -7 36%

• 19° Salgueiro 25 2d 7 !4 115 26 41 -1532%

20° D. de Caxias 10 2d 117 118 21 56 , -3513% "'Rebaixados �ara Série C

FtJl'EBOL

CBF altera
data de jogos

ESA

, Teixeira tem
bom quadro

A CBF anunciou na sexta
mais quatro alterações na
tabela do Campeonato
Brasileiro envohrelido sete

, '

,
times. Segundo a entidade,
das quatro partidas,
apenas uma foi alterada a

pedido do clube. No caso, o
São Paulo poderá enfrentar
Internacional

o presidente da CBF

(Confederação Brasileira
de Futebol) e do COL

(Comjtê Organizador
Locall, Ricardo Teixeira,
continua internado no

Hospital Pró-Cardíaco,
em Botafogo, zona sul
do Rio. De acordo com a
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utl�1' TOWNER JR CS 2012 - R$ 24..990,00 à vista

TOWNER JR CAB. DUPLA - R$ 31.990,00 avista

TOWNER CAB ESTENDIDA - R$ 29.990,'00 àvista i
TOWNER 8 PASSAGEIROS - R$ 33.990,00 àvista :

,

TOPIC 13 LUGARES _�TD - R$ 48.990,00 à Vista
'
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Conheça os mehores empreendimentos ele 9arCIJuti cio �"urna Eeie» 'Imoveis.

LEIER
IMÓVEIS

A N° 1 em Apartamentos

Pré-Lançamento
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2 I IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE OUTUBRO DE 201 t

os .'UfO_ I.6""s
. Dd 'NCOllruAQUI'

.

Centro
Edifício Arno Reichow

Baependl
Edifício Esplendor

Centro
Christiane Monique

.

Centro
, Residencial Sun Flower

. -

! 1'- I�

Baependi
Vila Baependi

Nova Brasília
Edifício Leuprecht
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FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2011 I IMÓVEIS I 3

I
1
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roei IIICOllrlA AO ! rI

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698·472107-0500· vendas@leier.com.br· www.leier.imb.br

- .

Barra do Rio Cerro'

TERRENOS

1 • amirim � 360m2 , : ,': R$ 70.UIJO,OÔ
l394 • Baependi - 375m2• '(próx. Honda) R$ 95.aOOJOo
659.02· São Luiz· 377m2 : " R$180,006,00
�411,� Jqa

"

"a ,1' t.126,6Q1T!2.;.; ��I"".; •••• ,;;"i ..I' R$11f:900,OO
L&01 • Amlza. . 1,479.21m2 ., ,R$110.000,OO
658·62· Barra do Rio Gerro • 47611'12 R$119.000,00
L464 � Barra dO Rio Cerro· 409m2• Comerc,iaL R$135.000,OO
l�15 • No.v� l1ra$ília .. 16,442m2 , " i "".R$ 15Q.O'ºiOO

,
'

...

",' ( / .

I
" "',

" " ," J'

I

,

lalS '

LEIER

Barra do Rio CerroIIIIH Amizade.'

Barra do Rio Cerro

. ,-,', �

Jaraguá Esquerdo

"

470.nQ�,OQ ,

..

.
,

' 650�6ID;,d
L529 • Centro/Corupâ - :OOom2.· Ter o+G�Upão· R$ 780.000;00
L436 " Nova BrasRia - 3.960.16m2 • R$ 1.500.000,00 Aceita Permuta
660..02 � Vila Nova - 4.157mz ,. Terreno+Galpão - R$ 2.000.000,,00

.,1;:411 ",Rio CeFfre,:lI .. Sj"1000rn4 , .. h: .• i ••• li," , f'$ 2.900.000,00 .

L354 '" Nereu Ramos . 25.000m� ., � :R$ 2.650.000,00
L465 - Guaramírim -(SR 280) 79.000m2 Área para Galpões
L410" Nova Brasilia - 2.970m2 - Comercial... Aceita Permuta

. ,J,.441 .. Ilha 9aFíguei.ra - 'e,º.a.ilro� .. I... , .... � ....",ÓtimQ para l.oteamento
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Empreendimentos Imobiliários

TERRENO COMERCIAL
CÓD. 271 - Excelente localizacão na

Rua João PLanischeck, bairro Nova
Brasilia. Possui ampla frente e área de

1.165m2. CONSULTE-NOS!

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 47 9107 . 1988
atendimento@megaempreendimentos_com

CASA
OPORTU IDADE

CÓO. 063 - Amplo terreno com
583m2. Contem 1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, cozinha, bwc social, varanda,

churrasqueira, lavanderia e

garagem. R$100.000,00·

CÓD. 127 - Apto com área
privativa de 93m2, contendo 1

suíte, 2 quartos, sala de estar/
jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha, lavanderia e 1.vaga de
garagem. R$ 160.000,00

CÓD. 280 - Possui 1 suíte, 2
dormitórios, sala de estar / jantar,
cozinha integrada, banheiro social,
área de serviço e 1 vaga de garagem.
Ambientes mobiliados, acabamento
em gesso, piso laminado e 104m2

privativos. De RS 215 mil
por RS 200 mil.

CÓD. 270 - Imóvel de alto padrão, conta com
excelente acabamento e localização no Balneário
de Itapema. Apartamento com área privativa de

157m2, sendo 1 suíte máster, 2 suites, sala de estar/
jantar, cozinha, ampla sacada c/ churrasqueira,
lavabo, área de serviço e 3 vagas de garagem.

Edifício oferece 15 pavimentos, 2 aptos por andar,
arquitetura moderna, 2 elevadores, piscina térmica,
fitness, espaço gourmet e cinema. R$ 650.000,00

Excelente chácara,
contendo água corrente, linda

vista do vale, mais de 20 mi"! m2 de área,
acesso com portão eletrônico, a apenas

7 km do Centro da cidade.
R$ 78.000,00 - Escriturada

SOBRADO
ILHA D FIGUEIRA

CÓD. 277 - Excelente ímóvel, contendo
ambientes amplos e bem distribuídos. Possui
1 suíte master, 2 quartos, sala de estar/jantar,
lavabo, cozinha e copa, sala intima, ampla
área de festas c/ churrasqueira, 2 bwc's,

área de serviço e 4 vagas de garagem. Área
construída de 350m2. Consulte-nos!

TERRENO - JGUÁ ESQUERDO
CÓD. 207 - Ótima localização no Loteam.
Paim Springs, contendo área de 450m2.

R$ 110.000,00

TERRENO· JOÃO PESSOA
,.

CÓD. 286 - Amplo terreno com

aprox. 6.000m2, ideal para empresa ou

predial. Localizado na Rua Manoel Fransc.
da Costa. R$ 480.000,00

Amplo apto com área privativa de

114m2, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha

integrada, sacada cf churrasqueira,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem. Sol da Manhã.

CÓD. 283 - Possui 1 suíte, 3 dormitórios,
sala de estar/jantar, copa e cozinha mobiliada,
banheiro social, despensa, ampla área de festas
com churrasqueira e piscina, lavabo, área de

serviço e garagem para 2 carros. Área
Construída de 194m2 e Terreno com 495m2.

R$ 360.000,00 . Financiável

VlLLENUEVE RESIDENCE - CENTRO
-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 ... se.
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Empreendimentos Imobiliários.

LIG.ÚE:· 3372.'16'16
Plantão: ·47 9107.1988
atendimento@megaempreendimentos.com

IMÓVB..COMERCIAL- 4,

GOV.CB.SORAMOS/BR101

SOBRADO··
JGU·Á .ESQUERDO
Cód. 288 - Imóvel de alto padrão,
localizado em região nobre e com

.
.

linda vista. Amplo terreno com
775m2 e área construída de 420m2.
Possui 1 suítemáster com hidra,
closet e sacada, 2 dormitórios,
sala intima, bwc social, sala de
estar e living, sala de jantar, área
de festas com churrasqueira e

banheiro, cozinha, área de servico,
deck externo e 2 vagas de

garagem. Ambientes mobiliados
e excelente acabamento.

Consulte-nos!

CÓD. 219 - Área de nOOOm2 planejada
para receber empreendimento comercial, as
margens da BR 101 com frente em 330 metros.

Região privilegiada entre Balneário Carnburiu e·

Florianópolis. Consulte-nos!

CÓD. 265 - Amplo apto com área privativa de
122,53m2, sendo 1 suíte, 2 quartos, sala deestar/

jantar, sacada cf cherrasqueira.cozinha, bwc social;
lavanderia e 2 vagas de-qaraqern. Edifício oferece
10 pavimentos, 2 elevadores e salão de festas.

RS 320.000,00 - FINANCIÁVEL

SOBRADO JGUÁESQUERDO
CÓD.274 - Amplo terreno com área de t180m2 .

Possui 1 suíte máster, 2 quartos, bwc social,
mezanino, sala jantar, sala de estar, sala de
TV, cozinha, 2 lavabos, depósito, depend. de

empreqada com banheiro, área de serviço, área de
festas com churrasqueira, varanda externa, lindo

jardim e 4 vagas de garagem. Conta com ambientes
mobiliados, água quente, todamurada e portão

eletrônico, pé direito duplo, rua tranquila - sem salda
e linda vista da cidade. Consulte-nos!

.

.
contendo 1 suíte, 2 quartos, sala.
de estar/jantar, área de festas c/
churrasqueira e forno a lenha,
cozinha, bwc social, área de
servico e 2 vagas de garagem.

.

R$ 240.000,00 - FINANCIÁVEL

CÓD. 273 - Amplo apto com
126m2 de ;área privativa. Possui
1 suite, 2 quartos, sala de estar/
jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada, bwc social
área de servico e 1 vaga de

garagem: RS 190.000,00 -

Sol daManhã
.

Excelente imóvel com área privativa de 191m2,.e
. localizado em área nobre no Centro da cidade.
Possui 1 suíte máster cf closet, 2 quartos, sala
de estar cf lareira, sala de jantar, cozinha,

escritório, lavabo, ampla área de festas privativa cf
çhurrasqueira, depend. de empregada e 2 vagas
de garagem. Ambientes mobiliados e muito bom

gosto no acabamento. RS 420.000,00'

CASA • BARRA' TERRENO - PREFEITURA
CÓO. 223 -Próx. a Prefeitura, em rua

pavimentada e com área de 348m2.
RS·106.000,00

CASA - CENTENÁRIO
.

Cad. 266 - Unda casa contendo 1 suíte máster c/
closet,2 quartos,_sala de estar, sala de jantar, cozinha,
ampla área de festas cf churrasqueira, área de serviço

e garagem privativa. Área construida de 230m2 e
terreno com 462m2. RS 350.000,00 - Financiável

CÓO. 151 - Possui Suíte, 2 dormitório,
sala jantar, sala de estar, copa, cozinha,
3 banheiros, t lavabo, área de serviço,
churrasqueira, sala de TV, despensa,
varanda, garagem para 2 carros. Área
Construída de 122,40m2 (i.l terreno com

476m2• R$ 200.000,00

SOBRADO - NOVA BRASILIA
Localizado próx. ao Anqeloni,

Possui 1 suíte máster com sacada, 2
dormitórios, sala íntima com.sacada e

banheiro social, cozinha e copa mobiliadas, .

sala de jantar, sala estar, jardim de inverno,
sala de horne theather, escritório mobiliado,

lavabo, churrasqueira, espaco 'para
piscina, despensa, lavanderia, depend,
de empregada: com bwc, garagem para 2
carros e portão eletrônico. Consulte-nos!

/
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IMOBILIÁRIA
Rua.Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraquá do Sul - SC

Na ltaivan, ó atendimento agora
é mais do que personalizado .

A ltaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,

cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

a divisão de seus corretores entre .imóveis PRONTOS e LANÇAMENTOS.
.

Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada área,
'

contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

•

I 'Ei .

I ,

II II

Ref. 5028 - Residenciallmperialis
- apartamentos com 02 e 03 dorrn
- Area privativa: 63,69m2 - A partir
de R$ 179.000,00 - ENTREGA
JUNHO/2012

,
.

Ref. 5004 - Ed. Tom Jobim - Guara

mirim -.02 dorm - Área privativa:
61 ,22m2 - A partir de R$ 133.813,00
- PRÉ LANÇAMENTO!

Ref. 4870 - Residencial Meliah -

02 dorm - Área privativa: 51 m2
- A partir de R$120.900,00-
ENTREGA NOVEMBRO/2013

Ref. 5025 - Residencial Elegans
- apartamentos com suíte + 01 dor
mitório - Área privativa: 79,30m2 - A

partir de R$216.750,00 - CENTRO

Ref. 5027 - Residencial Gracilis
- suíte + 01 dormitório - Área
privativa: 77,31 m2 - A partir
de R$179.000,00 - ENTREGA
JULHO/2012

Ref. 4963 - Dolce Vitta Residence
-; Apartamento diferenciado
Area .privativa: 232m2 - A partir
de R$430.000,00 - ENTREGA
FEVEREIRO/2012

. Ref. 4975 - Res. Cristal- 02 dorm
- Área privativa: 64,70m2 - A

. partir de 139.900,00 - OBRAS '

INICIAM EM JULHO/2011

4783 - ResidenCial Gamaliel

apartamentos com 02 dormitórios
- Área privativa: 72,1 Om2 - A partir
de R$205,000,00 - CENTRO

Ref. 4959 - Edifício Ilha da
Galé - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 101 ,2?m2s: A partir de .

R$219.00,00 - ULTIMA UNIDADE!

Ref. 4829 _- Residencial
Terra Florae - 02 dorm - Área
privativa: 69,631l]2 _ A partir de
R$127.000,OQ - ULTIMAS DUAS
UNIDADES! _

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

Ref: 4996 - Residencial Bettoni -
02 dorm - Área privativa: 61 ,35m2 .

- A partir de R$125.000,00-
. ENTREGA DEZEMBRO/2011 .

Ref. 4978 - Ed. Giuliana - 02 dorm -

, Área.privativa: 74,96m2 - A partir de
R$ '165.000,00

.

Ref. 4894 - Edifício Quatro
Ilhas - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 99,85m2 - A partir de
R$250.000,00 - PRONTO PARA
MORAR!

Ref. 4830 - Residencial Allegro -

02 dorrn,« Área privativa: 52,50m2
- A partir de R$115.000,00-
PRONTO PARA MORAR!

.

Ref. 5003- R�sidencial Estações
- 02 dorm - Area prjvativa: .59m2
- R$11 0.000,00 -PRE LANÇA-
MENTO!

Ref. 4876- Residencial Vale da Lua
- Entrada de 15 mil + O parcelas e qui
tação total atravésde financiamento

no ato da entrega da chave!
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Ref. 5001 - Piçarras - Res. Villa
Catânia - 01 suíte + 02 demi suítes
- Área privativa: 124,67m2 - A

partir de R$ 375.994,55 - PRÉ
LANÇAMENTO!

Ref. 5002 - Ed. Manhattan - 03
suítes - Área privativa: 120,53m2
- A partir de R$374.1 00,00 - PRÉ

. LANÇAMENTO!
.

VI

ANDRESSA DALMARCO O

A R C OFFICE
VI
O
'"'O
O
.....

(1)
'"'O
VI
(1)
L-

o
(ti
>
iC

(47) 9972 0019Ref. 4658 - Residencial Grand
Life - Suíte + 02 dorm - Área
privativa: 111 ,32m2 - A partir
de R$240.000;00 - 02 ÚLTIMAS
UNIDADES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Presi'dente Epltácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - se

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

Ref. 4940 Residencial
Fontainebleau

• 02 apartamentos por andar
• 02 coberturas dúplex com

piscina aquecida ,

.. Área de' lazer -com salão de festas
equipado e decorado
• Suíte + 02 dormitórios
• Área privativa: 119,80m2
• A partir de R$385.000�00
• PRÉ LANÇAMENTO!

LOCAÇÃO ,

Condomínio Industrial - Guaramirim -; BR280

Galpões com ótima infra-estrutura para acomodar diversos tipos de empre
sas. Localizado a 12 km da BR-101.

Galpão com 11 OOm2 com escritório anexo e 02 banheiros.

Galpão com 3000m2 com 04 banheiros. (podendo ser divido)
Destacar: Venha instalar a sua empresa aqui

A-654 - Cierniewicz - Apartamento' A-673 - Amizade - Apartamento
.

- 2 dorm, sala, coz, bwc, sacada d - 2 dorm, sala, coz, bwc, lav, e
churr. Garagem. R$660,00 + cond,

\
.

garagem. R$480,OO + cond.

A�674 - Czernlewicz - Apartamento
- 1 dorm, sala e coz conj., bwc, lave
garagem. R$475,00

A-659 - Vila Rau - Apartamento - 2

dorm, sala e coz conj., bwc, lav,
garagem. R$430,00

A�678 - Czerniewicz - Apartamento
- 1 suite, 1 dorm, sala, coz, bwc, lav,
garagem. R$750,00+cond.

.

B-101 - Centro - Casa - 3 dorm,
sala, cozinha, 2 bwc, copa, lav,
escritório, 1 vaga de garagem.

-

R$1.100,00

A-646 - Vila Rau - Apartamento - 2

dorm, sala, coz, bwc, lav, garagem.
R$700,00 + cond.
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ANDRESSA DALMARCO

A R C OFFIC.E

(47) 99720019

ATENDIMENTO Segunda a Sexta _- 8h às ,1 2h, e 13h30 às l'8h 15 � Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, o 1 048 Centro - Jaraguá do Sul SC

,
'

Ref, 4888 - Centro - Ed. Cristiane

Monique - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 118,11 m2 - R$2350000,00

Ref 4990 - Vila l.alau - Ed.

Filadelphia - 02 dorm - Área
,

privativa: 58,94m2 - R$130.000,00

Ref. 4983 - Vila Nova - Res. Jardim
das Mercedes - 02 dorm - Área
privativa: 51 ,42m2 - R$115,.000,00

Ref. 4949 - Barra do Rio Cerro -

Res. Cezanne - 03 dorm - Área
privativa: 65,82m2 - R$125.000,00

Ref. 4989 - Vila Nova - Ed. Vila
. Nova - 03 dorm - Área privativa:
78,04m2 - R$130,000,OO

'

Ref. 5016,- Centro - Res. Rodrigo
__

- suíte + 01 dorm - .Área privativa:
90m2

.

Ref. 4945 - Centro - Res. Dubai -

.

suíte + 02 dorm - Área privativa:
125,72m2 - R$357.000,00

Ref. 4855 - Centro - Res. Arezzo
. - suíte + 02 dorrn - Área privativa:
146,35m2 - R$260.000,00

Ref. 4746 - Vila Baependi -

Ed. Walter Bartel - suíte + 02
dorm - Área privativa: 125m2 -

R$190.000,00

. Refo 5000 - Amizade - Ed. Belo

Arvoredo - suíte d closet + 01
-dorrn - Área privativa: 82,7Sm2-
R$165.000,00

'

Ref. 4871 - Centro - Ed. Jardim de
Monet - 04 suítes sendo 01 com

closet - Área privativa: 244m2 -

R$1.200.000,00
.

Refo 5034 - Vila Nova - Ed.
Zimbros - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 107,�8m2 - R$2550000,00

Ref. 4934 -:- Centro - Res. Agata
- suíte master d sacada + 02
dorm - Área privativa: 159,75m2-
R$2500000,00

Ref. 5008 - Três Rios do Sul- Ed.
Vitor Alexandre' - 02 dorm .:... Área
privativa: 50m2 - R$119.000,00

Í Refo 4951 - Czerniewicz - Edo Saint
Sebastian - Flat - Área privativa:
60,03m2 - R$110.000,00

Ref. 4905 - Vila Baependi - Res. '

Baependi - 02 dorm - Área
privativa: 50,82m2 - R$155.000,00

Ref. 4868 - Centro - Ed. Ruth
Braun - surte +02 dorm - Área
privativa: 184,96m2 - R$�20.000,00

Ref. 4765 - Amizade - Ed. Mont
Vermont - suíte + 02 dorm - Área
privaitiva: 140m2 - R$220.000,00-

Ref. 4994 - Vila Baependi - Res.
Waldemiro Bartel - suíte + 02
dorrn - Área privativa: 80m2 -

R$1900000,00
-

Ref. 4995 - Amizade - Res, Algarve
- 02 dorm .; Área privativa: 57,50m2
- R$135.000,00

Ref. 4981 - Ceritro - Ed.
Amaranthus - suíte d sacada e

closet + 02 dorm ..:. Área privativa:
306,71 m2 - R$640.000,00

Ref. 4982 - Barra do Rio Molha
- Res. Santa Catarina �.suíte d
sacada + 02 dorm - Área privativa:
104,05m2 - R$209.000,00

Ref. 4922 - Czerniewicz - Res.

Jaeser II - suíte d closet + 02
, dorm - Área privativa: 11 0,56m2 -

R$215.000,OO

Refo 4956 - Amizade - Condomínio
Amizade - 02 dorm - Área
privativa: 52m2 - R$125.000,00

Ref. 5015 - Centro.- Res. Marina
Frutuoso - suíte + 02 dorrn - Área
ji>rivativa: 115,52m2 - R$225.000,00

'�

... '

Ref. 4992 - Centro - Ed. Garden
Flowers - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 126,08m2 - R$399.000,00

Ref. �014 - Vila Baependi -Res.
Reinoldo Bartel - suíte + 02
dorm - Área privativa: 91 ,06m2 -'

R$135.000,00

Ref. 4972 - Nova Brasília - Ed.
Vieiras - suíte + 02 dorm - Área
privativa: 90m2 -'R$210.000,00

o
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Ref. 4903 - Nova Brasflia - Ed.
Lancaster - 02 dorrn - Área
privativa: 115,65m2 - R$169.000,00
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ANDRESSA DALMARCO O
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(47) 9972 0019
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 : Centro - Jaraguá do Sul - SC

IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 7059 - Amizade - Cãsa total
mente nova - Suíte cf doset + O�
demi suítes - Área imóvel: 213,75m2
- R$570.000,00

Ref. 7226 -Ilha da Figueira - 01
suíte master + 01 suíte + 02 dorm -

Área imóvel: 300m2 - R$ 450.000,00

Ref. 7233 - Vila Nova - suíte d
sacada + suíte + dorm - Área

, imóvel: 200m2 - R$ 480.000,00

Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 77,71m2 - R$149.000,00-
LOTEAMENTO PAINElRA5

Ref. 7128 - Jaraguá Esquerdo
- 03 dorrn - Área imóvel: 150m2 -

'

R$290.000,00

Ref. 7225 - Vila Lenzi - suite master.

+ 03 dorm - Área imóvel: 360m2 -

R$ 550.000,00

Ref. 7228 - Três Rios do Sul - suíte
+ 02 dorm - Área imóvel: 102m2 -

R$ 225.000,00

Réf. 7160 - Amizade - Casa - su_íte
+ 02 dorm -Área imóvel: 142,67m2
: R$220.000,OQ

Ref. 7220 - Czerniewicz - 04
Casas - 02 com 02 dorm - 02
com 03 dorm - rende por mês

R$2.50Ó,00(limpo) - Área imóvel:'
429m2 - R$295.000,00

Ref. 7,113 - Waldemar Rau - sob
rado moderno d suíte d clóset +..

