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Pente-fino nas promessas
feitas durante a campanha
Equipe de reportagem analisou 79 pontos presentes no plano de governo da

prefeita Cecília Konell (PSD) para saber o que foi posto em prática, quais os

projetos em andamento e quais devem acabar mesmo engavetados.
Páginas 4, 5, 6 e 7

HOMENAGEM ,AOS MESTRES

NA SALA DE AULA Conheça a história de quatro professores que dedicam boa parte de sua vida a

ensinar e educar. Uma delas é Noêmia AviIa imbui, há 33 anos na profissão. Páginas 24 e 25

Encontro reúne
amantes do
aeromodelismo
A PARTIR DAS 8H DESTE

domingo, Guaramirim

sedia o 3° Encontro de
Aeromodelismo no Clube

Aerolibélula, localizado
no bairro Jacu-açu. O

evento é gratuito e aberto

para adeptos do hobby e

para quem quer apenas
assistir. Página 19

APENAS 3 EM 10...

Falta produtividade
ao trabalhador

brasileiro
Página 3

LUIZ CARLOS

PRATES

Feiras oferecem
variedade e

bons preços
AS FEIRAS AGRíCOLAS SÃO
alternativas para comprar
frutas, legumes e verduras
de qualidade a preços
mais acessíveis. Confira
os dias, locais e horários
de realização das feiras
em Jaraguá. Página 10
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Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

Campanha de Recuperação ao Créc6to
A Câmara de Dirigentes Lojistas

.l1.deIaraguá do Sul dará início
na segunda-feira à Campanha
de Recuperação ao Crédito,
com o objetivo de incentivar a

Canarinho
Comemora hoje 41 anos

de existência esta que
é a concessionária de

transporte coletivo de

Jaraguá do Sul, mas com

atuação em toda a região.

Malhas

Menegotti
Completa mais um ano de
existência hoje esta que é uma

das referências nacionais no

mercado de malha em rolo e

que se tornou a semente de um

. poderoso grupo têxtil.

EstágioWeg
Estão abertas e seguem até
o dia 3(h:le novembro, as

inscrições de candidatos
externos para o Programa de

Estágio Weg 2012. São vagas
para áreas de engenharia,
tecnologia, administrativas
e técnicas. O principal
objetivo do Programa de

Estágio é possibilitar ao

recém - formado a vivência da
realidade do mercado através
do dia-a-dia de uma grande
empresa, contribuindo para
a formação educacional
do aluno. Durante cinco
meses, os estudantes
terão oportunidade de

desempenhar atividades

específicas aplicando na

prática os conhecimentos
adquiridos na sala de aula.

Walmart
Pelo menos a rede de lojas
dos EUA está apresentando
uma contínua retomada em

.

seus negócios e aguarda com

ansiedade as vendas de final de
ano. Até recentemente o comércio
nos Estados Unidos apresentava
um desempenho bastante

decepcionante, mas ao que
tudo indica, o consumismo
está voltando à tona.

regularização dos clientes de

lojas associadas à entidade. A

campanha, que será detalhada na

segunda-feira, terá continuidade
até o dia 16 de dezembro,

oferecendo possibilidades para
que os débitos sejam zerados
e permitindo aos clientes

aproveitarem as opções de compra
durante o período de Natal.

Hruschka Vale das
Pedras

Muita criatividade e muita

tecnologia caracterizam os

produtos desta empresa que é
um elo fundamental na cadeia
têxtil da região. Aos 20 anos de
idade, simplificam o trabalho
das confecções e também de
outras empresas do setor têxtil.

Plantado em meio a uma

paisagem deslumbrante, o Hotel
Vale das Pedras completa hoje
21 anos, consolidado como uma

opção para quem busca um

lugar diferente e estimulante.

Fort Atacadista
Onde há diversos anos era produzido um dos produtos mais
marcantes de minha infância - a laranjinha - já toma forma a

edificação 'que deverá trazer mais um competidor de peso para o

comercio local, baseado em um conceito diferente. A 13a loja da rede
custará R$ 30 milhões e deverá ser inaugurada ainda este ano.

Aniversariantes do dia 16.10
Central Imóveis de 2007,
Kibel, de 1993,
Posto Petromil (Marcola) de 1989.

Aniversariante do dia 17.10
Mein Haus, de 2008.
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l�OTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 676
02 - 04 - 05 - 06 - 08
la - 12 - 13 - 15 - 16
19 - 20 - 21 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2715

06 - 46 - 52 - 53 - 56

I ÍNDICE PERÍODO
N SELIC 12% l.SE'J'EMBRO.2011
D TR 0,100% 14.0U'J'UBRO.2011

I CUB 1.126.42 OU'J'UBRO.2011

C BOVESPA '1ft 0,79% 14.0UTUBRO.2011

A POUPANÇA 0,6149 14.0UTUBRO.2011

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7285 1,7300 .!/Ir -1,17%R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.8700 1,8100 ,/IUt, -0,55%
E EURO (EMR$) 2,4020 2.4043 I- -0,36%
S LIBRA (EM R$) 2,7387 2,7412 • -0,7%

DMJLGAQ
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Ismo

Santa Catarina é o segundo destino estadual dos
estrangeiros que visitam o Brasil, segundo, o Estudo
da Demanda Internacional no Brasil, produzido pelo
Ministério do Turísmc. Entre as cidades, Florianópolis é �

terceira cidade mais visitada. Embora a preferência dos
turistas seja por lugares com praia e sol- nem sempre
nndto abllnd,ante pIOr aqui .,- tenlOS nIuao a 'Oferecer
nos outros três grandes atrativos, que são natureza,
ecoturismo e aventura.

Agronegócio
Nos 12 meses compreendidos entre outubro de 2010 e setembro
de 2011, as exportações deste setor bateram um novo recorde,
atingindo US$ 90,3 bilhões. Apesar da crise, a demanda por
alimentos e seus preços não mostram sinais de que tenham
chegado ao limite, o que deverá garantir mais recordes.

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

, "�"�,,11 ' ',", ,,' 'ii}, r 1i ,/IV!,' h I !,h!}' ,'I ,,�, 1/ I
• Aprovada � Lei Orgânicd do Municlpio, minando que se;q aestinada e apliêoda

, n9fmproaramas de EduÇClç�I?Jspecial, a qy,a1'id�de �e,i% ��,y�1
de Educação.
• Gficiollzação do CentrôCirtífgico AnáMtrtia de Souza Nitoce'f'f!? Hospital Mut:ti�ipol
Padre Mothias Maria Stein.

. , "

'I '. , , , " " ,,�. I�'�, i'll� , I,." '" ',',," 'i'"
• '«:utoritação pdra Instituir o programa "Cidade Digital" em todo 'o municípIO.
• Pro,leto:i,e lei c�mp�e'Y,fii1:nt�;f,q�e i,f'$,fitui o programa 9� Troto"'��to �,�t:�i�f9
de Óleos.'
'. Projeto �Jffi,lei que proíbê a �olotaçãd-'de tubulação com m,dida inferiof'a 60 (:s,s��nta)II!

n

centímetros.

• Projeto de lei que insfit�j o prôgr�ma Adote uma Praça.

,

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos vereadores

e mande sua opinião. Sua participação é
muito importante para nós. Cidadania em primeiro lugar

Câmara de Vereadores

Guaramirim
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Penso que o convívio me possibilite
fazer-lhe uma pergunta, afinal, dizem

que perguntar não ofende. A pergunta é

a seguinte: se você não fosse quem é, se

fosse, por exemplo, o seu chefe, o seu em

pregador, você daria emprego a você?

As pessoas não sabem que pesqui
sas sérias feitas em vários lugares, em

empresas de todo tipo, nos fazem cair o

queixo diante da grande e constrangedo
ra verdade, esta: - "De cada 10 funcioná

rios de uma empresa, só três estão envol

vidos e comprometidos com ela". Dito de

outro modo, só 30% dos empregados de

qualquer empresa carregam o piano do

trabalho, os demais enganam, não estão

nem envolvidos nem comprometidos

com a empresa.
Muitos ignoram que o Brasil está

respirando numa tenda de oxigênio ... A

produtividade do operário brasileiro não

está a justificar qualquer aumento real de

salário. O Brasil está muito atrasado em

produtividade, de um lado por apatia dos

empresários e de outro por dificuldades

burocráticas, e ainda pela péssima quali
ficação do operariado.

Perdemos até para a Argentina, sem

falar na China, Coreia do Sul, Estados

Unidos e Europa, apesar de todas as cri

ses. Perdemos feio.
Muito das dificuldades do trabalha

dor brasileiro, e por trabalhador enten

damos todos os que trabalham, de todas

REPUTAÇÃO
Não há nada que crie mais invejas, ódios e acu

saçõesfalsas que uma boa reputação. Ser uma pessoa
correta, competente e educada é uma bomba contra a

maioria que anda por aí. Os medíocres, que são a es

candalosa maioria dentro dasempresas edosgovernos,

sofrem convulsões diante dos honrados e competentes.
Cuidado. E mais cuidado ainda com os "amigos': ..

redacao@ocorreiodopovo.com.br

as atividades, muitas de suas dificuldades

são' justificadas pela falta de vontade de

crescer, de estudar, de saber mais e fazer

melhor o trabalho. Querem ganhar bem

e produzir pouco. Dá nisso que anda por
aí, um bando de incompetentes a fazer

greves e a suspirar por melhores salários.

Trabalhar sério, engajar-se na causa

da empresa, da repartição, da secretaria,
do que for, ah, isso não querem, querem
salário alto.

Estou cansado de ouvir gerentes dizer

que quando eles comunicam um treina

mento para equipe num sábado à tarde, a

primeira pergunta dos vadios é - Vais pa

gar hora extra? - Vou, quando te colocar

no olho da rua, vadio!

VIDA
O dinheiro está no bolso, afamília vai bem,

no trabalho tudo sob controle e ainda assim

você anda chateado, crista baixa? Não duvi

de, o que lhe incomoda é o seu estilo de vida, o

modo sem sal de viver. Só há uma saída: mude

tudo. Mas se prepare, esse é o "remédio" mais

difícil de ser tomado. Masfunciona...

LEMBRANÇA
Para não deixar passar

muito tempo, é bom lembrar

que a sua felicidade não pode
depender de algo ou de al

guém. Se a sua felicidade de

pender de algo ou de alguém,
você nunca será feliz.

DO LEITOR

SP
LI

Gostaria de expressar minha total
concordância e admiração pelo

texto do leitor Juarez Pedro Bonomi

ni, publicado no OCP de 12 de outu

bro, intitulado Respeitável público.
Quando comecei a ler o citado texto,

pensei até que este leitorhavia copia
do algum texto meu tal a identifica

ção com meu modo de ver esta ver

gonhosa questão da Copa 2014, que
vai durar 30 dias de euforia besta e

inútil e vai nos custar os próximos 50

anos em impostos e falta de serviços
públicos em todas as áreas.

Fico feliz em saber que existem

mais pessoas verdadeiramente pre

ocupadas com coisas que fazem

sentido neste país, e não simples
mente trabalhar a semana inteira e

assistir a jogos no final enchendo a

cara de ceryeja.
Quando lembro que a presidente

Dilma assumiu o cargo no início des

te ano afirmando que o país precisa
cortar R$ 50 bilhões do orçamento
federal de 2011 e vejo na coluna de

Lourival Karsten (semanas atrás) que
a Copa poderá custar R$ 112 bilhões

FALE CONOSCO

L

CHARGE

Os protestos contra a

corrupção voltaram

aganhar o país nessa

semana.Aconteceram'em

26 cidades-de 17Estados.
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ministros.
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ou até mais, não entendi mais nada!

E o senhor Juarez Bonomini foi

muito perspicaz na sua argumenta
ção ao afirmar que quem mais sofre

com a situação de penúria (que será

provocada por esse montante obs

ceno de dinheiro público que vão

enfiar nos bolsos da CBF - leia-se

Ricardo Teixeira e seus apaziguados
- são os que mais aplaudem.

Desde que soube que a famíge
rada Copa viria para o Brasil fiquei
muito deprimido porque sabia desde

então que sofreríamos o maior assal

to aoscofres públicos que este país já
viu. Por outro lado, fico feliz de saber

que existem sim, outros brasileiros

que, como eu, estão preocupados
com o presente e o futuro do país.

Eis aqui meu protesto: abaixo a

Copa do Mundo de 2014! Conclamo

aos cidadãos corretos a se manifes

tarem contra essa gigantesca palha
çada com o dinheiro público que
será a Copa de 2014.

Walter Schwartz,
administrador
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o que foi e o que
não foi cumprido

A um ano para o fim do governo da prefeita Cecília Konell, a equipe do
O Correio do Povo analisou como anda o cumprimento das promessas de campanha

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO COM COLABORAÇÃO
DE TODA EQUIPE DE REPORTAGEM

A reportagem do O Correio do Povo levantou 79 itens
anunciados pela prefeita Cecília Konell (PSD) e pelo vice
Irineu Pasold (PSDB) em plano �de governo apresentado
no ano de 2008. As informações apuradas, entre agosto
e .setembro, foram repassadas pelos responsáveis das se

cretarias da Prefeitura. Fora a consulta dos dados oficiais
da administração pública, a equipe de jornalismo buscou
confirmar as respostas. Das 79 promessas levantadas, 29
foram consideradas executadas. Já 24 dos itens apurados
estão em andamento, ou representam atividades existen
tes antes da atual administração assumir a Prefeitura. Ain
da faltam cumprir 26 compromissos.

Em um panorama geral, é possível afirmar que as

2012 é ano de eleição municipal em todo o país. Por isso,
prefeitos candidatos à reeleição ou não devem obedecer

a prazos e regras estipuladas no calendário eleitoral do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral). A regra geral determina que a

partir de janeiro do ano que vem, segundo a lei 9.504, fica

proibida a execução de obras e serviços não previstos em or

çamento a ser aprovado ainda em 2011 pelas Casas Legisla
tivas. Nesse sentido, o tempo vai apertando para os governos
tirarem do papel as promessas feitas em campanha.

LEGENDAS

pastas de Cultura, Educação, Infraestrutura e Desern
vimento Econômico ficaram com as melhores ponn
ções, entre ações cumpridas e encaminhadas. Por ou

lado, as áreas do Trânsito, Saúde, Administração, Esp
te e Lazer são as mais deficitárias.

Os quadros abaixo e das páginas seguintes in
mam os itens contidos no plano de governo por seto

e trazem indicação que sinaliza promessa cumprida, jandamento ou não realizada. Este levantamento ter

finalidade de apresentar aos eleitores uma prévia �

investimentos para o município e que figuraram en

a� promessas de campanha da prefeita Cecília Kone
do vice Irineu Pasold no ano de 2008. Confira!
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Promessa cumprida Promessa está sendo cumprida Promessa não cumprida
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CULTURA

REFORMA ADMINISTRATIVIl
COM REDUÇÃO DE SECRETIlRIIlS

O número de pastas da atual administração
municipal é o mesmo da gestão anterior. O orga
nograma da estrutura administrativa da Prefeitura
do governo da prefeita Cecília Konell apresenta 22

setores, entre secretarias, fundações, companhias
e instituições. Em 2005, na gestão de Moacir Bertol
di, existiam também 22. A reforma aconteceu, mas

não diminuiu a estrutura.

TRIlZER DE VOLTIl
Il SCHÜTZENFEST

A edição de 2011 terminou esta semana, apesar
de a festa ter passado por episódios de indecisão,
quando, ao fim de 2009, um relatório apontou um

prejuízo de mais de R$ 400 mil na 21 a da Schützen
fest. Uma Comissão Especial de Inquérito foi aberta

pela Câmara de Vereadores para investigar as contas
do evento. A 22a festa esteve ameaçada, mas ocorreu

e, em 2011, a festa reuniu mais de 63 mil pessoas.

IMPLIlNTIlR o INSTITUTO DE

PLIlNEJIlMENTO ESTRATÉGICO
DEJIlRIlGuA

Uma comissão já elabora proposta que regula
mentará o funcionamento do instituto. Até o fim
deste ano, a promessa é que o projeto de lei será
encaminho à Câmara de Vereadores.

ÔNIBUS
SONHADOR

O projeto se chama "Cultura nos Bairros" e pas
sa por diversas localidades. Um ônibus leva ativi
dades de pintura facial, cama elástica, cinema, en

tre outras às comunidades.

CRIIlR Il REDE DE

IlTENDIMENTOINTEGRIlDO

Não foi criada. Mas, prevê um sistema que ca

dastra o cidadão, integrando os serviços das secre

tarias. A abertura de licitação para contratar uma

empresa que criará a rede deve ser aberta até fim
do ano, segundo a Prefeitura.

CONSTRUÇÃO DIl BIBLIOTECIl
MUNICIPlU. NIl PRAÇIl ÂNGELO PIIlZERA

A Prefeitura optou por instalar a biblioteca ao lado
da Fundação Cultural, na antiga estação ferroviária.
Mas, existe o objetivo de reformar a PraçaÂngelo Piaze
ra. Porém, o projeto ainda não começou a ser debatido.

ES RTEELAZER
CIlSIlS DE

CIDIlDIlNIIl

Proposta de criar 4 unidades regionais de aten

dimento (mini-Prefeituras) voltadas para as regiões
do Garibaldi, Rio Cerro, Rio da Luz, Nereu Ramos,
Itapocuzinho e Santa Luzia. São as chamadas Ca
sas de Cidadania. Não há previsão, provavelmente
não será executada.

APOIAR

OJUVENTUS

Não houve apoio. Foi iniciada uma conversa de

que a Prefeitura assumiria o João Marcatto, mas há

impedimento legal para isso. Como o clube acu

mula dívidas, tão pouco a Prefeitura pode efetuar

repasse de verba.

CRIIlR CENTROS ESPORTIVOS
NOS BIlIRROS

," • n AS H II i ii I ii ii III o U U H li ii i' .Não foram construídos.

TURISMO

TORNIlR o PICO UM

PONTO DE VlSITIlS

Foi encaminhado ao governo federal um pj
jeto para captar recursos, visando à melhoria
acesso ao pico. Em paralelo, um projeto, já apro
do pela Câmara de Vereadores, prevê a pavirne
tação da rua Domingos Rosa, no Boa Vista, que
acesso ao ponto turístico.

CRIIlR o PROJETO
BEM VINDO

Não foi criado.

RECUPERAR Il POSSE DO
IlGROPECUÁRlO DIl SlU.VlTIl

O imóvel já está escriturado e de posse da Pi
feitura. As condições de segurança foram garan
das e a parte elétrica reformada. Foi depositado:
1 milhão para pagar as dívidas que existiam, m

até o momento apenas uma pessoa foi reclam

por questões de dívidas trabalhistas. Sendo assi:
o dinheiro vai retornar ao caixa da Prefeitura. E

2009, a Prefeitura comprou a propriedade da Sal1
ta por R$ 1 milhão.

#

PLIlNEJIlR Il

SUSTENTIlBILIDADE DIlIlRENIl

Segundo o governo, a Arena Jaraguá não prj
porciona lucros e a cidade precisaria ter um tin
de ponta para que as despesas fossem, no mínim

equilibradas.

IlMPLIIlR o PROGRIlMIl DE ESPORTES
PIlRIlIlDOLESCENTES (PEC)

O programa será reativado somente em 201
Os recursos já foram garantidos pelo Ministér
dos Esportes.
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EDUCAÇÃO
,IlMPLIAÇÃO DAS VAGAS

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Foram abertas 1,6 mil vagas desde 2009 e cerca

de R$ 20 milhões foram investidos em construção
e ampliação de unidades para atender a demanda

crescente.

INTERNET SEM FIO NAS

ESCOLAS E CRECHES

Instalação está sendo feita pela Jaraguá Digital,
e os pontos de acesso já estão funcionando em 27

escolas e 25 centros de educação infantil. Ainda fal

ta completar a instalação nas escolas Francisco de

Paulo, Padre Alberto Iacobs, Ribeirao Cavalo, San

to Estevão e Professor Gertrudes Steilein Milbratz,
assim como nas creches Daniel Carlos Pretti, Elsa

Behling Grossklags e Mareio Klinkoski.
CRECHES EM TRÊS TURNOS

E EM TEMPO INTEGRAL

Duas creches funcionam em três turnos para

crianças com até 4 anos: Vicente Donini e Wolfgang
Weege. Segundo a Secretaria de Educação, as de

mais atendem em tempo integral porque não pos
suem demanda para o período da noite.

IlMPLIAR APOIO AO SAEDE (SERVIÇO
DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO)

A Prefeitura oferece diversos cursos de capaci
tação aos professores e programa de incentivo.

DAR UNIFORMES E IUTS ESCOLARES

PARA TODOS OS ALUNOS

Neste ano, foram investidos R$ 1,6 milhão em

uniformes, R$ 260 mil em mochilas, R$ 280 mil em

kits escolares, e R$ 2,3 milhões em computadores.

COMBATERA

EVASÃO ESCOLAR

A Prefeitura verifica a frequência dos estudan

tes as aulas. Em casos de faltas seguidas, alunos

participam de atividades de reforço.
INCLUSÃO DAS DISCIPLINAS EDUCAÇÃO
NO TRÂNSITO E INTERNET

Não foram inclusas na grade curricular das es

colas municipais como matérias. Mas, atividades

acerca dos dois temas são oferecidas com exercí

cios complementares.

FUNDO

ROTATIVO

Existe uma verba para alunos carentes do ensi

no superior para financiar parte da mensalidade.

A verba fica em torno de R$ 250 mil por mês.

SOCIAL

,

IMPLANTAR PROGRIlMA

DE INCLUSÃO DA FllMíLIA

A reforma do Cras (Centro de Referência de Assis

tência Social), do bairro Santo Antônio, e a ampliação
ainda não terminada do Cras que fica no bairro João

.

Pessoa possibilitaram expandir os serviços voltados

para a família. Houve capacitação de profissionais. A

Secretaria de Assistência Social trabalha com o ma

peamento das áreas de vulnerabilidade e leva ativida

de física para idosos em diversas localidades.

PLENO FUNCIONIlMENTO

DO CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar ocupa um espaço alugado,
mas com capacidade física lotada. A sede própria
passa por reforma e ganhará novas salas. Mas ain

da é preciso aumentar a equipe .

IMPLEMENTAR PROGRIlMAS DE

PREVENÇÃO E COMBATE .À. VlOLÊNCIA.À.
MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E moso

Crianças e adolescente são protegidas pelo Pro

grama de Erradicação do Trabalho Infantil. Já os

idosos são amparados pelo Centro de Referência

do Idoso e pelo Proasfi (Programa de Orientação
e Atendimento Sócio-Familiar ao Idoso). Contudo,
não há projetos para a proteção social da mulher.

Por outro lado, os Cras atendem as famílias no ge
ral. Esses projetos já existiam antes da atual gestão.

CUMPRIR OITO COMPROMISSOS

RELATIVOS AO ESTATUTO DA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dos oito compromissos relacionados ao Es

tatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos,

seis estão sendo cumpridos: "Ampliar o acesso

das crianças de zero a cinco anos à Educação In

fantil de qualidade"; "Melhorar a qualidade do

Ensino Fundamental e combater a evasão esco

lar"; "Assegurar a ampliação da Licença-Mater
nidade de quatro para seis meses"; "Implantar o

Serviço de Saúde Mental específico à Criança e

Adolescente", "Promover a igualdade social com

ações que valorizem a diversidade de raça. etnia,
gênero, orientação sexual e manifestação religio
sa e estratégias de inclusão de pessoas com defi

ciência"; "Fortalecer o Programa de Apoio Sócio

Familiar". Não foram repassadas informações so

bre as ações dos seguintes compromissos: "Forta

lecimento e reordenamento da Política Nacional

de Assistência Social" e "Desenvolver políticas es

pecíficas para ampliar garantir as oportunidades
de participação e reduzir a vulnerabilidade e os

riscos sociais dos adolescentes".

APOIO AO

PROERD

Segundo o instrutor do Proerd, sargento Gilmar

Colasio, a Secretaria de Educação continua coope
rando com o programa cedendo salas de aula. Os

policiais usam a estrutura municipal também para
formaturas. Brindes dados durante os cursos são

fornecidos pela Prefeitura.

FORTALECER

OCRAS
Foi inaugurado, no dia 7 de julho deste ano, o

Cras no bairro Santo Antônio. Outra unidade, no

João Pessoa, está em construção. Além disso, houve

a contratação de profissionais para compor a equi
pe' além do número mínimo previsto pelo Suas

.(Sistema Único de Assistência Social) .

nRMAR PARCERIAS COM EMPRESAS PARA FACILITAR O ACESSO AO PRIMEIRO EMPREGO

A AssociaçãoEmpresarial de Jaraguá do Sul informou que não houve projetos nesse sentido. Por outro lado, a

Prefeitura afirma que espera pela publicação do edital para o Pró-jovem Trabalhador, do governo federal,

para poder cumprir este item.
l, I I, ,

"Não vou dizer que
deixei de fazer obra

por causa das chuvas"
A reportagem do O Correio do Povo agendou uma

conversa com a prefeita Cecília Konell para as 14h, de

ontem, no gabinete na Prefeitura. Ela nos atendeu às

14h30. Enquanto listava obras e ações feitas e ainda

em andamento no seu governo, falava com segurança
sobre cada uma delas, e também não hesitou em falar

dos compromissos não cumpridos.
O pontapé inicial da conversa envolveu coisas

boas. A mais recente promessa de campanha cumpri
da por Cecília foi a retomada com sucesso da tradicio

nal Schützenfest. A edição de 2011 superou as expec
tativas da administração municipal.

Contudo, Cecília sabe que lhe resta pouco tempo
para cumprir seu plano de governo. Por isso, a perfei
ta aposta no orçamento da Prefeitura para 2012, que

prevê R$ 487.632.930 - 31,61 % a mais do orçado para
este ano, R$ 370.513.439,65. Fora os percentuais des

tinados para as áreas da educação, saúde e folha de

pagamento, mais de R$ 81 milhões sobrarão para in

vestimentos em obras e ações diversas.

Assim, sabendo que todo o investimento para 2012
. deve estar previsto em orçamento, a prefeita anuncia a

construção de uma ponte entre os bairros Jaraguá Es

querdo e Barra do Rio Molha-como uma das obras que
devem sair do papel no ano que vem. Das cinco pon
tes prometidas, apenas o acesso entre o Centenário e a

Ilha da Figueira foi inaugurado até agora. Mas, Cecília

rebate dizendo que seis pontes de pequeno e médio

porte foram erguidas em localidades mais distantes da

área central do município.
No geral, a prefeita faz uma boa avaliação do seu

mandato. "Avalio que o trabalho da administração
municipal está além do prometido no plano de go
verno, apesar dos problemas trazidos pelas chuvas.

E também não vou dizer que deixei de fazer obra por
causa das chuvas", enfatiza.

Apesar da mandatária não atribuir às chuvas as di
ficuldades para administrar a Prefeitura, ela fez ques
tão de lembrar que R$ 10 milhões saíram dos cofres

municipais para obras de recuperação no município.
Perto desse montante, a ajuda de R$ 2,5 milhões do

governo federal ficou para atrás.

Ela também destaca que R$ 6 milhões foram inves

tidos em maquinários, o que consequentemente serviu

para os serviços de recuperação de estradas, morros e

encostas. Nessa empreitada, R$ 4 milhões em contra

partida para a construção das moradias populares fo
ram pagos na parceria com o governo federal. A maioria

dessas casas foi entregue para as famílias que perderam
tudo com os estragos provocados pelas enxurradas.

Avalio que o

trabalho da

administração
municipal

está além do
, prometido
no plano de

governo,

apesar dos

problemas
trazidos pelas

chuvas.
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IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIIl
DE PROTEÇÃO À MULHER, AO

IlDOLESCENTE E AO moso

Criada em agosto de 2010 pelo Estado, a delega
cia funciona hoje com alguns funcionários cedidos

pela Prefeitura. As despesas de aluguel e manuten

ção são pagas pelo governo estadual, que ainda

precisa instalar um sistema de plantão - responsa
bilidade da SSP (Secretaria de Segurança Pública)
do Estado.

PAVIMENTAÇÃO
DEVIAS

Ruas pavimentadas: 63
Extensão: 34,39km
Valor investido: R$ 21.394.307,76
* Prefeitura também anunciou este mês que,

asfaltar 41 novas ruas ..

SISTEMA DE TRATAMENTO
DE ESGOTO SANITÁRIO

Em 2009,48% das moradias possuíam sistema
de esgoto sanitário. De lá para cá, aumentou 2% da
cobertura. Mas a meta é atingir os 80% até 2012.

Segundo o diretor do Samae, Isair Maser, a obra de
saneamento, orçada em R$ 7 milhões, foi licitada
em agosto e a empresa vencedora foi a Paviplan, de

Joinville. As obras já iniciaram na região da Barra
do Rio Cerro. PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

(EM EXECUÇÃO)
Ruas:13
Extensão: 6km
Valor a ser investido: cerca de 4.200.000,00

-

AMPLIAÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A

POLíCIA CML, MILITAR E BOMBEIROS

A Prefeitura manteve três convênios coma Po
lícia Militar. Um deles é o Convênio de Trânsito,
que arrecada o valor das multas, repassando 50%

para as Polícias Civil e Militar. 50% ficam com a

Prefeitura. A média para as duas instituições fica
em torno de R$ 30mil e R$ 60mil para o município.

SISTEMA DE TRATAMENTO
DE LIXO

O lixo é recolhido e transportado por empresas
terceirizadas para o aterro sanitário, em Mafra. Há
um projeto da gestão anterior para instalar um sis
temá de tratamento de lixo que prevê a instalação
de uma usina em Nereu Ramos.

RECAPEAMENTO
DE ASFALTO

Ruas: 3

Extensão; 1.56km
Valor do investimento: R$ 495.307,70

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
PRÓJOVEM TRllBALHADOR

Projeto federal não funciona porque é preci
so do termo de adesão do governo federal para
iniciar a licitação que irá determinar as empresas

- que participarão do projeto. O município aguarda
por ISSO.