02 dorrn - Área imóvel: 190m2-
R$390.000,OO

Ref. 7153 - Ja'raguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
150m2 - R$380.000,00

Ref. 7111 - Chico de Paulo - 03
dorm - Área imóvel: 70m2 -

R$145.000,00

Ref. 7049 - Três Rios do Norte
Casa geminada :- 02 dorm - Área
imóvel: 72,43m2 - R$127.000,00

Ref. 7210 - Três Rios do Sul- 01
Suíte mobiliada + 01 dorm - Área

.

imóvel: 170;Obm2 - R$340.000,00

Ref. 7208 - São Luís - suíte c/ doset
+ 02 dorm - Área imóvel: 162,00m2
- R$315.000,00

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

Ret. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorrT\.": Área
imóvel: 89,33m2 - R$168.000,00 '

LOTEAMENTO MALlBÚ

Ref. 7144 - Vila Lenzl - 02 dorm -

Área imóvel: 120m2 - R$ 169.000,00

Ref. 7185 - Nova Brasília - 02 dorm
com sacada - Área imóvel: 185m2 -

R$ 330.000,00

Ref. 7194 - Três Rios do Norte
Casas geminadás - 02 dorm - Área
imóvel: 74,00m2 - R$135.000,00

Ref. 6727 - Amizade - Casa alv. -

Lot. Blumenqárten II - suíte + 02
dorrn - Área imóvel: 1.37,52m2 -

.

R$269.000,00
.

Ref. q714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,00m2 -

R$153.000,00 - LOTEAMENTO
DEMATHÊ

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

suíte d doset + 02 dorrn - Área
imóvel: 117,65m2 - R$440.0eJO,QO

Ref. 7096 - Czerniewicz - suíte
�

master + 04 dorrn - Área imôvel:
380m2 - R$ 780.000,00

Ref. 7091 - Czerniewicz - 04 dorm -

Área imóvel: 137m2 - R$145.000,00

Ref. 7171 - Três Rios do Norte - Casa

Lot. Paineiras - 02 dorm - Área
imóvel: 66,85m2 - R$148.000,00-
'LOTEAMENTO PAINEIRÀS

Ret 7207 - São Luís - suíte d doset
.

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

Ref. 7192 - Nereu Ramos -:- Lot.
Paineiras - 03 dorm - Área imóvel:
58,42m.2 - R$155.000,00
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 Centro Jaraguá do Sul se-

IMÓVEIS
PRONTOS

Ref. 2330 - Centro - terreno com

erciai - ideal paraprédio - Área ter
reno: 4.443,45m2 - R$4.500.000;00

, Ref. 2375 - Nova Brasília - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 600,OOm2, �

R$230.000,OO

Ref. 2283 - Nova Brasílla - com '

projeto de prédio aprovado - aceita
terreno de menor valor - Área ter- '.

'

reno: 450m2 - R$180.000,OO

Ref. 2394 - Barra Rio Molhá_
Terreno pJano - 12,6 X 27,9, =
'348,24 - Area terreno: 348,24m2 -

R$90.000,OO

Ref. 2396 -Ilha· da Figueira - Ter
reno residencial - Área terreno:
795,OOm2 - R$180.000,OO

Ref. 2377 - Centro - terreno com-

ercial - ideal para salas comerciais
- Área terreno: 481,30m2

Ref. 2278 - Vila Rau - terreno ideal

parà prédio - Área terreno: 2.214m2
- R$320.000,OO

'

Ref. 2400 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno no loteamento residencial
Pai Springs - Área terreno: 405m2
- R$160.000,OO

Ref. 229.5 - Amizade - Lot. Ville de

Lyon - vários lotes - Área_terreno:
329,74m2 -A partir de R$90.000,OO

Ref. 2399 - Amizade - Terreno resi
dencial- Área terreno: 334,13m2
-R$85.000,OO

�':'-"
. '�"

Ref. 2�02 - Vila Rau - terreno

come'rcial' ideal para prédio - Área
terreno: 885,76m2 - R$405.000,OO

Ref. 2307.. - Amizade - Lot. Cham

paqnat - terreno residencial - Área
terreno: 396,98rj,2 - R$185.000,OO

Ref. 2?64 - Amizade - Lot. Blumen

garten II - terreno residencial - Área'
terreno: 334, 13m2 - R$96.000,OO

Ref. 2150 - Três Rios do Norte �

Lot. Paineiras - terrenos residenciais
- vários lotes - Área terreno:
357,52m2 - Apartir de R$55.000,OO,·

Ref. 2382 - Água Verde - Terreno

para construção de garagem subo,
terrãnea - Área terreno: 450,OOm2
- R$150.000,OO

Ref. 2358 - João Pessoa - terreno

residencial - Área terreno: 324m2 -

R$80.00b,OO

Ref. 2368 - Amizade - Lot. Cham

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

Ref. 2263- Centro - terreno
, residencial central - Área terreno -

358,13m2 - R$95.000,OO
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Ref. 2318 - Vila Lalau - terreno

ideal para prédio ou galpão - Área
terreno: 1.511,30m2 - R$950.000,OO

Ref. 2361 - Centro - terreno central.
ideal para prédio - Área terreno:
558,60m2 - R$450.000,OO

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno comercial - ideal para'
prédios ou salas comerciais -' Área
terreno: 451,02m2 - R$268.000,OO

ReI: 2383 - Três Rios do Sul- Ter
reno residencial de esquina - Área
terreno: .376,9®m2 -' R$99.0QO,OO

ReL2964 ., Nereu Ramos - Lot,
Demathe - terrenos residenciais -

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

Ref. 2398 - Jaraguá Esquerdo -

Cond, Jardim Cristina - Terreno
resid�nciallote 15 e 16'- Área ter
reno: 1910,33m2 - R$240.000,OO

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial - Área terreno: 400m2 -

R$200.000,OO

Ref. 2110 - Amizade - Lot. Munique
- várlos lotes residenciais - Área
terreno: 362,50012 - A partir de
R$105.000,OO

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,OOm2 - A partir de
R$75.000,OO

Ref. 2336 - Água Verde - ter

reno todo murado - Área terreno:
592,OOm2 R$160.000,OO

Rel2356 - Amizade - terrenos
residenciais - vários lotes .:_ Área
terreno: 338,OOm2 - A partir de
R$79.000,OO
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Rua B.rão do Rio Branco, 557

.Jaraguã do Sul - se

wwwJallOveisplaneta .com.br
'
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PLANTÃO AOS DOMINGOS E F�RIADOS
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Res. Neumann - 'Próximo À Marisol Apto Com 1 E 2

Dormitórios, Sacada Com Churrasqueira E Uma Vaga
De Garagem, À Partir De - RS 107 Mil- Ji1corpor�ção:

,

61.526. Cad 710

,. Imovel Com Condiçoes Especiais De Venda. Conforto, '

Praticidade, Privacidade E DesingArrojado, Excelente
Acabamento ., Aceita Financiamento Bancário. Cod 661

Oportunidade - Res. Bartel. Apto
Suite + 02 Dorm. Amplo - Bairro
Baependi - Area Privo 91,06 M2•

Mobilhado. Cad. 865

Apto 3Suítes,2 Vagas De Garagem,
Piscina, Sala De Cinema, Salão De

Festas - Cad 322-

Excepcional Casa Com 350M2
De Área Construída E Terreno
Com 5.930M2, Garagem Para
Oito Vagas, P'isdna, Quadra De

Esportes, Quiosque, Toda Murada,
Com Muita Privacidade- Cad 335

Prédio f/Piscina, Espaco Gourmet/
Fitness, Playground, Elevador

Social/Serviço, Portão E Porteiro.
ELetrônico. ' Suite + 2 Dormitórios,
Sacada C/Churrasqueira, 2 Vgs

Garagem. - Cad 202

-

Sobrado Germinado, 3 Quartos,
Área'Construfdaê l.Zô M2, 1 Vaga De

Garagem - R$ 158 Mil - ,Cad 485

Ótima Casa Residencial No Bairro
Vila Nova. Possui 4 Dormitórios
Sendo 1 Suíte, Mais Escritório,
,Bwc Social, Lavabo; 2 Salas

Amplas E Integradas, Cozinha E

Churrasqueira. Piso Inferior Possui
Pequena Edícula, Piscina E Área
Para Festas. Ótima Vista Para A

Cidade - 'Cad 599

Ed Gaia - Suíte + 02 Dorm, 130M2
Privativo, Ampla Sacada Com

Churrasqueira - R$ 230 Mil - Cad 719

Excelente Sobrado Na Beira Da

Praia, C/4 Dorm, 600 M?, C/340
'M2 Construidos, Ampla Garagem.

Aceita Imóveis Na Troca Ou
Parcelamento - Cod 706

Ótima Casa Residencial, Contendo
Suíte + 2 Dorm, Sala 2 Ambientes,

Bwc Social, Cozinha, Área DeServeiço,
Garagem - R$195Mil- Cad 831

Casa C/ Área De 120 M2, 3
Quartos; Sala, Cozinha, Banheiro,
Área Externa, 2 Vagas De Garagem

- Cad 702
'

Apartamentos De 01 E 02 Quartos, Sala De Estar E Jantar Integrado, -

,

Cozinha, Area De Serviço. r>rox. A Weg. Cad. 778

���
,�

·CASAS

• CENTRO � CASA PARA LOCAÇÃO CO
MERCIAL, 155m2 construídos, terreno
355m2, 2 salas, 3 quartos,'cozinha, 2
banheiros, garagem, edícula. Aluguel
R$2S00,00 + txs. '

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3
dorm, banheiro, lavabo, jardim, gara-'
gem, condominio fechado, churrasquei-
ra. - R$700,00 + taxas.

"

• CENTRO - Sobrado, piso inferior:
sala, lavabo, cozinha, área de serviços ..

Piso superior: 1 suite com sacada + 2
quartos, banheiro social. Area externa

•APARTAMENTOS

• VILA LENZ,I -. Residencial, Floresta,
apartamento com sala' 2 quartos, ba
nheiro" cozinha, área de serviços, gara
gem. Aluguel �$550,OO + txs.

.

'

• "CENTRO - Ed. S-an Gabriel. aparta
mento sala, sacada, 2 quartos, banhei
ro, cozinha, área de serviços. Aluguel
R$590,00 + txs.

• CENTRO - Apartamento Com Sala,
2 Quartos) 2 Sacadas, Banheiro,
Cozinha, Area, Vaga De Garagem.
R$630,00 + Taxas -,

,

• SALAS COMERCIAIS • TERRENOS
..
'

BARRA do Rio Cerro - terreno comer
ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Superm. Brasão. Aluguel R$1.200,00

com churrasqueira e garagem. Aluguel
R$1.050,00 + txs.

• JARAGUÁ ESQUERDO - Casa - Sala,
02 ambientes, suíte com closet, + 1
dormitório, cozinha planejada, área de
laser com piscina e ,Edíéula.
•

. Barra Do' Rio Molha -:- Casa Com
Sala, '2 Quartos,' Banheiro, Cozinha,
Area De Serviços, Garagem. Aluguel
R$580,00 + Txs

,

• VILA1ENZI ;f; Sala comercial 50m2
com banheiro.' Aluguel R$430,OO+ txs .:

! CENTRO - Sala andar inteiro, .813m2
privativos + 10 vagas de garagem,
sacada aberta Pode dividir em salas

, de 100m2.
.

�BARRA
- SALASCóMERCIAISI

NOVAS - de 84m2 a 129m;
,

,

. 'CONSULTE-NOS! '
'

�-....:.

• GALPÕES
• CENTRO - Galpão com 341 m2
(2 pisos), terreno 693m2, aluguel
R$4.50Q,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ólima Localização! Rua Dom Bosco, 57 -

Vila Lalau Entre Marisol e Weg ,

- Aptos de 2 ou 3 dormitórios,
com suíte

. Opção de segunda v.aga de
. ,

garagem
- Sacada com ch4rrasqueira
- 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
- Mediçlores individuais de água,
luze gás

'

- Portão e porteiro eletrônicos
--_"'-"""

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

depedencias. Bairro Vila Rau

, Casa de Alvenaria no Amizade
20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000,OO
Apartamento com 80m2. Bairro Nova

Brasilia, 01 suite + 02 quartos:

H204 Residencial VIVER �EM com 71,00 m2
área total - Bairro Amizade. Valor:

110.000,00 - Entrada mais parcelas
mensais de R$500,00 Até a liberação da

documentação, �

H205 Duplex frente com moveis e

eletrodomésticos" 148,45m2 área interna.
Prédio com elevador, Piscina, salão de
festas com duas churrasqueiras e forno

para Pizza! Valor R$42(lOOO,OO

"

H135R Casa de Alvenaria
Rua Leopoldo Algusto n050
Pronto para Financiamento.

, H132 Casa de alvenaria
Barra Rio Cerro
R$ 450.000,00 ,

..H450 Loteamentos -

,
. Beira Rio c.om 458 m2

Apartamento noüentro com 97m2
area interna com uma vaga de garagem. '

Ficam moveis sob medida �

Apartamento com 95 m2 privativo,
01 suite, 02 Quartos com duas sacadas,
Bairro Novà Brasilia, Valor R$21 0.000,00

CASAS:
H670 Casa de Madeira com 03quartos.

'

Bairro Estrada Nova. R$500,OO
H681 Casa de alvenaria'
Corupá R$ 550,00
H682 Casa de alvenaria 02 quartos
Centenario Valor 1.250,00

APTOS:
H416 Quitinete-01 quarto
R$:490,00 + Água
H587 Residencial Picolli
03 quartos R$:780+Cond.
H590 Hesldencial Mathedi II
03 quartos, R$ 600,OOtCond.,
H593 Residencial Leticia
02 quartos, Valor 550 + Cond.
H594 Residencial Amizade
02 quartos; Valor 450+ Gond.
H656 Apto com 03 quartos - Nova Brasilia '

R$550,00
H582 Apartamento 02 quartos, Valor:
550,00 '

H591' Besideocial Barcelona
02 quartos 01 suíte, sacada
Valor 900,00+ Cond.

.

ALUGUEL COMERCIAL:
H717 Sala comercíàí
Centro R$670+ IPTU.
H723 Sála comercial R$490+ Cond,
H724 Sala comercial cóm'76m2 - Santa
tuzla R$399,00'
H741 Galpão com 1.125 m2 Poder ser
dividido em 02 R$1 0,00m2
H742Casa Comercial 06 salas.páílo para
estacionamento. Bairro: Centro
R$2.250,OO ,

H.744 Sala Comercial 'Centro R$550,00 +

.cond.
H746 Sala Comercial 100m2 com 02 wc,
Valor R$1.600,00

H122 Gasa com 106m2
Czerníewtcz, 01 suite à1.
quarto. Valor R$220.000,OO'
H123 vende-se casa no bairro.
vila Lenzi,terreno com 420m2,

.

área construída 70m2.
R$128.000,OO

.

H129 vende-se casa próximo
,ao loteamento Antilyas Terreno'
com 2.258m2 valor

R$2�0.OOO,OO
H141D '- Casa de Alvenaria 02

. quartos, banheiro com hidra,
sala, cozinha, escntorio, area
de festa e garagem. Terreno'

.

com 420m2
Vila Lenzi - Valor 267.000,00
H211 R Oultnete Ed.Marquardt
Valor R$69.000,00 .

H 21'4 Apartamento com 03
quartos 02 banheiros com 111
m2. área interna, Centro: Valor
H$185.000,OÓ

' '

H215-Apartamento 02qUartos .

',01 vaga de garagem, Centro'
'

Valor$180�OOO,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Plantão de Vendas
Osmari 9981-1122 I Anne 9927-6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 ·1 Sábados: 8h30 às 12h
.v

IJVILA NOVA VILA NOVA
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REF 1212 - RES. MONT BLANC apto NOVO
cf 106m2 de área privativa, 01 Suíte, 02
dorm., sacada com churrasqueira e 01 vaga.
R$30o.ooo,00

REF 1399 - RES. CLAUDE MONET apto
cf 120m2 de área privativa, 1 Suíte, 02
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$28o.ooo,00

REF 1394 - RES. FIGUEIRA apto 100m2 de
área privativa, 01 Suíte mobiliada, 02 dorm.,
cozo mobiliada, sacada com churrasqueira e

o2.vagaS. R$ 250.000,00

REF 1348 - RES. GRAN L1FE apto NOVO cf
120m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm.,
ampla sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$255.ooo,00
�---------------------��------.�----------------�

REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto
cf 80m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga:
R$22o.ooo,00

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA
apto cf 84m2 de área privativa, 1 Suite, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$19o.ooo,00
1lII1JUIJ1fIII!ImI1IWII_II!IIIlIIllIIIlIffllJllllll1lllUlllIIIIMJIIIIIJjIlllllllillllll�lIIlIIIIllIIII!lIIJlUII!II1IIIIlI11!mIII

I CENTRO

REF 1413 - RES. SOBERANO apto 83,89m2
de área privativa, 01 Suíte, 01 dorm., sacada
c2.'!l..i�!!JU,2JI!;']11!1!,!!!'.!I�0

REF 1414 - RES. COPENHAGEN apto 67,65m2
de área privativa, 02 dorm., sacada com

CE,!!!!!t'l!t�,!l:!.!U!l!ruI,�...ll!�.,... ,

ICENTENÉRIO

REF 1327 - RES. ORION apto cf 75m2 de área
privativa, 02 dorm., cozinha mobiliada, sacada
cf churrasqueira e 01 vaga. R$165.ooo,00

� �"""':..:aIIW.IO�,;;w""l��"""�
,..

N
<O

co:..
cc
..

z

SÃO WIS • REF 1396 - RES. GRAN DUCAL apto
NOVO C/ 67,50m2 de área privativa, 1 Suíte,01 dorm.,
sacada C/ churrasqueira'e 01 vaga. R$155.000,OO

REF 5020 - Casa alv. com 161m2 e terreno
de 340m2, 1 Suíte, 02 dorm., cozo mobiliada,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$42o.ooo,00

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e
terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., lavabo,
área de festas e garagem para 02 carros.

R$37o.ooo,00
----��----------------------��---------------,------�

FIRENZE

REF 5017 - Casa alv. com 127m2 e terreno de
34om2,01 Suíte, 02 dorm., lavabo, área de
festas e garagem. R$ 300.000,00

DSÃo LUIS FIRENZE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas

Osmari 9981-1122 I Anne 9927-6088
Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

• Ótima localização, na Rua 25 de Julho
(ao lado do Posto MimeMatriz);

.8 Andares;
• 10 pavimento: garagem, acesso

social, depósito e instalações de • Ampla Sacada com Churrasqueira,
• Sala de Estar e Jantar conjugadas;
• Cozinha;
• Lavanderia;
• Acabamento em Porcelanato,

Gesso e Massa Corrida;
• Espera para Split;

serviços:
• 20 pavimento: garagem, salão de

festas e playground;
• 2 Elevadores;
• 24 apartamentos (4 por andar);
• Entrega para Dezembro de 2012.

• 106m2 Privativo Suíte + 2 dorm

• 86m2 Privativo Suíte + 1 dorm. VENDAS

47 3275-1100

SPACOAV Ma�!o���!:��-�2401-12
.......-

;
Ed. Marcatto Center , Centro I Jaraguá do Sul I se

I M O V E I S www.spacoimoveis.ne

Ideat para fins industriais
e/ou comerçiáls.
Possui área total de 2.112,00 m2•
Próximo da Rodovia SC 4 Y 6 [que figa
Jaraguá do Sul à Pomerode).

Em alvenaria, possui 3 dormit., sa.la de
estar/jantar, cozinha, área de serviço,
banpeiro, varanda, churrasqueira e

garagem p/ 2 carros. Area construída
146,00 m', em terreno de 350,00 m',
Preço: R$ '30.000,00

CENTRO - Loft
todo mobiliado sob

medida, um
banheiro, uma vaga
de garagem, área
de festas, portão
eletrônico e com

senha de

segurança. Valor a
consultar. Aceita

propostas.

Casa em alvenaria 4 dor�itórjos (sendo 1 suíte], 2 salas,
2 cozinhas, 2 bwc, área de serviço e garagem; com área

aprox. '40 m'. em terreno de 1.157,25 m'. Tifa Monos
(Próximo a Gráfica Avenida) Preço: R$ 250.000.00

ó eis ara I açã
_.� AMIZADE Casa alvenaria, 4 dormito f 1 suíte). Localizada no loto Champagnat. Aluguel: R$ 1.300,00

-�} BAEPENDIApart. 2 dormito (I suite), possui móveis planejados [coz.• lavand., churrasq] Residencial Caribe

-� CENTROApart. 1 dormit. Rua Preso Epítácio Pessoa - Resídencial das Tulipas. Aluguel: R$ 540,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* IMOVEIS SUJEITOS ARE�ÇÂO DO MEMO IAl.! DE INCORP.OB.8..� CARTORIO DO.B.E_Glll.l8.PJ2f..!JYlQy.!'1S
" 'f. ,�,�' '.". "-�, I fi' "I I r' ,1// 'I "'"" II I ',. I" r, � J 1,1/ /",'""� .' �'I �r.. _0111., r ."."1, #FI�,I'�I/'�I" 1

" '�," .

,� ',.' Temos"diversos iinóvei,S clisponíveis para loc,a«ião (casas; aptos, galpões, salas comerciais, terrenos�' "

":-:-. / _ ",,:" "�': :,: I"��'�'"
I" ,'� , 'imóveis comercias, _etc.). Consulte-nos! Quer ver mais? Visite o nosso site: www.girollc!.com.l?r", .: ,,'��, ':"""_

,

,:, "�,
, J

I
• .....,' :,�
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Desfrutar sura:s QOAqU·sta
intensamente a6ua feDcid3JllI�.

.
.

Viver wem Se1ílir-se
...

� -

.

Aproximar-se do; equilíbrio.
A Proma dedica-se a você.

i

._
I

li

AaqUrtitt,� Mila,DU ft«rid�nr;iBle ttDe
.,.

_ .� 0/ .. "ii
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"

CRECI3171-J

I M'Ó V E I S

CO-
wwwJmoveis,ca ital.net

'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

t
� vaga de garagem,

I' . Sala pará dois ambientes, 01 banheíru
scclal, Sacada com ehurrasquetra ,

�otrega em agosto de 2012 REF 148 Czerniewicz: Linda Casa em alvenaria!
• �ró�imo a garagem da Canarinho.