CRIARE

PROTEGER APPS

A Prefeitura trabalha com prevenção ao avaliar

projetos de desmembramento, loteamento e cons

trução, além de identificar se as futuras obras estão
de acordo com as normas de preservação ambien
tal. Construções em encostas e morros também são

mapeadas pela Defesa Civil. Para fiscalizar obras ir

regulares, o Executivo criou, em dezembro de 2009,
uma lei que proíbe o Samae e a Celesc de instalar
sistema de água e luz em loteamentos com cons

trução que não possuem autorização da Prefeitura.

RECONSTRUIR

A FROTA

Novas aquisições
• 9 caminhões trucados traçados
• 2 caminhões tanques (pipa)
• 1 caminhão toco
• 1 caminhão hidrolato
• 1 minicarregadeira equipada com capinadei

e vassoura mecânica
• 1 guindasteveicular
Valor investido: R$ 2.918.450,00.

PRÓXIMAS II. RECEBER

RECAPEAMENTO

Ruas: 5

Extensão: 7,95km
Valor do investimento: R$ 3.723.770,55.

IMPLANTAÇÃO DA CASA DE

PROTEÇÃO À FAMíLIA DIRECIONADA

AO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Projeto não saiu do papel e faz parte do Plano
Pluri Anual da 24a SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional). Segundo a gerente de Assistência

Social, Trabalho e Habitação, Tânia Dantas, falta

primeiramente criar o Comitê Temático fçia Mulher,
com representação de lideranças femininas dos
cinco municípios que compõem a SDR - Jaraguá,
Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massaranduba.
Falta também definir a cidade que vai ser sede da
Casa de Proteção.

INSTALAR O CENTRO DE

CONTROLE DE ZOONOSES

O projeto do Centro de Zoonoses foi cancelado.
Mas há o Setor de Zoonoses, onde animais aban
danados são encaminhados quando recolhidos.

Porém, o programa não recebe os investimentos
necessários.

INSTALAÇÃO DA

POLíCIA AMBIENTAL

Promessa não saiu do papel. A Prefeitura pro
pôs ao Estado duas áreas para construir a corpo
ração, mas não teve resposta. Atualmente, todas as

ocorrências do gênero são atendidas pelo Pelotão
da PM Ambiental, em Joinville.

REATIVARA

OFICINA MECllNlCA

A Prefeitura tem mecânica própria, onde exec

ta a maior parte dos serviços necessários à man

tenção da frota. Alguns serviços específicos da pé
te elétrica, 'retífica de motores são executados e

mecânicas de terceiros, por falta de mão de obre

equipamentos especializados.

COMITÊ GESTOR DA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPOCU

Gerido pela Amvali, a Prefeitura de Iaraguá do
Sul mantém representação neste comitê gestor da
Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, através da co

ordenadora de Meio Ambiente da Fujama, Débora
Urich Carvalho.

CALÇADAS

Há seis leis que regulamentam a construção I

calçadas. No entanto, elas apresentam falhas J

redação jurídica que abrem brecha para que ri;
sejam cumpridas pela população.

OTIMIZAR A FABRICA
DE TUBOS E POSTES

De 2009 até setembro, foram produzidos 40.3.

tubos de concreto. Não há produção de postes.

'Ili!fIfI1I/!f1Il/fllIl!i!/llI1UfIIlI1II/1WmIlHIIPU/1/I/JIIf/fllIU/IilI11flJI1/IDII!IIIIYIl1//JII/U/I1/JIJ/llJUUIIIJII/IUIJJ/iI1U/Il1lf1JI/WOI/lJID/lIi/UIIUIl/IUIIO/lllíIJlIJiUUII!UI/!JIIU/II/uom7J/UI//lIIIUJf/J1ummWlf!J1111/lIJJIPIllIDlllHlflwmlIJlJlllffllllll/i!f/IJIlJJN1ll1l1!ml#U/ilUmlllJll/l/Il/11.

AGRICIJI:rURA
W/lII1J1/lIIlUfJlJIIIIJl/JmnmflIlIliI/lIWUJIII/II/J/JIPllHIlll11IIIIliIJ/llII/II/IIIllHIllJiDIIJl/iIIllUlIII/UnUiJJJf/fHlI/fflHlffllIUlllllJijlll/UJili/WInIHJilIIl//I7/UlllfI/f/I!lJIH//11Ifl1/1I1IH/!lbil11l1fll/IJllHlfIJ/1/1il1li/llliLWJ/HmmmlJ/IfII1UIJIIIIJI/IlI/UJI1JiIHIf1/III/10HlilllllliJIIflIIIliHUIilU,

PROG�DETRDN�O
DO AGRICULTOR

Viagens e cursos são pagos aos interessados,
além do atendimento técnico agropecuário que é

prestado por profissionais da área. Há também as

sessoria às associações e cooperativas agropecuá
rias e serviços à agricultura familiar.

'\ lUIU//J!IJI!/JJlliilDnnUíl/li1iItUillU/liIJIIilfl/JJl1JIfII/ll/JP.ill1JJlJfJlIiJ!!líOlmUIIIIIIlJ/IlIJllIJIJlHlmliflmfIHlI/Jl/IIU1IIIffIIlfl/IUU/J/lJ/IIII/JUlIll1flfliIHl/lil/lfmilIHIJIIJUlllllllllllH/IlIIIIPI/UInII1//IIIIf1IIIIiIH/IIIIDU!l!/UII/I1Jll1JI11Jm/ijf/lIJjIJfJl!iJJIIlJl1/IIilU!f11IJJIIII1Uill�

INDÚSTRIA COMÉRCIO

JlPOIllR A IMPLANTAÇÃO
DE NOVAS INDÚSTRIAS

As medidas dão continuidade à gestão anterior
com um convênio entre Jaraguá Tec e Prefeitura. R$
60 mil são destinados à instituição anualmente. A

Secretaria também tem parceria com o Núcleo de

Jovens Empreendedores (Acjis-Apevi).

CRIIlR o CIlDASTRO RURAL,
COM MAPEAMENTO DIGITAL

A coleta de dados das propriedades rurais é fei
ta por meio do Cadastro do Produtor Rural.

FORTALECER PIlRCERIIlS COM

O PÚBLICO E O PRlVIlDO

A Prefeitura repassa verba para CDL (Câma
, de Dirigentes Lojistas) executar projetos como, p

.

exemplo, a decoração natalina da cidade. També
mantém convênios com a Scar, sendo que em troca s

oferecidas bolsas gratuitas para alunos carentes.
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TRÂNSITO SAÚDE REESTRUTURAÇÃO
DOCAPS

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Ou
tras Drogas, o Caps AD, foi implantado e os demais
centros recebem investimentos diversos desde o

aumento do número de consultas psiquiátricas
ofertadas à população até a capacitação dos agen
tes comunitários de Saúde.

Entre os bairros Vila Rau e Amizade

� GARANTIR CONSULTAS COM MÉDICOS
� ESPEClIlLISTAS EM DATA MARCADA

Há cerca de 9 mil pacientes em espera pela primei
ra consulta ou pelo retomo com médicos especialistas.
Segundo a Secretaria de Saúde, parte dos atendimentos
está agendada. Um contratado foi feito para comprar
consultas, além da realização de concurso público para
contratação de médicos especialistas. No primeiro se

mestre de 2011,35.507 consultas médicas especializa
das foram agendadas. De janeiro a agosto, 18 médicos

especialistas foram contratos. Porém, esta continua

sendo uma das áreas mais problemáticas.

ENTREGAIMEDI.IlTA DE MEDICAMENTOS

AOS MlUS NECESSITADOS

A Farmácia Básica conta com uma relação de
medicamentos do Ministério da Saúde e são ofere
cidos gratuitamente.

o
O

CONSTRUIR CINCO PONTES

Entre as ruas Epitácio Pessoa e

Jorge Czerniewicz

Entre os bairros Ilha da Figueira e Centenário

Entre Schroeder e Jaraguá do Sul

Iaraguá Esquerdo e Barra do Rio Molha

IMPLANTAR ANEL VIÁRIo P.IlR.Il

DESVIIlR TRÁFEGO PESADO

Por enquanto, os projetos estão em fase de estu

dos. Governo mantém conversas com o governo do
Estado para liberação de recursos.

G.IlR.IlNTIR EXAMES ESPECI.IlLIZlIDOS,
APÓS SOLICITAÇÃO MÉDICA

Por dia são realizados em média 600 exames. Con

tudo, a demanda de pacientes chega a cerca de 10 mil.

P.IlM.IlS COM FllRMÁCI.Il BÁSICA

ELABORAR PROJETOS P.IlR.Il

IMPLANTAÇÃO DE METRÔ SUPERFÍCIE

Por enquanto não houve movimentação.
)

REFORÇO.AO PROGR.IlM.Il DE COMBATE

A DST (DOENÇAS SEXUALMENTE

TRANSMISSÍVEIS)
O Programa Municipal de DSTs e AIDS acon

tece em nova estrutura desde 2009 que fica na rua

João Picolli. O Laboratório Municipal de Saúde
Pública também ganhou um espaço novo na rua

Jorge Czerniewiec. Foram implantadas ações de

educação em saúde específicas para os adolescen
tes entre 15 e 17 'anos de idade, com a realização
de atividades em 13 colégios para orientar sobre a

importância da prevenção dessas doenças.

CRI.IlçÃO DO P.IlM.Il 3 NO LOTEAMENTO

FlRENZE, E P.IlM.Il 4 NA ILHA. DA nGUEIRA

Há um projeto para construir o PAMA 3. Sem lo
cal definido para instalar a unidade, continua sem

previsão para sair do papel. Já o projeto do PAMA 4

foi readaptado para a construção de dois postos de

saúde nos bairros Águas Claras e Boa Vista. Tam

bém não há previsão para a execução deles.INVESTIMENTOS EM

PRAÇAS PÚBLICAS

Além da manutenção dos canteiros e praças, (oi
feita a revitalização da área do Beira Rio na rua Epi
tácio Pessoa.

APOIO AOS

HOSPITAIS

Há repasse de verba. Mas o valor total não foi
informado.

ESTUDAR UM MODO P.IlR.Il REDUZIR

AS TIUUFAS DE ÔNIBUS

Quando a prefeita Cecília Konell assumiu a Pre

feitura, em 2009, foi implantado o sistema de bilhe

tagem eletrônica pelaViação Canarinho. Na época,
o preço da passagem ficou mantido em R$ 2,25. Em

2010, o valor da tarifa foi reajustado para R$ 2',50
no cartão e a passagem paga ao embarcar custou

R$ 2,80. Neste ano, as tarifas tiveram aumento mé

dio de 8,5% - o que 'significa que o preço no cartão

passou de R$ 2,50 para R$ 2,75 (aumento de 10%)
e a embarcada, de R$ 2,80, passou a custar R$ 3

(reajuste de 7%). O contrato com a empresa tem

validade de 20 anos e vence em 2016. Há previsão
de reajuste anual de passagens e o próximo deve
ocorrer em 2013. (

S.IlÚDE BUCAL COM PROGR.IlM.Il DE

PREVENÇÃO P.IlR.Il TODAS AS IDADES

Trabalho educativo acontece somente nos

centros de educação infantil, além de incentivar a

prevenção da saúde bucal na comunidade com as

equipes da Estratégia Saúde' da Família.

PARCERI.Il COM OS
OUTROS MUNICÍPIOS

Colegiado de Saúde da Amvali promove parcerias
entre os municípios para a realização de cirurgias eletivas
nos dois hospitais da cidade. Porém o funcionamento 'de

uma parceria mais ampla depende de aumento de repas
se aos hospitais, através de um acordo com as Prefeituras
interessadas. Com a desativação do Centro Cirúrgico de

Guaramirim, houve sobrecarga em Jaraguá.� COBER�URA ESF (ESTRATÉGI.Il SAÚDE
� DA FAMILIA) EM TODA A CmADE

Há 18 postos de saúdes, desses, 10 têm cober
turado ESR

IMPLANTAR PROJETO
DO PASSE ÚNICO

Foi implantado um sistema similar que integra
as passagens de ônibus de um bairro para outro no

período de urna hora.

6.41. CRIIIR CHEQUE SAÚDE P.IlR.Il

.. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS,
ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL

Foi adaptado ao lançamento de chamada pú
blica de contratação de consultas médicas. São

emitidas mais de 2 mil consultas por mês através

desse sistema, principalmente nas especialidades
de psiquiatria, endocrinologia e oftalmologia.

MAIS AçóES
P.IlR.Il o IDOSO

Secretaria presta orientações sobre medicações
oferecidas pela Relação Nacional de Medicamen
tos. Médicos do ramo da geriatria trabalham para
prevenir e tratar doenças que acometem pessoas
com idades mais avançadas. Há planos para cen

tralizar o atendimento para os idosos no municí

pio. Um profissional já atua nesse sentido no posto
daVila Nova. Tudo isso faz parte de um conjunto de

ações realizado pelo SUS e programas.

DESENVOLVIMENTO
'"

ECONOMICO

EM CONTRATOS SUPERIORES A RS 500

MIL, VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE

PRODUTOS E SERVIÇOS LOCAIS DE NO

MíNIMO 10% DO VALOR DO CONTRATO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico
não informou sobre este item.FAZER E CUMPRIR O

PLANO DIRETOR

A Prefeitura criou mecanismos para fiscalizar
melhor e iniciou uni debate sobre alteração do Pla

no Diretor, porém, a questão foi barrada na justiça.

CONTRACAPA DO PLANO DE GOVERNO

PROJETOS RE.IlLIZlIDOS P.IlR.Il ESTIMULAR

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

De 2009 para cá, a Prefeitura promove cursos

em parceria com instituições de ensino. Em 2010,
por exemplo, um curso de TI (Tecnologia da Infor

mação) foi realizado com em parceria com o Ifsc

(Instituto Federal de Santa Catarina).
lit' l : 1j1' : 'I:;.

AMPLIAR O PROJETO P.IlR.Il O TECHNO

PARK (LOTEAMENTO INDUSTRI.IlL +

UNIVERSIDADE + INCUBADORA)
O parque técnico Techno Vale será implantado

com a parceria da Acijs, Apev, Pró-Iaraguá, adminis

tração pública e outras entidades. Mas, apesar de al

guns avanços, o projeto ainda não saiu do papel.

FORTALECER O

PRÓ.J.IlR.IlGuÁ

A Prefeitura tem um convênio financeiro com o

Pró-Iaraguá. Mas, o valor não foi informado.
J! I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



111�

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Parabéns aos

professores!
Hoje é um dia especial, não

somente para os professores
que comemoram seu dia, mas

para todos que tiveram a opor
tunidade de freqüentar uma

escola e puderam usufruir dos
conhecimentos adquiridos com

o auxilio de seus professores.
Nenhum bom profissional ficou
sem professor. E este professor
pode ter sido de uma escola for
mal ou na "escola da vida". Sem

pre alguém nos ensina alguma
coisa. Mas todos que freqüen
taram a escola formal têm uma

lembrança de pelo menos um

professor que marcou sua vida
escolar, ou quem sabe até sua

vida profissional.
Em Jaraguá diversos pro

fessores são lembrados cons

tantemente, quer dando nome

a escolas ou em homenagens
dos alunos. Entre eles podemos
citar, os irmãos Ayroso (João
[anuário, Antônio, Luiz), Abra
mo Pradi, Emílio da Silva, EIsa

Wagner, Antonio e Germano

Martins, Gertrudes Milbratz,
Helmuth Duwe, Darci Welk,
Valdete Inês Piazera Zindars e

muitos outros.

FOTOS ARQUNO HISTÓRICO

Aconteceu no dia 15 de outubro...

1977 - É lançada a pedra fundamental da Paró

quia São Judas na localidade de Francisco de Paulo.
de Ioinville, Brusque, Blumenau, Itajaí, Rio do Sul, Tu
barão e Chapecó, além de professores e autoridades
do município. No mesmo dia foi assinado convênic
com o Corpo de Bombeiros Voluntários no valor de

Cr$ 250 mil. O deputado Octacílio Pedro Ramos en

tregou o cheque em breve solenidade. E, por fim, É

oficializada a Guarnição Rádio Patrulha com a entre

ga de duas viaturas equipadas e a apresentação dos
seis policiais aptos a operar o sistema.

1978 - O governo do Estado realiza inaugurações e

convênios na cidade:
O governador Antônio Carlos Konder Reis-e sua

comitiva inauguram o prédio da Faculdade de Estu
dos Sociais da FERJ. � solenidade contou com a pre
sença de representantes das fundações educacionais

Publicamos no dia 15 de outubro...

1921 - Escola noturna. Os senhores Alfredo Blã
se e Faustino Piazera comunicavam aos moradores
do Rio Cerro, que abriram uma escola noturna. As

matrículas estavam abertas e as aulas já haviam ini
ciado no dia 11 de outubro.

ceberem as armas apreendidas durante a Segunda
Guerra. As Sociedades que poderiam retirar as armas

eram: Sociedade EsportivaAno Bom, de Corupá, Socie
dade Atiradores Ribeirão Grande do Norte, Sociedade
Atiradores Rio Cerro I, Sociedade Esportiva João Pessoa
Sociedade Atiradores Hansa Humboldt, de Corupá, So
ciedade Atiradores Rio Cerro, Sociedade Atiradores Três
Rios do Norte, Sociedade Atiradores Independência E

Sociedade Atiradores Rio Novo, de Corupá.

1950 - O 2° Tenente Olavo Rech, Delegado Espe
cial de Polícia de Jaraguá convidava os presidentes
das Sociedades ou seus representantes legais a re-

Hansa Humbóldt
- O progresso no

2° Distrito
r" ,

�f;;�'�:-";';'�';-�'�-;�-�:;';�':"��:'-""'"''''';''''�";;;;;;;::'·;''';;�;'::;'�;;;�F'·�''�"''''f;";M�:;"N�:'::;;;'':'�.�''''�'""t,,,,,,,�,,;,,,,�·,,�·,;�:��m;:::�u.
Hansa Humboldt iniciou

como uma colônia empreende
dora. Aos poucos, a localidade
foi se desenvolvendo. A implan
tação da ferrovia, logo após a

instalação da Colônia, marcou a

região e o desenvolvimento era

esperado. Porém, como grande
parte de seus habitantes passou
a se dedicar ao trabalho ferrovi

ário, Hansa não se desenvolveu
como queriam seus maiores

empreendedores. A linha fér
rea conseguiu trazer benefícios
ao Distrito, primeiramente de
Joinville e depois de Jaraguá. Na
década de 30 se firmaram al

guns comerciantes e industriais,
trazendo mais comodidade e

diversificando o comércio e a

produção industrial. No ano de

1936, Corupá contava com pou
co mais de 6.100 habitantes.

o N''Ij'E
,__COMPRAREI MAIS BARAtO�. ..,...._.._

l':;'azendal?
"

Suspensórios
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Patricia Moraes

"
I1lASE DA SEMKNA

Quando não somos mais

capazes de reagir e nos

indignar diante da corrupção,
é porque nosso senso ético

também ficou comprometido.
DOM EDitO, EM MISSA REALIZADA

ESTA SEMANA EM SÃO PAULO,
EI..OGIANDO o MOVIMENTO JOVEM DE

COMBATE A CORRUPÇÃO.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

"
Um ano de prazo
Faltando um ano para as eleiçi)es municipais
de2012, a equipe de reportagem do O Correio

do Povo apresenta hoje umbalanço de como

anda o cumprimento do plano degoverno
, elaborado pela prefeita CecíliaKonell ainda

durantea campanha de2008.

O trabalho de levantamento de dados
levou mais de 40 dias, porém, corresponde
a um dos desafios da imprensa, que é o de

fiscalizar os poderes constituídos.

Aofim da avaliação, nota-se que
infraestrutura viária e saúde são os

principaisgargalos do município. O
trânsito está cada vez mais problemático. Os

congestionamentos em horário de picojá se

tornaram rotina obrigando que a sociedade

repense seu estilo de vida. Em 2008,]araguá

Arthur Müller
Na próxima quarta-feira
acontece a audiência pública,
a pedido do deputado Carlos

Chiodini, que vai debater o

destino do Ginásio Arthur
Müller. O encontro acontecerá

na Câmara de Vereadores, a

partir das 19h.

lej tl:ilta/elo
A Câmara de Cuaramírim

rejeitou por cinco votos

a quatro o projeto que
alterava a Lei de Posturas,
deternüna:ndo cobrança. de
dez salários mínimos para
instalaçào de circos e parques
de diversões no município.
De acon1Jo cos» o vereador
Mateus Safanellí (PMDB) I a

cobrança dessa taxa serviria

para urna garantia de eventual

limpeza e recomposição do

logradouro. Poréwn, para
Iaíme de Ávila (PT) pesou
contra o projeto o artigo que
veta a instalação de circos
na área central da cidade. Foi

mais uma deUlonstração
do clima nada ameno entre

situaçã'!:) e oposição.

Indicação
O vereador Diogo Iunckes
(PR) teve aprovada indicação
ao Executivo para que o

município firme convênio com

a Uniasselvi/Fameg no sentido
de reverter o ISS (Imposto
Sobre Serviços) recolhido pela
entidade em bolsa de estudos

para alunos carentes.

tinha 75.258 veículos circulando pelas
ruas diariamente. Em setembro deste ano,

segundo dados do Detran, este número

saltou para 91.870, um crescimento de mais

de 21 % em menos de três anos. Nos projetos
do atual governo, estão cinco grandes
pontes, porém, até agora somente a que liga
os bairros Ilha da Figueira e Centenário

foi concluída. O anel viário para desviar

o tráfego pesado do Centro do município
também não teve êxito por enquanto.
Lembrando que estas obras demandam

pesados investimentos e que dificilmente o

município conseguirá arcar com os custos

sem a participação dos governos do Estado

efederal. Negociações já existem.

Na saúde, a situação também é difícil,

e isso historicamente. Apesar das

contratações e dos novos programas,
são mais de nove mil pessoas na fila
por uma consulta com um médico

especialista e cerca de dez mil esperando
por um exame. Quem espera e tem

pressa sabe como a situação é desumana.

Em outras áreas, porém, Cecília e sua equipe
têm conseguido avanços, como na abertura
de novas vagas nas creches, pavimentação
de ruas, melhorias no ensino fundamental,
estruturação da Defesa Civil, a revitalização
da Schützenfest, entre outras. Aindafalta
um ano para que a prefeita possa dar outras

respostas à comunidade e também para que
seja possívelfazer um julgamento completo
do quefoi o seu governo.

COMBATE À QaRRUpçÃO
senador gaúcho Pedro Simon

(PMDB) foi à tribuna do Ple

nário, ontem, a fim de cha
mar a atenção para a impor

tância do combate à corrupção no país.
No discurso, criticou a ausência de rigor
do ex-presidente Lula contra a falta de

ética. "Ainda me lembro do discurso da

primeita posse de Lula. Eu acreditei, e as

promessas dele me levaram às lágrimas.
Mas ficou tudo nas palavras" Simon, que
defende a criação de uma Frente Contra a

Corrupção, ainda apresentou um históri
co dos casos que abalaram o país.

n/IIOIIIIIU/IIIl/IlIllIIlPUm!IJIIIIIII/IIIIOIIIIIIIIUOIlIll/llIl/nllllmillrilil/i/J1/I1I11/I1IIIIIIDllfflO,WIIPIIIiIlIIIIIIIIIIIOlIII/IIIIIIU/III/n1l1iIlimWI/!IIIIIII//UIIIIIOliIDl/IliI/WlllllbWlmmllllPllln/III/IDIII/Ul/lillllwwmmm/I/I/II/1I1I1111/11IJ1/1l1/UJJJllJ/JIilllliltnllilllllllmIDI/II/IIIUIIIIIIIOIll/IiIlIC1IWDIIUI/IIII/lJlllllllnlllm:D/J!I1!11IIII11UllhlJlf/llll/IWIII/ffUllmllJlIJllliIIIIIlHlIIIIIIIJIlIUIlU//!IIIIIIIHldi/ff/ummOIilJIH!JI/IUIlIlIlilJllHiIlJliJ/JmJJtUIIII/III1IIIIII//I/ffC1l

Balanço
Durante balanço que fez do seu mandato, na quinta - feira à noite em Itapoá, o deputado .

Carlos Chiodini (PMDB) afirmou que em oito meses já fez mais de 120 requerimentos e

20 indicações ao governador Raimundo Colombo (PSD).

J?aJiWClbénnS@,
professores!
Hoje é comernol'ado o Dia do Professor.
Deixo aqui minha singela homenagem
aos tuestte« que tive durante a minha

vida, aos que ainda terei e aos que

hoje têm a tarefa de ensinar meu filho,
estendendo a todos os que dedicam

boa parte da sua vida à missão digna e

essencial de educar. Tarefa. nada fácil
em U111 país que ainda não acordou

para sua importância"

Gestão pública
o pré-candidato à Prefeitura pelo Pp,
Dieter Janssen, vem se dedicando a estudar
alternativas de como melhorar a eficiência

do poder público, evitando desperdícios
e solucionando gargalos. Um dos projetos
esmiuçados por ele foi desenvolvido

pelo Movimento Brasil Competitivo,
liderado pelo empresário gaúcho Jorge
Gerdau. Aliás, Dieter, quando vereador,
abriu mão de ter um, dos dois assessores

permitidos por lei, e também não utilizava

o telefone celular da Câmara, pagando
pelas suas ligações. Além disso, foi um dos

parlamentares que encabeçou a proposta
para reduzir o recesso do Legislativo de
90 para 45 dias. Economia e eficiência na

máquina pública estarão certamente entre

suas principais bandeiras na campanha.

Nova ferramenta
Uma nova rede social acaba de ser

lançada no Brasil com o objetivo
de avaliar os serviços da cidade do
internauta. Apesar do nome, My Fun

City, a rede foi criada no país e, em

breve, será exportada para os EUA e

para a Europa. O usuário cadastrado faz
check - in na região em que está e avalia as

condições e serviços daquele lugar. Para

cada pergunta, há uma escala de cinco

notas, da total insatisfação à satisfação
completa. Os temas incluem barulho,
limpeza pública, lazer, segurança,
transporte e até poluição visual.
Prefeituras cadastradas terão acesso

a todas as opiniões em tempo real e a

relatórios com resumos. Já os usuários
comuns têm acesso às avaliações das

regiões onde se encontram.

Milhas para atletas
Projeto de lei aprovado e de autoria do

Legislativo prevê que as milhas provenientes
das viagens aéreas feitas por servidores

públicos e agentes políticos sejam revertidas

para atletas que representam o município
em competições em outras cidades, Estados
e até I_lo exterior. "Os servidores públicos,
quando a serviço da Prefeitura ou Câmara,
têm as despesas ressarcidas pelo erário.
Estamos sugerindo que passagens aéreas,
com programas de milhagens, sejam
direcionadas não para as pessoas que fazem
as viagens, mas para os atletas do município,
que terão condições de participação
facilitadas", justificou o autor da proposta,
Jean Carlo Leutprecht (PC do B). O texto

ainda precisa ser sancionado pela prefeita
Cecília Konell (PSD).
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Uma boa opção para as compras
EDUARDO MONTECINO

vez, a feira é uma grande vanta

gem pelo preço - na de sexta-feira
é cobrado preço único de R$l,l�
por quilo. A comerciante Carl,

,

Muller, 37 anos, aproveita esse di;
na praça Arthur Muller, todas a

_
semanas. 110 preço fica bem maí
em conta do que no mercado, e ;:

variedade é muito grande", afirma
Além de frutas, verduras (

legumes também é possíve
comprar geléias, pães e biscoi
tos caseiros, carnes e defuma

dos, tudo feito por produtore:
locais. IINão é tudo o que pode,
ria ser, mas está ficando cad:
vez melhor, e para nós é multe

bom", afirma o feirante Edsor
José Prety, 38 anos.

Feiras agrícolas
oferecem preços
baixos e grande
variedade de

produtos regionais
e de outras cidades
catarinenses

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Se você quer economizar nas

compras do mês, principal
mente com frutas, legumes e ver

duras, uma boa aposta são as fei
ras agrícolas que ocorrem várias
vezes por semana em Jaraguá
do Sul. Todas as terças, quintas
e sextas feiras, assim como nos

sábados, produtores locais com

ajuda da Secretaria da Agricultu-
_

ra oferecem produtos com pre
ços reduzidos.

Segundo o agricultor respon
sável pela verdureira, João Eraldo

Müller, 55 anos, as feiras atraem

uma grande quantia de público e

favorecem os pequenos produto
res. IIUma boa parte do meu pro
duto é da região, como pepinos,
bananas e alface, mas tenho tan

ta coisa que é difícil dizer quan- .

tas variedades eu vendo", afirma.
Para quem pretende fazer as

compras da semana de uma só

Regulamentação
Segundo o secretário da Agri

cultura, André Cleber de Melo
o poder público atua na ínspe
ção dos produtos vendidos nr

feira, disponibilizando um téc
nico para garantir as condiçõe:
de limpeza e saneamento. IINã(
temos ainda uma -lei específicr
para estas feiras, então por ora (

que fazemos é a fiscalização e (

fomento da produção", explica
No começo do mês, a Secretarie
do Desenvolvimento Regiona
encaminhou um projeto de 1e
para regulamentar todas as feira:
do município.

Com preços reduzidos, feiras, de hortifrati são alterna� para economizar

!liS(;IJi!C:;ê)!:.!s.::p

:'
.

Capacitação para motoristasD
-

Estão abertas até o próximo dia 31 as inscrições
para o curso "Qualíficando motoristas para o

trânsito e para a vida", promovido pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômico de Guaramirim.
A capacitação é voltada para profissionais do
volante com habilitação C, D ou E, e que tenham

pelo menos seis mes�s de experiência registrada

na área. O curso é gratuito e tem o objetivo
de preparar os condutores para lidar com as

evoluções tecnológicas do seguimento de transporte
rodoviário de carga e também agregar competências
técnicas em busca da redução de acidentes. As
fichas de inscrição estão disponíveis na secretaria.

Informações pelo telefone 3373-0247.

EMPRESA MENEGOTTI CONTRATA:

Menegotti Indústrias Metalúrgicas está com vagas abertas no

programa de contratação de pessoas portadoras de

deficiências e beneficiários reabilitados da previdência social;
Interessados enviar currículo para

recrutamento@menegotti_.ind.br
ou comparecer na sede da empresa para preenchimento do cadastro.
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Quando se fala em um novo empreendimento logo se pensa em metros quadrados de área construída Sim) isso é o básico. Mas a Fenpar vai 8Jém
do metro quadrado e está lançando o Elegans, Um empreendimento de ALTO PADRÃO que mistura flexibilidade com inovação.
FLEXIBILIDADE porque você escolhe a opção de planta do seu apartamento,
INOVAÇÃO porque você já entra para morar num empreendimento com áreas comuns

totalmente equipadas e decoradas.

Elegans, A vida vista por um novo ângulo.

PRATlClDADE DE MORAR NO CENTRO CoM A

TRANQUIUDADE DE UM BAlffiO

Excelente localização em área central

Dois elevadores de última geração (menos ruldo e mais segurança)
Mediç.ão .de água e gás individual

12 pavimentos
Espaço gourmet mobiliado com terraço
Espaço net

FELICIDADE EM CADA METRO QUADRADO
Sacada fechada com sistema Reiki (possibilita abertura total da sua área)
Infraestrutura para aquecimento à gás
Teto rebaixado em gesso
Infraestrutura para ar condidonado tipo split
Laminado de madeira nos quartos
Porcelanato nos demais ambientes

Cinco coberturas duplex
Portas laqueadas brancas

INOVAÇÃO EM CADA DETALHE

Detalhes em pastilha porcelanizada
Ajardinamento completo
Portão e porteiro eletrônico

_

Amplo hall de entrada mobi�ado e decorado
Deck Spa decorado

FItness equipado
Playground equipado
Esquadrias em alumlnio branco
Banheiro de serviço térreo

FLEXlBIUDADE QUE Voct NUNCA VIU
Plantas flexfveis. Você escolhe como vai ficar.

'l itaivan LEIER!� IMÓVE.IS IMOBlllÁRIA
� EMPREENDIMENTOS IMOBILlÁRIOS�
QI 47 3275- 5000 473055-3412 472107-0500E
o

www.girolla.com.bro www.itaivan.com.br www.leier.imb.br
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Planta hortense nutritiva, muito açucarada
2. Deformar um tecido deixando sinais de vincos e dobras
3. O resultado de uma atividade/Tecido preso a um chassi,

sobre o qual se pintam quadros
4. Repetição / A capital do Oregon, estado do noroeste dos

EUA
5. A cidade de um bíblico José
6. Pupilo / As iniciais do ator e cineasta paulista Anselmo
7. Automóvel fabricado pela GM
8. As iniciais da atriz norte-americana Jolie, de "Iornb Rai

der" / Declínio
9. O romance de Mário de Andrade com o "herói sem ne

nhum caráter"
10. Naquele local / A model é a que desfila ou posa no

mundo da alta moda e sobressai por sua fama ou por
seu prestígio

11. O oposto de frequente / O artista espanhol Joan

(1893-1983)
12. Que se irrita com facilidade ou que frequentemente

demonstra raiva
13. Agradável ao ouvido,

VERTICAIS
1. Árvore tropical, de porte gigantesco, típica da África / 12

Sala que serve, nos teatros, para o ator se vestir ou

repousar 13
2. Fibra vegetal/Réptil aquático de pernas curtas e pele

muito grossa
3. A pintora do Amaral (1897-1973), considerada a pio

neira do modernismo no país / Pequeno molusco que
forma colônias, típico dos mares quentes

4. Tempo memorável que estabelece nova ordem de fatos
/ Muito forte

5. Sigla do estado brasileiro com o menor número de mu

nicípios / O ex-jogador e técnico de futebol Telê (1931-
2006) / O símbolo químico do cádmio

6. Entroncamento de rodovias de forma circular /1002, em

algarismos romanos

7. Um macaco como o cuatá / Substância que se acres

centa à outra para melhorá-Ia ou conservá-Ia
8. Gigantesco mamífero dos mares / Outro nome do car

rapicho, planta com pequenos espinhos ou pêlos que'
aderem às roupas e aos pelos dos animais

9. Instalação que serve de cerca / Nome de cápsulas espa
ciais americanas, inclusive o da que levou os primeiros
astronautas à Lua,

SUDOKU

'"I
,L"

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 .

'7
I

2

•
•

• •
• •

• •
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Conclusões

4

9
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DIVIRTA-SE

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

,�" '11
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A professora resolveu fazer um teste de conclusões com os alunos para
terminar a aula. O primeiro a participar foi o Paulinho, .que disse:
- Acordei, tomei m:eu breakfast, lavei o rosto, olheida Janela e vi a Ferrari
vermelha na garagem. A conclusão é que meu pai foi trabalhar de
Mercedes.

A RECREATIVA

Plll
NAS BANCAS

DO TEMPO

Sábado tem

tempo instável '\
o fim de semana começa com

condição de chuva para a

madrugada, manhã e noite da
maioria das regiões do Estado.
A exceção fica por conta do
Extremo Oeste ao Sul, onde
há apenas variação de nuvens.

As temperaturas diminuem
um pouco.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 16°C

MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 14°C

MÁX: 25°C

SEGUNDA

MíN: 1QoC

MÁX: 24°C

TERÇA
MíN: 10°C

MÁX: 23°C

O sol aparece do Extremo Oeste ao

Oeste. Já no restante de Santa Catarina,
estão previstas pancadas de chuva
entre a tarde e a noite por causa de
um cavado associado a uma nova

frente friapassando pelo litoral do
Rio Grande do Sul. Os termômetros

registram temperaturas em elevação.

A próxima semana começa com a

previsão de sol com aumento de
nuvens em todas as regiões do "Estado.
As temperaturas, segundo o Ciram,
órgão que monitora as condições do

tempo em Santa Catarina, sofrem

pouca elevação. Os ventos sopram de
nordeste a sudeste e são fracos.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

Nublado Trovoada aumento de nuvens ao

longo do dia. À noite,
podem ocorrer pancadas
de chuva. Já no domingo,

o tempo fica firme. As

temperaturas vão de 14DC a

24°C neste fim de semana.

CRESCENTE 4/10

dI'� CHEIA 11/10

MINGUANTE 20/1 O

NOVA 26/10
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Luan Cristian Mass, Sabrina Fonnigari, Deise IlotcheUa, Rátia Trevisan e

Michel Scoz, no CMC Comedy, evento realizado pela agência CMC para
. seus clientes. A edição deste ano contou com a apresentação de stand up

comedy de Darci, ele norianópolis, e ocorreu no London Pub

beatriz.sasse@terra.eom.br I 47 8433 0306

SE TELR
Fazendo Cinema Iaraguâ é um evento que acontece de 28 a 30 deste mês,
com debates, filmes e workshops para quem curte ficar por dentro de tudo

que rola na telona, desde a ideia, o roteiro até as filmagens. Será no Sesc e é

gratuito, com exceção dos workshops, nos quais é necessário fazer inscrição
porque as vagas serão limitadas. Na lista de convidados para os debates
estão Esmir Filho, considerado um dos mais promissores diretores da nova

geração, e Caio Gullane, produtor dos filmes "O Ano Em Que Meus Pais

Saíram de Férias", "Carandiru" e (its Melhores Coisas do Mundo". Já para
os workshops, um dos melhores scripts doctor, Aleksei Abib, e o roteirista

Thiago Dottori. Também haverá exibição de curtas do Mostre a Cara do
Seu Bairro e o tão esperado longa jaraguaense Ecotrash. Curta a página do
Fazendo Cinema Iaraguá no Facebook e fique por dentro das novidades.

Quem curtir concorre ao livro "1001 Filmes Para Ver Antes de Morrer':

AFTER
BOUR

.
.

. .
.

.

. . . . . . . . .

Estampa
o Instituto Orbitato de Pomerode
e a Real Estúdio, empresa
blumenauense especializada em

estamparia digital, anunciam
concurso de colaboração artística

que oportuniza que designers
têxteis apresentem trabalho de

estampa para ser aplicada em

tecidos auto-adesivos para forração
de superfícies/decoração, dentro
do tema "Identidade e Cotidiano".
Entre os dez projetos com maior

número de votos/ um júri técnico
escolherá um primeiro colocado
receberá R$ 1 mil e ingressos para
participar do evento "Identidade

•

\ e Cotidiano", com os designers
Marcelo Rosenbaum, Ronaldo

Fraga e CarlosPerrone. Os trabalhos
devem ser publicados no site da
talenthouse.com até dia 31. O prazo
para votação popular é de 1 a 7/11 e

o anúncio do vencedor será no 9/11.
Mais em www.orbitato.com.br.

.
. . . . . . . . .

.
.

.
.

• AAjapra
romcrve, neste

�,a
� Cãominhada e

.

: a 3a Feira de"....oção
.

de Anün.ais.; Será na

: Praça ÂngelO Piazera;
. das 9h às llh a feira e,
.

às llh, a caminhada
animaiscle

estimação. Leve
seu aproveite

.

•

•

•

A Scar recebe,dia
6 de novembro,

umgÍ'ande
nome da música

brasileira, Zé
Ramalho. O show

inicia às 20h.

Informações
no 3275·2477.

A realização é
.

da Green Beats.

PROGRAME-SE!

CURUPIRA - Guaramirim
Após a reforma, "o templo do rock" de
Guaramirim anuncia sua reabertura
com a festa União Rock, um festival

de música independente, a partir das
21 h. As bandas que agitam a casa são:

Hard Voltage, Hades, Carcerários e -

Caféll. Ingressos no local a RS 10. Mais

informações: curupirarock@gmail.com.

LONDONPUB
Balada com som do Projeto Crossover

de Amon Lima e DJ Julio Torres.

Ingressos a RS 20 eles e RS 10 elas.

MOVING UP ..,. Schroeder
O vencedor do programa ídolos 2011,

Henrique Lemes, lança com exclusividade
o primeiro CD. Aquecendo a pista o DJ

residente Adrian P. Bilheteria: RS 15.

ESPAÇO DO OCA
Região Rock promove Indie Now 2,
com as bandas Bela Infanta, Motel

Oversose, Dramaphones e Bipolar.
Início às 22h.lngresso masculino RS 13

e elas entram de graça até 23h.

LICOBAR
Rádio Chinabird com os DJs Finta e

Chinemo. E agendem-se: dia 22,
Black Sabbath, Nirvana e ACIDC Cover.

Acesse: www.licobar.com.

I 16
LONDONPUB

Shaw sertanejo com Osmar Caetano.
Abertura às 21 h30 com Eddy Urbano.

Ingressos a RS 10 elas e RS 15 eles.
A primeiras 50 mulheres a entrarem na

balada ganham um drinque.

UNTAN
Festival de Sushi. Promoção compre um

balde de Eisenbahn ou Devassa e ganhe
uma porção de bolinho de bacalhau.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-0065. BIER HAUS • 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA; 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA·3055-3058.

ESPAÇO OOOCA· 3370-9160. ZUM SCHLAUCH • 3376-4822.
UCO BAR. 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584 .

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNG UP· 885&-8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF· 3275-2230.

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATuA MUSIC· 3054-0800 .

CURUPIRA· 3275-3338.
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Merci
Sem puxar brasa para minha sardinha, nem ego megatrip, mas

também não dá para deixar passar em branco. Muito obrigado
pelas inúmeras mensagens de carinho, nas suas mais diversas mani

festações, que temos recebido depois do nascimento do meu filho Joa
quim, com Suelen Lescovitz. Fiquei muito feliz. Valeu mesmo!

./
/

r
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LANÇAMENTO Bárbara Danich e

Ana Paula Corrêa lançaram, em

Jaraguá, o site de moda It lashion Blog

Moa Gonçalves

Mostra Splendour Decor
De 12 a 15 de novembro, a J.A. Russi Construtora e Incorporadora
de Itapema, uma das mais importantes do Brasil, está organizando
um evento inédito e uma experiência única em Itapema e região:
a Mostra Splendour Decor no Splendour of the Sea residence.

Decoração em alto padrão, as últimas tendências em arquitetura de

design de interiorese, claro, ótimas ideias para quem quer viver bem.
Serão mais de 30 ambientes decorados por renomados profissionais
em três apartamentos do grandioso e luxuoso empreendimento
Splendour of the Sea Residence. Mais

informações no fone 047-3368-4640

Leit ra fiel
A leitora fiel de hoje é Nerli
Kotarski. Ela é outra

querida que acompanha a

coluna todos os dias. Valeu!

Risoto
Hoje, a partir das 11

horas da manhã,rola, na

Sociedade João Pessoa,
um delicioso risota.

Garotos hitec
Dizem por aí que um

pastor de umaigreja, em

Jaraguá, agora, nos cultos,
lê a Bíblia no ... iPad. A
maioria dos irmãos do

templo tanibém já não
leva mais as Escrituras

Sagradas embaixo do

braço, também usa iPads
e outros tablets. Será
verdade? Outros tempos.

Pirou!
Meu computador cometeu

mais uma bobagem! Na
coluna de ontem, no lugar
de Mariani,esposa do

amigo Ioe Ir, saiu a o nome

Sandrini MG. Ele pede
desculpas pelo trocadilho.

, 6 3055-0024

HAPPY HOUR Tania
Gruchovske e Diego Grein,
no Restaurante Madalena

lit I UPPER k,d�
, •• _�- � �� ......... = �� �-�

www.irnoveiscapitaLneí

-471370:2900

• Díq22 de outubro,
será realizada, no

Parque Maiuiee, a Copa
Malwée dê Ttiathlon. A

,

prova correspondente ao
,

Campeonato Brasileiro

Infantil eJuvenil de
Triathlon e 'também à 5a

etapa do Campeonato
"

Catarinense de Iriathion.

• No próximo dia 22, os

bonitos Chico Piermann e

Tãnia Souza dão aâeus à
vida de solteiros.

• Dia 29 de outubro,
acontece, no Cl'G Velha
Querência, fi Futsball
Ball'Festa., Muito

c

ftjtebol,música, comida
,

e cerveja. I!lgressósno
'

'

Scorididinho.
',.,'"

,

., oLaua Rápido Jf:lraguá
passa ano) entra a"uo e

sempre tem se destacado

pela qualidade, e pelo
,

tra,ta.mentovip. Bola
branca para o Ne,lson, dono

dopeaaço.
n

moagoncalves@netuno.com.br

Calé colonial
Hoje, a partir das 15 horas, na Confeitaria
Bela Catarina, será servido o tradicional
café colonial.Nomes de A a Z de bom

gosto de Jaraguá se farão presentes.

Aprendizado
Aqui na urbe sorriso é crescente o número
de pessoas acima dos 30 anos que recorrem

àsescolas de inglês, francês, espanhol,
alemão ou italiano em Maceió. Esforçam
se para aprender um segundo ou terceiro
idioma com a garotada que tem contato
com línguas estrangeirasdesde a 'infância.

SABORES João Franzner
e Gevza Schwarlz nos

lugares da moda

Bombando
A lindona Márcia Raquel de Souza,
linda e simpática como sempre,
continua arrasando corações por
onde passa. Mas dizem por aí

que ela já está de acerto com uma

conhecida figura aqui da cidade.

Quem será o felizardo?Aguardem,
que em breve divulgaremos aqui
em primeira mão.

Pensando bem
"Costumamos dizer que amigos de
verdade são os que estão ao nosso

lado em momentos difíceis ... Mas
não! Amigos verdadeiros são os que
suportam a tua felicidade!Porque, em

um momento difícil, qualquer um se

aproxima de você.Mas o seu inimigo
jamais suportaria.a sua felicidade!','

KANTAN Fernada MüUer e Hamilton Choptian
saboreando as delícias da comida japonesa

Pr acabar
Cá entre nós, é duro deixar o carro na lavagem e no retorno receber notícia de

que ele está todo amassado, depois de levado para umas 'voltinhas' por um

lavador inabilitado. Que o diga melhor um empresário de Iaraguá.

NOVIDADES O empresário Juliano Vengrzen e o promoter Thiago
Mattos. A dupla, em breve, com novidades do mundo business

Dica de hoje
Reunir os amigos para tomar um café e saborear as delícias quentes e

geladas do Além d'Gula. Bom demais! Onde? Na Rua João Picolli, 165.
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Mais seis semanas e estaremos em dezembro.
Fim de ano. Amigo secreto, festa da empresa,

pizzarias abarrotadas. As academias também lo
tam, e todos querem queimar em três meses o que
ganharam em nove, é sempre assim.

E sempre. no final do 'ano os(as) casados(as)
infelizes prometem se separar no próximo ano e

os(as) solteiros(as) infelizes prometem se casar no

próximo ano, já viram isso? Mas quase nunca se

guem suas promessas... Os(as) amantes também
prometem terminar seus casos, prometem... Mas
é isso, o filósofo Platão já disse que "uma vida não

questionada não merece ser vivida".
Mas a vida segue para eles(as), roda moinho,

roda gigante, a vida é mesmo uma roda moinho,
ou uma pizza? Platão ainda disse que "o tempo é a

imagem móvel da eternidade imóvel".
, Mas o mais engraçado é que ninguém quer entrar

com dívidas no próximo ano, então dá-lhe hora extra,
economizam, quitam as dívidas... Para torrarem for
tunas ein janeiro e fevereiro na praia, e voltarem ao

vermelho. Bom, a vida é assim né ... Ciclos ...

O pior de tudo
é que quase todo
mundo resolve dar
um jeito na vida até
o final do ano. En
tão os projetos que
foram postergados
durante todo o ano

viram prioridade,
o que transforma a

vida numa correria
sem fim.

f'

Vai chegando
também a hora da grande faxina, sim ... A faxina
de e-mails, quando você resolve elimar montão de
e-mails, pois não quer começar umano novo com

e-mails velhos.

Ah, e devemos nos preparar para a enxurrada
de mensagens cafonas que pululam no final de
ano, são de todos os tipos. E também para a grita
ria das lojas do centro, com suas promoções a todo
volume. Outra coisa também sobe, os preços, den
tre eles, o da santa cerveja... Que vida!

Fim de ano! Muitos vão ter que cruzar com aquele
parente mala, ou gastar zilhões com presentes para
os filhos. Somos obrigados pela família a comprar
peru ou chester, mas hoje nem tem mais graça, pois a

Sadia e a Perdigão são a mesma coisa. Aliás, o Natal é

quase sempre a mesma coisa, só criança e Papai Noel
se divertem! Mas tudo bem, rituais ... Precisamos de
les... O fim do ano está chegando, prepare seu bolso e

paciência, mas sorria, ano que vem será melhor... Ao
menos é o que dizem...

Ah, e devemos nos

preparar para
a enxurrada de

'\
I

mensagens cafonas

que pululam no

final de ano, são
de todos os tipos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Cheio de pose e força, esse cachorro precisa de um novo lar. É que o atual dono
não tem condições financeiras para garantir a ele uma vida saudável. Por isso,

quem quiser adotá-lo, deve estar ciente dos gastos com alimentação e também da
necessidade de dar carinho ao cão. Informações: (47) 3370-1063 com a Evelina.

Duets II comemora os 85 anos

de vida e contribuição de Tony
Bennett à história da música.
O CD e DVD conta com a

participação de grandes nomes

como Lady Gaga, Michael Bublé,
, Norah Stones, Mariah Carey,
Aretha Franklin, John Mayer e

Alejandro Sanz. Sem contar, é
claro, no dueto especial com

.

Amy Winehouse - que foi a

última gravação de estúdio da
artista. Com 85 anos, Tony teve
mais de cem álbuns lançados,
15 prêmios Grammy, dois Emmy,
uma estrela no "Hollywood
Walk of Fame" e diversas outras
notáveis premiações.

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina responde a René como se

nada tivesse acontecido. Quinzé e Amália conven

cem Griselda de que ela não pode mais trabalhar
como marido de aluguel. Paulo acorda no quarto
de Marcela, se desculpa com ela e resolve sim

plesmente ir embora. René afirma a Tereza Cristina

que vai abandoná-Ia se ela não parar de humllhar..
as pessoas. Griselda se arruma para levar üuinzi-. c

nho à escola. Tereza Cristina diz a René que sente
medo de Griselda. Teodora simula para os vizinhos
um desespero pela falta de Quinzinho em frente à

.

casa da ex-sogra. Paulo confessa a Esther que dor
miu com uma outra mulher, Rafael avisa a Leandro

que a moto que ele vai entregar será assaltada e

manda que ele se machuque na ação. Juan procura
Letícia na universidade e ela o destrata. O mafioso

liga para Tereza Cristina procurando pela tia íris.
Griselda encontra Teodora no hotel. Tereza Cristina
vai falar com René no Le Velmont.

• A VIDA DA GENTE
Eva sente um mal-estar repentino, força uma situ

ação e Manuela implora que Rodrigo vá embora. Nanda
não aceita que o irmão concorde em esperar Eva se re

cuperar para exigir seus direitos de pai e o estimula a

agir o quanto antes. Manuela discute com a mãe, que
acaba passando mal e sendo levada para fazer novos

exames. Laudelino fica desolado com a ausência de Iná.
Marcos fica abismado com o comportamento frio de Vi-
tória ao falar sobre Ana e o acidente grave que ela sofreu.

túclo avisa a Manuela que vão fazer novos exames em

Eva durante a manhã. Suzana comenta com Cícero que
eles precisam se conhecer melhor. Só assim vão enten
der melhor a filha deles. Marcos chega ao hospital para
confortar Manuela. Laudelino tenta fazer uma piada para
animar Iná, que acaba ficando chateada com ele. Marcos
dá uma carona para Alice. Jonas insiste em conversar

com Rodrigo, que não dá atenção ao pai. Vitória se enfu
rece ao saber que Marcos deu uma carona para Alice e

vai tirar satisfações com ela.

• MORDE & ASSOPRA

Reprise do capítulo de ontem.

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição. O projeto "Duas Faces", que faz

parte das comemorações pelos
40 anos de carreira de Alcione,
foi registrado em duas etapas: o

DVD "Duas Faces - Jam Session",
que contou com as presenças
de Áurea Martins, Djavan, Emílio
Santiago, Lenine, Maria Bethânia
e Martinho da Vila foi gravado na

casa da cantora. O segundo, e

que foi intitulado de "Duas Faces
- Ao Vivo, Na Mangueira", teve as

participações especiais de Diogo
Nogueira, Jorge Aragão, Leci
Brandão, MV Bill, de Maíra Freitas
com a Orquestra de Violinos
do Centro Cultural Cartola e da
Bateria da Mangueira.

15/10 Ketlin B. da Silva Natalí 16/10 Lorena Eggert
Analisa D. Wortmeyer tonguína Pstai Alano Oldenberg Lucas Brosokski
Celi G. K. Franzner Luis C. Falenski Alrona Bartel Marcos Enke
César A. Machado Marcelo P. Cabral Amarilda K. Zoz Maria Schiochet
Cesar Muller Mareio S. Fuchter Brenda K. Deretti Marino Schiochet
Claudinei C. Vieira Marcos Lennert Carina Friedmann Nerci Krueger
Davi Meurer Marcos Schewer Carlos A. Salai Odete S. Geteline
Emilia Ida silva Mateus S. De Abreu Cirila Lehn Rafael Marciano

Estanley R. Florêncio �.elania Alquine Claudemir Gonçalves Roche C. Rabock
Flavio R. de Souza Sandra M. Braum Elton Salai Scheila T. Cunha
Gabriel Lampert Sandréia Garcia Fabiano Baumann Simara Tribess
Gertrudes Borchardt Sueli M. Ramos Geraldo J. Esperança Sonia E. Tomio

lgor L. Campreghaer Vanessa Petry Gilberto Krazewsky William R.Siewverdt
Jane Gnewuch Vanessa Wol�dasczyk Iara R. Emmendoerfer Wilson Alegri
José R. Kuhn Wilson J. Gerent Jackson L. Muller
Juarez T. Xavier Josi D. Viergutz
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A SELVA LTDA.

(' QUEM FOI QUe; COMEU Me;U

'\ PEDAço DE 60W rI BE6EU
MEU SUCO?.

GUSTAVO SANCHEZ

www.oselvoltdo.com

o ZELADOR ANIMAL
Griffin Keyes trabalhava feliz como zelador de
um jardim zoológico. Para ele, nada era mais
normal do que conviver com leões, elefantes,
girafas, ursos e gorilas. A história começa a

mudar, porém, quando leva um fora da namorada

Stephanie por ela não se conformar com a falta
de ambição dele. Certos de que o zelador deve
ria ter uma segunda chance com as mulheres,
a bicharada resolve dar uma de conselheirós
amorosos e começam a "falar" com ele, que
brando o código de silêncio que existia.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h10 e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (19h e 21 h20)
• Conan, o bárbaro - Leg (14h20 e 16h40)
• Cine Breithaupt 3
• Sem saída - Leg (15h, 17h, 19h e 21 h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (13h10)
• Os três mosqueteiros - Dub (15h1 O e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h10)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosqueteiros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Neumarkt 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h30, 16h, 18h30 e 21 h)
• Cine Neumarkt 4
• Gigantes de aço - Leg (21 h40)
• O zelador animal- Dub (14h15, 16h45 e 19h20)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dós espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h1 O)
• Cine- Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amizade Colorida - Leg (17h, 19h1 O e 21 h30)
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h, 21 h30 e 24h)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h, 15h20, 17h35, 19h50 e

22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h15, 15h45, 18h1 O e 20h35)
• Gingantes de aço - Leg (23h10 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 4
• Os três mosqueteiros - Leg (12h45, 15h1 O, 17h45, 20h10 e

22h45 - somente sábado)

• Cine Norte Shopping 5
• Eu queria ter a sua vida - Leg (13h40, 16h20, 18h45 e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h55, 161110, 18h25, 20h45 e 23h

- somente sábado)
.

• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurfs - Dub (11 h15 e 13h30)
• Premonição 5 - Dub (15h55)
• A hora do espanto - Dub (18h)
• A hora do espanto - Leg (20h05)
• Amizade colorida - Leg (22h15)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros - Leg (13h45, 16h1 O, 19h e 21 h15)
• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (21 h35)
• Winter, o golfinho - Dub (14h, 16h40 e 19h10)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15, 16h30, 18h45 e 21 h)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (19h20 e 21 h45)
• Família vende tudo - Nac (13h30 e 17h30)
• Sem saída - Leg (15h20)
• Cine Garten 5
• Amizade colorida - Leg (17h15, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva - Dub (13h10)
• Os Smurfs - Dub (15h10)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h10 e 16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 22h)
• Cine Mueller 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• O zelador animal - Dub (15h30, 17h40 e 19h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Dub (22h)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

Namoro de Adriano

já entrou em crise
o ciúme exagerado do jogador de futebol
Adriano já está rendendo algumas.
situações nada amorosas entre ele e a

namorada, Luana Kisner. A moça precisou
dar explicações sobre algumas histórias
contadas por terceiros a respeito do tempo
em que ela morava na capital gaúcha, Porto

Alegre. Depois disso, a relação dos dois
entrou em crise e o namoro esfriou.

· Mateus Solano

elogia a mulher
o ator Mateus Solano usou o Twitter para
mostrar o quanto admira a mulher, a atriz
Paula Braun. Ele contou aos seguidores
que se machucou. Mas, já aproveitou para
elogiar a esposa, que está o ajudando com

o problema. "Iorci o pé gente! Saco. Como

é bom ter @PaulinhaBraun pra cuidar de
mim ... Às vezes acho que meu corpo faz isso
de propósito!", escreveu.

Gisele Bündchen
está vendendo apto
A top Gisele Bündchen e o marido, o

jogadorTom Brady, decidiram vender um

apartamento em Boston por US$ 10,5
milhões. Foi nele que a modelo deu à luz

Benjamin, em uma banheira, em 2009. O
imóvel tem uma sala com duas lareiras,
uma suíte com dois dosets e vistapara o

rio Charles. O casal quer se desfazer do

apartamento pois construiu uma casa com

conceitos sustentáveis, em Los Angeles.

Monique Allradique
curte a Oktoberlest
A atriz Monique Alfradique veio a Santa
Catarina para curtir as tradições alemãs da

Oktoberfest, em Blumenau. Ela aproveitou a

folga das gravações da novela Fina Estampa
para viajàr. Na trama de Aguinaldo Silva,
Monique atua ao lado de Renata Sorrah, no

papel da babá Beatriz. A atriz foi recebida

pela rainha e pelas princesas do evento

no camaroteVIP da festa.

UBRA
Os problemas que você vinha evitando podem transbordar. Ao
invés de ficar sonhando com quem está distante, procure dar mais

atenção a quem está perto. Há uma abertura para as mudanças.

ARlES
É hora de ser mais objetivo com o que ganha e gasta. Alguém
do seu círculo social tentará abusar da sua boa-fé. O romance

ganhará novos estímulos, aproveite!

ESCORPIÃO
Há sinal de conflito ente os seus mais íntimos anseios em

oposição ao que os outros esperam que faça. Dê mais atenção
à intuição. No relacionamento afetivo, é hora de sair do lugar-
comum.

TOURO
Não se iluda com falsas promessas ou projetos mirabolantes. Em

compensação, você terá ideias lucrativas neste dia. Surpreenda
quem ama. Quem sabe demonstrar carinho costuma atrair o

mesmo dos outros.

SAGITÁRIO
Esquecimento e desatenções podem gerar erros e problemas. Por

isso, as tarefas podem parecer mais complicadas do que são. Não

perca a chance de sair e agitar a sua vida social.

GÊMEOS
Por causa da sua fragilidade emocional, os problemas podem
parecer muito maiores do que são. A lua ingressa em seu signo
ainda de manhã, deixando você mais comunicativo. A tarde, a vida
sentimental ganha novos e�mulos. CAPRICÓRNIO

Não está descartada a possibilidade de uma decepção afetiva. A

necessidade de lidar com um sentiinento de perda pode vir à tona.

Por outro lado, a fase é bastante promissora para quem pensa em

diversificar as atividades de trabalho.

CÂNCER
Tenha cautela com falsos amigos. Sua atração por assuntos que
envolvam sigilo ou discrição estará em alta. Na paixão, convém
defender a privacidade.

AQUÁRIO
Estará mais sensível aos problemas familiares e às questões
do passado. A partir do meio-dia, a lua ingressa em seu paraiso
astral, trazendo novas oportunidades de lazer. No amor, sua

espontaneidade será bem-vinda.

LEÃo
Hoje, conflitos de interesse podem dificultar as relações pessoais.
Convém arejar a cabeça, movimentando a vida social. Festas
ou encontros podem estímular o campo amoroso. As afinidades
serão valorizadas no romance.