, A�rea" construída: .140.0�m2:r '

flEF 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
íntraesfrutura para instalação de ar con

dicionado (SPLlT), TV, telefone, internet e
por.tões eletronicQs;

/1.;I

,
,

Cod 323,Vila Nova· Casa de alvenaria com j
suíte t- 2 quartos,1 vaga de garagernil demais
dependências. Opção 1 R$280.000,00 éom

t�oca Opção 2 RS 250.000,00 sem troca

CÓD 365 Casa Alvenaria,l Surte', 2
üorrn, 2 Banheiros, Sala TV, Área de
Festas, 1 Vaga de Garagem, demais
Dependências. Valor R$220.000,OO.

i

,dA
: Cod 213 Vila Lalau • Residencial Saint :

,

I German Apto. tlp'o-1: R$165.000,OO I

Apto. tipo 2: R$155.0DO,OO
I

/
,

I
.1 I

: CÓD 369 > Casa de Alvenaria c/Ierreno Área :'
I de 310,20rn2,Bairro João Pessoa.t SUíte,2 I

: Quartos,2 Banheiros. Cozinlla,Sala Jantar, Sala
!

: TV.2 Vagas de Garagem, e demais !

I d_ependênciZJs,VllIOt 8$ t8!lJ'OQ,QQ �

I

I
I

, ,

CÓD 315 > Terreno de 859 m;' + Casa de
Alvenaria, Bairro VíLa Lenzj,2 Quarios,1 Banheiro'

1 Vaga de Garagem e. demais dependências,
Valor R$155,OOO,OO '

C60377 > Aparlamento todo mobiliado,.
Condomínio Fechado Filadélfia, j Ouarto.!

; banheiro, Cozinl\a, Sala, sacada, Box/Garagem,-:
: Piscina e Quadra Esportiva Polivalente, Barra
I Vellla,praia de Ltaiuoa, Jlalor B$110.0110,00,

I

I

I
I

, I

I'

':
!
J
,

:' CÓO 380 • Casa de Alven:aria c/Terreno de ;
: 354.00m2,Bairro Centro,3 QuartoS,2 Banheiro.s, I

I e demais dependências, 2 Vagas ele Garagem. :
: 'Área c/ChurraSfjUeira, Valor R$ 320.000,00. :

J I
H_"_ _. _. __ I

CÔO 378 . Casa de Alvenaria c(Terreno ele
640.00m2,Bairro Ilha da Figueira,3 quartos, .

2 Banheiros, e demais dependências, 1 Vaga
de Ga:r�gel1l Valor R$190.000,OO.

I CÔO 379 • Apartamento, Bairro Vila NOVá. I

: 2 Quartos,1 Bllllhelro,e demais dépendéncias.
: 1 Vaóa de Garagem,Salão de Festas,

'Valor RS 113.000,00 .'

Procurando
por um veículo?
As melhore� opções de veículos
da r_egião você encontra aqui no

, jornal O CORREiO DO POVO.

Edifício munique
Apartamento com 2 quartos, bwc.social,
sala de estar e jantar Gonjugadas; cozinha,
área de serviço,vaga de garagem, 'chur
rasqueira rra sacada. Condominio com

piscina, jardim interno, salão de festas

,
'

I
1
I '<.

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 JardimDe Monet

Opções de apartamentos com 2 e 3

quartos, sendo que o com 2 dormitórios
custa: R$109,OOO,00,

Para mais informações contate-nos! '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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002 - Nereu Ramos, terreno com408,00m2 . • ",." " , .. " " " " R$90.00Ó,OO
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 " "" "." .. : : R$800.000,00
014 - Três Rios do Sul, terreno com 420,OOm2 , �.�.�" � R$90.000,00
019 - Schroeder, terreno de 6.576,68m2 , , .. " .. , , "" , ", .. , :R$280,000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2, � " : : R$85.000,00

OpO - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, "., "":
:

, , .. " : ,, , : R$85.000,00
058 - Nova Brasnia, terreno com 16.843,45m2, :

" " .: R$1.200,000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 " "

:
" " R$61.000,00·

083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 " " :,R$160,000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 : � " .. " " R$128,600,00
099 - Corupá, terreno .Gom 2,200,00m , , .. " ,,: , .. :, �=,., .. : .. , .. "" "." "., , R$300,000,ào
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
130 - Amizade - terrenó com 61.500,00m2 , , : " R$500.000;00
234 - Amizade terreno com 350,00m2,(Residencial MuniQue) ", : : : R$1 05.000,00

CORRETOR
, .

'·DE IMOVEIS

3370-66�4 I 9102-5299' YIWW.deocarimoveis.com.br
\

, 'e-"SAs ",
1Qi/;';� ,- . , �"-

004-Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 valor � R$180.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio, : R$220.000,00
035 -.Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2, Terreno de' 443,50m2 : .: .R$126.000,00
Oi1 - Barra dó Sul, casa de alvenaria com 94,5m2 e terreno com 300,ClOm2 , , : : �.: 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 dealv, 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
161 - São Luis -casa de alvenaria com 140,00m2 e terreno com 421 ,61m2 : 13$220.000,00
175 - Nereu Ramos - casa de alvenaria de aprox. 120,00m2 e terreno com 455,00m2 R$177.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de �Ivenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 6_60,OOm2 , R$200.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2,033,45m2 " .R$150.000,00
.... .

.

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

aceita imóvel de menor-valor
R$450.000,OO

ijJ!rWIiimi$t:;;':u,'1I1r!i'fi!$W�Wl$m�lnJ��"11Wjl�ml��iWuM!Ij!�i�'iilmn !' 111!Ii'r� "
.

,
"

11,�.iil';1im)lql!i!'!I!gl)J,1!!!P*�!�'lJj'd!d,I�:'lW$i![,���Wmt':"""'·
..."r

•• I 1

061 - João Pessoa, casa de �Iv. 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 72.0QO,00m2, cf casa, área de festas, rancho, lagoas R$500.000,00

" .

156 - Chico de Paula, terreno com
. 062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2

72360 2 R$140 000 00 e terr. 307,51m2. (aceita imóvel de menor
,m '" valarem Jguá do Sul) R$�15.000,OO

125 - Jaraguá 84 - terreno com

308,OOm2 R$72,500,OO

file APARTAMENTO'
" � � .

060 - Centro - apartallJ.ento com área total de 153,63m2 R$260.000,OO
"170 - Czernewicz, apartamento com área total de 114,OOm2. (aceita apartamento de menor valor) .: R$164.000,OO.

rfifli .•
",

'""". . "i"i !�,&4ÇlQ ii
.

.n. "
I iR'. ,

Apartamento Centro , , "., , , "" .. , ".,: " .. " " , " .. , .. R$700,00
Apartamento Centro , ,." :, .. "" , .. , , .. , "., .. : ",

:
.. , , : R$850,00

...

090- Barra do Sul, casa
com 32,00m2 e terreno com

360,OOm2 R$32.000,00.

051 - Nereu Ramos, terreno com

063 - Centro - apartamento com área 660,00m2, R$135,000,00
total de 96,37m2• R$175.000;00

136 - Rau, geminado em alvenaria com

199,OQm2 R$250,000,00 'GALPÕES ",.

025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152;00m2,têrreno com 504,OOm2 R$190.000,00

COMPRA • VENDE • ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO I�OBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 • Edifício lergamo • Centro

oEPASSOS
irn óve is

47 3055 0073 .. ��epassos.com�br
Marina frutuoso, 180 - sala 40 .. Centro ... Joraguó do S'ul _' se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



20 I·IMÓVEIS I FIM DE SEMANA, 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2011

=,

ET

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

.-

REF362 - Vieiras - Casa de alvenaria com 3
qtos, sala de estar I tv inteqradas; bwc,
cozinha, lavanderia, garagem. Pode ser

.

financiada. R$175.000,00

REF338 - Amizade - Sobrado de alvenaria
com 1 suíte rriaster, 4 qtos com sacada,
sala de estar cl lareira, 2 bwc, cozinha
mobiliada, piscina, área de festa, garagem.'
R$830.000,00

#

REF329 - Água Verde - Sobrado com 1 suíte-+
3 qtas, escritório, 3 bwc,copa/cozinha, sala cl
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$400.000,00

'

REF372 - João Pessoa - Casa' de alvenaria
com 2 qtos, sala, cozinha, bwc, garagem
area de festa com churrasqueira, toda
murada R$ 120.000,00 aceita propostas.

REF350 - Vila Lalau - Sobrado de alvenaria
com 01 suíte + 3 qtos, escritório, bwc, 2
salas de estar, sala de jantar, cozinha
mobiliada, área de festa com bwc, garagem
para 3 carros. R$540.000,00

Ref: 1167 - SCHROEDER Sobrado cl suíte, -4
quartos, 3 salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de qaraqern.
R$1.300.000,00 CRECI 2847-J

REF352 - Terreno anexo a Ghurrascar
Piraí com 356m2. R$350.000,00 - ace

perrnuta-camínhão até R$100.000,00
aé R$120.000,00 e saldo em dinheiro.

.

REF349 - Ana Paula � 2 'casas no
mesmo terreno 1 de madeira e 1 de
alvenaria. R$320.000,OO

.

REF315 - Nova Brasíliá - 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$320.000jOO

REF361 - Barra do Rio Cerro - Casa alvenaria
com 1 suíte + 2 qtos, bwc, sala estar I jantar I'.
cozinha integradas, ampla área externa, janelas
com vidros temperados.Pode ser financiada.
R$315.000,OO

REF346 - Firenzi - Casa de alvenaria com 3
qtos, bwc, cozinha; sala de estar/ jantar, .area
de serviço, garagem cl bwc, área de festa.
R$180.000,OO

. REF366 - Três Rios do Sul - Casa de
alvenarla com 3 qtos, 'cozinha, sala, b\
varanda, toda murada. R$195.000,OO

..
.

.

,
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Residencial
ViIIeneuve
01 'Suíte Máster; 03

Suítes (opção de 01

. Home office); Estar,
jántar, cozinha, espaço
gourmet; Amp�rea de

serviço e dependência
de empregada; Dispensa
e rouparia; 04 Vagas
de Garagem; Área
privativa: 271 ,41 m2;' Área'
total: 515,12 m2; Box
individual; Acabamento

personalizado e alto

padrão.
Consulte-nos!

INCORP.R1-62154

REF375 - Ribeirão Grande - Sítio de 82.000m2
contendo 1 casa de alvenaria com 2 qtos,
cozinha, bwc, garagem, varanda,

.

churrasqueira. R$160.000,00

REF357 - Czerniewicz - Apto com 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, área de serviço, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de garagem.
R$1.45.000,00 á vista ou R$165.000,00
financiado .

SAINT TROPEZ
Excelente loçalização

central; Otima _

ventilação e iluminação
natural; Prédio .

moderno e funcional;
Com isolamento .

� acústico; Possibilidade
�l de climatização dos
2,11 ambientes; Medidores
� !. in.dividuais de água e

,�,

I
gás; Salão de festas'

l' com vista panorãmica
_' e mobiliado; Fitness;
I' Brinquedo�c�
�,! Hall mobiliado; 02
",' elevadores; Excelente
'" acabamento;
, Pronto para morar.

Consulte-nos. INCORP.
R1737440.

. TRANSATLÂNTICO TORRE
NORTE - Excetente localização

.

em Piçarras SC - Salão de
festas,Piscina, hall social; 02
Elevadores; Possibilidade de
climatização dos ampientes;
Medidores individuais de água

e gás; Aptos com sala de -

�
estar,' jantar e cozinha com

churrasqueira; 01 suíte e mais
02 dormitórios; Ampla sacada;
02 Vagas de garagem; Dep
sito individual; Acabamentos:
massa corrida, gesso e piso
cerâmico; Todos os ambientes
voltados para o mar; Excelente
ventilação e iluminação natural;

Finalização em outubro de
2011. Consulte-nos.
INCORP.R238625

REF290 - Barra do Rio Cerro - Galpão com
110m2 de 'área construída, 2 bwc, + 4 salas.

R$ 150.000,00

REF317 - Ilha da Figueira - Aptos em

construção com 2 qtos ou suíte + 1 qto.
A partir de R$110.000,00 MI: 40569
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APARTAMENTOS
• CZERNIEWICZ Vende-se apartamento com 3
quartos (1 suíte), sala 2 ambientes, sacada
com churrasqueira, 2 vagas para garagem.
Entrada + parcelamento direto.Tr: 9159-

. 9733.

• CURITIBA Vende-se apartamento no centro.
Tr: 9174-7270.

• AMIZADE vende-se apartamento no

Bairro Amizade R$ 100.000,00. Aceita,'
fir.ianciamento 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 doisambientes, 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 lavanderia
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 Vendise casa de alvenaria com,
180 m2; e terreno medindo 1697 m:<! no Bairro
Corticeira com escritura. R$-140, 000,00, aceito
imóvel de menor valor na negociação ate R$ 70, •

000,00 que seja em Jaragua do Sul ou no, centro
de Guaramirim, Aceito proposta. Tr: 8482-0042
com Pablo após as 14:00 hs

, ,

• ARAQUARI Vende-sé terreno de 3.814 m2, com
casa de alvenaria, todo cercado, de frente para
a lagoa Santa Cruz na Barra do itapocu. Aceito
troca por terreno ou casa em Jaraguá do SÚl,e
região. R$ 180.000,00. 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, ltaperna SC como parte do negócio. Tr: 47
9929-1715 e 47 3366-6715.

• PiÇARRAS Troco imóvel, bem localizado,
,próximo da praia" com 2 lote? de 250 m2

cada, desmembrados, de esquina, com uma

, çasa 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.Ir:
8421-5923 ou 9,616-6303.

. '..
.

• 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 I colégio Waldemar
Schmitz. Tr: 3379-1119 ou' 9915-1143 com

Mansa.

·TRÊS RIOS DO SUL Vende-se casa Mista dr
120 m2, (Três quartos, cozinha, BWC Social,
lavanderia, sala e garagem) na Ru= s�o

Miguel, próximo ao Mercado Francener, Terreno
de 500 m2 escríturado, livre de enchentes

. e desbarrancamentos.R$115.000,OO .

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 ria 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$138.0QO;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
.SCHROEOER Vende-se terreno próx. Salão
bracinho, Rua Marechal Castelo Branco, 351 m2
R$ 45.000,00, Tr: 9962-3€264.

·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

próximoao salão bracinho,Rua Marechal Castelo
Branco.R$ 45.000,00 Tr: (47)�9623664

• CÁIXA DA ÁGUA Vende-se terreno com 17x21m,
em Guaramirim, fundos do, Posto de Saúde,
,próximo á Escola igreja ""Iivre 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, comótima vista da cidade. R$ 150.000,00
Tr: 9957-5757

,

• VILA NOVA Vende-se terreno próximo prefeitura/" .

370 m2, todo murado Tr: 8498-3932 comDiogo,

·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$i.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.

� CQNSULTÓRIO 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$240.000,00. Tr: 9197-1302.

.' PANIFICADORA E CONFEITARIA Vende-se com

10 anos de mercado, ótima localização, _ bom

faturamento, aceita imóvel' e condições. Tr:
J

9969-1667.

CHÁCARAS
• RIO CERRO II - Vende-se chácara com 50.000·

m2,-com 21agoas de peixe, com escritura, 600
metros da BR 416. R$135.000,00.Tr: 3376-
0726.

casa em Jaraguá do Sul, em Rancho Bom
terreno com 70.674 m2, com duas casas, 3

lagoas. Pomar de frutas. Tr: 9148-2677.
• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara e

Schroeder por casa em Jaraguá do Sul, Rancho
Bom terreno com 70.674,m2, com 2 casas, 3

lagoas, pomar de frutas,' água nascente co

poço semi artesiano. Tr: 9103-9248 ou 9148-
2677.-

• 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-SEQuarto para pensionista uso banheiro
com a família. Tr: 8826-2565.

-

• SALA COMERCIAL Aluga-se 80 m2, Rua Hein

Beling, 141 Vila Nova. Tr: 9966-8193

-

VENDE-SE APARTAMENTO MOBILIADO
Localização excelente, início do Champagnat.

Apto: 03 Dormitórios, sendo 1 suíte. 97m2 de
área útil (área total 152m2),totalmente
mobiliado (móveis Padrão Berlim), mobília
sob medida, todos os ambientes, climatizado,

02 BoxGaragem separados. Prédio: elevador,
lindo salão de festas, piscina adulto e infantil,
plavground.Iocupação imediata).

,
'CONTATO: 9987-0076

Procurando
por um
veículo?

As melhores '

opções de,
,

veículos, da região
você encontra'

,

-

aqui no jor '

O CORREIO DO p':
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, Horário d� atendimento:
Segunda a Se� • Das 8h • 12h e 13h30 ', 18h3Cl

,

Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com .

www.atlantaimoveis.COlll

R.I. 65.181

\
'

,
-

ReI. 2318 Resid. Riviera no Bairro Vila Nova
'c/1 suíte com closet, 2 dor.m, bwc social,
sala de estar/jantar, COl, área de serviço,

ampla sacada gourmet, 2 vagas de garagem
cem opção de, vaga extra. A Partir de

'R$240;OOO,OO '

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

'

,

aquecimento a gás.

Ref. 2462 Resid.
R.I: 63..528 Saint Paul no

Amizade cf 01
suíte + 01 quarto,
sala de jantar/

esta_r, sacada com

churrasqueira,
cozinha, área
de serviço, bwc
social, garagem.

ACABAMENTO 'COM
MASSA CORRIDA,

. FORRO DE GESSO
NO INTERIOR. DOS

-=============='APARTAMENTOS, Iii

HIDRÔMETRO
INDIVIDUAL,
PREPARAÇÃO

PARA AR SPLlTT.
A Partir de

R$135;000,00

Ref. 2442 Resid.
Nova York no Centro
c/ 01 suíte mais 02
dormitórios,' sala

de jantar/estar, bwc
social, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira,

garagem.
R$191.000,00

Ref. 1625 Sobrado na Vila Rau, cl Piso·Sup:
Suíte cl closet, 2 dormitórios, bwc social,
sala íntima. Piso Inferior: sala de jantarl
estar, cozinha, lavabo, área de serviço.

.

. R$370.000,00 .

'Ref. 1607 Casa no Bairro Amizade com 01' suíte
mobiliada, mais 02 quartos, sala de estar e

jantar(rebaixo em gesso),cozinha mobiliada, 'área
, de festa, área de serviço, ga,ragem para 02 carros

R$270.000,00
��..���mz�����...

TERRENOS

Ref. 2449 Resid.
Hebron no

Nova Brasília
, cl 02 quartos,
sala de jantar
e estar, bwc

social, cozinha,
. área de serviço,

sacada com

churrasqueira,
01 vaga de
garagem.

R$160.000,00

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

. estar e jantar; sacada
com churrasqueira, área
de serviço, 02 vagas de
garagem. A Partir de

. R$190.000,00 .'

. Ref. 1616 Sobrado no Bairro Jaraguá Esquerdo cl
Piso Térreo: suíte c/etoset, 2 dormitórios, bwc,

dispensa, garagem p/2 carros, campo de fútebol
com iluminação. Piso Intermediário: hall de entrada,
escritório, jardim de inverno com fonte. Piso Superi�r:
cozinha cl churrasqueira, sala de TV, sala de jantar,
lavabo, área de festas cl churrasqueira, área de

.

servi o. R$450.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·
}

I I�)'� rf
� J .

I

<, z--,
r --

'

\9

1 suite + 2 quartos

CENTRO

Residencial Athenas
2 quartos

CZERNIEWICZ
Jaraguá do Sul

R$78,O,OO

�J( I _-

1.� I"" <, estdenota.
-'--_����� 1ff

I;§mpagr1a:t

Localização:
CzerniewiczI

I
!

l

!
!
!
!
1
!
I
!

'I - Valor: A consultar
._ 1 L' � ".,

Área Interna: Ap�x. 240m.2 . �L. �----------------------------,--------------,-------

De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as informações neste material têm caracter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo.

Cobertura duplex cf fino acabamento,
3 ambientes de sala, cozinha integrada,
sacada cl churrasqueira, 2 suítes (sendo
1 cf closet e banheira) + 1 dormitório, wc
social, lavanderia, 2 vagas de garagem.

'""="Valores sujã1i:oà-alfeiãÇões sem-aviso préVló.
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4morada
rasil-

. q
IMOBILIÁRIA

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETV 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

If

.�

Incorporaçáo

i

(
"\

ArARTAMEI�lTOS
DE 2 DORMITÓRIOS
COM OU SOl SUiTE
5Andar6S
Bevadcr para 8 usuários
Salão de Festas
Localização Privilegiada:
Rua José Theodoro Ribeiro
&tirro Ilha da F�Jeini
Jaraguá do Sul
San!a Cataf-na

VendasExcfusivas

orada
b,.n

Emlittm:ClIiI!�..,�1
p:mt�.iI:Ibm�fl
m��e���
lIkIa�o�e�

.nm�

�g,l'i�
��3,m�s.

�3aJ.J

3372,0555
'1!\'Ifl'fl,IlWlooam-$If;i"1�

I
\

Ref- 190- Baependi- Casa Comercial com 02
dormitórios- R$1.800,00.

Ref- 127- Baependi - Casa Comercial com 02
dormitórios- R$1.800,00.

Ref- 101- Centro- Ed. Ruth Braun- Sala Comercial
com 54m2- R$900,00.

Ref- 192- Baependi- Sala Comercial Por R$720,00.

Ref- 049- Centro- Rua Marechal Deodoro
da Fonseca- sata Comercial com 100m2-
R$1.800,00.

Casa de Alv- Centro- Rua Anita Garibaldi
R$1.200,00.

Ref- 023- Vila Nova- Ed. Jaqueline- Apto cf 01
dormitório- R$500,00.

Ref- 023- Vila Nova- Ed.Jaqueline- rlpto- cf 03
dormitórios. R$750,00.

Ref- 137- Vila Nova- Res. Zimbros com 01 suíte,
02 dormitórios. R$1.100,00.

Ref- 135- Amizade- Res. 4 IIhas- Apto com 01
suíte, 02 dormitórios- R$1.100,00.

Ref-194 Vila Lenzi - Apto com 02 dorm. R$660,00.

Sobrado de Alv- Centro- Rua Anita Garibaldi
R$1.800,00.

Sala Comercial

Ref- 193- Ilha da Figueira- Sala Comercial com
240m2- R$2.000,00.

I

('
i

Terrenos

Ref- 145- Jaraguá Esquerdo- Terreno de esquina
com 800m2- R$850,00.

Ref- 182- Centro- Terreno com 500m2- R$900,00.

Im I §
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orada
brasil

(47) 3372-0555
IMOBILIÁRIA

PlANTÃO
BETV 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

REF - 646 - CZERNIEWISC- APTO- 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$255.000,00

REF - 709 - VILA NOVA - APTO- 01
SUíTE,02 DORM - R$320.000,00

REF - 676 - BARRA DO RIO CERRO- CASA
DE ALV- 03 DORMITÓRIO- R$180.000,00

REF - 633 - VILA LALAU- SOBRADO DE
ALV- 01 SUíTE C/SACADA, 02 DQRMIÓRIOS

R$430.000,00

REF - 394 - VILA RAU- SOBRADO
GEMINADO- 01 SUíTE MASTER,
02 DORMITÓRIOS- R$245.000,00

*REF - 723 - JARAGUÁ ESQUERDO
SOBRADO GEMINADO- 01 SUíTE,
02 DORMITÓRIOS- R$215.000,00*

._-----

REF - 688 - VILA RAU- CASA DE ALV- 01
SUíTE,02 DORMITÓRIOS- R$278.000,00

REF - 217 - AMIZADE- CASA DE ALV- 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$290.000,00

REF - 663 - AMIZADE- CASA DE ALV- 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIO- R$398.000,00

REF-604-SCHROEDER-CENTRO-SOBRADO
DE ALV- 03 SUíTES- R$400.000,00

REF - 694- SCHOEREDER- CENTRO
TERRENO C/ 429,80M2- R$65.000,00.