PEIXES
Há sinal de maior movimentação no lar. Aproveite o dia para se

dedicar a um hobby. Interesses em comum podem fortalecer o

relacionamento a dois.

VIRGEM
O dia começa confuso, por isso evite tom::r decisões importantes.
Netuno revela fragilidade do ponto de vista físico e emocional. A

partir do meio-dia, a vida social ficará mais agitada.

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 4Bx
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Aposentar-se: puxando
o Ireio de mão. ou não Cursos Superiores de Tecnologia
Esses tempos eu estava preso em um

congestionamento, quando comecei
a pensar sobre assuntos aleatórios. A

aposentadoria foi um desses assuntos.

Comecei a lembrar de tantos colegas
meus, e como alguns continuam

trabalhando, mesmo depois de

aposentados, e outros não. Lembrei
também de outros tantos profissionais
que atendo na minha empresa e que vêm
com dúvidas sobre 110 dia em que sua

contribuição ao governo acabará" e eles

estarão, então, aposentados.
É simplesmente engraçado como muitas

pessoas não planejam, ou mesmo não

gostam de pensar no dia em que não

trabalharão mais, e viverão das suas

contribuições ou das aplicações que
fizeram durante a vida. Hoje contarei

duas histórias que ilustram isso, mas

lembro, antes de tudo,
que não há certo

nem errado. Só há o

caminho em que cada
um acredita ser o mais

importante, e então

segue por esse

caminho. Vamos lá.

Fábio, protagonista
da primeira história,
trabalhou a vida toda
como comerciante.

Sempre valorizou o

trabalho e preocupava
se muito com a família
e com o tempo de lazer. Um homem que
sabia valorizar os prazeres simples que
a vida proporciona. O começo de sua

carreira foi um pouco frustrada. Sempre
muito curioso, ele tentou ser professor
de física, mas acabou não gostando

. da experiência e decidiu se tornar um

comerciante.

Abriu seu armazém em um bairro

ainda em crescimento e tinha uma

clientela bastante fiel ao seu comércio.

Responsável por dirigir e cuidar de todo
o negócio, trabalhou arduamente até

os 67 anos. Aposentou-se. Colocou o

mercado à venda e fez questão de que o

novo dono fosse trabalhador como ele,
para que o bairro continuasse com a já
tradicional loja de conveniências. Apesar
de não receber mensalmente a mesma

quantia que conseguia com o comércio,
decidiu nunca mais trabalhar. Estava

satisfeito com aquilo. Atualmente ele
tem 92 anos, está lúcido e saudável como

sempre e aproveita muito a família, seus

netos, bisnetos e é adepto da filosofia de

que 'já trabalhei tudo o que tinha para
trabalhar. Agora vou é aproveitar':
No segundo caso, outro grande amigo
meu, chamado Marcus, trabalhou a

vida toda em uma grande indústria
de sapatos e calçados. Começou como

vendedor na empresa e era o responsável
por apresentar os produtos a pequenas
lojas, conseguindo assim aumentar os

pontos de venda em que a marca era

comercializada. Com o tempo, o rapaz
começou a ser promovido na empresa,
até que, aos 60 anos, idade em que se

aposentaria, era membro do quadro
societário da empresa, além de ter sido

homenageado funcionário honorário

pela presidência.
Marcos adquiriu, com o tempo,
conhecimentos incríveis sobre o setor em

que trabalhara a vida
toda. Conhecia como

ninguém o setor de

calçados, sabia todas as

estratégias de sucesso

efracasso da empresa
dos últimos 30 anos.

Defato, alguém que
contribuiu muito para o

crescimento da empresa.
Contanto, aposentou-
se. Saiu da empresa e

aproveitou por dois anos

a aposentadoria. Viajou
e dedicou-se como

* Processos Gerenciais
* Turma matutina ou noturna

u

.

* Gestão da Tecnologia da Informação
* Turma noturna

Inscrição. para o vestibular até 20/11

através do site www.sc.senac.br

ou na Faculdade SENAC.,.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL;

s.en.ac Rua dos Imigrantes, 410/ Vila Rau / Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br / Site: www.sc.senac.br

BNDES abre 270 vagas em seis áreas
o aprovado também pode ser alocado em

Brasília, São Paulo e Recife ou até mesmo

em Montevidéu ou Londres, dependendo
da necessidade do Banco.

- O BNDES valoriza flexibilidade e ca

pacidade de trabalhar em equipe, além da

disposição para trilhar novos desafios -

afirma Lazari.

Profissionais formados em adminis

tração, análise de sistemas, contabilidade,
comunicação social e economia estão na

mira do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). A instituição
abriu seleção para formar cadastro de reserva

nessas áreas, oferecendo 240 vagas. Também
há 30 oportunidades para técnicos de arquivo,
cargo que exige Ensino Médio completo. As

inscrições vão até o próximo domingo.
Para quem costuma desanimar di

ante de um concurso só para formação
de cadastro, o chefe do Departamento de

Administração de Recursos Humanos do

BNDES, Carlos Lazari, garante que o ban
co costuma chamar os aprovados:

- Historicamente, o BNDES convoca

número significativo de candidatos.
Mas vale ressaltar que não há expecta

tiva imediata de contratação, já que as vagas
são geradas em virtude de desligamentos,
incluindo aposentadorias de empregados:

- Portanto, não há previsão exata da

quantidade de vagas a serem geradas,
pois dependem dos desligamentos e das

aposentadorias.
O salário inicial para os profissionais de

nível superior é de R$ 8.423,86, enquanto
a remuneração para nível médio é de R$
2.683,83, ambos para jornada de trabalho
de 35 horas semanais. As vagas são pri
oritariamente para o Rio de Janeiro, mas

nunca àfamília.
Porém, após este breve período de ócio,
começou a sentir-se inutilizado. Ele

.

queria voltar ao trabalho. Realmente
amava fazer aquilo, e sentia-se bem e útil

quando ajudava aos outros e colaborava

com pessoas ou mesmo com a empresa.
A própria família achou estranho o fato
de ele ter escolhido voltar ao batente

dois anos após ter se aposentado. Mas,
segundo ele mesmo disse 110 trabalho é

minha vida, meu prazer, e o farei até

quando minha saúde permitir': Apesar
de aposentado, voltou a trabalhar.
Como membro honorário da empresa,
e também pela idade em que já possui,
acordou com a empresa termos que o

permitiam pegar um pouco mais leve no

trabalho - e continuou fazendo aquilo
.

que mais lhe dava prazer na vida.

Mudança no edital

Ao contrário dos concursos anteriores,
o edital lançado pelo BNDES não inclui in

dicações bibliográficas, o que representa
uma mudança para os candidatos acostu

mados a tentar ingressar no órgão.
- A decisão de exclusão da bibliografia

do edital foi tomada alinhada às melhores

práticas do mercado. O BNDES era o único

órgão que ainda fornecia bibliografia - ex

plica Lazari, defendendo a nova metodolo

gia. - Ela não limita ou restringe os estudos
dos candidatos. Além disso, desta forma, as

respostas das provas não ficam limitadas ao

ponto de vista de determinados autores.

Para estudar, o chefe de RH do órgão
recomenda a leitura atenta do conteúdo

programático e também o acesso ao link

I/Seleção de pessoal", no site www.bndes.

gov.br, onde é possível obter informações
sobre provas anteriores.

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

e sigá twitter/bentschev.ds
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Serviçospara tomaro

casamentosustentável
"

E possível reduzir
a produçõo de
lixo e evitar o

clesperciícic)i n3D

preparo da festa

Em uma festa de casamento,
cada convidado pode chegar

a produzir um quilo de lixo. O
evento também pode gerar apro
ximadamente 62 toneladas de
dióxido de carbono. Mas já é pos
sível contratar serviços sustentá
veis para evitar o desperdício e

contribuir com a preservação ...

pelo menos do dia do casório. A

consultoria Ecochic nasceu em

junho de 2010 depois que a eco

nomista Cristina Conti se deu

conta da enorme quantidade de
resíduos gerados em um casa

mento' festa que, muitas vezes, é

organizada sem nenhum concei
to de responsabilidade social.

"Comecei a visitar boIeiros, fo

tógrafos e todos os fornecedores
envolvidos e vi que, em cada uma

dessas atividades, era possível apli
car alguma melhoria e incluir con

ceitos de sustentabilidade" explica
Cristina, que estudou o mercado
de green weddings (casamentos
verdes) nos Estados Unidos antes

de lançar sua empresa no Rio.
A Ecochic é especializada em

soluções sustentáveis e pode aju
dar no planejamento de toda a fes
ta ou fornecer apenas alguns ser

viços, como a gestão de resíduos,
segundo o desejo dos noivos.

"Funcionamos como "ceri
monialistas sustentáveis"" afir

ma Cristina.

Ateliê de bolsas

A consultoria tem parceria
com cooperativas de catadores,
que vão ao local após o fim da
festa para recolher os recicláveis,
e também com uma empresa de

compostagem de Resende, que
cede bombonas para a separação
do lixo orgânico, posteriormen
te transformado em adubo. Já o

óleo gasto no evento, continua

Cristina, pode ser doado para a

ONG "Bolhas coloridas", da Ci

dade de Deus, que o utiliza como

matéria - prima para produzir sa

bonetes e detergente:
Mais do que o lado ambien-

AS SÓCIAS

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Mônicae" cio Usual JlteUer, que pI'OcIuzem ecobags com� ao gosto cio fI'f!guês, qUer dizer, cios ......

tal, focamos na responsabilidade
social, buscando fornecedores e

parceiros que ainda incentivem

o desenvolvimento local e a ge
ração de emprego.

A Ecowedding, de São José
dos Campos, São Paulo, tam

bém presta consultoria para ca

samentos sustentáveis. Entre as

recomendações, usar fibras na

turais na confecção do vestido
e evitar imprimir fotos demais,
dando preferência a álbuns digi -

,

tais e pen drives.
A preocupação ecológica no

planejamento da celebração da
união não é dominante no Brasil,
mas parece que vem ganhando
cada vez mais adeptos. Donas do

Usual Atelier, que fabrica ecoba

gs, Renata Magalhães e Mônica

Gonzalez têm visto crescer o nú

mero de pedidos de noivas que
querem dar um presente susten

tável e útil aos convidados.
- Aquela lembrancinha que

fica pegando poeira na estante já
era. Agora os noivos estão mais
voltados para a utilidade - diz

Renata, acrescentando que o ate

liê, localizado no Maracanã, pode
produzir até cinco mil bolsas/mês

e que elas podem ser personaliza
das. - Tem gente que quer uma

mensagem sobre a preservação
do meio ambiente, outros pe
dem uma caricatura dos noivos.

Até o convite pode ter trata

mento ecológico
lE, obviamente, a consciência

ambiental pode chegar ao bufê.
Tiana Rodrigues, dona do restau

rante e mercado Universo Orgâ
nico, tem observado uma maior

procura de casais que querem
adicionar o conceito orgânico,
aliado ao da sustentabilidade, à
sua festa de casamento.

- O bufê orgânico é muito

moderno, porque não gera lixo,
a não ser orgânico, e não tem

produção de óleo - diz Tia

na, que reconhece que, por não

haver ainda grande procura, o

custo acaba saindo mais eleva
do. - Além disso, tem gente que
ainda tem medo, acha que os

convidados não vão gostar. Mas

podemos sempre adaptar ao que
o cliente quer.

A Ecochic tem parceria com a

chef Teresa Corção para realizar
bufês "ecologicamente corretos".
Tereza tem uma ONG, o Instituto

Maniva, que qualifica jovens de
comunidades carentes para tra

balhar com gastronomia.
- Temos parceiros para indi

car e também sugerimos que os

noivos optem por um bufê vege
tariano, já que a atividade da pe
cuária é muito nociva para o meio

ambiente. Mas é apenas uma re

comendação - diz Cristina Conti, '

Também dá para ser ecologi
camente correto na hora de con

feccionar o convite. Além do papel
reciclado, existe ainda a opção do

papel semente, feito pela empre
sa homônima, instalada em São

Gonçalo. Depois de usado, ele

pode ser plantado e se transfor
mar em flores como boca de leão
e camomila. Isso é possível por
que, na etapa final da reciclagem

do papel, que é comprado de uma

cooperativa de catadores local, as

sementes são inseridas.
- Está crescendo muito a

procura por parte das noivas.
Além de não gerar lixo, elas gos
tam da ideia de que os convida
dos terão uma plantinha para 'se

lembrar da união - afirma An

dréa Carvalho, diretora de sus

tentabilidade da Papel Semente.

o convite feito de,
,

papel semente,
pode genninal'
e virar planta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Luiz Marins

�
APEVI

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

rios aos seus discursos.
Essa incoerência entre o discurso
e a prática é o maior problema
das empresas e das pessoas. O
descrédito deias vem justamente
daí. Elas dizem uma coisa na

publicidade ou mesmo em seus

pronunciamentos públicos e

na prática as coisas ocorrem de
maneira quase oposta.
O líder deve ser um timoneiro
- que não só fala bonito, grita e

diz "vamos lá" -, mas aquele que
em muitas ocasiões assume o

comando, pega o timão e dirige
o barco para locais mais seguros.
Só assim terá o respeito de seus

liderados.

Conheçofalsos líderes que man

dam fazer aquilo que jamais
fizeram ou tiveram a disposição
defazer. Conheço falsos líderes

COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Vivência na função.
ENCARREGADO DE COSTURA
Conhecimento em máquinas de costura.

ENCARREGADO DE CORTE
Vivência na função e na área têxtil.

ENGENHEIRO CIVIL

Formação na área, possuir veículo próprio.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.

DESENHISTA/ARTE FINALISTA
Para atuar em desenvolvimento do produto, vivência
na área Cursando Superior ou Completo em Moda
ou área afins.
ENGENHEIRO MECÃNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
FACILITADOR
Vivência na érea metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança.
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO/CNC
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras. portões
eletrônicos, telefones, intemet.

INSTRUTOR DE INFORMATICA
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivência com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.

que colocam seus liderados em

situações de extrema dificuldade e

se omitem na hora de assumir res

ponsabilidades, isto é, de responder
pela sua equipe. Conheço ainda

aqueles que são "heróis defacha
da" efogem da luta quando ela se

apresenta pra valer.
Épreciso lembrar que a liderança
eficaz só acontece através do exem

plo. E esse exemplo tem que ser dado
no dia a dia, nas pequenas coisas,
nos detalhes do cotidiano, naforma
defalar, de se expressar, de conduzir
a resolução de um problema.
Avalie se você tem total coerên

cia entre o discurso e a prática.
Pense se você lidera pelo seu

exemplo de comprometimento,
atenção aos detalhes, respeito,
ética e honestidade.
Pense nisso. Sucesso!

··As palavras movem;

os exemplos arrastam··

FOTOGRAFIA DIGITAL PARA EMPRESAS - TURMA II

Data: 18 a 22 de outubro de 2011

Horário: de 3a a 6a das 19h às 22h e

no sábado das 9h às 12h

Instrutor: Flávio Motoaki Ueta

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

lJá empresas e pessoas que
I1 se iludem ao achar que é

possível realizar mudanças de

comportamento em seus subor
dinados sem, primeiro, dar o

exemplo. O velho ditado 'jaça o

que eu mando e não faça o que
eu faço" na verdade nunca teve

sentido algum. A liderança eficaz
tem como base o ditado latino
"as palavras movem; os exemplos
arrastam'; ou seja, pouco adianta

falar o tempo todo sobre alguma
coisa. Dê primeiro o exemplo e

tudo começará a acontecer.

Conheço chefes, supervisores,
encarregados, gerentes e diretores

que fazem belos discursos pela
ética, pela excelência no atendi
mento ao cliente, pela obsessão

por qualidade, mas que dão

exemplos absolutamente contrá-

PALESTRA - VIDA PROFISSIONAL NA VIDA PESSOAL:

A URGENTE HARMONIA ENTRE O

ESSENCIAL E O FUNDAMENTAL

Data: 19 de outubro de 2011

Horário: 19h30min.

Palestrante: Mário Sérgio Cortella

Local: Clube Atlético Baependi - Salão Social

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Data: 24 a 26 de outubro de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutora: Adriana Vq.z Procópio Leite

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

FLUXO DE CAIXA - COMO FAZER E ADMINISTRAR

Data: 24 a 27 de outubro de 2011

Horário: 19h às 22h

Instrutor: Claudeson Hornburg
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

GUMZ
Contabilidade
��,_1iIt

-1#·-

Católica de
Santa Catanna
Centre t,m4\18(SitáriO

� '.

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

AUXILIAR FISCAL
Vivência na função. Para atuar em Escritório de
Contabilidade.

ANALISTA FINANCEIRO
Vivência em análise de investimentos e negociações.
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em coordenação de Gestão da Qualidade.
ANALISTA DE SISTEMAS
Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE DE MARKETING
Vivência com produção de campanhas publicitárias,
elaboração de material gráfico, preparação de folder e

auxílio na realização de eventos.

COORDENADOR FISCAL
Vivência na função.
ESCRITURARIO FISCAL
VNência em SPED Fiscal, obrigações federais (DCTF,
DACON etc.), substituição tributária, Nota Fiscal Eletrô
nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e

legislação tributária.

RECEPCIONISTA
Para atuar em Hotel. Disponibilidade para atuar aos

finais de semana.

TELEVENDAS
Vivência no telemarketing. Superior cursando ou

completo em áreas afins.

VENDEDOR INTERNO / EXTERNO

\

I
L

MECÂNICO MONTADOR
Vivência na função.
MODELlSTA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM CNC
Vivência na função com comando Fanuc.

PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINAGEM
Vivência na função.
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.

PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR IMONTADOR

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings que tenha
atuado em centrais de refrigeração.
TESTADOR DE PRODUTOS
Curso Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou área
afins.

AUXILIAR DE ELETRICISTA

BOBINADOR
Vivência com bobinagem de motor elétrico, tirar dados
do motor e fazer ligações.
CAIXA/CREDIARISTA

CONFERENTE COORDENADOR DE APOIO
Vivência com abertura e fechamento de caixa e

liderança. Disponibilidade de horários.

DESIGNER GRAFICO
GERENTE DE LOJA
Vivência na função e disponibilidade de
horários.
MONTADOR/SOLDADOR
Para atuar em Schroeder.

RECEPCIONISTA
Necessário possuir curso de vigilante.

TÉCNICO EM INFORMÂTICA

Desejável vivência em Transportadora.
COSTUREIRA

CONFEITEIRO

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual ou MHM.

EMPREGADA DOMÉSTICA
Para atuar no Centro.

ESTOFADOR

ENCANADOR

ENFESTADOR

EXPEDIDOR

JARDINEIRO

MOTORISTA
CNH"C!O'� Possuir curso Mopp. Para atuar em Guarami
rim e Jaraguá do Sul.

MARCENEIRO

MODELADOR EM MADEIRA

OPERADOR DE CALDEIRA
Vivência na função. Possuir curso.

PREPARADOR DE PASTA

PREPARADOR DE tORNO AUTOMATlCO
REVISORA

SERRALHEIRO

TECELÃO
nNTUREIRO

.............���.I��� �.�.�.�������.����� .. , '"

......... '" ��?'.I���� ��.�.�.".4:':J.!.��?� .. '" '" .

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
.................. J�.:��j���!.���?����?L 0 ..

ESTOQUISTA

ATENÇÃO
I

BREITHAUPT

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

AJUDANTE GERAL
Vivência com manutenção hidráulica e civil.

ALMOXARIFE

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

www.gru·pameta&com'
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elo

resarial

o nível de importação de

produtos manufaturados

expõem as empresas
brasileiras a um grande
desafio competitivo. O

desafio decorre de uma

situação conjuntural.

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

o Desafio - Competir com Produtos

Manufaturados Importados

. Corretora
de Seguros

Contrata funcionário(a)
com exp eriência
em seguros de

automóvel.
Interessados enviar

curriculum para
o e-mail:

atendimento

@jotapeseguros.com.br

Aglobalização nos leva a uma

nova era. Não se limita ao con

ceito tradicional, em que empresas
de mercados desenvolvidos expan
diam sua atuação pelo mundo. A

realidade competitiva é mais de

safiadora, pois a competição vem

de todas as partes, notadamente

do mundo em desenvolvimento

(China, Índia, Rússia, etc.) e se de

senrola em todos os mercados.
Daí o desafio da globalização -

como vencer no mundo em que
se concorre com todos, por tudo e

em toda parte? Como enfrentar a

nova realidade no mundo dos ne

gócios? A globalização envolve a

intetnacionalização do capital, o

incremento do fluxo monetário e

de mercadorias, o avanço tecnoló

gico e de informação, a formação
de blocos econômicos (zonas de

livre comércio, união aduaneira

e o mercado comum), gera novos

hábitos culturais e de consumo

e gera não só a competição entre

empresas, mas a competição entre

nações. Não existem limites efron
teiras no ambiente de negócios. As

empresas desejam crescer e dispu
tam acirradamente com todos, de
toda parte, por tudo, especialmen
te por recursos (naturais e huma

nos) e mercados.

Se impõe às empresas o desafio de
utilizar adequadamente a matéria

prima (agregando valor), o capital,
o conhecimento e a formação de li

deranças e trabalhadores capacita
dos (educação) gerando o mercado

de consumo.

O Brasil tem como vantagem com

petitiva a mão de obra, que deve

ser desenvolvida, além de um po
tencial grande de mercado e de re

cursos naturais. Cabe-lhe o desafio
de saber utilizar adequadamente
as redes mundiais de comunica

ção e as leis e políticas internacio

nais favoráveis ao comércio, pois
informações, organização, capi
tal, sistemas - estão disponíveis.
O Brasil dispõe de ampla base de
recursos que vão desde o minério

de ferro a matérias-primas agrí
colas, o que sustenta a indústria
de processamento de alimentos

no país. Mas, depara-se com a

falta de competição em setores

manufaturados, especialmente
têxtil e confecções, calçados e veí

culos, além de outros, em função
do que se convencionou chamar
"Custo Brasil'; o que envolve, não

somente, o ajuste conjuntural
(aspecto cambial), mas também

o ajuste estrutural (investimentos
em infra-estrutura, para reduzir
os custos de logística, redução dos
elevados tributos e de juros, sobre

investimentos; redução do pre
ço da energia e investimentos em

educação).
O nível de importação de produtos
manufaturados expõem as empre
sas brasileiras a um grande desa

fio competitivo. O desafio decorre
de uma situação conjuntural, que
intensifica a competição com pro
dutos importados, e de uma situa

ção estrutural, que denominamos

Custo Brasil. Dentro desse contexto

competitivo cabe a empresa do seg
mento industrial a definição de sua

posição estratégica, que certamente

levará em consideração:

Se estiver em posição financeira
sólida, por exemplo, caberia ex

pandir as suas operações, com no

vas linhas de produtos e inovan

do para buscar novos segmentos
geográficos e de mercado, inves

tindo mais em marketing para
aumentar a lealdade dos clientes
ou eventualmente adquirir con

correntes ampliando a liderança
e, procurando aumentar a partici
pação no mercado.
Se os recursos financeiros forem es

cassos, ou a empresa estiver muito

endividada, a estratégia deveria

ser na direção de geração de caixa,
por exemplo, vendendo ativos que
não fazem parte do core business

e melhorando o seu desempenho
com a redução de custos e despesas,
visando redução de dívidas, além de

reestruturação e/ou fortalecimento
da equipe de vendas, otimização da

cadeia de suprimentos, etc.

A busca de alianças estratégicas e

de parceiros, sempre é uma opção
estratégica a ser avaliada.
O fato é que devemos ajustar as

diretrizes e estratégias, dependen
do da posição em que a empresa se

encontra. Certamente ter uma po

sição financeira sólida em relação
aos concorrentes ajuda a enfrentar
a competição provinda do exterior.

Mas, a competição com produtos
manufaturados importados, espe
cialmente nos segmentos têxtil,
confecções, calçados, veículos, etc.

face a problemas conjunturais e

estruturais da economia braselei

ra, além de afetarem as vendas e

os lucros, podem levar empresas

importantes a saírem do mercado.

Se ecio a as seg

As empresas que atuam no setor de
commodities (especialmente de ali
mentos e minérios) podem ganhar
participação no mercado externo"

fortalecendo a sua situação eco

nômica e financeira, propiciando
oportunidades de crescimento e

desenvolvimento, mas com pouco
valor agregado.
Concluímos que, na globalização
nos defrontamos continuadamente

com novos desafios, o que obrigam
a empresa a:

Fortalecer o seu ''core business", pro
curando entender a nova situação
'de competição e definir os rumos a

serem tomados.
Elaborar planos para as diversas
escolhas estratégicas, visando a sua

implementação.
Mobilizar todos os colaboradores,
através dos líderes, para entende
rem a mudança, buscando definir
papéis claros para a sua implemen
tação.
A crise decorrente de uma compe

tição mais acirrada provinda de

produtos importados do exterior,
exigirá um refinamento estratégico
e planos inovadores, com imple
mentações rápidas.
A estratégia da empresa envolverá a

necessidade de reavaliar a estrutura

organizacional, redução de custos e

despesas, geração de caixa, fortale
cimento do relacionamento com os

clientes, precificação, parceria e/ou

busca de novos fornecedores, mo

nitorar a concorrência, etc. e a con

tinua discussão, junto ao governo,
para se criar condições isonômicas

de competitividade, visando o ajus
te conjuntural e estrutural.

DE PESSOAS

gas

e ra interna;
PnHnDtt.,. de ve as (externo);

Assessor erda ;

Auxiliar ad -nistrativo;
AnêIHstta de- -ng (conhecimento

e I glês);
�!VI:IIC (coo -mento

e planilhas e in ês/ es anhol);
Consu r e implantação

(área contábi I fiscal); ,

Expedidor;
Pintor (com experiênda ;

Maramei (com experiê c-a;
Mec::ân- montador de máq inas

( expe·ê Ia],

'",
,,'," : Envie seu currícuiô via -e-mail ':,." '. . >." ','"

.. iua l?ào �,�,m:a:-�o. 25&- sah 303,.1 ·!a:3gu.à do Su� I F.on,€'� (\.'oi} 327,5 !!.'óJJ1! E·mail: c:in!ja@or9hes;com�br "

o QUE VOCÊ
ESTÁ LENDO?

UM COMUNICADOR FORA DE SÉRIE
O autor tenta desmistificar o

temor em torno de "falar em

público" e ensina algumas
técnicas para aprimorar a

comunicação com as mais
variadas plateias através
de histórias, exemplos,
questionários e exercícios

práticos. Autor: Timothy J.

Koegel. Editora: Sextante

É - SIM - UM BOM NEGÓCIO!

Empresa familiar: é - sim - um

bom negócio! O consultor orienta

empreendedores a melhorarem
a gestão de suas empresas
familiares, mostrando como lidar
com divergências naturais e integrar
gerações, além de fortalecer as

equipes. Autor: José Renato de
Miranda. Editora: J. Di Giorgio

ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO

Estratégias de treinamento em

habilidades sociais. A psicóloga
apresenta um treinamento em

habilidades sociais e propõe
estratégias para aperfeiçoá-Ias,
mostrando como melhorar as

relações profissionais e também

pessoais. Autor: Mônica Portella

(organização). Editora: CPAF-RJ
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Mercado que se agiganta
'Iecnoloqio do informação, E� não para de abrir vagas,

se ressente da falta de profissionais especializados

Qsetor de tecnologia da in

formação (TI) emprega
atualmente 1,2 milhão de pes
soas no país. Este é um número

expressivo, mas ainda insufi
ciente diante da perspectiva de
crescimento que se avizinha:

segundo a Associação Brasilei
ra das Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação

, (Brasscom), as projeções apon
tam para um déficit de quase 92
mil profissionais. Além disso;
a expectativa é de que o país
precise incorporar 750 mil no

vos trabalhadores ao mercado
de TI até 2020, para aumentar

em 50% o peso do setor no PIB,
atingindo a meta de 6%.

-. Nem é preciso ir tão longe.
Para 2013, projeta-se mais 140
mil - diz O diretor de Educação
e Recursos Humanos da Brass

com, Sergio Sgobbi, explicando
a razão de tamanho crescimento.
- Hoje em dia, muito mais do

que há alguns anos, todo mundo
usa TI em seu cotidiano. E cada
vez mais, vários setores o fazem
como meio e não como fim,
criando, assim, esse cenário de
demanda por profissionais.

Para Benito Paret, presidente do
Sindicato das Empresas de Infor
mática (Seprorj), o problema é mais

qualitativo do que quantitativo.
- Sentimos mais a falta de

profissionais qualificados e com

conhecimentos específicos - re

gistra Paret, que está coordenan
do uma pesquisa junto a 72 em

presas justamente para levantar
o perfil de mão de obra especiali
zada que o mercado está requisi
tando no momento.

'

R�muneração
Hoje, existem quatro grandes

tendências para o mercado de TI
nos próximos anos: cloud com

puting (computação em nuvem,

tecnologia que permite o pro
cessamento de informações em

qualquer lugar do mundo por
meio da internet); redes sociais;
gestão de segurança; e mobile

development (mobilidade).
- Há uma sinergia muito

forte entre esses quatro campos.
Eles são interligados e criam vá
rios nichos - explica Sgobbi.

E, ao contrário de outras áre
as, como a construção civil, a de

tecnologia da informação não
deve necessariamente sofrer
tanto impacto em razão da Copa
do Mundo de 2014 e das Olimpí
adas de 2016.

- As atividades paralelas, de
mobilidade, hospedagem e segu
rança, que são itens estratégicos,
deverão ampliar essa demanda e

as empresas locais estão come

çando a se preparar, mas não é

algo que vá transformar radical
mente o mercado de trabalho -

acredita Benito Paret.

Sentimos mais
a falta de

profissionais
quali&cados

e com

conhecimentos

específicos.

Benito PareI,
presidente do
Sindicato das

Empresas de
bdonnática

- No. caso do Brasil e de paí
ses como Índia e China, o merca

do cresce por si só. Por enquan
to, os investimentos nos grandes
eventos ainda não se traduziram
em nada muito concreto para o

setor de tecnologia - diz Anto
nio Salvador, vice-presidente de
Recursos Humanos da Hp, uma

das maiores do mundo em TI.
Por conta dessa expansão

natural, que acompanha as evo

luções da era da globalização, o

profissional de TI recebe hoje
uma remuneração acima da mé
dia nacional.

- O salário médio em tec

nologia da informação é de R$
2.900, enquanto o do trabalha
dor brasileiro (de nível superior)
em geral é de R$ 1.490 - ressalta
o diretor da Brasscom.

Apesar dos salários, a maio
ria das empresas de tecnologia
sente na pele a dificuldade de
encontrar perfis com a qualifica
ção adequada. Com dezmil fun
cionários no país, a HP está com

600 vagas abertas para diferentes
níveis hierárquicos.

- O mais difícil é encon

trarmos engenheiros recém-

formados, bons profissionais
graduados em ciência da com

putação e os especializados em

tecnologias emergentes, como

cloud computing - avalia o

vice-presidente da Hl; acentu

ando que a empresa montou
um time interno, que faz 80%
das contratações, e agora só usa

headhunters para caçar execu

tivos. - Também passamos a

usar mais indicações dos nos

sos funcionários, que são muito
conectados e têm bons conhe
cimentos.

A Itautec, especializada no

desenvolvimento de produtos e

soluções em computação, tem

hoje cerca de 250 vagas em todo
o país. A maior demanda é pelos
chamados "técnicos de campo",
com especialização em informá
tica' eletrônica e tecnologia, mas

também há oportunidades para
cargos de engenharia.

- Desenhamos estratégias
para retenção de pessoal via re

muneração e perspectivas para o

futuro. Bons profissionais são di
fíceis de se encontrar - acentua

Eduardo Pellegrina, diretor de Re
cursos Humanos da companhia.

Procura por cursos cresce, mas numa velocidade ainda lenta

/

O MercadoLivre, empresa de
comércio eletrônico, decidiu re

forçar a sua equipe de TI no Bra

sil, criando um Núcleo de Pes

quisa e Desenvolvimento.
- Nosso objetivo é possibilitar

a criação de aplicativos que aten

darn as necessidades do mercado
nacional e que também possam
ser exportados para os outros paí
ses onde o MercadoLivre tem ope
rações - explica Helisson Lemos,

diretor-geral do site.
As novas contratações devem

acontecer á partir do ano que vem,
e Lemos reconhece a escassez de
r-rofíssionais qualificados na área.
Por isso, a empresa já pensa em es

tratégias pra captar mão de obra.
- Nós vamos buscar parceria

com universidades brasileiras e

desenvolvedores que trabalham
na comunidade OpenSource -

afirma o diretor.

Para as universidades, essa

proximidade com o mundo cor-
,

porativo é positiva, mas a procura
das empresas tem sido tão grande
que a Escola Politécnica da Uni
versidade Federal do Rio de Janei
ro (UFRJ) precisou até criar regras
rígidas para seus estudantes.

- Os alunos de graduação.são
capturados cada vez mais cedo.
Por isso, eles precisam fechar um

certo número de créditos antes de I

começar a estagiar - relata o di
retor-adjunto, de Desenvolvimen
to e Extensão da Escola Politécni
ca' Renato Florido Carneira.

Segundo Carneira, os cursos

de engenharias ligadas à -tecno

logia da informação, sejam de

graduação ou de pós, estão mais
cheios a cada dia.

- Mas ainda existe discrepân
cia alta entre o número de gradu
ados e a demanda - afirma Ca-

meira, lembrando que o número
de profissionais formados no Bra
sil é muito inferior ao de potências
em TI como China e Coreia.

- Este cenário deve ser en

frentado com a introdução de

competências de programabilida
de no ensino médio, numa políti
ca pública que seja bem definida,
válida para escolas públicas e pri
vadas - defende Frederico Nova

es, decano do Instituto' Infnet.
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Orbitato eRealEstúdiopromovem
concurso de estamparia digitnl
Divulgado pela
tolenthouse.com,
ovencedor
receberá R$ mil

..

e lIlgressos sxu«:
palestras com

nomes famosos

Com a intenção de promover o

contato de pessoas de todo o

mundo com trabalhos realizados

para a pulsante indústria cata

rinense o Orbitato - instituto de
estudos em Arquitetura, Moda e

Design em parceria com a Real
Estúdio, empresa blumenauense

especializada em estamparia di

gital' acabam de anunciar o pri
meiro concurso de colaboração
artística realizado no Brasil através
do canal Talenthouse. O concurso

oportuniza que designers têxteis

apresentem seus trabalhos com a

chance de ganhar R$ mil, mais in

gressos para participar do evento

Identidade e Cotidiano.
Talenthouse é uma plata

forma criativa global que pro
porciona oportunidades de re-

DIVULGAÇÃO
conhecimento e compensação. !�I!jli"
É um canal de colaboração de
idéias que fornece à comunida
de criativa a possibilidade de se

conectar com artistas do mundo
inteiro, ganhar reconhecimento
e aumentar sua audiência, alian
do-se a artistas estabelecidos,
marcas e ícones da indústria.
Promove concursos direcionados
a artistas, designers, fotógrafos e

criadores em geral.
O primeiro concurso da parce

ria Orbitato e Real Estúdio para a

Talenthouse, trata-se de uma ação
integrada ao evento Identidade e

I

Cotidiano, que contará com a pre
sença dos designers Marcelo Ro

senbaum, Ronaldo Fraga e Carlos
Perrone. Como parte do evento,
Orbitato e Real Estudio convidam

designers têxteis para desenhar Dois convites para participação
um modelo de estampa para ser nas Palestras com Ronaldo Fra

aplicada em tecidos auto-adesivos

para forração de superfícies/deco

ração, produzidos pela Real Estú

dio, dentro do tema Identidade e

Cotidiano.
Entre os 10 projetos com

maior número de votos, um júri
técnico escolherá um primeiro
colocado ao qual será concedi
do: 1. O valor de R$ mil reias; 2.

Identidade
C "-d-e

.. otic lan:o
diáto'gos, 'criativos com �
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Con. 'ao: Carlos, Perrone
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PROGRAMAÇíio PaIesIras serão ministradas no Instituto Orbitato, com sede em Pomerode

ga, Marcelo Rosenbaum e Carlos
Perrone, no dia 19 de novem

bro; 3. Amostra de seu desenho

produzido pela Real Estúdio em

tecido auto-adesivo de parede e

decoração, com chances de pro
dução comercial. Ainda assim,
os outros três projetos que con

quistarem maior número de vo

tos pelo site Talenthouse recebe-

rão um convite para as palestras
do evento. Todos os outros parti
cipantes não premiados, terão o

direito a adquirir seus ingressos
no valor promocional.

Os trabalhos podem ser publi
cados no site da Talenthouse até o

dia 31 de outubro de 2011. O prazo
para votação popular é de O 1 a 07

de novembro o anúncio do ven

cedor será no dia 9 de novembro.
Informe-se www.orbitato.com.br.

Detalhes no Link: http://tlnt.at/
orbitato-estampa. A promoção
tem o apoio da Real Estúdio (www.
realestudio.com.br) .

SOBRE O ORBITATO

Orbitato é uma estrutura multidisciplinar fundada em outubro de 2007, sediada em

Pomerode, Santa Catarina, que atua nas áreas de moda, design e arquitetura com interesse

em desenvolvimento social, cultural e ambiental. O Instituto surge a partir da percepção
da proximidade geográfica, funcional e conceitual entre as indústrias têxtil/moda e design
(madeira, porcelana, vidro, metal-mecânica, entre outros) do estado e da observação de
suas necessidades comuns em torno da capacidade criativa, conhecimento técnico e

pensamento global. A compreensão de que o mercado atualmente é mundial- e de que apenas
empresas inovadoras e competentes são concorrentes - determina de forma imperativa a

formação de profissionais finamente qualificados, em condições de responder pela criação e

desenvolvimento de produtos e seus processos. O site é www.orbitato.com.br.

• Salário compatível com a função
• Jornada de 44 horas semanais - de segunda a sábado
• Vale Transporte
• Plano de Cargos e Salários
• Plano Odontológico
• Plano de Saúde
• Convênio Farmácia
• Previdência Privada

Interessados (as) entrar em contato pelo fone (47) 3371-0313 ou

deixar currículo na guarita do Colégio.

SOBRE O REAL ESTÚDIO
A Real Estúdio está há 20 anos no mercado, atendendo clientes
em todo o Brasil. Sempre dedicou-se a acabamentos e decorações
têxteis, tendo iniciado suas atividades com produção de bordados
e etiquetas. Desde 2008, numa atitude empreendedora, dedica-se
de maneira crescente à estamparia digital e se destaca por atender
necessidades de diferentes portes, sem limites de quantidades
mínimas. Estampa para moda, decoração de interiores e para
aspectos funcionais da indústria, como pilotagens e complementos.
Facilidade no contato, rapidez no processo e. compromisso com

entrega e qualidade, são diferenciais da Real Estudio.

MEDICO PEDIATRA
Jara uá do Sul

ANALISTA DE APOIO A GESTAO • FINANCEIRO

COLÉGIO MARISTA SÃO uns
CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL

,

.�', .�, AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
"".4.1/11: ,JIIJ, '/11,'1111 "/II, IIJ;.�.""� 1ft.IlJ',flilJIJ1IN1.,Jlk'l",Jld'1'fi ,1: .. ll",'lJ/i.

01 Até o dia 23/10, pelo site.

01 Até o dia 13/11, pelo site.
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Sondagem prevê queda de vendas
As perspectivas
são de que a

redução nas

vendas atinja
. ,.

mcns o comercio

de veículos

Aprimeira Sondagem Conjun
tural do Comércio feita pela

Fundação Getulio Vargas (FGV)
em parceria do Banco Central
(BC) mostra que o Índice de Con

fiança do Comércio (Icom) está
em nível inferior este ano em re

lação ao observado em 2010, mas

houve ligeira melhora no trimes
tre de julho a setembro.

Em pesquisa concluída no fi
nal do mês passado, em que foram
consultadas 1.272 empresas de
diferentes portes e atividades co

merciais, o Icom dos últimos três
meses foi 1,6% inferior ao de igual
período de 2010. Mas, de acordo
com o coordenador da pesquisa,
Aloísio Campelo, do Instituto Bra
sileiro de Economia (Ibre) da FGV;
a diferença foi menos acentuada
do que a queda de 2,7% no trimes-

DNULGAÇÃO

•

PESQUISA A Sondagem Conjuntural do Comércio antecipa as tendências econômicas

tre de junho a agosto, comparado
a igual período de 2010.

Segundo ele, o ritmo de ati
vidade tem sido menos intenso
em 2011, comparado ao do ano

AÇOUGUEIRO - Não é necessário experiência na

função.
AUXILIAR DE COBRANÇA - Para atuar no setor de
credíãno,
AUXILIAR DE MOTORJSTA - Para .atuar com carga e

'

Ide,sca�g' çaij1lnM,o.,.",
'ELErR' A 11- D'aselável vivência na fu�
ESTOQUI' A' - ülsponibiHtlade para atuar 110 bairro
Nereu Ramos,
OPERADOR (A) DE CAIXA - Não é necessário experi
ência. Desejável ensino médio completo ou cursando,
PADEIRO - Não é necessário experiência na função.
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias,

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 completo, vi
vência na área de vendas. Possuir CNH B.

passado, mas em setembro, espe
cificamente, houve uma melho
ra substancial nas expectativas
do comércio por atacado para
os próximos, seis meses. Isso se

deve, provavelmente, à percepção
de crescimento das exportações,
acrescentou o coordenador.

A evolução do comércio ata

cadista destoa, porém, da do va-

Back RH seleciona para seus clieotes as seguintes vagas: Estamos com 200 vagas em aberto.

rejo, que trabalha com perspec
tivas de redução das vendas de

alimentos, material de constru

ção, artigos de uso pessoal, ves

tuários, calçados e outros, que
afetam principalmente os super
mercados. As piores perspectivas
apontadas pelos entrevistados
dizem

-

respeito ao comércio de
veículos automotores, peças e

acessórios, disse Campelo.
De acordo com o chefe do De

partamento Econômico do BC,
Tulio Maciel, a Sondagem Conjun
tural do Comércio é "extremamcn
te importante para monitorar e

antecipar as tendências econômi

cas", em razão da agilidade e preci
são com que a pesquisa consegue
retratar o cenário atual e sinalizar

possíveis evoluções no horizonte
de médio prazo. Segundo ele, os

dados servirão de subsídio para
análises de conjuntura e tomadas
de decisões.

�
Confira a'Ustagem completa de vaga e se cadastre:

.baclar ..QiOIll,blrl'
(4''') 3376-97'00

Artbar Muller - 78
Centro I Jaraguá do Sul I SC
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menta, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia,
PROJETISTA MECANICO - Desejável conhecimento nos aplicativos:
Auto Cad e Solidworks.

,

PROGRAMADOR DE MAQUINAS CNC E CENTRO DE USINAGEM -

D�sejável conhecimento técnico em máquinas convencionais e CNC.
TECNICO DE APOIO - Necessário curso técnico em Eletromecânica
ou Eletroeletrônica, com disponibilidade para viagens nacionais e

internacionais.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Necessário formação técnica em

refrigeração.

AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças
em fibra de vidro.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo
ou cursando,
AUXILIAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar
nos finais de semana.
AUXILIAR DE ESTAMPARIA - Desejável vivência em estamparia
rotativa.
AJUDANTE DE ENCANADOR - Para atuar com consertos de vaza

mentos e extensões de rede, possuirCNH AB e disponibilidade para
atuar em Guaramirim.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - Desejável ensino médio completo e co- AUXILIAR DE ENCARREGADO _ Necessário técnico têxtil ou confec-
nhecimento em informática. .

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros em Jaraguá do ção e/ou superior em Administração ou Engenharia de Produção ou

S I G
. .

S h d C
' Confecção. Desejável vivênci� em costura,u, uarammm, c roe er e orupa COORDENADOR DE ASSISTENCIA TECNICA _ Necessário domfnioAUXILIAR DE PRODUÇAO - Para os,bairros: Garibaldi, Rio �erro.l, ASSISTENTE TÉCNICO - Desejável curso técnico em eletromecâni- do espanhol e anilidade no atendimento aos clientes, Desejávei cur-RIO Cerro li, Barra, RIo �a Luz, Jaragua E�qu.erdo, VIla N�va, Sao LUIz.

ca, eletrotécnica ou mecatrónica. :1'

AUXILIAR DE PRODUÇAO - Desejável vlvencla com revls�o de malhas.. AUXILIAR DE LABORATÓRIO _ Desejável vivên�a em desenvolvi-
so superior e vivência na área.

�UXllIAR D�. SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardmagem e mento de cores
DESENHISTA - Desejável vivência com desenho industrial no ramo têxtil.

limpeza de pano. -. , . ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental comple- �UXllIAR MECA�ICO AUTO MOTIVO - Deselável conhecimento na

ENCARR._EGADO (A) DE CORTE - Desejável vivência na função e cur-

to ou cursando. Não é necessário experiência.
area de borracheria, mecânica e rnontaqem de peç��. .. so superior ou técnico em andamento.

COLCHOEIRO - Desejável vivência no ramo de colchões, �UXllIAR TECNICO EM REFRIGERAÇAO - Desejável Vivência na
GERENTE OPERACIONAL - Desejável nível superior completo (em

COSTUREIRA (O) - Para diferentes bairros, Desejável conhecimento CarReOa'NOANALISTA D
. ,

I
.

ênci á Administração, Engenharia Civil ou Ambientai). Possuir habilidades
na função. ,

-

_ esejave VIV nCla �a rea,
,

COZINHEIRO (A) _ Necessário disponibilidade para trabalhar nos ENGENHEIR� MEC�NICO Jr, - Necessano que sejrrecém-tormado .

em gestão de pessoas, pois trabalhará com equipes operacionais,

finais de semana em Engenhana Mecanlca. Para trabalhar e morar em Guaramirim.

ESTOFADOR - D�SejáVel vivência no ramo de estofados. ELETRICISTA.INSTA�A�OR - ,Necessário curso técnico em elétrica e MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.

FRESADOR - Necessário conhecimento em interpretação de dese- NR10. Deseíãvel VI vencia na area. MODELlSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técni-

nho técnico. INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA - co em modelagem.
GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de semana. Desejável vivência na tunção e velc�lo próprio,

,. .

PROFISSIONAL DE PCP - Necessário vivência no ramo têxtil.

JARDINEIRO - Desejável vivência na área. IN�TALADOR DE PAINEIS - Necessano curso Betrotécnco e dispo- RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibili-
LAMINA.oOR - Desejável vivência com laminação m�nual e spray-up, ntblltqade para viagens.

. '. .

dade para trabalhar nos finais de semana.

LEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possuir carteira de ha- MECANICO AUTOMOTIVO - Desejável curso e VlvenCla com manu- RECEPCIONISTA - Necessário curso de Vigilante, 2° Grau completo
bilitação categoria AB. tençã..o de veículos utilitários.

,

e conhecimento em Informática.

MONTADOR/SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda, MECANICO MONTADOR DE MAQUINAS - Desejável conhecimento RECEPCIONISTA - Para atuar em portaria de empresa, não é neces-

MARCENEIRO - Desejável vivência na função. em leitura, interpretação de desenho técnico. sane ter o curso de vigilante. Disponibilidade para atuar de segunda
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável ensino fundamental em andamen- MONTADOR MECANICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balancea- a sábado,

s

BACK RH" em parce,ria com o Grupo Breithaup, está
selec��man,do Pe$soas com DeficiêJ1!:iJ(PCD). "

I���IH_�_���_

UM
to e vivência na função.
OPERADOR DE USINAGEM - Desejável vivência na função.
REVISOR (A) - Desejável vivência na função,
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em Jaraguá e Schroeder. Am
bos os sexos.

SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
atuar com calhas.
SOLDADOR - Desejável vivência na função.
TALHADOR - Desejável conhecimento com máquina serra fita para
área têxtil.
ZELADOR (A) - Para Schroeder e Jaraguá do Sul.

Vagas para ambos os sexos.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio.
Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 08h às 17h - sem fechar para o almoço.

.
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NAS A,LTURAS

Céu movimentado em Guaramirim
Membros do
Clube Aerolibélula
recebem30
aeromodelistas para
o terceiro encontro

da modalidade

GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

/\ viões cortarão o céu de Gua
r\ramirim na manhã deste do

mingo. Um encontro deve reunir
na cidade cerca de 30 apaixonados
por aviação. Talvez algumas das

pessoas não consigam enxergar as

máquinas, não só pela velocidade

que tomarão, mas porque são ae

romodelos.
O 3° Encontro de Aeromodelis

mo reunirá amantes da modalida
de no Clube Aerolibélula, no bairro

Iacu-açu, a partir das 8h. O evento

é aberto para adeptos do hobby e

para curiosos, que apenas apre-

MARCELE GOUCHE
iniciou no hobby. IISOU frequenta
dor assíduo e hoje tenho meu pró
prio aeromodelo", conta. Sérgio
conheceu a modalidade por meio
de amigos que em certa ocasião o

convidaram para conhecer o Clu
be Aerolibélula. Ele explica que o

investimento inicial para a aqui
sição de um "aviãozinho" é alto,
no entanto a manutenção é bara
ta. Esse é o primeiro encontro do

qual Sérgio participa. "Mas, dessa

vez, não vou voar. Vou ajudar nas

tarefas da organização. Queremos
receber bem os aeromodelistas de
fora-do clube", salienta. Mais infor

mações pelos telefones: 9944-0170

9176-2124 ou 4121-4055.

SERVIÇO:Evento reúne aeromodelistas de IIWIIicípios da região e de cidacles vizinhas

ciam. Não serão cobradas taxas de

inscrição. Aeromodelistas de Ita

jaí, Joinville, Blumenau e Piçarras
já confirmaram presença. Haverá

serviço de bar e um churrasco, ao

preço de R$15 por pessoa. De acor

do com o fundador do clube e atual

presidente, Jaime Hansch, toda a

renda do almoço e das bebidas será
revertida para o clube.

liA última edição foi excelente.
mas acho que agora vai ser ainda
melhor. Vai vir um pessoal fera aí",
comenta Jaime. Atualmente, o clu-

SÓ DEVOL1IÇÓES
Biblioteca fechada
A Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul comunica gue não haverá
expediente na Biblioteca Pública

"

Municipal Rui Barbosa hoje, devido
à realização do projeto "Uma Noite

na Biblioteca - Dormindo com

os Livros/I. Permanece a opção
alternativa de atendimento aos

associados para a devolução de

livros, que podem ser depositados
na caixa coletora localizada junto à

porta principal da instituição.

INSCRIÇÃO
.:ti

Bolsas de'"Pesquisa
Estão abertas até o próximo dia 25 as inscrições
para o Programa de Bolsas de Pesquisa
com recursos do :Art. 'Vim da €or1stitUíção
Estadual, para o segundo semestre de 2011,
do Centro Universitário Católica de Santa

€atarina. As i.u,s,criçõe& i�e:vem ser feitas
através do preenchimento dos formulários

disponibilizados no site www.catolicasc.org.br,
link Calendário Acadêmico. Para confirmar a

inscrição o alune deverá preencher e imprim\f
o formulário em duas vias e entregá-lo junto
aos documentos no Setor de Pesquisa.

be fundado em setembro de 2009,
conta com dez participantes. 'Aos

poucos vamos agregado mais ae

romodelistas e assim o clube vai

crescendo", declara. Sérgio Gou
lart é proprietário de uma oficina
de motocicletas e há dois meses

o quê: 3° Encontro de
Aeromodelismo

Quando: Amanhã
Horário: A partir das 8h
Onde: sede do grupo Aerolibélula,
bairro Iacu-açu, Guaramirim

Quanto: entrada gratuita. O

almoço custará R$ 15 por pessoa

-

s
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PONTO DE VISTA

ROMEO PIAZERA

JÚNIOR. ADVOGADO B

Na quinta-feira, dia 13, entrou em vi

gor a nova lei do aviso prévio, que
na prática alterou substancialmente o

prazo que antes era de 30 dias e que,
com a nova modalidade de aviso prévio,
poderá chegar a 90 dias.

É que segundo a nova lei, após o pri
meiro ano de trabalho de um funcioná
rio na mesma empresa, para cada ano

trabalhado também na mesma empre
sa, o funcionário terá direito a três dias
a mais de aviso prévio. Pela sistemáti

ca, então, um funcionário com 20 anos

de 'casa', fará juz a um aviso prévio de
noventa (90) dias, sendo que este pra
zo poderá ser inferior, dependendo do

tempo de trabalho realizado pelo em

pregado para uma mesma empresa.
Pergunta-se: com exceção dos sin

dicalistas peleguistas tupiniquins, que
praticam um modelo sindical já há mui
to ultrapassado, que nem no Haiti por
certo é praticado, alguém mais come

morou ou aplaudiu a nova lei do aviso

EiI",

DO LEITOR

I I
.'"

prévio? Por certo que não. Nem mesmo

os empregados, uma vez que estes, na

sua grande maioria, preocupam -se em

trabalhar, e não em se encostar em uma

entidade sindical e, de lá, não sair ja
mais, nem com reza braba.

A verdade é que, com esta nova lei
do aviso prévio, mais uma vez, o Bra
sil dá mostras de que pelo menos no

que diz respeito ao assunto relações
de trabalho, anda na contramão da
história e em sentido completamente
oposto ao que é adotado pelos países
nos quais o uso da inteligência predo
mina e serve de parâmetro para a to

mada das decisões.
Esta nova lei do aviso prévio é mais

uma mostra de como o Estado brasilei
ro é servil para com aqueles grupos que
armaram-se no Poder, e que, de manei
ra oposta, é cruel para com a grande
maioria da classe empreendedora, que
se vê, mais uma vez, obrigada a aumen

tar o já elevadíssimo chamado 'custo

Brasil', que faz com que aqui, para nós,
as coisas custem muito mais caro do

que em outros países.
É fácil fazer cortesia com chapéus

dos outros. Aliás, não só é fácil como

é simples. Quem é que os sindicalistas

burros, assim como o governo, acredi
tam que acabará pagando a conta deste
novo aumento do custo Brasil represen
tado pelo reflexo financeiro da nova lei
do aviso prévio? O Homem de Lata de
Alice no País das Maravilhas? Quem
pagará é o Brasil, e por sua vez, todos
os que aqui trabalham. Mas isto não
diz respeito aos sindicalistas ignoran
tes' que pensam estar servindo à classe
dos empregados,. posto que trabalho
mesmo não é a praia deles... ou me

lhor... querem mesmo é estar na praia,
tomando uma água de coco, comendo
um camarãozinho fresco, e enquanto
isto, o Brasil é que se exploda! Êta Bra
sil varónil...Quando é que vais acordar
deste berço esplêndido?

Caro leitor, quero conscientizar a to

dos que deficiente físico não precisa
obrigatoriamente usar cadeira de rodas,
sim, aqueles que têm dificuldades de lo

comoção também, os visuais e auditivos
têm o mesmo direito de ir e vir. Porém,
em um futuro breve nossa cidade será

transformada, dando assim acessibilida
de a todos que precisam. O governo de
Guaramirim está preocupado em resol
ver este problema que há anos vem se ar

rastando. Somente com união de todos,
respeito e educação, poderemos resolver
nossos problemas.

Luís Carlos Oliveira
(Carioca), comerciante

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ACERTE OS PONTEIROS

Relógios devem ser adiantados
A partir da meia
noite deste

domingo começa
a valer o horário
de verão para onze

-

estados brasileiros

REGIÃO

LORENA TRINDADE

Iackson Kuchenbecker, que
trabalha em uma relojoaria no

Centro de Iaragua, começa a se

preparar para as tarefas dos pró
ximos dias. Afinal, segunda feira
ele deve receber muitos clientes

pedindo para que ele altere O' ho
rário dos relógios, O'S adiantando
em uma hora. Isso pO'rque O' ho
rário brasileiro de verão começa
na madrugada deste domingo. A

partir da meia - noite, brasileiros
de onze estados, mais O' Distrito

Federal, terão que adiantar seus

relógios. Os três estadO's do Sul,
quatro dO' Sudeste, e três dO' Cen
tro-Oeste se adéquam ao horário
de verão desde 1986. Este ano,
no entanto, há uma novidade - a

presidente Dilma Rousseff assi
nou um decreto (no 7.584) que

EDUARDO MONTECINO

inclui a Bahia na medida.
O horárlo de verão foi im

plantado no Brasil cO'm O' objetí-
/ VO' de conscíentízar a população

sobre O' melhor aproveitamento
da luz natural e sobre a utiliza

ção racional da energia elétri
ca. De acordo com informação

divulgada no site do Ministério
de Minas e Energia, em todas as

regiões onde a medida foi ado
tada houve redução média na

demanda de aproximadamen
te 5%. Para 2012, O' Mínistérío

espera economia semelhante
aos anos anteriores, quando

registrou redução de cerca de
2.050 MW nas regiões Sudeste e

Centro-Oeste e 600 MW na re

gíão Sul. Ainda de acordo com

informações do Ministério, na

região Sul, a economia poderia
gerar energia para um municí

pio com um milhão de pessoas.

Adaptação ao

novo horário
Muita gente reclama quan

do começa O' horário de verão,

"Ah, detesto acordar e ainda es

tar escuro", "parece que O' dia
não acaba nunca". Este nãO' é O'

caso de Jackson Kuchenbecker, O'

atendente da relojoaria. Para ele,
que trabalha no comércio, O' novo

horário é uma possibilidade de

aproveitar melhO'r O' dia. "O expe
diente termina mais cedo e pos
SO' ir para casa e cortar a grama,
por exemplo", cO'menta. O neuro

logísta especialista em distúrbios
do sono, Vicente Caropreso, diz

que nO' período de adaptação é
normal que O' corpo sofra com

O' cansaço, mas é comum que
em uma semana O' organismo se

adapte à nova rotina. Segundo
Caropreso, O'S trabalhadores de
turnos são O'S que mais são pre
judicados pela troca de horário.
"Para preservar a qualidade do
sono, é necessário que a pessoa
faça O' que chamamos de higie
ne do sono, evitando cafeinados,
esforço físico antes de dormir e

comidas pesadas, corno carnes",
alerta. Ele lembra que um quartO'
esc�rO' também é essencial para
dormir bem.

APEVI

Palestra Mário
Cortella
Convidado da Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), O' filósofo
Mário Sérgio Cortella vai proferir a palestra "Vida

profissional na vida pessO'al- A urgente harmonia
entre O' essencial e O' fundamental", nO' próximo
dia 19, às 19h30, nO' Clube Atlético Baependi.
O investimento é de R$ 55 (nucleados), R$ 60

íassociados Acijs-Apevi, CDL, sindicatos patronais
e estudantes) e de R$ 90 (demais interessados).
InfO'rmações pelO' telefO'ne (47) 3275-7028 e pelO'

, e-mail eventO.s@apevi.cO.m.br.

TERÇA
Audiência pública
A Secretaria Municipal da Habitação e Regularização
Fundiária comunica que será realizada na próxima
terça-feira, dia 18, às 19h, nO' auditório do Centro
Universitário Católica de Santa Catarina, a terceira
audiência pública do Plano Local de Habitação
de Interesse Social (PLHIS). O objetivo do PLHIS é
indicar as necessidades habitacionaís dO' munícípio
e O' que deve ser feito para resolver estes problemas,
especialmente os relacionados à habitação popular,
A prioridade são as famílias com renda mensal de até
três salários mínimos que nãO' tenham casa própria O'u

vivam em cO'ndições cO'nsideradas precárias.

APROVADOS

21 projetos do Concultura
o Conselho Municipal de Cultura aprovou 21 dos 34 projetos
inscritos no Edital 02/2011 do Fundo de Cultura, sendo cinco
de áreas integradas, seis de música, três de audiovisual, três
de teatro. Artes visuais, dança, literatura e manifestações
culturais tiveram a aprovação de uma proposta cada. A lista foi

divulgada pela Portaria 20/2011 da Pundação Cultural/Iê e está

disponível no site da instituição Ihttp.r/cultura.jaraguadosul.
com.br/). De acordo com a presidente do Concultura, Sílvia

Kita, O'S proponentes dos projetos aprovados devem entrar

em contato com a Fundação, a partir de segunda-feira, dia 17,
para receber orientações sobre O'S próximos procedimentos,
pessO'almente O'U pelO' telefO'ne 2106-8700.
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ASSAI:l'O A JOALHERIA

Dois suspeitos são detidos pela PM
Grupo rendeu um taxista e assaltou uma

relojoaria na manhã de quinta-feira
JARAGUÁ DO SUL

...................................................... "" .