JARAGUÁ ESQUERDO - RES.MORADA
BRASILlS -APARTAMENTO PRONTO

PARA MORAR JÁ AVALIADO PELA CAIXA
ECONÔMICA POR R$110.000,00.

*REF - 325 - BARRA DO RIO CERRO- SOBRADO·DE ALV- 01 SUíTE
MASTER, 01 SUíTE MOBILIADA, 01 DORM- R$450.000,00*

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Senhores proprietários! ecessltemós de imóveis para
locação, dispomos de futuros inquiljllos ió cadostrados! ...;'s.....__- ...��--........r--'

,Ienlimoveis@netuno.com.br
Fone: 3372·3272

Rua José Albus, 20 (lateral da Reinoldo Rau)
Cent.ro - Jaroguá do Svl - SC

'\ ''ii

ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

,

( �_",A�'-''''''.''A " �

J. """&,,,,,,),: �.... I rl'� " �_�
,

I/#,� , \,� 4�1 �.,.;:'�I�'tf.!!!JIf.�u!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 095 - Barra do Rio Cerro - Terreno
Industrial cf 55.000m2 - Frente para
a Rodovia Estadual WolfgangWeege
(Entre a estofados BeU Art e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

Rei 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com
churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - R$265.000,00

Pastor Albert Schneider, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do RIo Cerro - Jaraguá do Sul - SC I marquardtlmoveis@gmall.com

Leonardo Flores MaroUe - CRECI 150221
(47) 3371-4008 / 8802-66351

IRESIDENCIAL NORMANDIA - VILA NOVA
Rua Arthur Gumz- próximo ao Cfrculo Italiano

f\ APARTAMENTO NOVO
Suíte ampla (com espaço para closet), 01 quarto

Sacada com churrasqueira. Área privativa - 71,96 m21
R$ 158.000,00 .. com escritura. I

Casa em alvenaria nova cl 151,00 m2, alto padrão, cozinha, sala jantar, sala de estar, bwc, lavabo, 2
quartos, 1 suíte com closet, sarogem pi 2 carros, área de festas, acabamento em porcelanato{ massacorrida e gesso. localização: Terreno cl 375m2 no Loteamento Munique - Bairro Amizaae

Valor: RS 290.000,00 (Aceila carro ·ou lerreno como parte do pagamenlo)

CASAALTO
PADRÃO -

Amizade/VilleD'Lyon
ampla su íte + 2

quartos, espaços e

ambientes
agradáveis, cozinha

Brastemp Inox
interligado com a sala
de jantar e estar,

lavanderia, 2 vagas
de garagem,

Churrasqueira com

área de inverno,
gesso e massa

corrida em todos os
ambientes, tubulação

de água quente,
preparação p/split,
jardim com espaço

para piscina.

Situada no inicio da quadra
, Valor: R$420.000.00, valor negociável
(pOde-ser financiado, aceita-se terreno e carro)
Contato: 9667-0009.

I

,www.imobiliariamg.com

�3374·0096
CRf:íCI3131) • .)

,.

• TERR'ENO .. Centro
R$ 65.000,00

• CASA NOVA EM
SCHROEDER
R$ 120.000,00

..

Anuncie aqui! .

(47) 2106-1919
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PLANTA0 DE VENDAS "

IMÓVEIS

- asa - entro - om 05 quartos, 04 bwc's,
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 Brasília - Com suite, 03 quartos,
sala, cozinha, 05 bwc s, dep, de empregada, salão de
festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico, alarme -

R$5.500,00 .

.

•

L 1027 - Casa .:.. Centená�o - Com 01 suite, 02 quartos,
sala, copa, bwc, cozinha, área de servço, área de festa,
garagem para 02 carros. R$1.250,OO
L2025 .; Apartamento - Centro - Com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com
churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox. R$130,00
R$850,00
l1035 - Casa - Vila Nova -Com 03 quartos,bwc,03
salas,área de serviço,cozinha mobiliada,área de festa e

garagem .... R$11 00,00.
L1036 - Casa - Vila Nova-Com 03 quartos,02 bwc,02
salas,cozinha mobiliadá,área de serviço,01 escritório,área
de festa,depósito e garagem .... R$1300,00
L2051 - Apartament0 - 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, ccsma área de serviço, sacada, bwc, garagem:
R$850,00. Cond. Aprox. R$90,OO .

L -2071- Apartamento - Céntro - Com 03 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, dependência de empegada,
sacada com churrasqueira, garagem - R$1.250,OO +

Cond.Aprox. R$180,OO
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$1.25o,00 +
Cohd. Aprox. R$18o,00
L -2074 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, sacada e garagem - R$50Q,00 Cond.
Aprox. R$8o,00 .

_

L -2076 - Apartamento - Czerniewicz - Com 01 quarto,
sala, cozinha, bwc, garagem, Cond. Aprox. R$7o,oO
R$50o,00
L-2079 - Apartamento - Vila Nova - Com" suite + 2 quar
tos, sala, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem - R$90o,00
Cond. Aprox. R$10o,00.

.

L-2080 - Cobertura - Com 01 suite máster, 01 suíte, 02
quartos, dependência de empregaqa, 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 - 2082 - Apartamento - CENTRO Com 02 quartos, bwc,
salà, cozinha, área de serviço, garagem- R$90o,00.- Cond.
Aprox. R$200,00 .

.

L-2fl83 - Apartamento - Centro - Com 01 suíte, 01 quarto,
sala, cozma mobiliada, bwc, área de serviço, sacada com
churrasqueira - R$90o,00 + Cond. Aprox.R$18o,00
L-2085 - Apartamento - Baependi -.Com 01 su�e, 02
quatos, sala, cozinha, área de serviço, sacada com chur
rasqueira, bwc, garagem.R$80o,00 Cond. Aprox. R$9o,00
L - 2086 - Apartamento - Nova Brasilia - Com 03 quartos, .

sala, cozinha, bwc, terraço com churrasqueira, área de
serviço - R$835,00 + Cond. Aprox. R$50,00. .

L3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com
aproximadamente 40 m2 com bwc. R$50o,00
L3007 - Sala Comercial .: Centro - Área 813m2 tem 09
·vagas de garagem. .

L3011 -Sala Comercial-Centro - Com 41m2 com bwc.
R$50o,00 Cond. Aprox. R$60,00.
L3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$670,00
L3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$67o,00
L3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m? com Bwc.
R$8oo,00
L3020 - Sala Comercial- João Pessoa - Com 42m2,
estacionamento na frente. R$2.ooo,00
L3021 - Sala Comercial..!Centro - Com 50m2. R$46o,00
L3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2.
R$2.o00,00
L3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2,
apartir de R$25o,00 .

L3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2 R$440,00
L3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3 bwc's,
área de festa com churrasqueira, estacionamento privativo.
230m2 R$2.60o,00

. .

L3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares área
total construída 370m2, estacionamento amplo e privativo
10 piso com dois banheiros e uma área para cozinha, 20
piso com um banheiro. R$4.50o,00
L, -3034 � Sala comercial - Centro - Com 50 m2 -

R$450,00.
L -3036 - Sala comercial- Centro - R$550,00
L - 3038 � Sala Comercial - Com 110m2 - R$3.oo0,00 -

FICA PRONTA EM OUTUBRO
L - 3040 - -Sala Comercial- Com 45m2 - Centro -

R$54o,00
L3042 - Sala Comercial - Centro - Com 1 bwc e 60m2 no
térreo .... .-R$900,00
L3043: Sala Comercial- Centro - Com-1 bwc e 32m2 no
térreo R$850,00
L3044 - Sala Comercial - Centro - Com 1 bwc e 32m2 nó
térreo: ....R$850,00
L3045 - Sala Comercial - Centro - Com 1 bwc e 32m2, 10
andar. ....R$550,00 -

1:3046 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2,1°
-

andar ... R$55o,00
L4004 - Galpão - Nova Brasília - Com 300m2, amplo
estacionamento. R$2.200,00
L4006 -Galpão -Imigrantes - Galpão de 500m2 e privativo
90m2. R$3.800,00

.

L 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com aproximadamente
1.60ofTil. R$6.660,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpôes (35oom2
área construída)Medindo 4.500 m3 área total. .

L - 4009 Galpão - Guaramirim- Com 1.125 m2 - preço
.

sob consulta .
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Ptantão'
Estamos cadastrando
clientes para compra
de IMÓVEL NOVO até

. R$130.000,OO.
"MINHA CASA; MINHA VIDA','

Assessoramos no
-

Financiamento Bancário

Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
,

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraquá do Sul

,
,

-

- Ref.0282)Res. Jardins Mercedes
,- Apto no bairro Vila Nova, com
2 dom, coz, bwc, sala de estar,
lavanderia, 1 vaga, área total

68m2 R$115.000,00Aceita Financ.
Bancário. Aceita entrada de

R$10.000,00 e saldo com financia
mento bancário e FGTS.

-,

--�

Ref. 0262 INC,ORPORÃÇÃO: 30.476,
- _.-

- Apto no bairro Chico de
Paula, 2 dorm, saía, COl,

.Iav, sacada cl churr, 1 vaga,
R$115.000,00. 'Entraila e
saldo cl financ. bancário .

Ref.069)Apto no Clernie
WiCl cl 1 suíte, 2 dorm,
bwc, COl, sala de estar
e jantar sacada cl chur

rasqueira, área de serviço,
área 105 m2• R$150.000,00.

0305) Res. Bartel no Bae
pendi, cl suíte, 2 dorm, COl,

-

sala de estar e jantar, área de
serviço, banheiro, 1 vaga de
garagem, 91m2 de área útil

R$155.000,OO

Ref.0281)Apto nO 304,do,Res. Dom Pedro
bairro Vila Lenzi, 1 suíte cl sacada, 2 dorm,
sala de estar e jantar, (cozinha, m,obiliada),
lavanderia, sacada com churr. Area de

87,75 R$190.000,OO. Aceita terreno como

parte de pa_gamento.

,Ref.0291 )Sobrado no Czerniewicz
- Piso superior, suíte cf varanda e

hidro, 2 dorm, bwc, Piso inferior,
coz, dispensa, bwc, quarto, sala de
estar, escritório, área de festas com'
piscina, 2 vagas de garagem, área

�ti1 254m2 R$450.000,00.

ReI. 0292 APTO NO CENTRO
- Co.M 3 DORMITo.RIOS
NO CALÇADÃO. APENAS
R$149.000,00 ACEITA

FINANCIAMENTO. BANCARlo.. '

Rei: 0226) Apto no Resid. Santorine, Bairro Três Rios do Sul, cf 2 derm, Bwc,.
COl, sala de estar e jantar, sacada cf churrasq, área de serv cf sacada, 1 vaga

de estacionamento. Área lltil 69m2,

" '
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

.

de financiamento pela
Caixa Econômica Federal.· .

Financiamentos

,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com .validade de 5 dias após a veiculação.

'IMDI' MANA, i E'2 DE OUTUBRO DE 2011 I.I� I 31 __

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim Terreno de
arrozeira 2O.000m2 R$160.000,OO

.

.

• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno com

189.780,OOm2 contendo arroizeira, temlS produtivas.
TelTeflo escriturado, R$8OO.000,OO .'

� Ref 230 Amizade! Guaramirim TelTeflO com �rea de
4888,00rn2 R$65.000,OO

• Ref 214 : Avaí/Guaramirim . Terreno na Rua principal .
. Local privilegiado e ótimo para comercio ou
residência R$120.000,OO·

• Ref 212 Centro /Guarcimirim Lote 345m2 R$58.000,OO

Ref 223.
Amizade/Guara
mirim - Sobrado
geminado com
2 quartos, 2

banheiros, sala,
cozinha, lavan-
deria e garagem
Área constru
ída de 65m2,
toda murada.
R$110.000,00

'Ref 206 Rio Hern /
Schroeder Lotes com

escritura, Loteamento
com rua pavimenta-
da, infra-estrutura,

playground. Aproveite
R$65.000,00

•••. -:A

Ref 278 - Avai/Guaramirirn - Casa Em Alvenaria
Com 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, Área De
Festa, Serviços E Garagem. 118M2 De Área Cons-
truida. R$150.000,OO (Cento E Cinquenta Mil Reais)

Ref 282 Bananal do Sul /Guaramirim Casa
em alvenaria com 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro e lavanderia. Espera para suite e

éstrutura para 2° piso. Cozinha sob medida e

balcão de banheiro. R$160.000,00
Ref 286 Bruderthal/ Guaramirim Terreno na Rodovia do arroz com 121.268,24m2

R$1.600.000,00
�----------�-------

Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
'

quartos, sala de estar e jantar, cozinha, ba
nheiro, lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref.575.1 - Apartamentos no Rau com O I
ou 02 dormitórios a partir de R$I 00.000,00.

-

.

Ref.506.1 - Apartamento no' Baependi
.

com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de'serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,00.
293.1 - Excelente Casa Comercial no

Centro.Valor sob consulta.

- Terreno no

Jaraguá Esquerdo com 525m'2.,
-R$138.00Q,OO.

. '

Ref. 537.1 -

Apartamento
naVila Lalau
com I suíte
+ I quarto,
sala, cozinhá,
lavanderia,
bwc, I vaga
de garagem.
R$160.000,00.

Casa com I
Suíte Master
+ I Suíte -+,

2 quartos,
.
escritório, 2
salas, copa,
cozinha,
lavanderia,

área de festas
e gar�em

para 4 çârros.
R$620.000,00.

Ref. 575.4 - Flat Duplex no Saint Sebastian
, com suíte com banheira, cozinha; sala, lavabo

e garagem. R$130.000,00 ..

Ref. 569� I .:. Excelente Casa na Ilha da Figueira
com ,I suite + 2 quartos, 2 salas, cozinha, área

.oe festa interna, lavanderia, área de festa externa
com 'piscina e deck, garagem para 4 carros.
· R$580.000.,OO ,

Ref 575.5 - Flat no Hotel Mercure.
R$I 10.000,00.

www.bartelimoveis.com.br • wwW.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br,

'01 "
•
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Financiamento
garantido '

CAI..A

*Valor referente a entrada do apto 116 do bloco _Ternvra. Simulação de entrada para
pessoa com renda bruta de R$ 1.950,00 e idode até 40 anos e com 3 anos de

trabalho sob regime'do FGTS (Entrada + financiamento bancário).

INFORMAÇÕÉS---------

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

ALFABLU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

OESOE 1979

,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - sala 04' - Centro
Iníc.io do Calçadão, próximo à Caixa

.Fone: (47) 3275-0005
www.alfablu.cofn.br

:Q
�
<:

.�

�
SULBRASIL

ENGENHA.RIA

PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL

--:l
,

('o,..

$1

ICfI!l!'l,','
'1'11

"

"

/,1/,

Rua Guilherme Dancker, 161 .. Sala 05· Centr
Esquina com a Rua arina Frutu
CEP�9251-460 .. Jarag á do 5

www.ivanaimoveis.c·om.br·
i v an a @ i van a i m o v e is. c om . b r

ReI. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
COO1 doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubulação poro águo quente; medidor indiv�dual
de águo, tubulação poro split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativo: 121,00m2 mais 01 ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultar:incarporação sob matricula n.o 26.047

ReI. 2105 - Bairro Amizade - Res. Quebec - Apartamentos com 02
dormitórios, bwc soda I, solo estar com sacoda e churrll�queira, cozinho,

área serviço, garagem. Piso laminado nos dorm., mosso corrido e

rodo teto em gesso. Apartamentos com área privativa de 70,05m2 o
.

74,02m2.lncorporação sob matrícula n.o 63507. Valor; R$ 135.400,00.

-

Ref: 2103 - Apto no Centro, Res. Dona Verginia com,
1 Suíte, 2 Dormitórios, BWC, Cozinha, sala estar!

jantar, sacada com churrasqueira, Áre,a de serviço, 1
Vaga Garagem. Valor.R$190.000,OO. Area privativa:
88,OOm2. Incorporação sob matrícula n.o 64.049

ReI: 2099 - Apto no Bqirro Águo Verde, Res. Nõstra com, 2
. Dormitórios,BWC, Cozinha,Area de Servi_ço,Sala Estar/Jantar, Socado
com Churrosqueira,l Voga de garagem.Area privatico 69,33m2. Preço
. R$l38.900!OO. (sem entrado) Incorporação sob matrírula n.o 30.476

ref.2128 . Apartamento no Boirro Vilo Novo - Res. Porto Seguro - contendo
'O) suíte com móveis, 02 dormitórios, sala estar,socoda com churrasqueira,
bwc social, cozinha com móveis, lavanderia com móveis, garagem. Área

privativo: 92,49m2 incluido garagem - Valor:, RS 209.000,00.

Ref. 1123 - Bairro Rbu - Casa alvenaria - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, bwc social, solo estar, cozinho, lavanderia, tubulação poro

águo quente. Área terreno: 420,OOm2. Área aproximada da cosa:

1 06,00m2 - valor: 215.000,00

reí 1124 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Coso alvenaria - contendo: 01
suíte com doset, 02 dormitórios, bwc social; sala estar/jantar, cozinha
com móveis sob medlde.levcnderln.úre« de festas, garagem para
02 torros, Área coso: 176,OOm2. Área terreno: 369,OOm2. valor: RS

290.000,00.
,

ReI. 2119 - Apto no Bairro Amizade - Res. Saint Paul- contendo: 01
suíte,Ol dormitório, sala estar/jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 01 garagem. úree'privotivo 75,1Om2. Valor:

.

130.000,00.lncorporação sob matrícula 0.0 63.526.
\,

Ref.1070 - Bairro Chico de Paulo - Coso alvenaria - contendo: 3 Dormitórios,
. 2 bwc, Cozinho, Sala jantar, Área de serviço,Áreo de festas,Garagem paro 2
caFros. Área coso: 103,00m2• Área terreno; 350,OOm2 - Valor: RS 21 0.000,00.

fI."
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(47) 9112-1700
Corretor de Imóveis .(47)3372-1700
CRECI/SC N°. 8530 JaraguádoSul-SC

www.munercorretor.com.br

'.'

'>�1" .�.

r ....., �,�.
'�1' \,,' ,... III""

r �� ......

Cód. 2020 João Pessoa - Edif.
- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quaríos,
salal copa, cozinha, lavanderia,
bwc, churrasqueira sacada

ara em R$125.mil

CódJ100 - Vila Lenzi - suíte
com 2 casas,+sala comercial, 2 qtos, bwc, sala, cozinha, si tv, Cód.1106 - Estrada Nova - 2

De frente a Praça de Eventos estar, churrasqueira lavanderia, Casas (frente +1-130 m2 e fundos
antiga Prefeitura (Museu) _ piscina, garagem. +1-60 m2) Próx. Igreja Protestante,

R$lJOO.OOO,OO Financiável CEF .
3 quartos churrasq. Qaragem -

itf:::FF='FTh��R�$�40;;o=m;.:.;.iI-=9t�::;;·tR�200 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala tv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem . terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$. 850 mil

Cód. 2017 -Centro.' Apartamenio 3'
quartas, salal copa, cozinha,
.Iavanderia, bwc, churrasqueira

sacada garagem - Valor

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, safai
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil c/escr.. ,

.

CÓd. 2019 - Schoteder . Edif.

Gneipel - Apartamento 2 quartos,
salai copa, cozinha, lavanderia,

. bwc,churrasqueira sacada garagem
R$130 mil

I.

r

"lJf"'�< fi!
-

�i' ,I
.;';!� � ""'>"�»'"

,

<!M."4�.;.t' ,�

.. .wMQ!�=�!U!lti��
Casas
1002 300m'

Cód.1105 - Vila Lenzi _ Casa Cód. 1049 - Nova Brasília - 2 1046 600m!

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,
suites(hidr)+3 qtos, 2 bwc.copa, 11004658 Centro 532m'

I
Vila Nova (2 casas) 1500m'

cozinha, despensa, lavanderia sa a tv, s estar, churrasq,aq s?lar, 1066 Praia Barra doSul

varanda, garagem, churrasqueira, .. garag,em 4 carros.v. 700 mil 1075. Chico de Paulo 430 m'

jardim - R$ 185 mil Apartamentos Local

t-__';;"____;"����L-. ---I2002 SFS/Ubatuba 1 quadra domar 70m'/Sulte+2q
PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipê de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próx. PostoMim? 2 quartos
experiência no'mercado de construç6es."Deixe todas as preccepaçõss e os Terrenos Área

. desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040, Centro(prox,Kohlbach)
enquanto·isso você desfruta os sabores da vida até.a entrega das chaves." 3051 GuaramirimBR280 2.450 m' .

FINANCIAMOS.PELO$ISTEMA
.

.

3054 JoãoPessqajr 918,OOm'

(SFH).minha CASA minha VIDA! ��:�ras SFS/Hibeira 172.000m� 250mil
-

4005 RioCerro li 22.000m' 230.ri1í1 ..

4006 Mass./RibGustavo201.000m' 180mil

DUtAG•.US'nHA 4007 São Bonlíáclo' 242.000m' • (Prox.Palhoça)
.

15Qmil
f .. � • " � � • ,. Aluguel- Centro. ap 3 quartos R$750,OO

--

'-- --1"',.. _.�""'.".'

3S0m'
600m'3pav.
150m'

.

aprox.90m'
120m' .

115mili
130mil
125.mil

650mil
500mil
180mil

3aluguéis

-Projetos Estruturais e Arquitetônicos

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-N<?�E_CO_�S!JLTE MAIS ITEN_� DISPONÍVEIS

�. .

. Apart. 2 domiü. (sendo 01 suite), sala, cozinha. bwc: lavanderia
."

e 9a�gem. ,t
,R. Cabo Harry tiadlich - Resid. SaintTTopez.Aloguel: RS :850,00

�."___"'���ior'",_,,,,,,,,-,��"'�-·�í:-�',).-:,,�"�lf--:'Apart 3 dorlÍ'llt (sendo 01 suite), sala, cozinha, .lavanderia, BWe, ..
sacada eom churrasqueira e 01 vaga Ue garagem com dePósito.

"

Rua Emíl Burow, 223 - EdifiCio T<ulipa - Aluguel-R$ 900,0(}
. . \

. _.,-
.

.

nos de bons negócios!

----E: (47) 3371-2117
PlANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183.;.2333

Rua João Picolliy 104 - Centro - Jaraguá do sul/se

Apart. 2 dormlt, sala, cozinha, área de�çof banheír<l, sacada,
e garagem.&liJiçio San Rafael ..