PEDROLEAL

Por volta das 20h da noite desta

quinta-feira, dois dos seis sus

peitos de assaltar uma relojoaria
na Barra do Rio Cerro no início da
manhã do mesmo dia, foram deti
dos pela Policia Militar na rodovia
SC-416. Ambos haviam recebido
indulto da Penitenciária Agrícola
de Chapecó devido ao feriado de
Nossa Senhora Aparecida, no dia
12. De acordo com o major Rogé
rio Vonk, do 14° Batalhão da Polí
cia Militar, também foram detidos
dois cúmplices, que serão julgados
por dar proteção a criminosos.

Na madrugada da quinta-feira,
os dois homens detidos, junto
com outro adulto e um menor,

renderam um taxista nas proxi
midades da Malwee, antes de as

saltar a relojoaria, levando uma

quantia não especificada em di
nheiro e mais de 100 mercadorias
entre relógios e jóias. Durante a

fuga pela SC-416, no sentido Iara-

guá/Pomerode, perderam o con

trole do automóvel e caíram no rio

próximo a empresa Chocoleite.
"Tão logo fomos acionados,

começamos a busca pelos sus

peitos, com a ajuda da popu
lação, e fomos informados do

paradeiro de dois deles por um

taxista que os ouviu falar sobre
o ato", explica Vonk. Dois cúm

plices que iriam buscá-los em

um posto de gasolina também
.

foram detidos.
O trabalho de investigação

conseguiu identificar os outros

dois suspeitos, que também têm

passagem pela polícia. "Não

conseguimos encontrá-los, mas

repassamos a informação para
as polícias de Pomerode e Blu

menau, os destinos mais pro
váveis", afirma, ressaltando que
eles podem estar armados. Em

bora tenha sido trancado no por
ta-malas do veículo, o taxista foi
salvo pela ação de funcionários

,

de uma empresa local, sofrendo

escoriações leves, e passa bem.

EDUARDO MONTECINO

Os dois detidos pela PM serão julgados por dar proteção aos criminosos

MARCELE GOUCHE

Delegado regiQnaI UrieI Ribeiro espera defiair novo delegado em 15 dias
",iiI,

..

."ii",
.

Delegado Spolaor substitui Marcucci COIDO interino
O delegado Adriano Spolaor

assumírá interinamente a vaga
de Marco Aurélio Marcucci na

Delegacia de Proteção a Mulher,
ao Menor e ao Idoso de Iaraguá
do Sul. Marcucci foi exonerado

pelo governador do Estado, Rai
mundo Colombo, em ato publi
cado no Diário Oficial. Segundo
o delegado regional de Jaraguá
do Sul, Uriel Ribeiro, o nome de
um substituto de outra comarca

é cogitado para a Delegacia da

Mulher, e estaria estudando a

possibilidade da transferência.
"Temos um processo de pro

moção que não terminou ainda.

Alguém estaria escolhendo' vir

para cá", sinaliza Uriel. "A gente
tem -interesse em alguém de fora.
Se não for possível, vamos colocar
um dos quatro delegados da co

marca", complementa Uriel Ribei
ro. Ele prevê que a interinidade se

estenda por cerca de 15 dias.
Marco Aurélio Marcucci teve

sentença proferida em abril de
2006 pela comarca de Ioinville, à

época condenado a cinco anos e

nove meses de prisão em regime
semi-aberto, acusado de peculato
e coação durante o processo. Pro

cesso de 2005 acusa Marcucci de se

apropriar de bens apreendidos em

operações de caixeiros (arromba
dores de caixas eletrônicos).

ASSAl:ro

',Bar Rode.o
é invadido

CORUPÁ
Vítimas são
amarradps ..

Um homem flagrou a

fuga de dois assaltantes à
residência de proprietários
de uma floricultura em

Corupá na noite de sexta

feira, que transitavam em

uma motocicleta verde,
com placas de Correia

.

Pinto. Ele os seguiu atê a

entrada da Católica de Santa

Catarina, proximidades do

f eesto,MarcQné}, porvolta
das 2Uh, e comunicou a
Polícia Militar. Os policiais

No início da madrugada de

ontem, o proprietário do
Bar Rodeio foi surpreendido
com a aproximação de um

FiatUno modelqantígo,
�

de cor escura, ocupado
porquatro homens, ao

fechar o e�ta�elecimento '.'

comercial. Foi quando uni
dos homens saiu do carro

com uma espingarda e
'.

b
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ESPECIAL

Dia dos Professores é a

.data para refletir sobre
a importância que o

educador tem na formação
escolar de cada cidadão
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

POi no dia 15 de outubro de 1827 que Dom Pe
dro I baixou um Decreto Imperial que criou

o Ensino Elementar no Brasil. O documento tra

tava, entre outras questões, do salário dos pro
fessores e de como os educadores deveriam ser

contratados. A ideia, na época, foi inovadora e

revolucionária, mas não saiu do papel. Somente
120 depois, em 1947, é que ocorreu a primeira
comemoração em um dia efetivamente dedica
do ao professor. No entanto, a luta por melhores

'condições continua.
A data foi oficializada no Brasil como feria- .

do escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de
outubro de 1963. "Para comemorar condigna
mente o Dia do Professor, os estabelecimentos
de ensino farão promover solenidades em que
se enalteça a função do mestre na sociedade

modema, fazendo participar os alunos e as fa-

m:ilias", diz o decreto.
.

A valorização da nobre função do professor
não é um debate de hoje. Brasil afora, os educa
dores reivindicam melhores salários e reconhe
cimento pela tarefa de ensinar pessoas de todas
as idades. Principalmente os responsáveis pe
las primeiras informações, que serão base para
umavida de aprendizado.

Uma vida dedicada
à educação

Noêmia Ávila Irnhuf cumpre essa missão há
33 anos. Ela tem 51 anos de idade e leciona des
de os 18. Dá aula para o 5° ano da escolaAlbano

Kanzler, onde trabalha há mais de duas décadas.
Diz não ser muito rígida e nem passiva. "Tenho
a firmeza de um pai e a compreensão de uma

mãe, quando preciso", diz. Noêmia sempre so-
. nhou em ser professora. IISe existe dom, eu nasci
com dom de ser professora", declara.

A educadora lecionou por três décadas e re

cebeu em sua classe várias gerações. A grande
diferença dos alunos desde quando ela come

çou a dar aula para os de hoje é que a maioria
não é assistida pelos pais.. IIpOUCOS pais se pre
ocupam com o desenvolvimento dos filhos em

casa", conta. Ela se aposentará no próximo ano

e fala sem hesitar sobre a satisfação no que faz.
"Trabalho numa das profissões mais importan
tes no desenvolvimento de uma nação".

Outra professora que está prestes a se apo
sentar é Mirtis Marilu Ferreira Schmitt, de 49

anos. Ela também leciona na Albano Kanzler,
única escola em que trabalhou nos 26 anos de
carreira. IISe a criança é assistida, ela vai bem na

escola. É preciso haver uma parceria entre a es

cola e a família", resume.

Tenho a firmeza de um pai
e a compreensão de uma'

mãe, quando preciso
Noêmia Ávila Imbuf

"

Noêmia leciona há 33 anos. Há mais de duas décadas dá aulas na escola lUbano IlanzIer

Se a criança é assistida, ela vai bem na escola. É
preciso haver uma parceria entre a escola e a família.

. Mirtis MariIu Ferreira Shmitt

Professor também ganha troféu

.:

Ter um bom relacionamento
com os estudantes sem deixar de ser

exigente é q_ segredo de Roni Carlos
Silveira dos Santos, de 35 anos. IIPas
sar o conteúdo até livro didático faz.
A avaliação tem que ser feita em par
ceria. Sou rigoroso, mas sem perder
a amizade", conta o professor, que
ouve os alunos até sobre problemas
pessoais nos intervalos das aulas.

Roni é paranaense de União da
Vitória e ensina Matemática há 14

anos, dos quais os últimos 12 foram
em Jaraguá do Sul. Ele gostava de

ajudar os outros na escola quando
era criança, principalmente em Ma
temática. IIEu tinha certa facilidade

e, na época, quem'não tinha o dom,
não tinha milita chance", conta.

O professor da Escola Max
Schubert mantém a relação ensi
no e amizade até hoje e o método
têm dado resultado. Roni desen
volveu com os estudantes dois

projetos premiados na Feira Mu

nicipal de Tecnologia deste ano.

O trabalho "Desdobrando a Geo

metria", sobre origamis, feito pelos
alunos do 6° ano, foi o segundo

.

O professor Roni prima pelo bom
relacionamento com os a11U1OS

colocado. O projeto campeão foi
o realizado com o 9° ano: "Propor
ção Atividade Significativa", sobre

ampliações e reduções de objetos
e composição de fotografias.

Os dois projetos vão represen
tar Iaraguá do Sul na Feira Catari
nense de Matemática, que acon

tece no próximo mês em Piratuba.
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l413 .. Ilha da Figueira �441m2 , , R$ 64.000,00 l518· Nova Brasília -.442m2 , R$ 150.000;,09
l401 • Guaramirim - 360m2 fl$ 70.000,00 l518 � Nova Brasília - 442m2 R$ 150.000,00
l394 - Baependí .. 375m2 - (Próx. Honda) R$ 95.800,00 L520 � Vila Lau - 442m2 R$ 155.000,00
L373 ·Ba(ra do Rio Cerro '-, 46Dm�;•.. ' r t' ,.�i,8$ 99!OOQ,QO l613 .. Vila LaJau - 5,2.7;,68012 ".,. " ;.R$ 155.00QJOO
659-02 - São Luiz· 377m2 , 8$180,000,06 L181 .. Jaraguá Esquerdo - 880m? , R$ 160.000,00
l417 • João Pessoa ·1.126,80m2 R$110.000,OO 652-02 .. Ilha da Figueira - 11.1 OOmz R$ 220.000JOO
l501 • Amizade ·1.479.21m2 " "" R$110.0QO,OO 669-02 .. Vila Noa - 464m2 , R$ 250.000,00
658 ..02· Barra dO Rio Cerro· 476m2'"�, ; R$119.000,OO 700 ..62· Czerniewcz - 551.16m2· R$ 260,000,00
l464" Barra dO RIO Cerro - 409m2• Comercial... R$135.000,OO l409" Vila lenzi - 63a,80m2 , R$ 320.boo,OtJ
l515 • Nova Brasília -i6.442m2 R$150.000,OO l419 .. Ilha da Figueira - 869m2 : R$ 430.000)00

L421 " Centro/Grimpá ._ t300m2 � Co.merciaL ,.R$ 470.0QQ�(l�
L502 " Estrada Nova - 5.000012 , R$ 550.000,09
L529 • Centro/Corupã - 2.000m2 • Terreno+Galpão - R$ 180.000,00
L436 • Nova Brasília - 3.960.16m2 - R$1.500.000,OO Aceita Permuta
660..02 • Vtla, Nova - 4.1S7mí! � Terreno+Gatp'ão - r,$ ��OOO.OOO�Otl
L411 " Rio Cerr·o II - 854.000m2 : ..

'

, , R$ 2.000 .•DOO,00
L354 « Nereu Ramos - 25.000m2 R$ 2.650.000)00
L465 .. Guaramirim -(SR 280) 79.000m2 Area para Galpões
L410 • Nova Brasília - 2.970m2 - GomerCiaL AeeUa Permuta
L441 .. lIha'da rigueira .. '60.391m2 Ótimo para Loteamento
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Amizade
Residencial Champagnat

Baeoendi
Vila B'aependi

Centro
Edifício Arno Reichow

Czerniewicz
Residencial Athenas

Baeoendí
Edifício Waláemiro Bartel

Barra do Rio Molha
Ed. Santa Catarina
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
I

Centro - Jaraguá do Sul - SC

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

GALPÃO COML. - VILA NOVA (INVESTIMENTO)
CÓD. 282 - Amplo terreno com área de 4.157m2 e galpão com

área de 600m2. Localizado de esquina na Rua Olívio Brugnago,
área nobre do bairro Vila Nova. Consulte-nos!

SOBRADO - NOVA BRASILIA
Localizado próx. ao Angeloni.

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 home theather, escritório mobiliado,

lavabo, churrasqueira, espaço para
piscina, despensa, lavanderia, depend. de

empregada com bwc, garagem para
2 carros e portão eletrônico.

CÓO. 223 - Próx. a Prefeitura, em rua

pavimentada e com área de 348m2.
R$ 106.000,00 CASA-BARRA

Cod. 296 - Com ótima localização, contendo
3 quartos, sala de estar climatizada, copa/cozinha,

2 bwc's, churrasqueira e ampla área de festas,
lavanderia, garagem, edieula, poco artesiano e toda

murada Área Construída de 155,60m2 e Terreno
com área de 375m2. R$150.000,00

Excelente ímóvel com área privativa de 191m2, e

localizado em área nobre no Centro da cidade.
Possui 1 suíte máster c/ eloset, 2 quartos, sala

de estar c/ lareira, sala de jantar, cozinha,
escritório, lavabo, ampla área de festas privativa c/

churrasqueira, dependo de empregada e 2 vagas
de garagem. Ambientes mobiliados e muito bom

gosto no acabamento. R$ 420.000,00

SOBRADOJGUÁESQUERDO
CÓO. 274 - Amplo terreno com área de 1.180m2.

Possui 1 suíte máster, 2 quartos, bwc social,
mezanino, sala jantar, sala de estar, sala de

TV, cozinha, 2 lavabos, depósito, dependo de

empregada com banheiro, área de serviço, área de
festas com churrasqueira, varanda externa, lindo

jardim e 4 vagas de garagem. Conta com ambíentes

mobiliados, água quente, toda murada e portão
eletrônico, pé direito duplo, rua tranquila - sem saída

e linda vista da cídade. Consulte-nos!

cóo. 262 - Excelente casa

contendo 1 suíte, 2 quartos, sala
de estar/jantar, área de festas c/

churrasqueira e forno a lenha,
cozinha, bwc social, área de

serviço e 2 vagas de garagem.
RS 240.000,00 - FINANCIÁVEL

IMÓYaCOMBlClAL
OOV.CB.SO RAMOS/BR101

060. 219 - Área de 77.000m2 planejada
para receber empreendimento comercial, as

margens da BR 101 com frente em 330 metros.

Região privilegiada entre Balneárío Camburiu e

�Iorianópolis. Consulte-nos!

CÓD. 273 - Amplo apto com

126m2 de ;área privativa. Possui
1 suíte, 2 quartos, sala de estar/

jantar, sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada, bwc social,

área de serviço e 1 vaga de

garagem. R$ 190.000,00 -

Sol da Manhã

CASA-BARRA

CÓO. 151 - Possui Suíte, 2 dormítórío,
sala jantar, sala de estar, copa, cozinha,
3 banheiros, 1lavabo, área de serviço,
churrasqueíra, sala de TV, despensa,
varanda, garagem para 2 carros. Área
Construída de 122,40m2 e terreno com

476m2. R$ 200.000,00

c60. 265 - Amplo apto com área privatíva de

122,53m2, sendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/

jantar, sacada-c/ churrasqueira, cozinha, bwc social,
lavanderia e 2 vagas de garagem. Edifício oferece

10 pavimentos, 2 elevadores e salão de festas.

R$ 320.000,00 - FINANCIÁVEL
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
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LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

TERRENO - JOÃO PESSOA
cóo. 286 - Amplo terreno com

aprox. 6.000m2, ideal para empresa ou

predial. Localizado na Rua Manoel Fransc.
da Costa. RS 480.000,00

cóo. 271 - Excelente localização na

Rua João PLanischeck, bairro Nova
Brasilia. Possui ampla frente e área de

1.165m2. CONSULTE-NOS!

CÓD. 287 - Amplos apartamentos
contendo 1 suíte + 1 quarto, sacada
c/ churrasqueira e demais dependo

Acabamento em massa corrida e gesso.
R$135.000,00 - Entrada + Parcelamento

cóo. 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 suítes, 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

CÓD. 157 - Excelente chácara,
contendo água corrente, linda

vista do vale, mais de 20 mil m2 de área,
acesso com portão eletrônico, a apenas

7 km do Centro da cidade.
R$ 78.000,00 - Escriturada

TERRENO-JGUÁESQUERDO
cóo. 207 - Ótima localização no Loteam.
Paim Springs, contendo área de 450m2.

RS 110.000,00

SOBRADO
ILHA DA FIGUEIRA

Amplo apto com área privativa de

114m2, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala de estar/jantar, cozinha

integrada, sacada c/ churrasqueira,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem. Sol da Manhã.

CÓD. 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. 277 - Excelente imóvel, 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. Ooneulte-nosl

cóo. 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

servico e garagem para 2 carros. Área
Construída de 194m2 e Terreno com 495m2.

R$ 360.000,00 - Financiável

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 suíte máster
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 serviço, deck externo e 2 vagas

de garagem. Ambientes mobiliados e

excelente acabamento. Consulte-nos!

CÓD. 289 - Imóvel com excelente

acabamento, contendo 1 suíte máster com

hidra, 2 quartos, sala em dois ambientes,
cozinha sob medida, despensa, área de .

festas com churrasqueira, lavanderia,
ambientes climatizados, alarme e 2 vagas

de garagem. Localizada no Loteam.

Piermann, terreno com área de 548m2•
R$ 480.000,00

SOBRADO RESIDENCIAL
cód.291 - Contém 1 suíte máster (hidro e

closet) com sacada, 2 dormitórios, mezanino com

escritório e sacada, bwc social, sala de estar e

jantar integradas, cozinha, área de serviço, garagem
para 2 carros, depósito, linda área de festas com

churrasqueira, banheiro, piscina éom cascata e

hidromassagem, jardim com deck e pomar. Possui
ótimo acabamento, ambientes mobiliados, amplo

terreno e localização privilegiada. Área Construída:
220m2. Área Terreno: 604m2. CONSULTE-NOS!

-12 Pavimentos - 2 Torres - 2 Apartamentos
por Andar - 4 Suítes - 4 Vaqasde 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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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa.i l 048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Na Itaivan, o atendimento agora
é mais do que personalizado.
A Itaivan sai na frente e inova sua forma de atendimento. Sempre priorizando a proximidade com você,
cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

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

,.

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS

1. Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
- Residenciallmperialis - aparta
mentos com 02 e 03 dorm - Area

privativa: 63,69m2 - A partir de R$
179.000,00

Ref. 5004 - Guaramirim - Ed.
Tom Jobim - 02 dorm - Área
privativa: 61 ,22m2 - A partir de
R$ 133.813,00.

R�f. 5036 - Vila Nova - Res. Pérola do
Vale - aptos com suíte + 02 dorm, suíte
+ 01 dorm e 02 dorm - Área privativa:
63,47m2 - A partir de R$ 173.139,67

Ref. 5025 - Centro - Residencial
Elegans - apartamentos com suíte
+ 01 dormitório - Area privativa:
79,30m2 - A partir de R$216.750,00

Ref. 5027 - Jaraguá Es
querdo - Residencial Grac[lis
- suíte + 01 dormitório - Area
privativa: 77,31 m2 - A partir de
R$179.000,00.

Ref. 4963 - Amizade - Dolce Vitta
Residence t: Apartamento difer
enciado - Area privativa: 232m2
- A partir de R$430.000,00

Ref. 4975 - Vila Baependi - Res.
Cristal - 02 dorm - Area privativa:
64,70m2 - A partir de 139.900,00

Ref. 4940 - Fontainebleau Resi
dence - 01 suíte + 02 demi suítes
- Área privativa: 119,80m2 - A

partir de R$ 385.000,00

Ref. 4783 - Centro - Residencial
Gamaliel - apartamentos
com 02 dormitórios - Area
privativa: 72,1 Om2 - A partir de
R$205.000,00.

Ref. 4959 - Czerniewicz - Edifício
Ilha da Galé - suíte + 02 dorm -

Área .privativa: 101 ,25m2 - A partir
de R$219.00,00

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

privativa: 69,63m2 - A partir de
R$127.000,00

Ref. 4996 - Amizade - Residen
cial Bettoni - 02 dorm - Área
privativa: 61,35m2 - Á partir de
R$125.000,00

Ref. 4978 - Vila Baependi - Ed.
Giuliana - 02 dorm - Área priva
tiva: 74,96m2 - A partir de
R$ 165.000,00

Ref. 4894 - Czerniewicz - Edifício
Quatro Ilhas - suíte + 02 dorm -

Áreaprivatlva: 99,85m2 - A partir
de R$250.000,00

Ref. 4830 - Estrada Nova - Resi
dencial Allegro - 02 dorm - Área
privativa: 52,50m2 - A partir de
R$115.000,00

Ref. 5003 - Estrada Nova
- Residencial Estações - 02
dorm - Area privativa: 59m2 -

R$110.000,00.

Ref. 4876 - Amizade - Residencial
Vale da Lua - 02 dorm. Area privativa
60.36m2 - A partir de R$ 134.000,00

ENTREGA MARCO 2012

Ref. 5035 - Centro - Res. Eduardo Pam

plona - apartamentos com 03 suítes e

coberturas duplex com 04 suítes - Area

privativa: 139m2 - A partir de
R$ 469.035,47

Ref. 5001 - Piçarras - Res. Villa
Catânia - 01 suíte + 02 demi suítes
- Área privativa: 124,67m2 - A

partir de R$ 375.994,55

Ref. 4658 -Vila Nova - Residencial
Grand Life - Suíte + 02 dorm -

Área privativa: 111 ,32m2 - A partir
de R$240.000,00

Ref. 4719 - Centro/Schroeder -

·Res. Gneipel - Schroeder - Apto
térreo - suíte + 01 dorm - Area

privativa: 75,90m2 - A partir de
R$ 140.000,00.
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Manhattan - 03 suítes - Área
privativa: 120 ,53m2 - A partir de
R$374.100,00.
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(47) 9972 0019
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ivan
� IMOBILIÁRIA

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

IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

wwwrercercombr
47 3370-0300

ATENDIMENTO Segunda a Sexta - 8h às 12h e 13h30 às, 18h J 5 -: A,?s S��,ados '- PLANTÃO DE VENDAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul .- SC

IMÓVEIS
,

PRONTOS

Ref. 7059 -Sobrado alto padrão -

. Lot. Champs Elysse
• 01 suíte + 02 demi suítes

• Área do imóvel: 213,75m2

• Pré instalação split
• Instalação - água quente

• Poço semi artesiano
• De R$570.000,00
por R$550.000,00

• Porcelanato
• Gesso

• Luminárias

Ref. 4981 -

Ed. Amaranthus

Ref. 7137 - Casa Alvenaria
�de alto padrão
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=Próximo ao centro

• Suíte cf sacada e closet +

02 dorm
• Apto totalmente novo

• 100% reformado
• Sol da manhã

• 02 vagas de garagem
• Área privativa: 183,53m2

• R$640.000,00

·01 suíte master + 02 suítes

·Massa corrida e rebaixo em gesso
.Pré instação de split
.Aquecimento solar

.Preparação para cisterna de 10.000 litros

.Área imóvel: 333m2 e terreno: 1026m2

·Com liberação de Habite-se

·R$ 855.000,00
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IMÓVEIS (
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PRONTOS �

Ref. 7182 - Jaraguá Esquerdo - suíte
+ 02 dorm - Garagem para 02 carros

- Área imóvel: 177,40m2.

Ref. 7226 - Ilha da Figueira - 01
suíte master - 01 suíte + 02 dorm -

Área imóvel: 300m2 - R$ 450.nOO,00.

Ref. 7239 - Amizade -; suíte c/
closet + 02 dorm - Área imóvel:
133m2 - R$ 265.000,00

Ref. 6655 - Três Rios do Norte - 01
casa geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 86m2 R$ 149.000,00-
LOTEAMENTO PAINEIRAS

Ref. 7231 - Chico de Paulo - suíte
c/ closet + 02 dorm - Área imóvel:
289m2 - R$ 665.000,00

Ref. 7225 - Vila Lenzi - suíte 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

Ref. 7160 - Amizade - suíte + 02
dorm - garagem para 02 carros -

Área imóvel: 142,67m2

Ref. 7232 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
161m2 - R$ 380.000,00

- �

�--��
__
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Ref. 7220 - Czerniewicz - 04
Casas - 02 com 02 dorm - 02
com 03 dorm - rende por mês

R$2.500,00(limpo) - Área imóvel:
429m2 - R$295.000,00

Ref. 7113 - Waldemar Rau - sob
rado moderno c/ suíte c/ closet +

02 dorm - Área imóvel: 190m2-

R$390.000,00

Ref. 7153 - Jaraguá Esquerdo -

suíte + 02 dorm - Área imóvel:
150m2 - R$380.000,00

Ref. 7238 - Vila Rau - suíte + 02
dorm - Área imóvel: 146,73m2 -

R$ 370.000,00

Ref. 7049 - Três Rios do Norte
Casa Geminada - 02 dorm. - Àrea
imóvel: 72,13m2 - R$ 127.000,00

Ref. 7210 - Três Rios do Sul - 01
Suíte mobiliada + 01 dorm. - Área
imóvel: 170,000m2 - R$ 340.000,00

Ref. 7208 - São Luís - suíte c/ closet
+ 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

Ref. 6550 - Guaramirim - Casa

geminada - 03 dorm - Área
imóvel: 89,33m2 - R$168.000,00
LOTEAMENTO MALlBÚ

Ref. 7144 - Vila Lenzi - 02 dorm -

Área imóvel: 120m2 - R$169.000,00

j
Ref. 7185 - Nova Brasília - 02 dorm
com sacada - Área imóvel: 185m2 -

R$ 330.000,00

Ref. 7194 - Três Rios do Norte -

Casas geminadas - 02 dorm - Área
imóvel: 74,00m2 - R$135.000,00

Ref. 7236 - Jaraguá Esquerdo -

suíte master + 02 dorm - Área
imóvel: 350m2 - + um terreno de
350m2 - R$ 1.300.000,00

Ref. 6714 - Nereu Ramos - Casa

geminada - 03 dorm - pronta para
morar - Área imóvel: 86,00m2 -

R$153.000,00 - LOTEAMENTO
DEMATHÊ

Ref. 7171- Três Rios do Norte
,

02 dorm - Área imóvel: 66,85m2
- R$148.000,OO - LOTEAMENTO
PAINEIRAS

Ref. 4023 - João Pessoa - 01 suíte
c/ closet + 02 dorm - Área de terra

com 190.600m2 - Aceita sinal de
30% e saldo em até 30x.

Ref. 7187 - Amizade - Sobrado -

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

Ref. 7240 - Amizade - suíte c/
closet + 02 dorm - Área imóvel:

249,64m2 - R$ 900.000,00

Ref. 7237 - Estrada Nova - 02 dorm
- Área imóvel: 70m2 - R$ 150.000,00
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Ref. 7192 - Nereu Ramos - 03 dorm -

Àrea imóvel: 58,42m2 - R$ 155.000,00
- LOTEAMENTO DEMATHE
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. ATENDIMENTO Segund«;l a Sexta - 8h às 1 2h 'e 1 3h30 às 18h 15 - Aos Sábados - PLANTÃO DE VENDAS
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IMOVE,IS
PRONTOS.

Ref. 2330 - Centro - terreno com

erciai- ideal para prédio - Área ter

reno: 4.443,45m2 - R$4.500.000,00

Ref. 2375 - Nova Brasília - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 600,00m2 -

R$230.000,00

Ref. 2283 - Nova Brasília - Rua Pla
ninscheck - com projeto de prédio
aprovado - aceita ferreno de menor

valor- Área terreno: 450m2•

Ref. 2323 - Jaraguá Esquerdo - Ter
reno residencial- Cond. Fechado
- Negociável - Entrada + parcelas
direto com proprietário.

Ref. 2387 - Centro/Schroeder
- terreno residencial no Lotea
mento Saint Moritz - Área terreno:

841,01m2 - R$ 88.000,00

Ref. 2296 - Amizade - terreno

residencial - Área terreno: 350m2 -

R$ 98.000,00

Ref. 2403 - Vila Nova - terreno

comercial - Área terreno: 2034m2 -

R$1.950.000,00

Ref. 2394 - Barra do Rio Molha -

TERRENO PLANO -12,6 X 27,9 =

348,24 - Área terreno: 348,24m2
- R$ 90.000,00

Ref. 2295 - Amizade - Lot. Ville de

Lyon - vários lotes - Área terreno:

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

Ref. 2399 - Amizade - Terreno resi
dencial - Área terreno: 334,13m2
-R$85.000,00

Ref. 2318 - Vila Lalau - terreno

ideal para prédio ou galpão - Área
terreno: 1.511 ,30m2 - R$950.000,00

Ref. 2313 - Amizade - Lot. Munique
- terreno comercial - ideal para
prédios ou salas comerciais - Área
terreno: 451,02m2 - R$268.000,00

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

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

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

Ref. 2395 - Barra do Rio Cerro -

Terreno comercial, excelente para
galpão, ou projeto minha ca minha
vida - Area terreno: 12.400m2•

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

558,60m2 - R$450.000,00

Ref. 2361 - Vila Lalau - terreno

residencial - Área terreno: 400m2 -

R$ 215.000,00

Ref. 2110 - Amizade - Lot. Munique
- vários lotes residenciais - Área
terreno: 362,50m2 - A partir de
R$105.000,00

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 324,00m2 - A partir de
R$75.000,00

Ref. 2386 - João Pessoa - terreno

residencial - Área terreno: 784,50 -

R$ 75.000,00

Ref. 2202 - Vila Rau - terreno

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

Ref. 2358 - João Pessoa - terreno

residencial - Área terreno: 324m2 -

R$80.000,00

Ref. 2264 - Amizade - Lot. Blumen

garten II - terreno residencial - Área
terreno: 334, 13m2 - R$96.000,00

Ref. 2150 - Três Rios do Norte -

Lot. Paineiras - terrenos residenciais
- vários lotes - Área terreno:

357,52m2 - A partir de R$55.000,00

\

Ref. 2384 - João Pessoa - TERRENO
COM ÁREA DE 115.000,00m2 -

.

R$ 1.500.000,00

Ref. 2368 - Amizade - Lot. Cham

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

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central - Área terreno -

358, 13m2 - R$95.000,00
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Ref. 2356 - Amizade - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,00m2 - A partir de
R$79.000,00
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Rua Barão do Rio Branco, 557

Jaraguã do Sul - se

www.imoveisplaneta.com.br

imoveis@imoveisplaneta.com.br
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PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

RES VIEIRAS - APARTAMENTO COM SUíTE MAIS 2

DORMITÓRIOS, COM ÓTIMA LOCALlZAÇÃO.IMÓVEL NOVO.

Prédio c/piscina, espaco gourmet/ Excepcional casa com 350m2 de área

fitness, playground, elevador social/ Apto 4 suítes, 4 vagas de garagem, construída e terreno com 5.930m2,
serviço, portão e porteiro eletrônico. piscina aquecida, Salão de festas com Apto 3 suítes, 2 vagas de garagem, garagem para oito vagas, piscina, quadra
Suite + 2 dormitórios, sacada c/ churrasqueira, sauna, heliponto - piscina, sala de cinema, salão de de esportes, quiosque, toda murada,
churrasqueira, 2 vgs garagem. - caD 202 Localização Privilegiada - CaD 269 festas - caD 322 com muita privacidade- COD 335

�------�.c��--��4=�===---------------_'-------------------- --------------------�------ --------�---------------------�

Res. Neumann - Próximo à Marisol
Apto com 1 e 2 dormitórios, sacada
com churrasqueira e uma vaga de
garagem, à partir de - R$ 107 Mil -

Incorporação: 61.526.

Sobrado germinado, 3 quartos,
área construída 91,25 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 - COD 599

Flat no Ed San Sebastian, com

cozinha, sala banheiro social, sala
e suíte master com banheira,
totalmente mobiliado - de R$ 143
mil por R$ 135 mil - caD 656

�
·CASAS

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO
COMERCIAL, 155m2 construídos,
terreno 355m2, 2 salas, 3 quartos,
cozinha, 2 banheiros, garagem,
edícula. Aluguel R$2500,00 + txs.

• VILA LENZI - Sobrado com sala,
3 dorm, banheiro, lavabo, jardim,
garagem, condominio fechado,
churrasqueira. - R$700,00 + ta
xas.

• CENTRO - Sobrado, piso infe
rior: sala, lavabo, cozinha, área

de serviços. Piso superior: 1 sui
te com sacadaj- 2 quartos, ba
nheiro social. Area externa com

churrasqueira e garagem. Aluguel
R$1.050,00 + txs.
• JARAGUÁ ESQUERDO - Casa -

Sala, 02 ambientes, suíte com elo
set, + 1 dormitório, cozinha plane
jada, área de laser com' piscina e
Edícula.

• APARTAMENTOS
• VILA LENZI - Residencial Flores
ta, apartamento com sala 2 quar-

tos, banheiro, cozinha, área de ser

Viços, garagem. Aluguel R$550,00
+ txs.

.\CENTRO - Sala andar inteiro, 813m2
privativos + 10 vagas de. garagem,
sacada aberta. Pode dividir em salas
de 100m2.

AMIZADE - apartamento grande
com sala, sacada, suite + 2 dor
mitórios, banheiro, cozinha, área,
garagem. R$700,00 + txs.

• CENTRO • Ed. San Gabriel.
apartamento sala, sacada, 2 quar
tos, banheiro, cozinha, área de ser

viços. Aluguel R$590,00 + txs.

.• CENTRO - Apartamento Com
Sala, 2 Quartos, 2 Sacacas.
Banheiro, Cozinha, Area, Vaga De
Garagem R$630,00 + Taxas

• SALAS COMERCIAIS

• TERRENOS
• BARRA do Rio Cerro - terreno
comercial com área de 1.044,5m2,
próximo ao Superm. Brasão. Aluguel
R$1.200,00

• VILA lENZI - Sala comercial
50m2 com banheiro. Aluguel
R$430,00+txs.

----�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---- --
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Seu imóv

CREC 1583·J

Ótima Localização! Rua Dom Bosco, 57 -

Vila Lalau Entre Marisol e Weg
- Aptos de 2 ou 3 dormitórios,

com suíte
- Opção de segunda vaga de

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

em rebaixo de gesso

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

luz e gás
- Portão e porteiro eletrônicos

H217D de 92m2, 01 suíte + 02 quartos, apto
305 fundos, Bairro Chico de Paula. Todo em

laminado, restante do apto em porcelanato
polido 60x60. Churrasqueira na sacada,

cozinha mobiliada, banheiro mobiliado, 1 vaga
de garagem, prédio com elevador rebaixo de

gesso trabalhado. Valor R$ 215.00,00,
financiável pela caixa.

Apartamento com 80m2. Bairro Nova
Brasília, 01 suite + 02 quartos.

R$ 249 -, 000,00

H135R Casa de Alvenaria. Rua
Leopoldo Algusto n050. Pronto para

Financiamento. R$ 380.000,00

H204 Residencial VIVER BEM com 71,00 m2
área total - Bairro Amizade. Valor:

110.000,00 - Entrada mais parcelas
mensais de R$500,00 Até a liberação da

documentação.

H205 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$420.000,OO

H132 Casa de alvenaria
Barra Rio Cerro
R$ 450.000,00

H450 Loteamentos -

Beira Rio com 458 m2

Apartamento no Centro com 97m2 area interna
com uma vaga de garagem. Ficam moveis sob

medida. R$ 320.000,00 negociáveis

Apartamento com 95 m2 privativo.
01 suite, 02 Quartos com duas sacadas.
Bairro Nova Brasília. Valor R$210.000,OO

Ha70 Casa de Madeira com 03quartos.
Bairro Estrada Nova. R$500,00
H682 Casa de alvenaria 02 quartos
Centenario Valor 1.250,00 ,

H684 Casa de Alvenaria 01suite+ 04

quartos. R$800,OO Nova Brasília

APTOS:
H416 Quitinete-01 quarto
R$:490,00+ Água
H587 Residencial Picolli
03 quartos R$:780+Cond.
H590 Residencial Mathedi II
03 quartos, R$ 600,00+Cond.
H593 Residencial Leticia
02 quartos, Valor 550+ Cond.
H594 Residencial Amizade
02 quartos, Valor 450+ Cond.
H582 Apartamento 02 quartos, Ilha da

figueira Valor: 550,00
H591 Residencial Barcelona
02 quartos 01 suite, sacada
Valor 850,00+ Cond.
H597 Residencial Santiago R$ 430,00+
cond, Vila Lalau

ALUGUEL COMERCIAL:
H717 Sala comercial
Centro R$670+ IPTU.
H723 Sala comercial R$490+Cond.
H724 Sala comercial com 76m2 - Santa
Luzia. R$420,00
H741 Galpão com 1.125 m2 Poder ser

dividido em 02 R$1 0,00m2.
H742 Casa Comercial 06 salas, pátio para
estacionamento. Bairro: Centro

R$2.250,00
H744 Sala Comercial Centro R$550,00 +

Cond.
H746 Sala Comercial1 00m2 com 02 wc,
Valor R$1.600,00

H122 Casa com 106m2

Czerniewicz, 01 suite 01

quarto. Valor R$220.000,00
H123 vende-se casa no bairro
vila Lenzi,terreno com 420m2,
área construída.70m2.

R$128.000,00
H129 vende-se casa próximo
ao loteamento Antilyas Terreno
com 2.258m2 valor
R$250.000,00
H141D - Casa de Alvenaria 02

quartos, banheiro com hidro,
sala, cozinha, escritorio, area

de festa e garagem. Terreno
com 420m2
Vila Lenzi - Valor: 267.000,00
H211 R Quitinete Ed.Marquardt
Valor R$69.000,00
H 214 Apartamento com 03

quartos 02 banheiros com 111
m2 área interna, Centro: Valor

R$185.000,00
H215-Apartamento 02quartos
,01 vaga de garagem, Centro
Valor$180.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA

VIVENDA VENDE 3372-1122
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 I Sábados: 8h30 às 12h

:';;;'':::::;;;=;:;;;:=::;:;:;;:::==::==;;:;=:::::;:;==��''�''-''�'''�'�'�'''''.'''''''_'--"".."-" _"'._-"-_---,,_-,,.-.._.-.--
.._-".-_ _ ..

- ""_-._-,-.._._-._,-.",,,"'_..,_.-.."-,-",,--..__

-
.._.-,..,-,,,.., _-"_-.. ,_----,_-_-.__-_--._--_.-_.,.-_..-_.._-,,.,_-._-_,_.-.",._-",---------

IlVILA NOVA
N

;
.__/ cá

ILHA DA FIGUEIRA
'""'"''''-·''-�'''''�'IH.IõIó4lõll'\IiIoó"nSOBERANO

- C2 Eevoocres

2: N'fve':s degaroge ,�

• 25 de -''-' '10 • V:io ovo

-A/sede feg-os

1 06fri2 Prjvati O

Su""te + 02 Dorm,
02vagos

'REF 1399 - RES. CLAUDE MONET apto
cf 120m2 de área privativa, 1 Suíte, 02
dorrn. sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$280.000,OO

REF 1384 - RES. CARIBE apto cf 100m2 de
área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha e
lavabo mobiliados, sacada cf churrasqueira e

Im�9�,J�H�'��,�ul�!�n!���m���H�M�u�_mRUDmüm�unuuffUl_H�lm�;upu'mmümUiI

VILA NOVA· REF 1348 - RES. GRAN LlFE apto
NOVO cf 109m2 de área privativa, 1 Suíte, 02 dorm.,
ampla sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$ 255.000,00

IImumUlfllUuml1lJJllllmllllmlllllmmmIIl1W/fllIWIIIU/!/W!I/I/mfflUW/l!lmI/Umllfl1W/Jm!llllt1lllf1lJ!tlUltllffl/!!/IU1!IJrnnJj1IHII/lIIIllllUIIJ#J

86m:Z

REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto
cf 80m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$220.000,OO

/ilIWI/I1I!/tllllI!tnmlllmUI/WIJI/lJI!III!IWII/JIY/I!lJJlllIJlIIll/I!!lIl1imm1lt!lIl11!lI!IJIJUmmlll/!!IImmlflWlIIlH!lllUmm1!/l/!1H!/111ll!1f!U!11/Il!1II11

REF 1296 - RES. JULIANA CHRISTINA
apto cf 84m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
R$190.000,00

I�BAE'P�E'N'Õ"i�,·m"'M'�"�''''.'''.'_oo,�.,�,,",

SÃO WIS • REF 1396 - RES. GRAN DUCAL apto
NOVO cf 57,50m2 de área privativa, 1 Suíte,01 dorm.,
sacada cf churrasqueira e 01 vaga. R$155.000,OO

BARRA DO RIO CERRO

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$370.000,OO
fl/IllIIIIIUml/ll11!l/ffI/1/1UmIUllillllU/JI/I!nlllOmIIUlflll/flIj/!l1lmmmllllllullimllU/JllIIIOIII1InIJII/IllmmlliJlm!ll/IIUIIIUlJIJ//II/JunlllOlUlUU1IU/1

REF 2960 - Casa alv. com 119m2 e terreno
de 318m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., COZo

mobiliada./. área de festas e garagem para 03
carros. R�280.000,00

UI/lI/U!U/IIJ/JUliummIlIHUlfflrnlUl/lIIlU//J/II11II1iJ1/1I11I//1I1W/UJmmlffllj/UUlUI/tI111iJI1111lI11111IUJII/IflIlfI/Ol11!/UII/!I/JI/IIlm/llll/lllll/lflIll//JIJ/l
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''il< Ref.:00356.001 Bairro: Amizade
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• f\'lJÓtimo Preço!
Residencial Juliana

1 suite + 2 quartos
CENTRO

VENDAS

Rua� SaIIer Prad!. s,.!a T'ér!ea
Ceo!to - .Iafaguà do SoI- se
emaiI:�&9l!l

siIe:�ll
�JmI;:�
TeL (411321f).1j1l79 J (4n91(i!� I ' ! iii

'i'.
Ref.:00369,001 Bairro: Vila Nova

." 2qtos/1suíte+1qto
--�"":'--_-_-.-,- ....."_-'''';__''';____:-�'::''';_��-

i

IJ
!I

LocaIIzaQlo:
CzemJewlcz
Cobertura duplex cf fino acabamento,
3 ambientes de sala, cozinha integrada,
sacada cf churrasqueira, 2 suítes (sendo
1 cf closet e banheira) + 1 dormitório, wc

social, lavanderia, 2 vagas de garagem.

Valor: R$ 450.000,00
Área. Interna: Aprox. 2f1.0m2
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

136· Rau. geminado em alvenaria com

199.00m2 R$250.000.00

3370-6624 I 9102-5299

FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 I IMÓVEIS I 19

17�ftJQ�f' WW"' �11ii�_f!.f�I�IIII�r.I!/�II�"��II:II�/I�I$lj�l!q�ll�i�11@II@M!/""!'Wl,,::/W1,!f ,q;/J! m:qr "I��
002· Nereu Ramos. terreno com 408,00m2 R$90.000,00
003· Santo Antonio, terreno com área de 89.268.00m2 R$800,000.00
014 . Três Rios do Sul. terreno com 420.00m2 R$90.000.00
019· Schroeder, terreno de 6.576.68m2 , , R$280.000.00
049· Nereu Ramos. terreno com 600.00m2 R$85.000,00
050 - Nereu Ramos. terreno com 427,75m2 R$85.000.00
058 - Nova Brasãa, 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 com 2.200.00m , .R$300.000.00
107 - BR 280, Nereu Ramos- terreno com 78.000.00m2 R$2.000.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470.00m2 (ófmo pi indústria) R$400,000,00
156 - Chico de Paula. terreno com 723,60m2 R$120.000.00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 "" "" " " " " " "" " ".R$500.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) " .. "" """ """" """" ""R$1 05.000,00

www.deocarimoveis.com.br

044 - Nereu Ramos. cf área
de 72.000,00m2• cf casa.
área de festas. rancho. lagoas
R$500.000.00

062 . Ubatuba, casa mista com 140,00m2
e terr. 307,51 m2. (aceita imóvel de menor
valor em Jguá do Sul) R$115.000,00

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

aceita imóvel de menor valor
R$450.000,00

090- Barra do Sul, casa

com 32.00m2 e terreno com

360,00m2 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

lI.': í I. "
, �I :Uf

.

""'�""iI ��I"lj,,- l';"I/I'11fIIi1Ji, llll: '�;': "HI' .

"! I r-

Illr'\1!�ill�lII!#,�rl:fl'!fIII11nlk";' �� :�'"'lfI'�"ml!!II!IfIIi�I!!11ll'II!1�l'ffl'.rl'iil!Jfllll '!IIIJ,,/J'iUlIIW""j . iJj
"' 1�.fíi!I1 'il'''101 �. "m ""IIW:II,II§§,!$�.1I1i" WIII i/ff;nl", 1,lllda mi/mm, ,mil,.,.WI:mil�iHw,fll,lIHIU":m",, ,��Iflfimj/ml,!j, l.u,:lliih@I�, !f;ilfflilf'UIíIi, 1íII/Ifij,Milll,�I�,I!jj, lIHII!///!I;lllul�' bJIÍJI�I!mlqNi�lluUtlll#lbu!Jiülli&j,/, Pllm1il!fli!/;W�/$l1f/1!mll!ffi,liHj�".I",lliHillI.�III!!�/�ill�WIWHI,,,!ilâlib,,�iU

004-Estrada Nova. casa em alvenaria com 74,00ri12 e terreno com 450,00m2 valor "" R$180.000.00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cl 200.00m2 e terreno cl 329.00m2 aceita sítio .R$220.000,00
035· Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443,50m2 .R$126.000.00
071 - Barra do Sul, casa de alvenaria com 94.5m2 e terreno com 300,00m2 R$75.000.00
120· Estrada Nova - casa de madeira com 100.00m2. e terreno com 406,00m2 " R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cl 1 02.00m2 e terreno cl 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 421.6im2 R$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 alvenaria com 129.00m2 mais edícula. Terreno com 660.00m2 " R$200.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 .R$150.000,00

""

061 - João Pessoa. casa de alv. cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2 Aceita terreno cf parte de pagto R$795.000,00

l'fflili�IifI':ii�-"I!�I!IW!'#fjI'lmUj�d!WIIIW!liUBlj�11IWHImllll!Ji!!'I"I'·�I'l!lqM�jlln!lIUI�IUI�llulull�11Im�illlff,�1iJI!U/UlluIIIUffll!1UUi'IUljlllll�!.10'�!'�'Wllljl'Wf#f!U!III!lrJl!I�!jWl/lli'I11/1!���liq,·,II!!llnl!!\�!JlI1!"lffI!l"W��'lllH,qll�;I·:Wt1/Ul!/�111101I/llll/fIII"11I,1,�"!�g\I�IJ.!�n,lHUlUd�i,," . iml�®I,�jllih 1 �aIiUlUqm/l)i;JJi!lftll.lll'diU!lu;II!!ml,iiUfll/i,1IIII!ff1UIUmÜ�qlil!lfIIili,mllm.!t,!#11Q/11II$IHIIIIi,wmJlD:iM;�/I{, ifIfIl,!illdIWht1t iIIUII�I!!HJmmlií"líffillm ,lIillmw,IIi!tiMlilJi, ,1.,/", .. vml i!1iI, m, .niffll/c' iliflJiiwlilJ !
018 - Balneário Camboriu - apartamento com 82.17m2 de área total mais garagem (próximo da praia) R$ 320.000.00
060 - Centro - apartamento com área total de 153,63m2 " " "" .. " " .. "" "" R$260.000.00
170 - Czemiewicz, apartamento com área total de 114.00m2. (aceita apartamento de menor valor) R$164.000.00,

lui)�r���r'II!;,'w�I�llnj/h'!!mUIJn�W"'i)llf'W�,l'I�/ff!ill!fUliW/llnliliIIIWlil,�wll'Hffll!mUlUII!II!I# Wf'lllp!I'!I)imII111"wmf�í"'I�l!JIffllllllrIWlll' Wlllllí�fll�í/jl/r!i'�n�iiillllD!it'il!lli!/lf�/I!/mllfl�/f!1'!1"'1111"W�.4a!II1iN"lmlll'lllfff,NIIHI"·III"l"'�j!I:�/[I!ljll!iIUWHlHP!!lfC"WHIllü.:w,lI,."_.�y'"!I,l:",", .1111,Y!1fmH!íll�&'lfim, ,!fUidUiI.I!.,ffIIIIIHlllfIJIUmIHlliullull!flillGffUJ1lff1i!UffI!!/lj,w_/ljl/IUil/illlffIH/ilJlc,imlU,WliIIJIIlíIll/IIIILli,! ffilllll.1,!jm'llff;flf.Q,D!iII/;,.í, ImmljjJJYilI�I/JlIIi, . "_i�qm,, .. I,qJIWI." .lI!! "!.1ft, ,�_,.,ffmg!IiiJ!I""ll/iiI!�1fjjiIU
Apartamento Centro R$700.00
Apartamento Centro R$850.00
Apartamento Centro , R$ 670.00

Ilrílflr7"17'G'ri?1"1!Ii1Imt"'''íffj'ill·.iffdll'!1i'IiI!·;'·'Iill!!iI�'''"!�I!I!!!;�.�7Il!II'''ill''lflhllf:*íffI!ffllmrm·''''''''''''iJ!!!IIiII!!il.hIM!i'ilr,tmiWiJl'�lll1!.l!Il1ff'!lllldWmllljIJqnmi!!!"I'�""'IIi!!ffII!!!!JIIJlljJI11d. If�"I'-"fíI;'!I!!�I/'r,mt�"""'iim/l'u1li,lIJL;'I""li)/k,fmü�!Ifl,W�mi�m , ..11!1!lillik"W�,lilj/ffDIMIII!l/iMii�diI!!J"W�Ui!!/,�lm#&lfflllililtJ/mihl/llll*,;i,Jd&JIWJiU,lulllllllmúll,�;1�!ililD!i!lilil"," _,um/,!dlllit,�II"IIIIIPIIIMq:fflülJll""i��"WI/II@,m,rliúIlIillmlllllm,lllci,HI,�m"/",;lw;ffI/#J.;,;lldlffill,�}P!�",,
025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152.00m2.terreno com 504.00m2 R$190.000.00

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 � Edifício Bergamo - Centro !

EPASSOS
. , .

rm ov e rs

PRIMEIRO PASSO PARA,
NEGOCIOo

7
47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - solo 40 - Centro - Joraguá do Sul - se
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REF338 - Amizade - Sobrado de alvenaria
com 1 suíte master, 4 qtos com sacada,
sala de estar cl lareira, 2 bwc, cozinha

,

mobiliada, piscina, área de festa, garagem.
R$830.000,OO

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

REF329 - Água Verde - Sobr.ado com 1 suíte +

3 qtos, escritório, 3 bwc,copa!cozinha, sala c!
barzinho, varanda, lavanderia, área de festa,
garagem para 4 carros, (350m2 de área
construída + edícula com 70m2) contendo
cozinha, sala, 1 suíte + 1 quarto, bwc.
R$400.000,00

REF349 - Ana Paula - 2 casas no

mesmo terreno 1 de madeira e 1 de
alvenaria. R$320.000,OO

REF361 - Barra do Rio Cerro - Casa alvenaria
com 1 suíte + 2 qtos, bwc, sala estar f jantar!
cozinha integradas, ampla área externa,' janelas
com' vidros temperados.Pode ser financiada.
R$315.000,OO

REF315 • Nova Brasília - Casa de 2 pisos com

1 suíte + 2 quartos, sala de estar e jantar
conjugada, bwc, dispensa, cozinha, sacada na

parte superior, parte térrea com cozinha,
dispensa, lavanderia, 1 quarto, 2 vagas de
garagem + edícula com 35m2 com bwc .

R$320.000,00

. , .

rrnovers
CRECl1.105.J

Ref: 1167 - SCHROEDER Sobrado cf suíte, 4

quartos, 3 salas, cozinha, 2 bwc, despensa,
lavanderia e 3 vagas de garagem.
R$1.300.000,OO CRECI2847-J

REF352 • Terreno anexo a Churn
Piraí com 356m2, R$350.000,00
permuta, caminhão até R$1DD.O(
aé R$120.00D,OO e saldo em din

REF346 - Firenzi - Casa de alvenaria com 3
qtos.bwc, cozinha, sala de estar! jantar, área
de serviço, garagem cf bwc, área de festa.
R$180.000,OO

REF366 - Três Rios do Sul - Cas
alvenaria com 3 qtos, cozinha, SI

varanda, toda murada. R$195.0C
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Rua Leopoldo Janssen - Centro - Jaraguá do Sul

ÁREAS DE CONvíVIO:
02 Elevadores

Hall social
Salão de festas / Espaço gourmet

Sala de jogos
Brinquedoteca

Fitness
Piscina
Gazebo

Área de serviço do condomínio
Vestiários

Recepção / Guarita

APARTAMENTO:

02 apartamentos por andar
Sala de estar / home theater

Sala de jantar
Ampla varanda com churrasqueira

Cozinha (opção integração com o jantar)
Home office (opcional)

01 suíte máster + 02 suítes
Lavabo

Área de serviço
Laje técnica

03 vagas de garagem
Depósito individual

Preparação completa para climatização
Área total 325 m2

Área privativa 157 m2

R
soluções construtivas

www.proma.com.br
comercial@proma.com.br
(47) 3371-6310 I (47) 8406-4447

DE JANTAR E ESTAR
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• AMIZADE vende-se apartamento no

Bairro Amizade R$ 100.000,00. Aceita

financiamento bancário. Tr: 3370-6624

• TRÊS RIOS DO SUL Vende-se

apartamento R$ 110.000,00. Aceita

financiamento bancário. Tr: 3370-6624

• VILA LENZI Vende-se apartamento com

1 suíte, 1 quarto, sala dois ambientes,
cozinha mobiliada, sacada com

churrasqueira R$ 149.000,00. Aceito

FGTS e financiamento. Tr: 9104-8600

CRECI 14482

• JOÃO PESSOA Vende-se 2

apartamentos com 2 quartos, com

churrasqueira na sacada, garagem,
banheiro, sala, cozinha e lavanderia

integrada. Aptos novos. Entrada de R$

19.900,00 e o restante financiando'

pela caixa econômica, facilitado o

encaminhamento pela construtora Tr:

9233-8008 ou 9600-1138.

• ALUGO· APARTAMENTO com dois

quartos, sala, cozinha e lavanderia.

Bairro: Chico de Paula. Tr: 3372 3558

com Beti ou Pedro

• ALUGA-SE apartamentos com 1 e 2

quartos, situado na Rua Max Whilhelm,
837, prédio azul no Baependi. Tr:

33716021.

CASAS
• BARRA Vende-se casa 206 m2 com

parcelanato, suíte máster mais dois quartos,
escritório, sala/copa/coz conjugada com

churrasqueira, móveis planejados, lavabo,

garagem para dois carros, murada, lugar
livre de enchente e terreno com 1019 m2•

Aceita imóvel na praia e Jaraguá do Sul,
inclusive terrenos/carros R$ 450.000,00
tr: 3370-0283 ou 9109-9085.

• GEMINADOS ILHA DA FIGUEIRA Vende

se alugadas no momento, ótimo para

investidor, próximo estofados "TIRONI"

R$138.000,00, aceito carro como parte do

pagamento. Tr: 3370-3500 ou 9145-6290.

. • CASA GEMINADA TRÊS RIOS DO NORTE

Vende-se 74 rn-; 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

• VILA LALAU Vende-se casa lsuíte, 2 q' .rt;s,

escritório, bwc, sacada, cozinha, lavanderia,

varanda, garagem para 2 carros, área de

festa com churrasqueira.Área construída
160 m2, área terreno 1.286 m2• Valor a

combinar, aceito apartamento. Tr: 3276-

0618 ou 8801-9253 com Biro.

,

CASAS
• CASA DE ALVENARIA Troca-se por uma

Chácara. Tr: 3370-8657 / 99626489 com

Domingas.

• CASA DE ALVENARIA Vende-se, com 240

m2, e terreno de 1400 m2, no bairro João

Pessoa. Valor a combinar. Tr: 99695540

com Valmor.

• VENDO uma casa alvenaria, com 273 m2 e

terreno com 1819 m2• Bairro Vila Lenzi, com

uma suíte, dois dormitórios, dois banheiroa,
. área de festas, churrasqueira e piscina.
Valor a combinar. Tr: 3275-4811.

• VENDO uma casa em Barra Velha área

construída 92 m, terreno 15x22, 2 quartos
e uma suíte, toda de laje. Tr: 3446-0998 /
9174-9103

CHÁCARA
• SCHROEDER Vende-se ou troca chácara por

casa em Jaraguá do Sul, em Rancho Bom,
terreno com 70.674 m2, com duas casas,

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

• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara em

Schroeder por casa em Jaraguá do Sul,
Rancho Bom terreno com 70.674 m2, com

2 casas, 3 lagoas, pomar de frutas, água
nascente com poço semi a rteslano.Ir:

9103-9248 ou 9148-2677.

• VENDE-SE CHÁCARA (área total 8.000m)
com casa próximo à empresa Menegotti
Malhas, bairro Chico de Paulo. Valor: R$'
130.000,00. Tr: 9165-3174.

TERRENO
• SCHROEDER Vende-se 2 dormitórios 85 m2,

na planta, entrega em 2013 R$ 89.000,00.
Tr: 8817-1119.

• TERRENO Vende-se próximo a Prefeitura

Jaragua do Sul, com área de 365 m2,

escriturado, com muro. R$ 98.000,00. Tr

8498 - 3932 com Diogo.

• JOÃO PESSOA - Vende-se terreno c/
1.400m2, com casa de 240 m2, em

alvenaria. Preço a combinar. Tr: 9969-5540.

·SCHROEDER Vende-se terreno próx. Salão

Bracinho com 351 m2, de frente com

Avenida Marechal Castelo Branco. Com

escritura, somente à vista R$35.000,00. Tr:

9962-3664.

• TERRENO Vende-se no bairro Rio Cerro II, 25

X 100 m, plaino, fora de risco de enchente.

Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• TROCO TERRENO no bairro Jaraguá 99, na

Rua Bertha Weege, com 457 m-', por um

sitio ou uma chácara. Tr: 3376-0181 no

período matutino ou nos finais de semana.

SALAS COMERCIAIS
• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS

Vende-se completo, com aparelho de

raios-X, valor a combinar. Tr: 8802-3118 ou

3370-6338.

• LANCHON ETE 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: 9969-1667.

• RESTAURANTE Vende-se todo equipado
com clientela formada Tr: 3370-3599 com

João.

• SALÃO DE BELEZA Vende-se em

funcionamento com ótima clientela.

Montado com estoque. R$ 35.000,00. Tr:

9917-8368.

LOCAÇÕES
• ALUGA-SE Quarto para pensionista uso

banheiro com a farnflia. Tr: 8826-2565.

• SALA COMERCIAL Aluga-se 80 m2, Rua

Hein Beling, 141 Vila Nova. Tr: 9966-

8193

• CONSULTÓRIO MOBILIADO Aluga-se
(terças e quintas 8 - 18 hs) Rua João

Picolli, 447, centro. R$ 250,00 + taxas.

Tr: 8405.0000 ou unifono@ibest.com.br

• ALUGA-SE: Casa de alvenaria com 03

quartos, 02 salas, cozinha, lavanderia,
área de serviço, banheiro e garagem,
valor do aluguel R$ 620,00,em
Schroeder no Bairro Rio Hern. Tr: 047

33740235 - 9996 0374 ou 9138 0995

com Marise.

• ALUGA-SE Quitinete para 2 pessoas,

no bairro Baependi, valor do aluguel
440,00. Tr: 3275-1185/9912-6200.

• ALUGA-SE Quarto com banheiro

mobiliado. Tr: 3275-1185/9912-6200.