Rua EXp.Antonio -Carlos Ferreíra, 244 - Aluguel RS 700,00
.

-

� -, ,;

Apart. 3-dormit (sendo 01 $lJife). sala. cozinha, lavanderia', banheiro
�. $aCadl)com :churrasqueira e duas vagasde garagem.
R. Barão do Rio Branoo. 480 - Resid.Pltoenii Aluguel: R$ "0,00

ILHAOAPlGUEJRA
Apatt. 3 d9rmít (sendo, 1 suíte), sala, cozinha. bwc) ,ávsnderis.
churrasqueira,' $;icada e garagem.
R. Jo.sé�avanelo - Ed. HiJamar. Aluguel: R$ 700100

Apart. 2 dormll, sala, co,Z,.lavand., bwc, sacada e garagem,
Rua' Oomlngos da Ros�. J:d. Seta Vista. Afuguel: R$ 600100
VfLAHOVA
Apart. novo 3 dormít. (sendo uma suíte). salai cozinha,
ares de ferviço,mvc, sClceda com éhUrrasquelm � gatagem.

, Rua1lberio Rozza. Real Parque ResidenÇf. Afuguel: RS,95ft.GIl

VILALALAO
.....,Apatt 3 dormit Sata, CÓzíllha, area de serviço. DwC. sacada e

l}sragem. Rua PedroAvelino Fagunde$. '
.

Ed. Y'ltOria fte91:a. Afuguel RS 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDIfíCIO ALLEGRO.
ESTRADA.NO"A

Casa 3 quartos" Ilha da Figueira
Surte + 2 quartos, ampla sala (2' ambientes)

R$ 280.000,00. Aceita financiamento.

Sobrado - Estrada Nova
Casa 2 pisos frente + 2 casas aos fundos.

Ótimo acabamento. R$ 310.000,00

Apto 2 quartos, sala estar/jantar, cozin1ia,bànheiro, lavanderia,
sacada com churrasqueira e garagem .

. Acabamento c/ massa corrida, piso cerâmico, vidro temperado (Blindex).
Entrega: Outubro/2011.

Possibilidade de financiamento pela CAIXA, programa. 'MINHA CASA; MINHA VIDA'

Res. Grand Life· Vila Nova
Apto suite + 2 quartos, área privo até 114,70m

.

Elevador. A partir de R$ 240.000,00

Ed. Germano· Czerniewlcz
Apto suite + 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem. R$:200.000,OO.

-

EdiflC10 Jaéser II - Czernh�wicz
Suíte + 2 quartos, sacada com churrasqueira.

Ficam os móveis da cozinha e banheiro.
R$ 200.000,00. Escriturado, financiável.

Facilitamos seu Financiamento Bancário Rua Domingos Rodrigues da Nova, 4 3 �'ai� Dl

'Res:Saint German � VilaU'ltau Pronto Pra Morar -'

Últimas UrlldadesAptollPOj_....'2 Dorm, WC,
Lavanderia, Cozinl:la. $$Ia Jal1tar/estar,'-Sacada O(

:Churrasqueira, 1 G.aragem Vá'lor R$.155.00(l),,oO APto
ripo 2"" Suite, 1 norm, Wc, lavanderia, Cozinha, sala
Jantar/estar, Sacada CI Churrasqueira, 1 Garagem..

Valor R$165.000,OO

. R.esldencial Nostra - Água Verde Apto Com
69t3�m:2 • Massa Conida - ROCta 'Teto Em

Gesso� Dorm., Wc, CQzinha, Sala JantarAestar,
Lavanderia, Saoada Cf ChlJrrasquetr<8,..1
G.aragem Valor R.$140 ..o00,OO Entrega

.Março/2012 -.Matr. N° 30.476

- .EtI. Magnolia - cf�Ievador s:.s!1Íte. :I' 1 quarto,
'COzinha mob., 1 gara.gem. e�;Y;RO - val0r

R$ !19Q.OD(;),0Q.

I

I
i - Res. ljliurn - Vila Lalau - Dois quartos, sala,

I
cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com II
churrasqueira, garagem. Valor R$600,OO + cond.

I

I- Casa - Czerniewicz - Dois quartos, sala,
I cozinha, área de serviço, jardim, garagem. Valor '

IR$600,OO'.
I - Sala comercial - Centro - Sala comercial no'
I

.

I centro de Jaraguá do Sul com 30m2• Valor

.

.

I R$675,OO + Cond.
I

,iQ"Q.ZIO@1!' I - Res. Saint German; suíte, + 1 quarto, sacada c

,;,

• VJáI�, I churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

.

1ªl'Ii1efl)to I valo� R$ 890,00 + cond..

1- Res. Saint German- cf 2 quartos, 1 garagem.

ii Bairro Vila Iatau - valor R$700,00 + cond.

- Ed. Terezinha- cf 2 quartos, sacada, 1 garagem,
Bairro Vila taíau- valor R$650,OO incluso gás e

água.
,. ..

- Res. Walderniro Bartel- cf suíte + 2 quartos, .

I sacada cf churrasqueira, 1 garagem. Bairro
.

I Baependi
- valor R$750,OO + R$60,OO cond.

1- Res. Amaryllis- cf 3 cuanos. 1 garag�m. Bairro
1 Vila Nova - valor R$800,OO + cond.

'1- Res. (íliurn- cl 1 quarto, 1 garagem. Bàirrõ Vila
lalau - valor R$480;OO + R$50,OO cond.

I· Casa Comercial - R�a João Picolli Centro -

.

I valor .A$3.000,OO '.

1- Sala Comerclal- 67m2 + 1 garagem BairroVila
Lalau - valor R$800,OO + R$60,OO cond.

� Sés. D'ESpanha - suíte, ,+ 1 quarto, cozinha
mab., .sacada oChUf(asqueira, l.garag_em.

Bairro Jará"guá E�querdo - val!,ilr
R$f6!i>.OOO,QO.
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RESID. VICEN.Z®

Bairro João Pessoa
Lotes com aprox. 350m2,
ruas astaltanas, totalmente ,

legalizado, pronto para
construir. MI mãe 54.965.

",

RESID. VILLAGlO '

.

.

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
,. Em fase de aprovação no

Registro' de Imóveis.
MI mãe 31.497

'� .

LOTES
,

Bairro Três Rios do StJl ., lotes com aprox..
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,

, pronto pra construir; financiável pela Caixa'. -:

, Reg. Imóveis MI mãe 59.123'

RES. R1VIEM
Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,

Reg. Imóveis MI 9.205.

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis-MI 50._966

REs. VEbJEZA
'Schroe.der I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase

de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783 .

..
,
,.' CONSULTE-NOS SOBRE 'OUTROS IMOVEIS!

Ref. 1712 .. Casa:
no balrro Cfiico de
Paula. com 01 suite,
02 dormitórios, 01

Bwc, prQxjmo Moveis
xavrer: fI$4QO,OOO,QO

M O B I L l-Á R I A

PRESEN�
CORRESPONDENTE

(47)3375-0505
9153-1112/9135-4977

Terreno 339,69m2,c/uma casa

de alvenaria e outra de
fi)
e

� madeira. As duas possuem
U 3 quartos. São Bento do Sul/Se,

; R$ 80.000,00.

Área de 5.66Sm� (SOm
. rioo,1 x 113,SOm), R. Roberto
s �10. Seídel. Contendo casa

de alvenaria. Área
comercial, excelente

.

localização.
Corup�/SC.

Possibilidade de venda ......�........................

também em duas
. partes distintas.

50% em dinheiro.' .

Casa 56m2, 2 quartos, sala, cOZ., lavand.,
bwe garagem.Terreno 367,27m2, R t.at.

do Ano Bom, Corupá/SC. R$ 65.000,00,
'

Apto 60m2, 2 qua�t�s, sala eeez,
conjugadas, bw, lavand., sacada e

garagem. Corupá/SC. ACEITA FINANC.
BANCÁRIO. RS 115.000,00.

ti>
'e
w

�
.
Casa 2 quartos, 1 suíte,1 bw. COZ., sa a, Casa 160m2, 1 suite, 2 quartos, demais

'

área serv., garragem e varanda. Terreno dependo e garagem, Ter, 550m2, Corupá/SC.
1.164m�, Ano Bom, Corupá/Sõ, ." R$ 185,ÓOO,OO. Aceita carrp )10 negócio.

Terrene 380m2,
no-Ano Bom.

Corupá /SC. "

R$ 45.000,00�
-

. Terreno 308m2,
no Ano Bom.
Corupá/ SC.
R$ 40.000,00.

asa 5m',.2 quartos, sala. cOZ., lavan .,'

bw e garagem. Terreno 330m2. R Ano
Bom, Corupá/SC. R$ 55,000,00.
/... s,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



N
....-t
<'"i
"
ri

Ü

5 LEHMANN
Osvandir lehmann Corretor de Imóveis

3273-6691
9902-4249/9128-1019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franzner, 1022 • São Luiz

I fmóveis,

ef 126 Terreno no bairro Nereu Ramos (Ribeirão
Cavalo) plano com 2250 m2 R$ 180.000,00

Ref 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros

quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes
R$ 90.000,00

Ref 130 geminado Três Rio do norte com 2

quartos sala cozinha copa bwc garagem aceita

financiamento bancário R$ 125.000,00

Refl02 - Terreno bairro São

Luiz R$ 65.000,00

Ref 107 • Terreno com 02

casas de alvenaria bairro

Jaraguá 99 R$ 135.000,00

Ref 112 - Terreno br 280 área

industrial R$ 120 o metro

quadrado tamanho a escolher

FIM IfE SEMANA, 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2011 I IMÓVEIS I 37

BAIRRO: RIO DA lUZ PROl SUItAAUNEIlOS
Apclltomentos com 2 Dormitórios Sala de Estar eJantar.

Cozinha Integmda, Área de Seni{o. 1 mga de Gamgem
Coberta. Área:83,_ APROl 1$110.•,00

Ref 129 geminado Três Rio do Norte esquina casa

com 2 quartos sala copa cozinha bwc garagem
aceita financiamento bancário R$ 135.000,00

Ref 127 Chacará Rio Cerro II com 15 mil m2 200

metros da rodovia R$ 100.000,00

Ref 120 - Terreno industrial

Guaramirim-SC 413 bairro

RioBranco com 4050 metros

quadrados R$ 270.000,00

Ref 123 - Terreno bairro Rio

Ref 125 Terreno com 2 casas de alvenaria com Cerro I com dois galpões um
de madeira com 200 metros

quadrados outro de alvenaria
com 100 metros quadrados
tereno com 5800 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$ 130.000,00

,

; www.lehmannimoveis.com.br:
, ..

'
•• _ • • , • _ ti

1
, • J M 11:1 �

Ref124 Chacará em Guaramirim bairro Caixa da

agua sobrado com 180 m2 terreno com 242 mil
m2 10 lagoas de peixe 25 mil m2 de arroz

R 750.00000

Ref10I sobrado bairro São luiz com 250 m2

1 suíte 3 quartos 3 vagas de garagem demais
de endência R$ 280.000,00

Ref 122 • Terreno bairro

RioCerro I com 2270 metros

quadrados a 200 metros da

rodovia R$ 130.000,00

CASA GEMINADA
LOTEAMENTO PRADII

Com 2 Dormitórios Solo de Estar e Jantar Bwc,
Cozinho Integrado, Área de Serviço, 1 vogo de

Gamgem Coberto. Todo Murado.
Área: 83,00m2 'oproximodamente.

Valor. R$130.000,00 (cada)

CONJUNTO RESIDENCIAL
ANGÉLICA

lOfEAMENTO 'RADII

Apaltomentos com 02 Donnítórlos, Sala de Estar e JontOt lu;
Colinhalntt;9mda. Área de Serviço. 1 fOgo de 60� ge
Colleda, Areo: H,80m2, ChUflDSqueíra na SaCtldo.:

VAlOR 1$130.000,00 (ardo)

r
Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

VILA RAU • RESIDENCIAL ATLANTtS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00. matrícula 61.990

Barra do Rio Cerro·
Residenc·ial FlÓRIDA

Apto 202 ·2°pavimento,
medindo 59,34 m2 2

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira.
R$160.000,OO Matrícula

62.898

NOVA BRASíLIA I
--

- "RESIDENCIAL
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1 j.
bwc, sala, I

cozinha, .

lavanderia,
sacada com

Churrasqueira, 1 I

vaga de

garagem.
R$180.000,OO.
matrícula
66.030

VILA NOVA·
Residencial Grand
Ufe • Prédio com

elevador - Apto nO
503 - Sala
estar/jantar, cozinha,
lavanderia, surre + 2

Quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem,
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011
matrícula 60.740 JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suite mais 03 dormitórios, bwc social,

sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,OOm2 Metragem do terreno:
409,50m2 - R$450.000,OO.

• Atrás da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 -

ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE

LYON. A PARTIR DE

R$95�000,OO - AMIZADE

• Loteamento Dona Marta -

R$62.000,00
NEREU RAMOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o EDIFíCIO
7 Pavimentos

Apartamentos com 2 ou

,3 dormitórios
Hall Social

.

Elevador
Área de Lazer com

espaço para piscma

3312-0651
9913-5304

IIII

1111

OS APARTAMENTOS
Cozinha e área de serviço

Estar e Jantar
Infra-estrutu ra pa ra ar

condicionado Split
Todos os ambientes com

iluminação natural
Varandão com

churrasqueira
Vagas duplas de

estacionamento cobertas

IJ�
,

II I t'
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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
split), 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.

��6RlA.iABqu.lmYAt
Eng". Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa LazaroUo eoHrAr�G E VEtI10A
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

�l'JJ!_tNDl,.,.,�__gJ_ªÇp..!!tMAÇ�
Solon Carlos Schrauth

Rua Henrique ·Piazera, 103
Centro - J'araguá do Sul - se

aqui você pode

Ret.: 10000.027 Terreno comercial com
3.800m2. Bairro: Ilha da Figueira. Rua; José
Theodoro Ribeiro. Valor: à consultar, aceita
permuta. Obs.: ótimo terreno plano.

Ref. 20000.239, Bairro: Ilha da Figueira.
Rua: José Theodoro Ribeiro. Terreno:
comercial551 m2. Valor: à consultar.

FONE:
(47) 3275-1212

,

www.poderimoveis.com
LOCAÇÃO

00479,001 Sobrado Superior Quartos, Ed. Guilherme -- Apto 306
Endereço: 25 De Julho, 182 Rua: Francisco Todt, 960 Bairro:
Bairro:vila Nova - Valor: R$1.700,00 Czemiewicz Valor: R$700,00 +

Cond.
00372-001- Apartamento 1 Suite +
02 Quartos Ed. Amo Reichow - Apto
101 Rua: Joao Januario Ayroso, 10
Bairro: Jaragua Esquerdo Valor:
R$850,00

00359.001 Apartamento Cf Suíte +
02 Quartos, Ed. Suelen - Apto 102
Rua: Roberto Ziemann, 1050 Bairro:
Czerniewicz Valor: R$700,00 +
Cond

00465.002 - Apartamento Cf 01
Sufie + 01 Quarto. Rio), 02
Garagem. Saint Tropez Residence
Apto 1002 Bairro: Centro Valor:
R$l 000,00 :- Cond. + Iptu,

00113.001 Apartamento Cf 02
Quartos, Residencial Tatires Rua:
Watter Brerthaupt. 139 Bairro: Centro
Valor: R$700,OO

00274.003 - Apartamento Cf 02
Quartos, Rua: João Planincheck,
1360 - Apto 03 Bairro: Nova Brasília
Valor: R$600,00

00266.001 Apartamento Cf 03
Quartos, Rua: Egydio Vicente De
Souza, 30 - Apto 01 Bairro: Nova
Brasília Valor: R$ 650,00 + Tx Lixo

00174-007- Apartamento Cf 01
Quartos, Ed. Pinheiro - Apto 106
Rua: Silvino Sthinghen, 157 Bairro:
Centro Valor: R$450,00

00027.002 - Apartamento Cf 02
Quartos, Apto - 02 Rua: Alberto
Klitzke, 215 Bairro: Rau Valor: R$
660,00 + Cond.

00146.002 - Apartamento Cf 02
Quartos, Rua: Expedicionário Rudi
Hamburg, 777 - Apto 07 Bairro:
Vieiras Valor: R$ 550,00 + Cond

00245. 001- Apartamento Cf 02
Quartos, Rua: Heinnch August
Lessmann,420 Bairro: Centenario -

Apto 03 Valor: R$606,25

00057.015 - Apartamento Cf 02
Quarto, Rua: Prefeito Waldemar
Grubba, 3545 - Apto 103 Bairro:
Centenario Valor: R$600,00 + Cond.

00233.009 - Apartamento Cf 01
Suíte + 02 Quartos, Ed. Barcelona -

Apto 201 Frente Bairro: Vila Nova
Valor: R$ 900,00 + Cond + Iptu E
Taxa De Lixo

00144.01 Apartamento Cf 03
Quartos, Res. Joao Petry Rua:
Rudolfo Sanson, 1340 Apto 23
Bairro: Ilha Da Figueira Valor:

.

R$750,00 + Cond
00104,001 - Apartamento Cf 02

00468.004- Kitinet Cf 01 Quarto,
Rua: Angelo Benetta, Bairro: Ilha
Da Figueira Valor: R$450,00 +

Taxa De Lixo

I
I

I
�
I

I
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� Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1698o

47 2107-0500 I vendas@leier.com.br
www.leier-imb.br

SAINT
TA PEZ

.
Minha Casa
Minha Vida �--��--�
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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 MA10/2013 Valor

R$133.000,OO

Ref. 2018 (Vila Lalau) - Apartamento 67M2 Sendo 02
Quartos, Sala De Estar/Jantar E Cozinha Conjugadas,

Lavanderia Com Tanque, Bwc Com Armário E 1 Vaga De
Garagem.Armário Sob Medida Para Roupas De Cama,
Mesa E Banho.Piso Laminado Em Todos Os Cômodos,

Exceto No Banheiro. Valor R$ 127.500,00

Refo 2013 - Residencial Athenas, apartamen,to com área
de 72,00m2, 02 Quartos e 01 BWC Social Mobiliado, Sala
de estar/jantar conjugadas, Cozinha mobiliada, lavanderia,
Sacada com churrasqueira com acabamento diferenciado

com painel de madeira, 01 vaga de garagem.
.

Valor R$ 170.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BILIÁRIA

MENEGOTTI

/'v\ �CJ B I L I A R

.ENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br
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6.259 - BARRA - sobrado com parte
superior: uma suíte, 2 dormitórios,

banheiro, área de festa, cozinha/copa,
sala de tv e sala de jantar, sacada.
parte de baixo com 2 dormitório,
cozinha, sala, banheiro, área de
serviço, garagem e área de festa.

R$370.000,00

6.108 - Centro - apartamento com 1
suíte, 2 dormitórios, bwc, sala de tv,
copa/cozinha, área de serviço, sacada

e garagem dupla. R$185.000,00

6.207 - Centro - Ed. Schiochet -

apart. Com 01 suíte c/ closet, 2
quartos, dependências de empregada,
sacada, sala conjugada, escritório,
2 bwc, cozinha, móveis sob medida,

piso porcelanato e laminado de
madeira e garagem. R$280.000,00

6.245 - Água Verde - Residencial
Nostra - Com 2 dormitórios,

sala de estar/jantar, sacada com

churrasqueira, banheiro, área de
serviço, cozinha e uma vaga de

garagem.R$140.000,00

6.254 - Centro - Apto com 4 suítes- 1
com closet, sala de estar, sala de

jantar, cozinha, copa, sacada, 3 vagas
de garagem. Apto todo mobiliado.
Venha agendar uma visita I!!

6.244 - Três Rios do Sul - casa com
3 quartos, 2 bwc, sala, coz, área de

festas com churrasqueira, lave garage
para 02 carros: área da casa: 160,00m2
+ 40,00m2 da edícula área de festas.

R$220.000,00

6.246- Rio Molha - casa com 1 suíte
+ 02 quartos, sala de jantar, sala
de tv, área de festas com piscina
e churrasqueira, coz, 3 bwc, lave

garagem para 2 carros + edícula. Area
do terreno: 787,50 (30,00 x 26,25).

R$3�5.000,00

6.253 - São Luis - casa com uma suíte
e closet, 2 dormitórios, sala de televisão,
cozinha, copa, área de serviço, duas
despensas, churrasqueira, varanda,
garagem para 2 carros. Terreno com

14,00 x 43,50. R$250.000 00

6.250 - Rau - Sobrado no Rau. Com
3 dormítórios, todos com sacada, um
dos quartos esta preparado para fazer
suíte, banheiro na parte superior. Sala
de estar e jantar, sala de televisão,
cozinha mobiliada, área de festa

mobiliada, banheiro, garagem para
2 carros, dispensa, área de serviço.

R$315.000,00

6.043 - Czernlewléz - sobrado com
01 suíte master + 03 quartos, piscina,
03 salas, copa, cozinha, área de festas
com churrasqueira, quadra de basquete,

móveis projetados, mata atlântica
preservada dentro da propriedade,

brinquedoteca, escritório, dependências
de empregada, lavanderia, 05 vagas de
garagem para visitantes. R$620.000,00

6.243 - Amizade - casa com área
de 363,00m2 e terreno com área 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, área de
serviço. agende uma visita com um de

nossos corretores.

6.239 - João Pessoa - casa com 2
quartos, copa/cozinha, garagem para 01

automóvel. R$80.000,00

www.parcimoveis.com.br

3371·

APARTAMENTOS:

Centro - Gov. Jorge Lac
erda, na 310 - 01 suite,
01 qto, si, coz, bwc, lav,
sacada cf churrasqueira gar.
R$700,00 -Edit. Sta.Luzia

Centro - R. Proc. Gomes de
Oliveira, na 717 - 01 suite,
02 qtos, si, coz, bwc, lav,
sacada cf churrasqueira gar.
R$900,00 Edit. Ana Paola

Centro - R. Epitacio Pessoa,
na 111 - 02 qtos, si, coz,
bwc, lav. R$500,00 Edit.
Jaraguá.
Centro - R. Nelson Nasato,n°
46 - 02 qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada cf churrasqueira
gar. R$600,00 Edit. Ferretti

Czerniewicz - R. Fran
cisco Todt, na 960 - 0.1
qto, si, coz, bwc, lave qar
R$480,00 Edit. Guilherme

Vila Lenzi - Rua Maria
Umbelina da Silva, na 500
- 1 qto, si, coz, bwc, lav.
R$330,00
Tita Martins - Rua 766, Ad
elaide toftol-lot.Corupa - 2
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$380,00
São Luis - R. Jose Nar
loch, na 1606 - 01 qto, si,
coz, bwc, lav, sac e gar.
R$400,00
Ilha da Figueira - Rua
Servidão Rosa machado,n°
110- 01 qto, si, coz, bwc,
lav.R$445,00
Ilha da Figueira - Rua
Servidão Rosa machado,n°
110- 01 qto, si, coz, bwc,
lav.R$556,00
Ilha da Figueira - Rua Guil
herme Benling, n 60 - 01
suite, 02 qtos, si, coz, bwc,
lave gar.R$1.050,00 Mobili
ado - Edit. Claude Monet

Ilha da Figueira - Rua

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

CASAS:

Vila Lenzi - Rua Jaime
Gadotti.s/n - 04 qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$500,00
Três Rios Norte - Rua Rod.
Municipal, na 282 - 02 qtos,
si, coz, bwc, lav. R$380,00
Três Rios do Norte - Rua
RI, - 02 qtos, si, coz, bwc,
lav. R$580,00.

Àgua Verde - Rua Therezita
Menegotti Rocha, n 393
- 01 suíte, 02 qtos, si, coz,
bwc, lave gar R$1.080,00

Água Verde - Rua Wally
Emilia Mohr, na 301-02
qtos, si, coz, bwc, lave gar
R$650,00.

Água Verde - Rua Erich
Sprung, n0130-01 suíte, 02
qtos, si, coz, bwc, lave gar
R$1.000,00

Água Verde - Rua Jorge
Buhr, na 249 - 02 qtos,
si, coz, bwc, lav e gar
R$480,00

Jguá Esquerda - Rua
Jones Chiodini, n 302 - 01
suite,01 qto, si, coz, bwc,
lave gar .R$1.300,00 Mo
biliada

Nereu Ramos - Rua
Joaquim Pincercher,n° 2897
- 04 qtos, si, coz, bwc, lave
gar .R$700,00
Estrada Nova - Rua Emma
Muller Blunck, na 46 - 03
qtos, si, coz, bwc, lave gar
.R$700,00

Jose T. Ribeiro, na 3695
- 02 qtos, si, coz, bwc,
lav,sacada cf churrasqueira
e gar.R$600,00
Barra do Rio Cerro - Rua
Plácido Satler, na 145 - 02
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$500,00-Edit. Yatil

Barra do Rio Cerro - Rua
Plácido Satler,n° 87 - 03
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$600,00 Edif. Cezane

Barra do Rio Cerro - Rua
1145, na 60 - 01 suite, 01
qto, si, coz, bwc, lav, saca
da cf churrasqueira e gar.
R$600,00 Edif. Versailles

Água Verde - R.Jorge Buhr,
n0336 - 02 qtos, si, coz,
bwc, lave gar.R$490,00
Água Verde - Rua João
Wiest Junior, n01997 - 02
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$600,00

Jguá 99 - R. Oscar Sch
neider, na 301 - 02 qtos,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$550,00
Nova Brasília - R. Jose Em
mendoerter, na 851 - 02
qtos, si, coz, bwc, lave gar.
R$640,00 - Edit. San Ratael

Vila Nova - Rua Jose
Krause, na 221 - 01 suite,
02 qtos, si, coz, bwc,
lav,sacada ct churrasqueira
e gar.R$900,00 Edit. Bar
celona

Vila Nova - Rua Pedro Gon
zaga, na 178 - 01 suite, 01
qto, si, coz, bwc, lav, chur
rasqueira e gar.R$700,00
Resid. Premier

Vila Nova - Rua Guilherme
C. Wackerhagen, - 01
suite, 01 qto, si, coz, bwc,
lav, churrasqueira e gar.
R$720,00 Resid. Premier

Amizade - Rua Arthur Enke,
na 231 - 02 qtos, si, coz,
bwc, lav e gar.R$460,00
Edit. Parisi

Centenário - Rua Alfredo
Carlos Méier, na 45 - 01 qto,
si, coz, bwc, lav e gar.
R$400,00

KITINETE

São Luis - Rua trancisco
hruschka, lote 148 -são luiz
- 01 qto e coz junto, bwc.
R$250,00
São Luis - Rua Francisco
Hruscka, na 916 - 01 quar
to, COZo Banheiro. R$400,00
Estrada Nova - Rua Jose
Picoli, 510 - 01 qto e coz

junto, bwc. R$250,00
Vila Rau - Rua Carlos
Zenke,n° 224 - 01 qto, coz e
bwc. - R$300,00

TERRENO:

Rua José Theodoro ribeiro -

Ilha da figueira - 30x60 m2
R$1.000,00
Casa Comercial - Rua
Max Wilheim, na 258 - 03
qtos, si, coz, bwc, lave gar
.R$1.800,00-100m2
Sala Comercial 18 Centro -

Rua Guilherme Dancker,n°
161 - 34 m2 - R$440,00
Sala Comercial - Av.Mar.
Deodoro da Fonseca, na
1594 - 32 m2 - R$670,00

Galpão Massaranduba - Rua
Luis Kreis, na 116 -Centro -

600m2- R$2.200,00
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

ReI. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consute-nos.

Ref 1045 - Czerniewcz - Saint Sebas-
I

tian - Flat mobiliado cf suite, Hidro

massagem, 2 banheiros, Garagem.
R$140.000,00.

I

Ref.· 1056 - Baependi - Ed.lpanema
apto cf suíte + 2 quartos, 2 banheiros,
1 garagem. R$185.000,00.

Ref. 1036 - Czemiewicz - Ed. D'�ália
- Apto com suite + 2 quartos, 2 ban
heiros, sala, cozinha, lavanderia, sacada,
garagem. R$164.000,00. Aceita financia
mento bancário.

Ref 1028 - Centro - Ed. Erica
- Apto de 1 quarto, banheiro,
sala, cozinha, lavanderia e ga
ragem. R$11 0.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 1061 - Baependi - Resid. Reinaldo Bartel
- Apto semi-mobiliado cf suíte + 2 quartos, 2·
banheiros, 1 garagem. R$148.000,OO. Aceita
financiamento bancárto.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur
rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de água
da chuva, jnternet 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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ReI. 005 - Água Verne - Casa com suíte
cI! hidromassagem + 2 quartos, 3 banhei
ros, 3 vagas de garagem, cMnl11i1 moom
ada, chumtsqueira.. R$321.000,OO. Aceb
financiamento bancáoo.

Ref. 022 - São Luís - CASA NOVA com suite + 2 quartos, 3 banheiros, e vagas na garagem. Excelente padrão de
acabamento (porceIanato, massa corrida, gesso, esquadrias de alumínio), preparação para aquecimento solar e

preparação para split. Loteamento de bom padrão, em localização privilegiada. Toda murada e com portão e cerca de
alumínio. R$305.000,OO. Aceita financiamento bancário.

I�ef. �4 - 'SdMl®"miler -Casa cf 'Sl!líte Irnnaster + :2
lQl!larttms, 3 'liramlileirtms, ártea i!iIe festas, Ilarteir.a, iPlisoima,
sausa ifenreratili()t1J1iIi1 ,�U�n:2rn2. R$S3(!).I!!lt!l!il!(i)(]).

Iffief.. ®4'$ - IIbnrca fIIIm �i1ll Oenrun - lCas! (cl
;swit-e -+ :2 !llJl!11!Irllill1S, rerenmBiS (!jJ�IIL, :2 @1iI1íliI
(!!J!IIfS., 1Iienrlflmlil t;1 (6)4inm2.. 1RI'$21�..((j)1iXlll.,OO.
bfta ffiillram:ciralll1lem'tm IIll:aDriim..

Iffie'f. ((!).4n -lNIIDva Il\Irasma - (Casa IOIDIiTil 'Swíte 4- :2lQuar
ttcrs, -4 Ilil"aliililérros, Ilil1Il1Neis SGbl Ili111el1lil!la Ima (()IDZiliilila,
rdhur;rns�weira, ,área mie !festas, :2 lVa(IJóIS (c!le �am(IJelili1.
1![$45lIDfIDIDID,®lil. 6(roBIta ífimamoiarnnBmtID Iblamoállim.

IRef.. (())31 - .Jhimm 1Pte'S'Slil:B - OC>asa t;1 :2 ijl!11!lr
ft![S., :2 Ilil:am1nairuns, -4 wcayas @:llíliI"g:ems, ldlill!lr

IIíliISIlfI!l:e:lrca.lR$� �1Bl..®Iil1il,((i)Ill.

fRat. m5 - ililiês fRrms fIIIm SIIII-Ilimteanmemtm Beilílil
fRilll-tasaiIJmnmsl!Iíte -fi- 2«!1l!l111rtt!llS, 21lilalillileirlIDs,
:2 @alílil"gems. welenlte Il»lRliIr<ãm (!jJe Dlllanmenlt!ll..
fR$2f�.OOlll.,OO.�eitB.lfimamtiianmenltm IllJanárirlll.

RReslêlemoial�Jl)� IltlmmmIDT!J1IlE l100IID1il - W,lIa l1..remzi I
- �l1IS rc/;sl!Jj1e 4- ;l (�l!laTItIDs, sala (estar te lillm
ltar, :samll1la rc}íjliluli"[aB�l!Jei[a tE OO1elililais OO1flJll. 11 ®w
:2 @Rramems. Wlréc!li(l) ItÁJIlisoima, 'Sala rlile @immca
rIllffil�aç(l) cg(l)l!Jfmát. IA IJIlarttir rlile llR�nl21ID.IDlil,oorID.
lA1reita�imRnoiamer1t(l) IbalilcálliID.

:e1. �_ - 'ijjla lLfenrnl-lEDI. Iltlrla ClU1IJ.S
�'Q'llJnes -_ (UlllllTn SllÍiíe -1+- 11 tll)lIJartlm"
21Ilram1wirlID:s, sam, _immi, 11:a�.afil1!te
fita, @iIlr.ilJjJ8"1I1ll:, JlI1fI_ffi WID IllllleIl1i1!1:a ImID

rlIJ.IU:aTltlll e �.a1illimlrlID.. �$11-4�..(I!JIDIilf'(!lIil.
�'C�i:ta ífillTílmrn:alililEIlitID IflmmnáriiID..

elD18f1.10l;l;l;L�L _tuU1E -Iffiéf. �((j)n:2 - W1la
IflIIDlla - lffiesiÊllffieallP1a�l!Je - _ IC/ 'swlte *" �

(�l!Jartt{!)S, :sala, COl!JZ., $a{}a�a re/ ({jlill!Jllfas�., cárea ltle
:serwiç{i) rr;/ :saGama \f®aragem il.Jmcalizaçá{i) IJIllíivlle
l!iiada.lffi$�IDlID{!)IDf(I)ID.

IRlBf 11((j)�4 - lQ,elitl!ll(l) -1Eli1.lRlJiI:tlilllRrt&l.llil - �JIlt(l)
(0llJ1ilil SIIlITe -4- 11 (ljJl!lartt(l), Inm(l)leis �s(ijlilllllil:emic!la
IliIa tO(l)zirilila 16 Il!>alíllileinID:s, teKrreleliite IIIDCali

.rulçã{i).IlR$"2:B·(j)'(CJIDID.,®lil.

Ref (())13 - Gl.!Jaramlnim -taS! cf SllJIlfiN;) -fi- 3

qll!l�J�ms, 2 lb�rn111'elros., <41 va�:as ((jj� !!!rara@enrn ..

R$2,30 .Otl)O,(())lJ).

fReT.mt4-'ijila fRl:atJI-rGasu:/3 !llJurarttcJs, :211ru1m
IlIleim., Ila!MmlÍlema, rdlnlllnrcaSllJl!lBirca, :2w� !llJ]I
Ircayenm, �enllemlil mnm n�11lTn2.. 1R'$UID.JIlJIDI11,®Dl.
bita1fimam:oiJ!lnmenttm IbramI/ânim.

!Rat. �DlU -(QlriiOlíl filie IPéaJ!jlm·-lerrrlflmlD a:rmnm
.

E5nm2 renmml!Ja (aSféilttatíla.�!lilOJIDíOl(Jl.
!Ret. mDl3 -lIBarrrca fIIIm IRUm íMoJlhra - Jenffililmm
mnm :$41$;24nm2• iR{$!!lB«llIDDlf(JlDl.

,-IlRe'UID4i1 - Sallllii lI.JtJZia - li"enrlflnW)((JlDnm

, :S"lBBnm2 (!jJe feSlill!Jima, r(Íffinmm IPlDnltm ([)"mnmel!Ciiéill.
íRl$SID IDDlIll!!l)lIl.

; -llRef1:lID�� -JJIDãIDWlessm:a - lfelfl[ellfm a;rmnm

4$.8l5nm2tenm riI!JaiaWíttama(m!l�nm«tle
. ffr:eliite.IRf$JS IDIDlIl!ID.ID.
� !Ref�m - �ilal1..relilZi-1[eITrreli1I!lmnm
:3N(iJnm2®nm Illlila IfilaxiilillTBl11talfla. ffR$n::B'3fIDDJO)fOIID.
llA"Oeita IfimamoianmeliitID ll!Jamnánm.

-!Ret.�$-�]1llJaWer�e -lI"errr.efiTm (olDllTn
!
J5lIDnm2 cenm Illlila fJil(Ulinmerttatíla.IRf$iI:3l'Sf1llIiJ.Ol,tOO..
oeita IfimamctanmeliitID il!J:ameádm .
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�arclmovels,

irasso
Imóveis

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

•

Cod. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat - Lote
cf 3.060m2, R$1.045.000,00 - 50%

de entrada e saldo parceJado '

Cod. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula - Rua Dr. Aguinaldo José
de Souza, Area de 450m2, .Valor:

R$155.000,00 (Aceita-se prop,ostas)

Cód. 3166 - Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes c/364m2.
A partir de R$142.500,OO em até 36

, meses, ou atráves �e tinim. bancário.

Cód. 1755-
Centro - apto no

Edifício Klein,
com 91 ,30m2
privativos, sendo
01 suíte, 02
dormit, demais
depend., 01
vaga de garag ..

Ultimo andar,
sol nascente,
ficam os móveis
sob medida.
R$270.000,00 -

estuda propostas

de jantar, COZ., sacada, área de
serviço, 01 vaga de garagem.
Prédio com elevador, piscina e
salão de festa, R$1,500,00
Ref. 2014 - Apto. - CENTRO
- ED, ANA CRISTINA - Com
suite, 02 qtos, sala com sacada
e churras. bwc social, coz.
(apenas bancada de granito
divide sala da coz) , lavand. e
garag. R$900,00
Ref. 2015 - Apto. - NOVA
BRASILlA - Com 03 qtos., sala,
01 bwc social, COZ., área de
serviço e 01 vaga de garagem.
R$550,00
Ref, 2016 - APTO - VILA
NOVA - Com suíte, 02 quartos,
sala e copa conjugadas, sacada
com churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e garagem.
R$900,00.
Ref.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto,
bwc, sala e coz. conj, R$350,00
Ref. 2018 - Apto, - Centro - Com
02 qtos" sala, coz., área de
serviço, Não tem garagem,
R$700,00. Não tem condomínio,
apenas taxa de água,
Ref,; 2022-APT - VIL NOVA
- 01 suíte com móveis e hidra
+ 02 quartos, 01 bwc social,
sala de visita, sala de estar com
sacada e churrasqueira, cozinha
mobiliada, área de serviço com
02 vagas de garagem.R$
1.450,00,
ReI.: 2024 - APT - BAEPENDI -

Com 01 suíte + 02 quartos com
bwc social, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01
vaga de garagem,R$ 650,00,
ReI.: 2026 - APT - BAEPENDI -

Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço com 01
vaga de garagem, R$ 580,00,
Ref. 2031 - Apto. - BARRA -

Com 01 suíte + 02 qtos., sala,
COZ., área de serviço, 01 bwc, 01
vaga de garagem.R$850,00
Ref.2043 - Apto, - Centro - Res,
Sebasbão Kamer suíte + 02
qtos, bwc social, sala, coz. área
de serv sacada com churras.,
02 vagas de garag .. R$1.200,00

TEMOS ÓTIMAS OPCÔES DE
SALAS COMERCrAS !!
CONSULTE-NOS!!!
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Plantão: 9135-8601
"

D�' Is.-arelmove _: _.'3371-2357 www.parcimoveis.com.br

R. Cei. Procópio GOllles de Oliveira, 1207 vilson@parci.oveis.co••br

3376 00' 5 vendas@imobiliariabarrasul.com
• RUA ANGELO RUBINI, 1053

BarraSuI9�7�.9528
A imobiliária da Barra wWW.lmoblhariabarrasul.com w w w . p a r c i m o v e is. c o m . b r
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..

Ed. Emilie, Centro'
R$620,OO

PéÍiêlmóvels

-.: ,- -

....._ ..........-._ ...._ -

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

GARANTA JÁ O SEU
Entrada+

parcelamento com a construtora

126.90 m2 de área total

Suite + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Área de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim-Ar

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa
corrida e teto rebaixado
em gesso

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

liI/1f!!ff!fI!&fl!JJIfJffft!lj}t5,'*!f!!!!! ii!""'J;<I;�_'i;jpI,"'iIW.... j[fIfi"{I�,'!jt"��Fi��"lflr��Ij:ifl''i/;�/!!f#;it:'I!�:;�_'!f[;�')i!r�r" .&t��,�I� Im.,

2_:.:';':-" lOCAÇÃO' RfSII'i"EHCIAl'-
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$680,00
- Ed. Picolli, 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 c/ móveis na cozinha e lavan-
deria, Vila Lenzi R$1250,00

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$800,00
- Ed. Rodrigo, Centro R$800,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$900,00
- Ed. Suellen, Czerniewicz R$700,00
- Ed. Novo Horizonte, Vila Lenzi, 2 garagens
R$1100,00

- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,00
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$600,00
- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de
R$1.100,00

.
- Casa Alv. Baependi, 3 qtos, 155m2 R$1500,00
- Casa Centro, 3 qtos, 140m2 R$1400,00
- Casa alv. Estrada Nova c/ 3 qrtos R$750,00 -

DISPONIVEL EM OUTUBRO
- Casa Nova Brasília c/2 qrtos R$670,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,Oq
- Casa alvenaria c/265m2, 4 quartos, São Luis
R$1300,00

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00

'iÕeA"Ç ,/

- Sala cml Barra do Rio Cerro c/357m2 R$4000,00
- Ed. Markete Place c/ mobília, 40m2 R$650,00
- Ed. Markete Place, Centro, c/ mobília 45m2
R$750,00

- Sala cml, Centro c/32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro c/32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro c/973m2 R$12.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro
R$1.100,00

- Sala cml, Centro c/ aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro c/ aprox. 180m2 R$2500,00
- Sala cml Centro, c/102m2 R$1500,00
- Sala cml Centro, c/60m2 R$900,00
- Sala cml térrea Centro, c/32m2 R$800,00
- Sala cml1 a andar Centro, c/32m2 R$550,00

- Ed. Erica, Centro R$540,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$420,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 c/ condominio incluso.
'

- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,00
- Ed. Manacá, MOBILIADO, Centro R$700,00
- Apto Exp. Antonio Carlos Ferreira, Nova Brasília
R$380,00

- Apto Nova Brasília, MOBILIADO, R$680,00

- Ed. Emilie, Centro R$620,00
- Ed. Ágape, Vila Lenzi R$700,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,00
- Ed. Flor de Lotus, Centro R$700,00
- Ed. Centenário, Centenário R$570,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$650,00
- 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. Erica, Centro R$670,00
- Ed. Premier, Vila Nova R$700,00
- Apto novo, Vila Nova R$850,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00
- Ed. Platanus, Centro, c/ cozinha mobiliada
R$700,00

- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,00

- Galpão Jaraguá Esquerdo c/330m2 R$2400,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros
R$1.000,00

- Terreno Barra do Rio Cerro c/563m2 E$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIAr
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Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguó. do Sul • SC
r

(.47} 327.4 0100 - www.javel.com.br

1· MilleFíre 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida na cor vermelha, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 21.900,00. Chassi nO 9BD1S02AC6631277. Única unidade.
2 - Palio fire 1,0 Fiel( 2P básico, pintura sólida na cor preta, 2011/.2012, à vista, sem troca, a partir de R$ 24.990,00 ou com 30%cle entrada e saldo financiado em 48 meses. Plano especial
banco Fiat na modalidade CD.C. com taxa a partir de 0,89% a.m. Chassi nO 9BD171 06LC579048S. Única unidade.
3· Novo Uno Vivace 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida na cor branca, 201112012, ii vista, sem troca, a partir de R$ 25.990,00 ou com 50%de entrada (RS 12.99S,OO} e saldo finandado em
60 meses no valor de R$ 360,00.Valor total dovelculo corn financiamento: R$ 34.595,00. Plano especial banco Fia, na modalidade C.D.C.Taxas de 1,94% arn, 25,93% a.a.eCET de 29,36%
a.a. Chasst nO 9BD195102C0251708. Única unidade. Ofertas válidas até 30/09/2011
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,

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

3372.0048
3370.8622

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br .

hpca rs@yahoo.com.br

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FLEX 8V CE 2005 R$26.800,00

KA 1.0 8V FLEX 3P 2010
R$24.800,00

PALIO FIRE ECONOMY
(CELEBR.11) 1.0 8V 2P 2010

(FLEX) R$23.800,00

COROLLA XE11.8 FLEX 16V
AUT. 2005 R$ 32.800,00

STILO 1.8 CONNECT FLEX 8V
5P 2006 R$31.800,00

VOLKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,OO VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V
FLEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIESTA SEDAN 1.6 07
COM AR + DH

FOX 2008 2P COM
OPCS

STILO 2007 1.8
COMPLETOSENTRA 2009 2.0 AUt

�) _flJ
lItJd�, lItJd�.
Contatos: 3372·

Dias 10 e 2 de Outubro

� fi cm llZA.b
tn jjl� [}XITi(D0�

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

7 • 3370 4714 9125·2008

206 SW PRESENCE 1.4 FLEX 8V
5P 2007

C4 PALLAS 2010 2.0 FLEX 307 PRESENCE 2.0
FLEX 16V 5P AUT. 2010
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Faça revis
-

es em seu veiculo regularmente.

ISSAN NÃO SOFRERAM AUME TOOSCARROSDA
,. ....

QUEM VAI SOFRER COM ISSO E A CONCORRENCIA.

PARA TODA A

LINHA

CHEGOU
AGORA TODO MUNDO PODE TER UM CARRO JAPONÊS. GARANTIA

NISSAN TIIDA SEDAN 2012
1.8 FLEX 6 MARCHAS

NISSAN FRONTlER 2012
XE4x2

NISSAN lllDA HATCH 2012
1.8 FLEX

.

A PARTIR DE

;'R$48.990,00
, À VISTA(S)

A PARTIR DE

R$ 85.990,00
À VISTA(4)I

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(S)TAXA DE 0% A.M. EM 24 MESES(3) TAXA DE 00/0 A.M. EM 18 MESES(4)

• AR-CONDICIONADO
• AtRBAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
• RÁDIO COM CD PlAVER E MP3
• AlARME E IMOBILIZADOR DO MOIDR
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• ALARME E tMOSllIZADOR 00 MOTOR
• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3.
• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ElÉTRICOS

• KEVlESS

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
COM AJUSTE DE ALTURA

• RODAS DE LIGA LEVE
• TRIO ELÉTRICO

,

SHIFT_the way you move
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

•

PROGRAMA
�

direção especial�\

1. Condição válida para NISSAN LlVINA S 1.6 MT Flex, com câmbio manual e pintura sólida, 2011/2012. Frete incluso. Preço à vista R$ 41.990,00, nas seguintes condições: 20% de entrada (R$ 8.398,00), mais saldo financiado em 60 meses, com parcelas de R$ 939,74 .

Taxa de juros de 1,79% a.m. e taxa de juros de 23.,730/0 a.a .. Custo Efetivo Total de 1,88% a.m. e 25,10% a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 64.782,40. 2. Consulte preços e condições junto à concessionária. Valor de nota fiscal de fábrica. 3. Preço válido apenas para
pagamento à vista até 30/0912011 ou enquanto durar o estoque de 5 unidades para NISSAN TIIDA SEDAN 1.8 MT FLEX, com câmbio manual e pintura sólida, 2011/2012. Frete incluso. Preço de R$ 43.990,00 nas seguintes condições: 60010 de entrada (R$ 26.394,00), mais
saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 766,79. Taxa de juros de 0% a.m. e taxa de juros de 0% a.a.. Custo Efetivo Total de 0,36% a.m. e 4,42% a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 44.796,96. 4. Condição válida para o NISSAN FRONTIER XE 4X2. CO
TURBODIESEL, 2011/2012, pintura sólida. Preço R$ 85.990,00, nas seguintes condições: 60% de entrada (R$ 51.594,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$ 2.003,68. Taxa de juros de OOAl a.rn, e taxa de juros de 0% a.a .. Mais impostos (IOF) de R$
886,10. Custo Efetivo Total de 0,50% a.m. e 6,20oAl a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 87.660,24. 5. Preço válido apenas para pagamento à vista até 03/10/2011 ou enquanto durar o estoque de 5 unidades para NISSAN TIIDA HATCH 1.8 S FLEX, com câmbio manual
e pintura sólida, 2011/2012. Frete incluso. Preço de R$ 48.990,00 nas seguintes condições�60% de entrada (R$ 29.394,00), mais saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 850,13. Taxa de juros de OOAl amo e taxa de juros de 0% a.a .. Custo Efetivo Total de 0,32%
a.m. e 3,970J\) a.a .. Valor lotai (entrada + parcelas) de R$ 49.797,12. Todas as condições de financiamento sáo válidas até 03/10/2011. Todos os financiamenlos (Exceto Nissan Frontier) serão realizados pelo LSG (Leasing) através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento
RCI BRASIL. Financiamento para Nissan Frontier através de CDC (Crédito Direto ao Consumidor) atreves da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento RCI BRASIL. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviços de
terceiros (despesas com gravame) deR$ 55,66 Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o qUE! vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou

montagem de peças. Para obter mais informações, consulte o manual de garantia. Frete inoluso. Imagens meramenle ilustrativas, Acessórios não inclusos. Estes veloulos estão em confbrmidade com o Proconve - Program.s de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

Consulte condições especiais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA-SE
• MAQUINA DE BORDAR compra-se Tr:

8817-0595.

• CABELOS Compra-se qualquer
tamanho, Salão Evidence. Tr: 8814-
1696 com Carina.

• MESA ESCRITÓRIO Compra-se. Tr:
3273-0884 ou 8869-5008.

PROCURA·SE
• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendemos nos finais de semana á
noite e feriados, melhores marcas.

Tele entrega 3371-5239 ou 9914-
9651.

PESSOA QUE POSSA TRABALHAR
Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder TR:
8446-5139 ou 3373-5710

• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr: 9158-0019.

• PRESTA-SE Serviços de diarista, para
trabalhar mensal de segunda e sexta.

Tr: 3273-0779 com Marlene.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias.Tr: 9112- 3947.

• REVENDEDORES de produtos de
limpeza. Tr: 3374- 0927 com Edson.

• APARTAMENTO PARA ALUGAR
Procura-se somente no centro com 3

quartos grandes e dependências de

empregada. Tr: 9917-3771.

• QUARTO OU ALGUÉM para dividir

aluguel próx. Centro. Tr: 9922-2047.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de
idosa em Jaraguá do Sul (bairro Três

. Rios do Norte). Preferencial que possa
pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE- Corretor de imóveis com

.experlência que tenha carro e Creci. Tr:

47-3055-2244 ou 47-9144-4040

• PRECISA-SE Doméstica para serviços
gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.

VENDE·SE
• TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800

óleo R$165,00. Tr: 47-99755383 com

Silvia.

• GELADEIRA DUPLEX Vende-se tamanho

grande, cor marrom da cônsul

R$250,00. Tr: Lurdes 3371-8489,
Jeferson-9166-4620.

• FREEZER Vende-se 170 litros Cônsul,
semi novo, valor a combinar. Tr: 3370-
1064.

·.vENDE-SE corrente russa Stétic line,
R$1.500,00 Tr: 8826-2565

• ENDERMO vende-se, R$710,00 Tr:

8826-2565

• VENDE-SE Cadeira massageadora
e/aquecimento, com 8 funções de
massagem. R$1.390,00.Tr: 8826-2565

• MOTORES vende-se, Trifásico 4,OCV P4
60 HZ - KCEL Quantidade: 100 Motores
Valor Unitário:R$390,00.Tr:3370-4214.

• MOEDOR vende-se, domestico
R$150,00 Tr: 3370-4924 ou 9934-
43000.

• MÁQUINA vende-se, 1 Reta eletrônica
usada Gemsy, 1 cobertura Zoje nova

com 3 meses de garantia, Loverloque
Jack nova com 3 meses de garantia.
Valor á combinar.Tr: 9196-0299 ou

9179-2255

• TORNO TUBOLAR vende-se, para
fabricação de cabo de vassoura marca

(RAIMAN). Tr: 3276-0340.

• NOTEBOOK vende-se, ACER semi novo,

processador AMD, tela "15,6", 3 GIGA
de memória, 320 HD. R$1000,00.Tr:
3276-0340.

• TAMBORES vende-se, 200 litros de

plástico com tampa grande, valor á
combinar. Tr: 3276-0340.

• CADEIRAS vende-se, estilo colonial
almofadadas R$100,00 cada. Tr: 3371-
6021.

• PNEUS NOVOS PARA CAMINHONETE

Vende-se, par de godyear wrangler rts
235/75/15 R$390,00 cada par de toyo
top de linha 235/70/16 R$450,00 Tr:

9233-8008 ou 9600-1138 com Fabio.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS
Vende-se (NÃO é a máquina) para
qualquer carro. Valor: R$50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO Vende
se ou troca marca Italian Coffee de 2

grupos, semi nova. TR: 3372-2823 ou

9632-3925

• RECK Vende-se Reck original do Prisma,
R$300,00. Tr: 3273-7964 ou 9994-6637.

• TAPETE Vende-se cor escuro (grafite)
2 mts x 2,90 R$100,00 e 1 tapete cor
",
claro de 2,00 mts x 2,50. Tr: 9168-
7441- ou 047 3372-034.

• PLACA DE IDENTIFICAÇÃG Vende-se
placa de comercio luminosa com altura
de 3 mts e placa de 90cm x 2,00 com

foto célula e sistema de luz R$200,00
Tr: 9168-7441 ou 047 3372-0341

• TORNO (TIMIMASTER 0500 X 1500)
Vende-se maquina em ótimo estado
funcionando perfeitamente com

digital Além dos acessórios originais
acompanhara mais alguns como
castanhas especiais e ferramentas

R$30.000.00 aceito propostas corno
carro e outros. Tr: 9993-7632 ou 3276-
1234 (3370-9308) com Adilson.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA)
maquina em ótimo estado funcionando

perfeitamente com digital 3 eixos,
cabeçote reforçado e caixa de

engrenagem no avanço. Além dos
acessórios originais acompanhara mais

alguns, como morsa e ferramentas,
R$25.000.00 aceito propostas como
carro e outros. Tr: (9993-7632) (3276-
1234) ou (3370-9308) com Adilson.

• TV Vende-se "21" polegadas com
controle remoto, R$150,00 Tr: 3275-

1530.

• RECK Vende-se para automóvel original
da Parati, R$100,00.Tr: 9216-4236 ou

3273-1619 com Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se

novo (na caixa), R$650,00. Tr: 9926-
1717 com Marcos.

• PORTA CANELA Vende-se portas
R$140,00, R$120,00 e R$100,00.
Caxilho jogo (3) R$35,00. Vista de 2 e

1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

VENDE-SE
• CAMA DE CASAL Vende-se R$220,00 e

R$120,00, verniz em canela. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr
160 x 100 m, R$160,00. Tr: 3371-4377
ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000

litros, R$1.200,00. Tr: 3276-0511 ou

3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se

próprio para tocar em lanchonete, 4
caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS
Vende-se tudo madeira nobre em
canela (venham ver os produtos sem
compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06
meses de uso, cor branca e estrutura

para 400 kg, R$550,00, Tr: 9919-2412
com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do
Punto Atractive ARO "15", pneus novos,
rodas originais FIAT. R$1.600,00. Tr:
9922.0868 com Jéferson.

·CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se

para caminhão, parte superior 8 metros

R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com

12 divisórias. R$700,00. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2) com
4 tampas R$600,00cada. Tr: 9112-
3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com 2

tampas R$550,00.Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se

comprimento de 1,80 m R$2.950,00.
Tr: 9112-3947.

• ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para área
de estética R$650,00 tr: 9919-2412
com Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com 03

andares R$90,00. tr: 9919-2412 com

Vivian

• FILHOTES YORKSHYRE Vende-se

R$500,00. Tr: 3370-2715 ou 8831-
5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA

ALEMANHA Vende-se com 80 baixos.

Semi novo, cor: Preto e Branco. Contato:
4732748023 ou 3274 8351.

,

VEICULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano
95, aceita carro menor valor até R$20,
000.00. R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

• CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú A por

R$50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com

César.

• CAMINHÃO MERCEDES BENZ LS 2638
6 X 4 ano 99, cavalo rebocador. Tr:

3370-7144.

CHEVROLET
• CORSA SEDAN - Vende-se ano

2010, direção hidráulica, ar quente,
desembaçador, vidros elétricos, película.
Tr: 047 4101-9902.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 2003, GNV,
desembaçador traseiro, ar quente, trava e

alarme.R$18.000,00.Tr:9924-0312.

• VECTRA CD Vende-se completo ano 98,
cor prata, 99.000 km, R$16.000,00. Tr:
9141-6810.

CHEVROLET
• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI SPORT 8V
FLEX POWER 2007 - PRETA KM 58.000,
Ar Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos, Rodas
de liga 15", Único DONO - Manuais. Valor

R$30.990,00. Tr: Diógenes - 8855-3800

•S10 Vende-se Ano e modelo 2000, Prata,
4x4 Cabine dupla, IMPECÁVEL, Ar, Vidros,
ABS, Couro. Aceita carro de menor valor.
Tr: 9912-8492 ou 9975-5995

• S10 Vende-se ano 2005, 4x4, diesel, 2
portas. Tr: 3275-0697.

• KADETT Vende-se ou troca carro menor

valor ano 92, GNV, á álcool. Tr: 8446-5139
ou 3373-5710.

• CORSA SEDAN Vende-se ano 99/00, com
ar condicionado, branco, emplacamento
de 2011 pago.R4 14.000,00.Tr: 3371-
5239 ou 9609-3727.

• CELTA Vende-se 2004/04, azul, trava,
alarme, vidros elétricos, ar quente,
limpador trazeiro, xenon,

• CHEVETTE Vende-se 87, prata, em perfeito
estado de conservação R$4.000,00. tr:
8817-0595.

'

VENDE-SE
MERCEARIA

montada com 77m2,
bairro João Pessoa,

na Coab.
Preço de ocasião
R$ 14.500,00

A vista.
.,

.

Tr: 9112-3947

o CORREIO
DO POVO

2106.1919

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

FIAT
• UNO Vende-se ano 94, 4 portas, limpac
desembaçadortraseiro. Tr: 3376-0043
8426-4990.

• UNO MILLE ELETRONIC VENDE-SE ANO

96, 4 PORTAS, COR PRATA, R$7.000,OC
Tr:3370-1161.

• UNO ELETRONIC- Vende-se ano 96, cor
prata, duas portas, R$7.500,00. Tr: 33i
1161.

• PALIO EDX Vende-se 4 portas, ano 98,
Completo, impecável, R$12.900,00 Tr:

9918-9996

·'PALlO FIRE Vende-se ano 2004, cor prat
com vidros, travas, alarme, limpador e
desembaçador, 4 pneus novos. Torro p<

R$16.900,00, somente á vista .Tr:327E

3538 ou 9931-9410 com Célia.

• STRADA ADVENTURE 1.8 Vende-se ano

2005, cabine estendida. R$26.000,00
3273-0633 ou 9106-2263 com Weslel

• PALIO CELEBRATION 1.0 Vende-se ano

2008, 4 portas, completo, R$25.000,0
Tr: 9978-9452.

• PALIO Vende-se ano 2003/2004, 4 pon
vidro elétrico, limpador e desembaçado
R$7.000,00 mais 22 x 574,00. Tr: 327t
0482 ou 919349+00.

• PALIO ELX - FLEX -1.3 - 8 VÁLVULAS, 4P,
2005, completo, carro em ótimo estadc
de conservação, baixa kilometragem, 5
pneus novos (Step nunca rodou), interic
impecável. R$22.500,00 Tr: 9671453·
com Airton

'

• PALIO CELEBRATION Vende-se ano

2007/2008, completo, R$entrada
1.500,00 e assumir parcelas 41 x

R$785,00 licenciado p/ 2011, é
necessário fazer transferência Tr: 994�

9272( parte da manhã).
• PALIO WEEKEND ELX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$15.000,00 mais
financiamento. Tr: 91014807.

FORD
• ECO SPORT XLS 1.6 Vende-se ano

2006, flex, cor champanhe, completa.
R$29.500,00. Tr: 9952-7337.

• FORD FIESTA1. O Vende-se ou troca por
carro de menor valor. Ano 2008 4 porte
cor preto, direção, vidro, trava e alarme.
3373-0190.

• BELlNA Vende-se GL 1.8 ano 90,
reformada, Tr: 3370-5>034.
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FORD
I FORD KA Vende-se Ano 2009, vermelho,
aro "14", R$22.900,00. Tr: 9647-2342.

I FORD FOCUSGl 1.6, Vende-se ano 05/06,
preto, único dono, completo, com aprox,
81.000 km. R$28.500,00.

I VERONA GLX 1.8 Vende-se ano 92, GNV
bom estado, pneus novos e bateria nova,

cor azul claro metálico, Tr: 3373-6119 ou

8833-9925 com José Carlos.

I ESCORT ZETEC Vende-se ano 97, azul,
gasolina, direção hidráulica R$5.000,00.
Tr: 9168-7441.

I ESCORT EUROPEU vende-se 96/96, motor
AP i8, a gasolina, direção hidráulica, em
bom estado. R$8.600,00, aceito moto. Tr:
9946-3491 ou 3276-1410.

I MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano

97, cor vinho, bancos em couro, som

mp3 player com controle, trio elétrico,
ar condicionado, engate carretinha, aro
15 liga leve, película, revisado, air bag
R$15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

MOTOCICLETAS
I KASSINSKI150CC ZERO KM Vende-

se ano/modelo 2011, com IPVA e

emplacamento quitados (moto sorteio

Shopplng Breithaupt). R$5.500,00 Tr: 47

9981-9588

I SAARA 350 Vende-se ano 97, impecável,
valor á combinar. Tr: 3370-1141 ou 9113-
7522.

I HONDA CG125 Vende-se ano 2006,
estado nova R$3.000,00. Tr: 8817-0595.

I CG 125 FAN Vende-se ano 2008, Preta,
R$3.5oo,00. Tr: (47) 3371-8153/9186-
7223.

I HONDA CBX TWISTER Vende-se ano 2002,
Vermelha, R$5.500,00. Tr: (47) 3371-
8153/9186-7223.

I FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$4.500,00 + 22 parcelas de R$298,00.
Tr: 3273-6708 com Antônio.

I BROS 150 ES Vende-se ano 2008, preta,
18.000 km. Único dono. Partida Elétrica.
IPVA 2011 pago, R$6.200,00. Tr: 9196
4595 com Ivan.

I HONDA CBR 1000F vende-se Ano 1995,
Preta, R$18.000,00aceita troca Tr: (47)
3371-8153/9186-7223.

I MOTO HONDA CB 500 Vende-se ano

2001, vermelha, em excelente estado
de conservação, toda original, dois
pneus novos, manual e chave reserva,

impecável, R$13.500,00. Tr:: 9611-7895
com Fabrício.

I MOTO Vende-se para trilha AGRAlE 27.5,
em ótimo estado. Tr: 9214-0486.

I SCOOTER SANDOWNMARCA: AKILA

AKROS 90 Vende-se Ano 2000,:
R$1.500,00 Á vista (negociável) Tr: 9189-
1136 com Grasielle.

I CG FAN 125 Vende-se 2006, em ótimo

estdo, pintura nova. R$3.000,00.Tr:
8817-0595.

I HONDA TWISTER 250 Vende-se 2004,
em estado de nova, dois pneus novos,

relação nova, sem arranhão na pintura.
R$5.500,00. Tr: 8817-0595.

I CG 125 TITAN Vende-se 2004, partida
elétrica, verde musgo, em perfeito estado
R$3.100,00 com transferência paga. Tr:
8817-0595.

OUTROS
I PROCURO Carro para assumir

financiamento. Tr: 9112-3947.

I COMPRA-SE Carro, Moto e Utilitários
financiados mesmo com parcelas e

.

documentos em atraso, pago á vista. Tr:

9101-5776.

I TUCSON 2007 Gl 2.0, Prata, Completa /
Couro / Automática, garantia de fábrica
até fim de 2012, veículo sem detalhes,
R$58.000,00estuda troca: Tr. (47) 3371-
8153/9186-7223

I FIORINO FURGÃO - Vende-se motor 1.5,
cor branca, ano 89 valor á combinar Tr:
9997-4003 Dário.

I TRATOR NEW ROLAND - Vende-se ano 95,
2.500 horas trabalhadas, todo reformado,
revisado, 4 pneus novos. Aceito trator de
menor valor no negócio, Tr:8452-0178
com Marco.

I CAMINHÃO HYUNDAI HR Vende-se ano

2008, 2.5 Turbo Diesel, com baú Argi
por R$50.000,00 sem troca. Estuda-se

propostas. Tr: 47 9187-7222 com César

I HllUX SRV Vende-se ano 2008, prata,
60.000 km originais. Tr: 3370-7144.

I HONDA CIVIC Vende-se ano 2003, 2 o

dono, com manual e chave reserva. Tr:

3372-2772 ou 8415-8047 com Zeca.

I TOYOTA BANDEIRANTE Vende-se ano

1980, verde, com Capota de Aço
alongada. Motor 608, direção, mecânica,
bancos de Couro, emplacado, tração 4X4.
R$26.000,00 (negociável) Tr: 9607-1692

PEUCiEOT
PEUGEOT

I PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack

Flex 2009, preto, ar-condicionando,
direção, ABS, Air bag duplo, Teto solar,
CD player cf MP3 e controle de som

no volante, computador de bordo,
retrovisor vidros e travas elétricos,
chave canivete, alarme original de
fabrica, farol de milha, regulagem
elétrica dos faróis, limp. Desb traseiro,
Tr: 8823-8479 após 18:00h.

I PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano

2009, cor preto, completo, rodas de
liga leve, ÚNICO DONO, 26.000km,
revisões feitas na concessionária.
R$32.500. Tr: 9975-0078.

RENAULT
RENAULT
I CUO SEDAN EXP.1.6 Vende-se 16 v FlEX
2005/2006 Compl. Cinza grafite, 2°
dono com nota fiscal valor á combinar, Tr:
3370-0116

I SCENIC Vende-se ano 2004, completo,
único dono. TR: 9667-0008.

I CUO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção
hidráulica. Tr: 8448 9006

I CUO HATCH Vende-se ano 2004, cor
prata, 2 portas, completo. R$15.500,00.
Tr: 3276-0826 com Darlei.

VOLKSWAGEN
I GOL 1.6 CU vende-se cor vermelho, com
rodas esportivas. R$9.5oo,00.Tr: 9112-
3947.

I GOL i6 vende-se ano 92, cor branco, motor
novo na garantia. R$7.9oo,00.Tr:3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

I SAVEIRO FlEX vende-se ano 2004, completa
sem ar cond. Com capota marítima e

protetor de caçamba, roda de liga leve, aro

15, rebaixada legalizada. R$25.ooo,00.Tr:
8431-0316 ou 8852-0400 com Rudi.

I SAVEIROVendo ou Troco ano 95, cor prata,
motorAP i6, VE, TR, AL, RLL, lM, excelente
estado. Valor a combinar. Tr: 9172-9175 ou

9175-9174.

I SAVEIRO vende-se ano 2003, prata,
único dono, revisada (pneus novos), aros
esportivos com tolda. R$20.000,00. Tr:
3375-2136.

I GOLMil vende-se 2007, preto, 4 portas,
34.000 Km. Tr: 3370-7144

I GOLvende-se branco, todo original, 92,
motor na garantia, R$7.5oo,00. Tr: 3275-
3538 ou 9931-9410.

I GOL iO CHTVendese 96, gasolina, 4 pneus

novos, aro "13", esportivo em ótimo estado,
valor á combinar. Tr: 9962-5795.

I GOLMI i6 vende-se ano 97, R$1i5oo,00.
Tr: 3376-4043 com Márcio.

I GOL vende-se G4 ano 2010/2011, 4 portas,
básico, preto, R$24.000,00. Tr: 3276-0826
ou 9973-5960 com Darlei.

I SANTANA EVIDENCE vende-se ano 97, cor

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr: 3370-6944 ou 9602-9522

CITROEN
I PICASSO 2003 GX 2.0 Vende-se cor prata,
completo, R$26.000,00, aceita troca, Tr:
(47) 3371-8153/9186-7223.

I X SARA PICASSO EX 2.0 Vende-se ou troca
ano 2001, completo. Tr: 3372-2823 ou
9632-3925.

ASSINE
LEIA

ANUNCIE

JORNAL O
CORREIO
DO POVO

2106.1919

CONHEÇA O NOVO

MODELO DA

LAMBORGHINI

GALLARDO
O SALÃO DE FRANKFURT AINDA IRÁ RENDER MUITAS
NOVIDADES POR AQUI. UMA DELAS É O NOVO MODELO

DA LAMBORGHINI GALLARDO, O SUPER TROFEO
STRADALE. SUA VELOCIDADE PODE CHEGAR A 320
KM/H E ELE NEM É UM CARRO DE COMPETiÇÃO!

o carro tem motor V10, que pode atingir de O a 100 km/h
em 3,4 segundos. Sua cor oficial é o vermelho Rosso Mars
e possui rodas de liga' leve de 19 polegadas, presas com

parafusos de titânico. Para manter seu peso baixo (cerca
de 1.340 kg), seu capô e aerofólio são de fibra de carbono.
A suspensão garante uma total aderência ao solo, coisa que
não é pra qualquer asfalto. Os freios são ESP, que garantem
uma parada mais poderosa.

Infelizmente, esse: carro não é pra qualquer um. Além
do preço (que não foi divulgado mas com toda certeza não

é' baixo), a Gallardo Super Trofeo Stradale terá apenas 150
unidades fabricadas.

Luxo e velocidade para poucos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.'"
,

'",Nola laia com os"
' ;

"melhores'preços e'
","1 '

•

I' �,

melhoresmarcas!
'" '�!,

I,,9
.

., '

Oompre seu veículo neste linal de semana e ganhe
� R$500,00 em vale compras para supermercados!*
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, 1**
�

-Fim de semana dos dias 1° e 2 2 de oulubrow •• 3 meses para molllr � câmbio e 9 meses somente de 6Ieo�,

�
Jl�
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h
Sábado das 9h às 18h

speedvcmultimarcas@gmail.com
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. ......

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

C4 Palias Exclusive 2.0
automático

6 ,JiOO,OO

Taxas compartilhadas com o mercado

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

GMIVECTRA GLS 2.2 2000
COMPLETO 8$21.490,00 '

, "

PALIO CELEBRETION Ll 2008
COMPLETO GNV
R$25.80ÓfÓO

Carros com procedência Transparência na negociação

FIAT MILLE ECONOMI2009
19.000KM / U. DONO

8$19.490,00

PEUGEOT/206 1.4 2008
C/OPCS 8$19.940,00

FIAT IDEA UX 1.4 2007
COMPLETA 8$30.490,00

2011 - Cinza - 17.000 km .:. Flex - Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de liga-leve,Cd Player, Faróis de Neblina, Sensor de
Estacionamento Traseiro e Dianteiro, Bancos em Couro, Piloto
Automático, Freios Abs, Air Bag' s, Sensor de Chuva, Sensor de Luz,
Cambio Automático.

Livina 811.8 Aut.

•200,00

2010- Cinza - Flex - 26.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, Air Bag II.

2010 - Amarelo - F1ex - 28.800 Km A' condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Acendimento Automático dos Faróis, Piloto Automático;Alarme,

Fox 1.0 �

32�800,OO I, , .�

"!!
i(\

2012 - Branco - Flex - 2.700 Km Direção Hidráulica, Travas Elétricas, �
Limapdor e Desembaçador Traseiro, Alarme, Faróis de Neblina, Ar
quente.

207 Passion Xr
8port 1.4

34wmfJOO,OO
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player.

Focus Hatch Glx 2.0
m"'" ,'\") ,,"'m i/1/'lM

WNI ;::J ,,�p 1$" 1
, I�"",,,,

2009 - Prata - Gasolina - 37.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Plyer, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag II.

Fielder Xei MT 1.8

�II� m800�OOtunJ

2007 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de liga-teve, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Bag II, Freios ABS,
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I
,.

.IMOVEIS I
.... 00 IVIE�E�

CRÉDITO '170 X 140 X 110 X

R$ 50.000,00 391,18 442,86 . 545,45
R$ 60.000,00 469,41 531,43 654,65
RS 80.000,00 625,88 708,57 872,73
R$ 90.000,00 704,12 797,14 981,82 -

R$100.000,OO 782,35 885,71 1.090,91'
03 contemplações mensais

Grupo 904 com antecipação da taxa em 10 meses:O,20 % a.m e sem FR • Opção de Parcela reduzida 70%

R$ 70.585,00 X 918,68
R$ 78.640,00 X 1.023,52
04 contemplações rnens_is

63 NlESES

R$ 14.996,00 X 293,34
RS 19.668,00 X 384,73
R$ 24.550,00· X 480,23
R$ 29.990,00 X 586,64

ões mensais
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SANDERO 1.0 FLEX

a partir de
RS 27.900

•

entrada de 60%
+ saldo em 12X • MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA

• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

CLIO 1.0 FLEX

a partir de
RS 23.490

entrada de 60%
+ saldo em 24X
• DESEMBAÇADOR

DO VIDRO TRASEIRO'
• fArtA..&HOQUES, DA elR
DA CARROCERIA

LOGAN 1.0 FLEX

a partir de
RS 26.990

À

entrada de 60°/0
+ saldo em 24X
• DESEMBAÇADOR
DO VIDRO TRASEIRO

• PARA-CHOQUES DA COR
DA CARROCERIA

• MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA 510L
• MAIOR ESPAÇO INTERNO DA CATEGORIA

GRANDTOUR

a partir de
RS 50.490

• IGNiÇÃO ATIIAVÉS OE
CARTÃO ELETRÔNICO

• IREIOS' ABSí
• AIR B�G DUPLO
., D'IREÇio ELétRIC�
• AR-CONDICIONADO
• eOMPlifA'DOR DE 8'ORDI,
• ALARME PERI'MÉTRICO

RENAULT PARE
PENSE
MUDE

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2011 -

JUNTOS, PODEMOS SALVAR MILHÕES DE VIDAS.
Ministério das
Cldadu

. 7
Liberte MUDE A DIREÇÃO

RENAOLT

JÁRAGuA DO SUL

(47) 3274-0000
ITAJAr

(47) 3341-3341

JOINVILLE
. (47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144-3144

Pan� mais inklt'!T!açÕe'5, consulte a concessionária RBn;ault Ub€:rté. 'I) SandemAuthentiqU€1 ,) ,0 '16V Hi-Fk�Y.. 4P '1'11\2, b".SLCO, S(;!/"!1 opdonais, pintura sólida Elvisti:h "';($

27 900,00. Estoque '1 unidades. 2) Logan Aulhentlque 1.0 i6V HI··Flex 4P 1 '1/'!'\, básico, sem opcionais, pintura sólida à vtsta R$ 26.990,!JO. Estoque 3 urudades. 3) Cho

'LO WV 1-1i· ..Fli.'l( 2P l'11i'l, bilSico, sem opdollais" pintur;3i sólid_l iH vis!.a F$ 23.490,00. Est:OC1UE'J 2 unidad(%. Compra via e-commerce. 4) Mef,lane C?rand Tour 'l.ü 16\/

Hi-Flex 4P 1'1/'12, pinlura sólida à viu\!:!! R$ SOADO,OD. Es!oqw,,3 unidades. Compra Ida e-cornrnerce. A, Henau1! tesetve-se o direito de alterar as t�speGiiiq;a1;ôl;:;s de S('fllS

veículos sem aviso previo, Ofertas validas at.e 30/09J2011 ou enquanto durarem os estoques, somente para as concesslonartas R(maull Libertá Paramais inforrnaçôes,

cOflsult<, 'Uma GOI'1ce::mionária H\�nEllllt Imagens ilustrativa!::s. AI9uns itens mostrados e/ou mencionados são apclo!1ail" eiol.) acessórios e/ou referem-se a vers.ões

esp"-,dj'lcas. Preserve a vida. Cintos de set�(uriitnç,� em conjunto com air b�\gs püdem salvar vidas. Se beber, nã.o diri.i". FAÇA REVISÕES EM SEU VEiCULO REGULARMENTE.
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HISTÓRIA

Schroeder no passado e presente
As lembranças de
Ludgero Tepasse,
o primeiro prefeito
eleito da cidade

SCHROEDER

TITAPRETTI

Um 47 anos de história, omunicí
Lpio passou por crescimento na

população e no desenvolvimento,
com o surgimento

-

de indústrias.
Aos 87 anos, o schroedense Lud

gero Tepassé acompanhou toda a

evolução do município. Tepassé se

considera um "político de berço",
já que seu pai também era político.
Candidato da UDN (União Demo
cráticaNacional), Tepassé se tomou

em 1965 o primeiro prefeito elei
to de Schroeder, tendo vencido as

eleições com 65% dos votos, contra
Oswaldo Steilein.

Tepassé conta que, quando
a cidade se emancipou, todas
as ruas eram de barro, e dois
funcionários· contratados pela
Prefeitura andavam a pé e de bi
cicleta tapando os buracos que
existiam com pás. O prefeito ga
nhava mensalmente 270 cruzei-

Ilssumir como

prefeito foi uma
emoção e ao

mesmo tempo uma
dor de cabeça,
pois havia muito
para se fazer.

MARCELE GaUCHE

Tepasse acompanhou o crescimento de Schroeder, antes da emancipação

ros, a moeda da época. "Assumir
como prefeito foi uma emoção e

ao mesmo tempo uma dor de ca

beça, pois haviamuito para se fa
zer. A Prefeitura nem tinha um li
vro-caixa. Éramos eu e mais dois
funcionários. Eu era quem fazia
toda a contabilidade", afirma.

Entre os principais feitos e or

gulhos, estão a criação do ensino

ginasial para a cidade, implantado

em 1968, e a construção da ponte
que liga Schroeder a Iaraguá do
Sul (depois que uma enchente em
1968 destruiu a ponte baixa), con
cluída em 1976. Outro legado dei
xado por Tepassé foi a criação da
bandeira e do brasão da cidade, no
dia 3 de outubro de 1975.

"Hoje, Schroeder está muito
diferente e tem trabalho de sobra

para a população", afirma. Em

1988, a Câmara de Vereadores de
Schroeder concedeu a Ludgero
Tepassé o título de cidadão hono
rário da cidade.

A emancipação
O território de Schroeder fa

zia parte do dote da Princesa
Dona Francisca, irmã de Dom

Pedro II, que se casou com o

Príncipe de Joinville, François
Ferdinand D'Orléans. A origem
do nome "Schroeder" é em ho

menagem a Christian Mathias
Schrõeder (natural de Hambur

go), que recebeu do Príncipe as

terras para serem colonizadas.
A colonização do local come

çou em 1901, quando descenden
tes germânicos começaram a po
voar as imediações de Schroeder I.
Em 1919, vieram os colonizadores
italianos e as atividades foram se

diversificando, com surgimento
de olarias, e compra e venda de

produtos agropecuários. No final
da década de 50, mais uma es

cola havia sido criada pela Igreja
Luterana e

.

a produção agrícola
crescia intensamente. Por isso, a

população achava que poderia
viver politicamente emancipada.
No dia 31 de julho de 1959, foi cria
do o distrito de Schroeder, sendo
Paulino João de Bem o prefeito de
Guaramirim, município ao qual
pertencia na época. Não satisfei
to, o povo iniciou o movimento da

independência e no dia 4 de junho
de 1964 foi criado o município de
Schroeder, através de lei assinada

pelo então presidente da Assem
bleia Legislativa, Ivo Silveira. A

instalação do município aconte
ceu no dia 3 de outubro de 1964

(pelo então governador Celso
Ramos), data em que se come

mora o aniversário da cidade. O

prefeito Paulo Roberto Gneipel
foi o primeiro a assumir, nome
ado pelo governador. Ele ficou
no cargo até 14 de novembro de
1965, quando Ludgero Tepassé
assumiu como prefeito.

,

PARABENS
SCHROEDER
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MARCELE GOUCHE

o desafio de
.administrar
Schroeder completa no dia
3 de outubro, 47 anos de

emancipação política. Confira
na entrevista com o prefeito
Felipe Voigt, quais são os planos
da administração municipal
para o futuro da cidade que teve

o maior aumento populacional
da região nos últimos dez anos.

SCHROEDER ITITA PRETTI

OCP: Quais são os principais
desafios desta administração?

Felipe Voigt: Todas as áreas

têm desafios, inclusive questões
que saem do nosso alcance, como
licenças ambientais, segurança

pública, de órgãos que não são

do município. Com o crescimen

to da cidade nos últimos anos,

que aumentou quase 50% da po
pulação, o resultado foi 100% a

mais de alunos na rede munici

pal' o que obrigou a construção e

ampliação de escolas. No sanea

mento básico é preciso recuperar
o sistema e implantar o esgoto.
É um desafio muito grande, por
isso focamos em todas as áreas, na
agricultura, no saneamento bási

co, na educação e saúde, e na parte
administrativa principalmente.

OCP:Quais têm sido asmedi
das da Prefeitura para suportar
esse crescimento?

FV: Esse é um desafio diário.
Em 2005, quando eu assumi, tí
nhamos 11 mil habitantes, hoje
temos praticamente 16 mil. Havia
897 alunos na rede municipal e
agora 1.805. Creche só tinha uma.

Agora estamos indo para a tercei

ra, com quase 300 crianças, mas
há 198 mães grávidas que já es

peram por vagas. É preciso jogo
de cintura, articular muito bem

politicamente para ter forças para
conduzir o processo. A bandeita

mais forte da administração é a

Escola Técnica, que tem o senhor
Werner Voigt como parceiro que
aceitou o desafio junto com a

gente. A escola visa transformar a
mão-de-obra do município, para
atrair mais empresas. Outra prio
ridade é o planejamento de ruas e

da avenida dos Imigrantes (na en
trada de Schroeder), para expandir
o trânsito, que hoje já tem engarra
famento na rua principal.

OCP: E quanto à construção
do novo bloco da EscolaTécnica,
jé\, existe a demanda devido ao

crescimento populacional?
FV: Existe sim o planejamen

to em longo prazo e a demanda.
A previsão é que em 2012 abra o

curso demecânica de automóveis,
que vai centralizar a atividade na

região. Ali vai começar uma nova

Schroeder, vamos ter uma cidade

que não seja tanto um "dormitó
rio" de Jaraguá do Sul ou Guara

mirim. Junto com a associação
comercial, vemos a demanda dos

empresários para novos cursos.

Vamos ter doação de carros novos
de fábricas para prática de des
manche e conserto. Estamos ne

gociando com o Senai para fazer
cursos de capacitação parapedrei
ros e carpinteiros também.

OCP: Quanto à expansão da
. rede elétrica do município? As

solicitações à Celesc são emer

genciais ou por investimento?
FV: Se quisermos atrair em

presas, temos que estar prepara
dos. Nossa usina do Bracinho já
não abastece mais o que Schro
eder precisa, por isso que briga
mos por essa questão.

'I
A baadeira
mais forte da

administração é
a Escola Técnica,
que tem o senhor

Werner Voigt
. como parceiro.

OCP: Em relação ao trans

porte público, o edital para uma
concessão própria para a cidade
vai sair?

FV: Contratamos uma empre
sa para fazer um levantamento

de quais linhas o município pre
cisaria ter. Fizemos audiências

públicas, debatendo junto à co

munidade e a Câmara de Verea
dores. Agora o edital de licitação
está em processo de formulação.
Há 17 anos o município debate

o assunto na justiça, pois que
remos que Schroeder tenha um

transporte'público legalizado. O
transporte hoje é feito pela Cana
rinho por linhas intermunicipais,
mas eles não poderiam passar
nas áreas e buscar essas pessoas.
Por outro lado, tem que ser feito

para não deixar a população sem

o atendimento. Junto. com a lici

tação' o projeto tem também um

terminal rodoviário.

OCP: Quanto à indústria, o

que Schroeder tem para ofere

cer para empresas que querem

se instalar na cidade e as que já
estão aqui?

FV: Além das empresas de

fora, as próprias indústrias da
cidade cresceram muito. No

município, falta mão-de-obra

qualificada. Há muitos morado

res que trabalham há anos em

empresas de fora e não vão dei

xar o emprego. Há 'poucos anos,

comprava-se um lote por R$ 15

ou 20 mil em Schroeder e traba
lhava-se nas cidades vizinhas. A

compra de terrenos já ficou mais
restrita e a invasão desordenada

já não ocorre mais. Há empresas

que vieram para a cidade, mas
não tiveram sucesso por falta de
mão-de-obra. Na minha visão,
a escola técnica é uma solução.

. Por isso, alinhamos com os em

presários a criação de cursos que
foquem na demanda da cidade.
Um problema é a questão am

biental. Schroeder tem muitos

córregos e matas, por isso a di
ficuldade de instalação de mais

empresas. Seria bom fazer uma
área industrial, mas também não

queremos indústrias poluidoras.
Outro fator que dificulta é a dis
tância da cidade com a BR.

OCP: Quanto ao turismo,
Schroeder ainda não conta com

uma rede hoteleira.
FV: Falta o acordar dos in

vestidores' a cidade tem muitas

riquezas e uma grande receita

para ser explorada. Espera-se
muito do poder público, mas é

preciso que alguém aposte e co

mece a investir. É uma das fontes
que a cidade tem explorado pou
co, mas tem um potencial enor
me. A Secretaria de Turismo tem
feito o que está ao' alcance para
promover a imagem da cidade,
para atrair turistas e investidores.

OCP: Há alguns anos, a eco

nomia da cidade era baseada na

agricultura, mas o cenário vem
. mudando com o crescimento

dos setores da indústria e de ser

viços. Como está o panorama da
economia hoje?

R: A agricultura realmente

perdeu peso. Ela representa en-
.

tre 20 e 25% da economia. A in

dústria ocupa 50% e serviço 25%.

,

OCP: E qual é o planejamen
to para fortalecer a agricultura
&��H· '/ldllllllar.

FV: Também sou agricultor,
da roça, com muito orgulho.
Por isso, criamos a Secretaria da

Agricultura, que conta com en

genheiros agrônomos e veteri

nários. Na Casa do Agricultor, o
pequeno produtor pode expor e
vender seu produto. Trouxemos a
cooperativa de crédito, que hoje
tem 1.300 associados e apoia as

pequenas propriedades. A Pre

feitura também compra cerca de
30% da produção da agricultura
para amerenda escolar. É preciso
que os agricultores se capacitem
e nós oferecemos isso também.

OCP: Como o senhor vê a

Schroeder do futuro e o que
existe demelhor nomunicípio?

FV: Eu vejo a cidade com um

potencial muito bom. Com 47

anos de emancipação política, é

uma cidade jovem. Gostaria que
crescesse sem se deixar desorde
nar. Mais do que explorar e encher
a cidade de indústrias, que perma
neça uma boa cidade para se viver.
Sou suspeito a falar, mas é uma

cidade em que a população tem

respeito e qualidade de vida boa.
Mesmo com o crescimento, o mu

nicípio tem uma'ótima segurança
pública e tranquilidade.
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Mulher émorta no quarto da filha
Após balear
vítima na cabeça,
o agricultorAmauri
Galcznisk, 45 anos,

fugiu usando o

carro da família

MASSARANDUBA

CAROLINA CARRADORE

/\ costureira Rosane Camilo de
rlMedeiros, 29 anos, foi assas
sinada na madrugada de sexta

feira, enquanto dormia, em Mas
saranduba. O principal suspeito,
o agricultorAmauri Galcznisk, 45
anos, seu companheiro há sete

anos, permanece foragido.
Rosane foi baleada com um

tiro de espingarda no lado direito
da cabeça, enquanto dormia em

um colchão, ao lado da cama da
filha de 8 anos, enteada de Amau
ri. A menina só acordou quando
os bombeiros chegaram ao local,
acompanhados de representan
tes do Conselho Tutelar. O filho do
casal, um menino de quatro anos,
tambémdormia no quarto ao lado.

A principal testemunha do cri
me é uma adolescente de 17 anos,

que alugava um quarto da casa

.)lelegado
pede prisão
() delegado da comarca de
Guaramirim,Walter Santin,
protocolou no um da .

tarde de ontem, pedido de

prisão contraAmauri. Para
ele, não há dúvidas que
o agricultor é o autor do

. crime. Durante a tarde de
ontem, ele ouviu parentes,
amigos e a filha de Rosane
de oito anos. IIEle tinha .

muito ciúme dela e não
se conformava com a

separação", diz. Segundo o

delegado, há indícios que
Amauri ingeriu bebida
alcoólica antes dematar a
vítímà; Santín acredítaqire o

crime foi premeditado, uma
Y,€z que o f,lcus�ÇQ arrumou
asmalas antes. Amauri
responderá pelo crime de

. Hômicídib quaiifiêado por'
motivo fútil.

EDUARDO MONTECINO

REPRODUÇÃO EDUARDO MONTECINO

onde Rosane morava com Amau
ri, na Rua Thomaz Radwanski, no
bairro Guarani-mirim.

Ela estava acordada quando o

agricultor chegou em casa, porvolta
da Ih damadrugada, com sinais de

embriaguez. Ela preparava a ma

madeira para a filha de um mês e

percebeu que o agricultor arruma
va uma mala de roupas. A menor

voltou para o quarto e escutou o

acusado se despedir do filho, que
dormia no quarto do casal. "Ele di
zia que iria embora e que gostava
muito dele. Achei estranho. Depois
o escutei chorando na sala e, em se

guida, ouvi um tiro".

Fuga
Com medo de também ser

atingida, a garota esperou Amau
ri sair com o carro da família, um
Renault Clio, cinza, placas MGI-
914,1 de Iaraguá do Sul, e saiu do

quarto. "Fiquei desesperada quan
do vi a Rosane baleada. Chamei os
bombeiros na hora", conta.

Ao chegar no local, os bom
beiros constataram a morte de
Rosane. As duas crianças foram
atendidas de imediato pelo Con
selho Tutelar e permanecem aos

cuidados da avó materna, em Ia
raguá do Sul. A espingarda usada
no crime ainda não foi localizada.

Companheira iria embora no sábado
O assassinato de Rosane cho

cou a pequena comunidade de
Guarani - mirim. Vizinhos e paren
tes ainda não entendem a atitude
do agricultor, considerado um ho
mem pacato. O casal estava junto
há sete anos.mas havia se separa
do recentemente. Rosane voltou
para o companheiro, há cerca de
um mês, mas dormia em quarto
separado. Ela teria anunciado que

iria embora no próximo fim de
semana. "Meu cunhado era mui
to apaixonado por ela. A Rosane
tinha tudo que queria. Não dá de
entender essa tragédia", diz Ve
rônica Gonzáles, 37 anos, casada
com o irmão deAmauri emorado
ra da casa vizinha.

O agricultor nasceu e foi criado
na comunidade Guarani-mirim.
Filho de uma família de 11 irmãos,

sempre trabalhou na agricultu
ra. "Minha filha está desmaiando
em casa. Todos gostávamos dela
e dele. Agora nem sei mais o que
pensar do Amauri", diz o irmão do
acusado, Sílvio Galcznisk, 59 anos.

O corpo de Rosane está sendo
velado na Capela Mortuária Vila
Lenzí, em Jaraguá. O sepulta
mento ocorre às 14h de hoje, no
Cemitério MunicipalVila Lenzi.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 011/11
TIPO: TÉCNICA E PREÇO.
OBJETO: Contratação de Serviço de Processamento de Dados para a Secretaria Municipal de Saúde incluindo a administração do banco
de dados e Assessoramento ao usuário na Utilização de telas de entrada e saída de dados, sem limites de quantidade de estações de
trabalho, conforme descrição a seguir, nas condições definidas neste edital e seus anexos

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 3/10/2011, às 9h do dia 19/10/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h30min do dia 19/10/2011.
TIPO: Técnica e Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO L1CITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443,
necessariamente o interessado deverá comparecer na Prefeitura de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a gravação das
informações.
Horário: Das 8h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 3 de Outubro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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