·ALUGA-SE Casa para veraneio: alugo em

Balneário Barra do Sul, com 4 quartos, a

500 m. da praia, toda mobiliada. Pacote

fechado para dez dias (26/12/11
a 04/01/12), R$ 2.500,00. Dias

anteriores e posteriores ao pacote R$

200,00 a diária. Tr: 8817-2484,

• PROCURO pessoa para dividir aluguel,
em frente a portaria III da Weg. R$

250,00. Tr: 9961-5310/ 9226-1599

DIVERSOS

VENDE-SE
• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-se

capacidade 10 Toneladas funcionando

em ótimo estado de conservação, R$
8.000.00 aceito propostas com carro

e outros. Tr: (9993-7632) (3276-1234)
(3370-9308) com Adilson.

• SCHIHTZU Vende-se filhotes machos e

fêmeas R$430,00. Tr: 3372-3655 ou

9946-5080.

• FI LHOTE ROTTWEI LER Vende-se

fêmea 3 meses, c=vacinas em dia,
desverminada, valor à combinar.Tr:

3375-2006 ou 9146-4864

• OVELHA Vende-se raça Santa Inês.Tr:

3370-4924 com Luciana.

• PURIFICADOR DE ÁGUA Vende-se

purificador de água marca "LATINA"

eletrônica, R$150,00. Tr: 3276-0340.

• COMPUTADOR Vende-se completo
multimídia R$400,00. Tr:3370-4924.

• CARROCINHA RURAL Vende-se com

para uso em jardim e chácara, 4
.

.

rodas para transportes rurais, valor a
- .

combinar. Tr: 3370-1064.

• ÉGUA Vende-se valor a combinar. Tr:

3055-8262.

• BABA ELETRÔNICA Vende-se R$

60,00. Tr: 3273-5674.

• MÁQUINA INDUSTRIAL Vende-se de

tricô coppo 7 e Máquina Industrial de

tricô 10, com 1,00 metro - 'acessórios

e revisadas.Valor a combinar.Tr: (41)
99734448 com Deise

• TECLADO Ve!lde-se para iniciante

marca CASSIO CTK, R$200,00. Tr:

9946-3491.

• COMPUTADOR Vende-se tela "15"

LCD, HD 80, Windows XP, completo
com impressora R$ 700,00. Tr: 3276-

1410.

• ULTRA DERME Vende-se R$ 700,00.
Tr: 8826-2565

• CORRENTE RUSSA STETIC UNE Vende

se com 10 canais. Tr: 8826-2565

,. ULTRA SOM HTM SONIC COMPACT 3

NHD Vende-se R$ 700,00.Tr: 8826-

2565.

• CADEIRA MASSAGEADORA E MACA

Vende-se cadeira com aquecimento
e 8 programas R$ 1.200,00, maca

branca R$ 150,00.Tr: 8826-2565.

• PAR DE PN EUS TOYO Vende-se

235/70/16 para caminhonete. de R$

608,00 cada nas lojas da região por

R$' 450,00 cada Tr: 9233-8008 ou

9600-1138.
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BALCÃO NEGÓCIOS
'.

DIVERSOS

VENDE-SE
• GAIOLA ESPECIAL PARA APTO (própria

pássaros médio e grande porte) com

1,05 larg x 0,80 alt. Estilo grade, ti
rodinha, aço inox parte inferior. R$

250,00. Tr: 9973-9503 ou 3370-

1016 com Cristiano

• TAMPÃO Vende-se

R$100,00. Tr: Lurdes

Jeferson-9166-4620.

pia inox

3371-8489,

• AQUECEDOR vende-se, Britania

AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-

99755383 com Silvia.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS

Vende-se (NÃO é a máquina) para

qualquer carro. Valor: R$ 50,00 (sem

instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-

1016 com Cristiano

• VENDE-SE 4 mesas 2 mx 80 cm,

2 cavaletes e 2 bancos em canela

R$400,00 cada. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885

• MESA MÁRMORE Vende-se R$100,00
cada. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• VENDE-SE 6 cadeiras boas e 4

banquetas em canela R$ 50,00 cada.

Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• MESA Vende-se 1,25 x 80, em ótimo

estado R$ 200,00 em canela. Tr:

3371-4377 ou �128-1885

• 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 ..

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano

1916. Tr: 9241-3121.

• CÂMERA DIGITAL Vende-se Semi

Profissional Sony HXl 9.1 MPEla

está nova, com muito pouco uso,

especificações R$ 900,00 Tr: 9975-

2223 (Karin)

• RETIFICA CILíNDRICA Vende-se Ano

1980, Marca: Sulmecanica, Modelo

RCUAR 750/CLP, Ótimo estado, Com

acessórios, R$ 40.000,00 Tr: 47

2107-0257.

• CELULAR SONY ERICSSON Xl0

MINI-PRO, COM TECLADO, WIFI-3G,

ANDROID, GPS, MAPS. R$ 570. Tr:

8802-9605.

• MÁQUINA DE LAVAR roupa da marca

Electroulux, 8 Kg, branca. R$ 380,00.

Tr: 33700983

VENDE-SE
• RACK p/C3 + som com MP3. R$ 150,00.

Tr: 8414-1898.

• CAMA DE CASAL Vende-se com ondas

magnéticas. R$ 1.500,00. Tr: 3371-7687

com Iracema ( Ligar á noite).

• AQUECEDOR BRITÂNIA Vende-se. R$ 80,00.
Tr: 3371-7687 com Iracema.

• AR CONDICIONADO CONSUL Vende-se

7.500 Btus, quente e frio. R$ 400,00. Tr:

3371-7687.

• ENGATE CARRETINHA Vende-se Zafira

(usado). R$120,00. Tr: 9669-2009.

• JOGO DE RODA Vende-se jogo de roda de

liga, aro 16, Zafira elite com pneu meia vida.

R$ 1.200,00. Tr: 9669-2009.

• MÁQUINA SOLDA Vende-se completo. R$

300,00. Tr: 8817-0595.

• TV 29, Philips com controle remoto, em

perfeito estado. R$ 420,00, Tr: 9132-2339.

PROCURA·SE
• PRECISA-SE Vendedor externo, expectativa

salarial entre R$1500,00 à R$2.500,00,
interessados enviar currículo para oxy.

comercial@gmail.com ou 9233-8008 ou

9600-1138.

• PRESTA-SE Serviço como eletricista, plantão
24 horas Tr: 9124-0328 com Saulo.

• CONTRATA-SE MANICURE ofereço carteira

assinada. Tr: 3371-1894 com Januário ou

Janaína.

• PROCURO emprego no horário matutino, ou

trabalho para serviços em casa. Tr: 3372-

3474 com Adair

• OFEREÇO SERViÇO DE COSTUREIRA no

bairro Rio da Luz, próximo ao Seara. Tr:

3276-0881 com Rosangela.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS EXTERNAS.

Ganhos acima de 2.000�00 mensais. Tr:

3273-5673.

DOA-SE
• DOA-SE Gato amarelo com branco. Tr:

9168-7441.

• DOA-SE uma Cachorra. Ela tem onze meses

e é da raça boxer com fila brasileiro. Quem
quiser adotá-Ia pode entrar em contato pelo
telefone 33762271.

·DOA-SE 1500telhas. Tr: 3371-7687.

• DOA-SE duas venezianas branca, em

perfeito estado, Tr: 3371-7q8?, . I ( .

Edifício munique
Apartamento com 2 quartos, bwc social,
sala de estar e jantar conjugadas, cozinha,

área de serviço,vaga de garagem, chur

rasqueira na sacada. Condominio com

piscina, jardim interno, salão de festas

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

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.

Chácara com área de 117.475m2
localizada no Garibaldi a 20km do

Centro de Jaraguá do Sul.

Residencial Jardim De Monet

Opções de apartamentos com 2 e 3

quartos, sendo que o com 2 dormitórios
custa: R$109.000,00.

Para mais Informações contate-nos!

"

',g
'" ,�:'r"':_,-""'f'�" ,�.

� .'

wW}N.ricardoimoveisjs.com.br
.. ·1:91

(47) 8808-5378
� (47) 8835-6611
·�·(41) 1881":2228:1
0.(47)8861-1753·

!
I
I
I •

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

dependências. Opção 1 R$280.000,00 com

troca ��ç�o 2 R$ 250.0�0,OOS�� !r�c!,

I

I

I
I I

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

Apto. tipo 2: R$155.000,OO I

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

I

I
I
I
I
I I

I
I

: CÓD 369 > Casa de Alvenaria c/Terreno Árca :
I de 310,20m2,Bairro João Pessoa,l Suíte,2 I

: Quartos,2 Banheiros. Cozinha,Sala Jantar, Sala :
TV,2 Vagas de Garagem. e demais I

_dSlp"e[ld.êDçj�s.Yalor_fl_$_1j1º . .!lQO,Q.!l_

j CÔO 375 > Terreno de 859 m2 + Casa de
i Alvenaria, Bairro Vila lenzi,2 Quartos,l Banheiro

1 Vaga de Garagem e, demais dependências.
'

Valor R$155.000,00

CÓO 377 > Apartamento todo mobiliado,
, Condomínio Fechado Filadélfia, 1 Quarto,1
, banheiro, Cozinha, Sala, sacada, BoX/Garagem,
,

Piscina e Quadra Esportiva Polivalente. Barra
,

_ 1IeJh_i1.PUlia_oe líaju_ba. _I@!o[ 8$1JQ.OO_O...0j)� _;1 __ ,," _

,

I

I
I
I
I •

I COO 380 - Casa de Alvenaria c/lerreno de I

: 354,OOm2.Bairro Centro,3 Quartos,2 8anheiros, :
: e demais dependências. 2 Vagas de Garagem, :
: Área c/Churrasqueira. Valor R$ 320.000,00.

CÔO 373 - Casa de Alvenaria c/Ierreno de

640,OOm2,Bairro Ilha da Figueira,3 quartos,
2 Banheiros, e demais dependências. 1 Vaga

de Garagem. Valor RS 190.000,00.

CÓD 379 - Apartamento, Bairro Vila Nova.
: 2 Quartos,1 Banhelro,e demais dependências.

1 Vaga de Garagem,Salão de Festas.
Valor R$113.000,00.

. .. -

_-,
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VE DAS
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.atlantaimoveis.com

Ref. 2453 Resid. Las Vegas
Bairro Nova Brasília

cf 01 suíte + 02 dormitórios, sala de jantar e estar,
sacada com churrasqueira, bwc social, cozinha,

área de serviço. Opção de 01 ou 02 vagas de

garagem. Hidrometro Individual, Piso Laminado

em madeira nos dormitórios, Massa Corrida,

Preparação para Ar-Split.
A Partir de R$ 149.000,00

LOCALIZAÇÃO

Rua José Emmendoerfer
Nova Brasília
Jaraguá do Sul - se

R.I4.284

Ref. 2462 Resid. Saint Paul,
no Amizade c/ c/ 01 suíte +

01 quarto, sala de jantar/estar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
bwc social, garagem.
ACABAMENTO COM
MASSA CORRIDA, FORRO
DE GESSO NO INTERIOR
DOS APARTAMENTOS,
HIDRÔMETRO INDIVIDUAL,
PREPARAÇÃO PARA AR
SPUTI. (SOMENTE 02
APARTAMENTOS POR

Ref. 2459 Resid. Don Rochell na Ilha da Figueira c/
c/ 01 suíte (mobiliada) + 02 dormitórios,sala de
estar, jantar, sacada com churrasqueira, cozinha

(mobiliada) área de serviço, bwc social (mobiliado),
02 vagas de garagem. R$ 243.000,00

Ref. 2416 Resid. IBIZA
a.;.;.;.;..;;;.;.;;;.;� no Centro TIPO 2: Com

1 suíte c/ closet e sacada
+ 2 demi-suítes, sala

de jantar e estar, sacada
com churrasqueira,

lavabo, cozínha, área de

serviço, garagem. - 2
COBERTURAS DUPLEX.
Apenas 2 apartamentos
por andar, aquecimento
de água a gás, ar-split,

aprovertamento de água
da chuva, medidores
individuais de água e

isolamento acústico.
R.l63.526

c/ 1 suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira, área de serviço, 02 vagas de
garagem. Acabamento: REBAIXAMENTO EM GESSO NAS

SALAS, PISO LAMINADO EM MADEIRA NOS DORMITÓRIOS,
PORCELANATO NAS SALAS, PREPARAÇÂO PARA AR SPLlT,

HIDROMETRO INDIVIDUAL.

A Partir de R$ 190.000,00

Ref. 2463 Resid. Atlanta c/ 02

quartos (mobiliados), sala de jantar/
estar, sacada com churrasqueira,
cozinha (mobiliada), bwc social
(mobiliado), 01 vaga de garagem
R$ 175.000,00

Red. 1607 Casa no Amizade c/ C 01 suíte mobiliada,
mais 02 quartos, sala de estar e jantar(rebaixo em

gesso),cozinha mobiliada, área de festa, área de

serviço, garagem para 02 carros. R$ 270.000,00

Ref. 1651 Sobrado na Ilha da Figueira. Piso Térreo: Sala de
jantar/estar/cozinha, área de serviço,área de festa fechada com

lavabo e 02 vagas de garagem. Depósito e mais área de festa
com piscina. Piso Superior: 01 Suíte com closet e sacada, 02

.dormitórios com sacada, bwc social, sala intima. (FICAM TODOS
OS MÓVEIS SOB MEDIDA). R$580.000,00

Ref. 3260 Terreno no

Três Rios do Norte c/
362,56 m2 por
R$ 65.000,00

Ref. 3258 Terreno na

Barra do Rio Cerro
c/ 390 m2 por R$

140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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L- 101'8:' casa - ova Brasflia: Com suíte, 3 qLJar'tãs, sciJa,'
.

cozinha, 05 owc s, dep. de empregada, salão de festas, 07 vagas
de garagem, portão eletrônico, alarme - R$5,500,00 '

L 1027 - Casa - Centenário - Com 01 suHe, 02 quartos, sala, copa,
bwc, cozinha, área de serviço, área de festa, garagem para 02
carros, R$1,250,00
L - 1031 - Casa - Chico de Paulo - Com 01 suãe, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço - R$ 650,00
L - 1032 - Casa - Ilha da Figueira - Com 01 suHe, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço, varanda, R$ 950,00
L- 1035 - Casa - Vila Nova -Com 03 quartos,bwc,03 salas,área de

serviço,cozinha mobiliada,área de festa e garagem .... R$11 00,00,
L- 1036 - Casa - Vila Nova-Com 03 quartos,02 bwc,02
salas,cozinha mObiliada,área de serviço,01 escritório,área de
festa.depósm e garagem .... R$1300,00
L - 1037 - Casa - Barra - Com 1 suHe,2 quartos,sala,cozinha,área
de serviço,garagem,varanda,toda murada .... R$ 890,00
L - 1038 - Casa - Centro - Com 4 quartos,1 salas,bwc,cozinha,área
de serviço,garagem para dois carros e toda murada .... ,R$
1.100,00,
L - 2025 - Apartamento - Centro - Com 01 suHe + 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, vaga
garagem, Cood Aprox, R$130,00 R$850,00
L2051 - Apartamento - Centenário - Com 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviço, garagem.R$610,00 Não1em conoemno.
L 2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suíe, 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada, bwc, garagem, R$850,00,
Ccod Aprox. R$90,00
L -2071- Apartamento - Centro - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, dependência de empegada, sacada com

churrasqueira, garagem - R$1 ,250,00 + Cond.Aprox. R$180,00
L -2072- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com churrasqueira, garagem -

R$1 ,200,00 - Cond Aprox, R$180,00
L -2073 - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
sacada com churrasqueira, garagem - R$1.250,00 + Cond
Aprox. R$180,00
L -2074 - Apartamento - Chico de Paula - Com 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, sacada e garagem - R$500,00 Cond. Aprox.
R$80,00
L -2076 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 quarto, sala,
cozinha, bwc, garagem, Cond, Aprox. R$70,00 - R$500,00
L-2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 sute + 2 quartos,
sala, cozinha, bwc e 1 vaga de garagem - R$900,00 Cood Aprox.
R$100,00,
L-2080 - Cobertura - Com 01 sune máster, 01 suHe, 02 quartos,
dependência de empregada, 03 bwc, área de festas, cozinha, sala,
sala de jogos, piscina, 03 vagas de garagem,R$2,200,00 Cond.
Aprox, R$150,00
L - 2082 - Apartamento - CENTRO Com 02 quartos, bwc, sala,
cozinha, área de serviço, garagem- R$800,00 - Cond,Aprox,
R$150,00
L-2085 - Apartamento - Baependi - Com 01 suHe, 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, sacada com churrasqueira, bwc,
garagem.R$800,00 Cond, Aprox. R$90,00
L - 2086 - Apartamento - Nova Brasilia - Com 03 quartos, sala, co

zinha, bwc, terraço com churrasqueira, área de serviço - R$835,00
+ Cond. Aprox, R$50,00
L - 2088 - Apartamento -Centro - Com 2 quartos,sala,cozinha,área
de serviço,bwc,sacada com churrasqueira e garagem .... R$ 700,00
e Cond Aprox, de R$ 80,00,
L - 2089 - Apartamento - Centro - Com 1 suHe,1
quarto,sala,cozinha,sacada com churrasqueira e garagem .. ,R$
650,00 e Cond, Aprox, R$ 90,00
L - 2090 Apartamento - Ilha da Figueira - Com 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem R$ 620,00 Não tem taxa de condomínio
L-3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com aproxima
damente 40 m2 com bwc, R$500,00
L-3007 - Sala Comercial- Centro - Área 813m2 tem 09 vagas
de garagem,
L-3011 - Sala Comercial - Centro - Com 41 m2 com bwc.
R$500,00 Cond, Aprox, R$60,00,
L-3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc,
R$670,00
L-3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc,
R$670,00
L-3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m2 com Bwc.
R$800,00
L -3020 - L -3020 - Sala comercial - Com 70m2, bwc estaciona
mento, R$ 800,00
L-3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m2, R$460,00
L-3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M2, R$2,000,00
L-3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m2, apartir
de R$250,00
L-3030 - Sala Comercial - Centro - Com 38 m2 R$440,00
L-3031 - Casa Comercial - Centro -Com 11 salas, 3 bwc's, área
de festa com churrasqueira, estacionamento privativo, 230m2
R$2,600,00
L-3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares área total
construída 370m2, estacionamento amplo e privativo 10 piso com

dois banheiros e uma área para cozinha, 20 piso com um banheiro,
R$4,500,00
L -3034 - Sala comercial- Centro - Com 50 m2 - R$450,00,
L -3036 - Sala comercial- Centro - R$550,00
L - 3038 - Sala Comercial- Centro - Com 110m2 - R$ 3,000,00
L - 3040 - Sala Comercial- Com 45m2 - Centro - R$540,00
L - 3041 - Sala Comercial- Nova Brasãa - Com 170 m2, 02 bwc,
estacionamento - R$3,000,00
L-3042 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 60m2 no térreo .... ,

R$900,00
L-3043 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2 no térreo .....

R$850,00
L-3044 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2 no térreo .... ,

R$850,00
L-3045 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2, 10 ands;
R$550,00
L-3046 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2,1 o andar
... R$550,00
L - 3047- Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m2,1° andaL.
-s 550,00
L - 3048 - Sala - Centro -Com 1 bwc e 32 m2 .....R$850,00
L - 4006 - Galpão - Guaramirim - BR 280 - Com 500 m2 - R$
3,800,00
L - 4007 - Galpão - Czemiewicz - Com 650m2 - R$ 3,500,00
L - 4008 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (3500m2 área

construída)Medindo 4,500 m3 área total.
L - 4009 Galpão - Guaramírim- Com 1 ,125 m2 - preço sob
consul/a
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REF- 402- RIBEI�ÃO CAVAlO- APTO NOVO- 02
DORMITORIOS- R$ 93.000,00

REF- 713- BANANAL DO SUL- CASAS DE ALV
GEMINADAS- 02 DORMITÓRIOS- R$ :110.000,00

REF - 646 - CZERNIEWISC- APTO- 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$255.000,00

l'"""""
''''' .<4('�.

REF - 721- TRES RIOS DO NORTE
APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO, COM 02

DORMITÓRIOS - R$127.000,00

REF - 688 - VILA RAU- CASA DE ALV- 01
SUíTE,02 DORMITÓRIOS- R$278.000,00

REF - 522 - VILA NOVA - APTO- 02
DORM - R$155.000,00

REF - 709 - VILA NOVA - APTO- 01
f;' SUíTE,02 DORM - R$320.000,00

REF - 325 - BARRA DO RIO CERRO - SOBRADO
DE ALV - 01 SUíTE MASTER, 01 SUíTE

MOBILIADA, 01 DORMITÓRIO - R$ 480.000,00

REF - 589 - AMIZADE - APTO - 01 SUíTE,
02 DORMITÓRIOS - R$ 275.000,00

"

REF-604-SCHROEDER-CENTRO-SOBRADO
DE ALV- 03 SUíTES - R$400.000,00

1
, I

REF - 663 - AMIZADE - CASA DE ALV - 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIO - R$398.000,00

(47) 3372-0555
PLANTA0

BETV 9156 ..7700 I CLEVERSON 9156-6677

REF - 694 - SCHOEREDER - CENTRO NORTE
- TERRENO COM 429,80M2- R$ 65.000,00

Ref - 417 - São luiz - Casa de Alv - 01 suíte, 02 dormitórios
R$198.000,00

RE'Fo394-VILA RAU-SOBRADO DEALV GEMINADO-01. REF- 732- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SUITE
suiTE MASTER, 02 DORMITÓRIOS- R$ 275.000,00 CjCLOSET, 02 DORMITÓRIOS- R$ 279.000,00

REF- 645- VILA NOVA- APTO- 01 SuíTE, 02
DORMITÓRIOS- R$270.000,00

REF - 712 - BANANAL DO SUL- CASA
GEMINADA- 02 DORMITÓRIOS- R$:110.000,00

REF- 595- NOVA BRASILlA - APTO- 01 SuíTE,
02 DORMITÓRIOS- R$192.000,00

REF- 650- BAEPENDI- APTO- 01 SuíTE,
02 DORMITÓRIOS- R$ 212.000,00

DE ALV- TERRENO COM 2.500 M2, 01 SUíTE,
04 DORMITÓRIOS - R$550.000,00

..

REF- 448- BAEPENDI- SOBRADO DE ALV- 01 SuíTE
CjCLOSET,02 DORMITÓRIOS- R$490.000100

, J I j
I I f I II. I. III f I i

REF - 644 - VILA NOVA - APTO - 01 SUITE MASTER
CjCLOSET, 02 DORMITÓRIOS - R$ 299.000,00

-

LOCAÇAO
Apartamentos
Ref- 023- Vila Nova- Ed.
Jaqueline- Apto cj 01 dormitório
R$500,00.
Ref-023- Vila Nova- Ed.Jaqueline
Apto- cj 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
Ilhas- Apto com 01 suíte, 02
dormitórios- R$1.100;00.
Ref- 194 Vila Lenzi - Apto com 02
dorm. R$660,00.
Ref-119- Baependi- Apto- 02
dormitórios- R$ 660,00
Ref- 200- Ribeirão Cavalo- Apto-
02 dormitórios- R$450,00
Ref- 195- Vila Nova- Apto- 01
suíte, 01 dormitório- R$ 650,00

Casas

Casa de Alv- Centro- Rua Anita
Garibaldi- R$1.200,00.
Sobrado de Alv- Centro- Rua
Anita Garibaldi- R$1.800,00.
Ref- 199- Casa de Alv- 01
dormitório- R$ 660,00

.-'

Apto- Vila Rau- 02 dormitórios
R$ 660,00

Sala Comercial

Ref- 193- Ilha da Figueira
Sala Comercial com 240m2-
R$2.000,00.
Ref- 190- Baependi- Casa
Comercial com 02 dormitórios
R$1.600,00.
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- Sala
Comercial com 100m2-
R$1.800,00 .

Terrenos

Ref- 145- Jaraguá Esquerdo
Terreno de esquina com 800m2-
R$850,00.
Ref- 182- Centro- Terreno com

500m2- R$900,00.

Galpões
Ref- 203- Chico de Paula- Galpão
com 500m2- R$3.800,00

I 1
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Corretor de Imóveis
CRECI12152

ReI 085 • Barra do Rio
Cerro· Casa de Alvenaria

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

cozinha, garagem +
Edícula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de festa com

cherrasqueíra- Terreno
c/334m2•

• Valor: R$ 162.000,00

�

j '.

I i iiFi'

�"·1.,-·:
ReI 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

Pastor Albert Schnetder, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá cio Sul - SC I marquardtimoveis@gmail.com

47 3275-1100

SPACOAV. Ma�!oo��d�F�t��-1a�401-12
,

--

.

Ed. Marcatto Cantar I Centro I Jaraguá do Sulj se

I M O V E I S www.spacoimoveis.net

Excelente opção em terreno
localizado em condomínio
fechado de alto padrão.
Área total de 688 m'.
Condomínio das Azaléias

Em alvenaria, 4 dormitórios

(1 suíte}, 2 salas, 2 cozinhas.
2 banheiros, área de serviço
e garagem; Possui área total
construída de 140 m', em

terreno de t. 1 57,25 m',
Preço: R$ 250.000,00

Em alvenaria 3 dormit., sala de estar/jantar,
cOZ., área de serviço, banheiro, varanda,
churrasqueira e garagem p/ 2 carros. Área
construída t 46,00 m2, terreno 350,00 m',
Preço: R$ 130.000,00

'1,ftI1ifi_ Casa mista, contendo 3 dormit.,
sala, cozinha, banheiro, área de

serviço e garagem; possui área
total aprox. 100 m', em terreno

de 766 m2•

'"-1' BAEPENDI Apart. 2 dormito 1 t suíte), possui móveis planejados [coz, lavand., churrasq] Residencial Caribe
.. _� CENTRO Apart. I dormito Rua Preso Epitãdo Pessoa - Residencial das Tulipas. Aluguel: R$ 540,00
-)- RIO MOlHA Casa mista, contendo 3 dormit., sala, cozinha, área serviço e banheiro. Aluguel: R$ 450,00
-)- RAU Apart. novo, 3 dormit., demais depend., sacada c/ churrasqueira e garagem. Aluguel: R$150,OO
-,) RAU lo 'as comerciais novas. c am lo estacionaJ,lerito. Áreas a artir de 68 m2, Rua Prefeito José Bauer

FIM DE SEMANAs 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 IIMÚVEIS. I 27

contato@imobiliariamg.com

Area construída: 64,39rrr -

Area do Terreno:

450,00rrr (15x30) - Cômodos:
02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem.
Valor: R$130.000,00 - Toda
murada, portão
eletrônico, cozinha mobiliada,
jardim, closet,
41 ,25rrr de área coberta
(garagem).

Ref. 1878 - Schroeder

1 suíte + 2 dorm, 113,71m2

sala, cozinha,

bwc social, lavanderia,

edícula, garagem,

varanda e muro.

j
j Loft todo mobiliado
I

t
sob medida, um

I banheiro, uma vaga
de garagem, área
de festas, portão
eletrônico e com

senha de

segurança. Valor a

consultar. Aceita
propostas.
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IMÓVEIS JARAGUÁ
CRfC/3112·J li. Prel ito aide

Jaragua d Sul - se

R 1239 � Amizade Sobrado 135m2 Triplex -

R$ 280.000,00
R1201 Guaramirim - Avaí - KVpanema

R$240,000,00

CRECI15022

Leonardo Flores Marotte (47) 3371-4008 /8802-6635

Visite também: www.eloinvestimentos.com.br

Casa em alvenaria nova cl 151,00 m2, alto padrão, cozinha, sala jantar, sala de estar, bwc, lavabo, 2
quartos, 1 suíte com closet, aaragem pI 2 carros, área de festas, acabamento em porcelanato, massa

corrida e gesso. Localização: Terreno c/375m2 no Loteamento Munique - Bairro Amizaae

r: RS 2" .000,00 (Aceita carro ou terreno como parte do pagamento)

••

.br•

G u ba, 2655 - �i a la au 7 3

R2086 Vila
Nova 2 vagas ,

1 Suite, 2
Quartos,

Aceita Financ.
Bancário,
Pode usar

FGTS -

R 185.00000

VENDE

R2105 Vila Lalau - R$ 155.000,00

TERRENOS A PARTIR DE R$60.000,00-
FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - MINHA CASA MINHA VIDA

Você tem I:Im fm,óvelP
Quer a�'ug8r seu imlÍllet
Não saia com uemP G ma.

Nés temos a stJluçã».

�ntlllCi8 atlui!
(4112l06-1911

www.ocorreiodopovo.com.br
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Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

Ref: 096 - Belle Vie Residence
- Centro, Apto novo, Suíte + 2

dorm, 2 vgas de garagem. Área
útil 202 m2 R$ 350.000,00

Ref: 0306 - Resid. Ibiza -

Centro, Apto em construção
com Suíte + 2 dorm. Área útil

134m2 R$ 350.000,00

Ref: 0331 - Resid. Jaraguá
Tower - Centro Apto em con

strução com Suíte + 2 dorm,
Área útil 114m2 R$ 350.000,00

Ref: 0325 - Resid. Mondrian -

Baependi, Apto em construção
com Suíte + 2 dorm. R$

·378.040,00

r
Ref: 0326 - Resid. Monet -

Baependi, Apto com 2 dorm.
R$ 179.000,00

ReI. 0321) Res. Real Parque
- bairro Vila Nova com 1

suíte, 2 dorm, área 89,78m2
R$220.000,00

•

Ref: 0104 - Boulevard Resi
dence - Ilha da Figueira, Apto
duplex, Suíte + 2 dorm. R$

330.000,00

Ref: 0237 - Resid. Monet -

Baependi, Apto com Suíte + 2
dorm. R$ 228.000,00

Ref: 079 - Resid. Recanto da
Ilha - Ilha da Figueira, Apto·

duplex, 2 Suítes. R$ 199.000,00

Ref: 0169 - Resid. Dona Wal
- Vila Nova, Apto Suíte + 2

dorm. R$ 255.000,00

Ref: 0190 - Resid. Vivendas -

Vila Nova, Apto com Suíte + 1
dorm. R$ 196.000,00

.

Ref.0191 )Res. Explendor -

bairro Baependi com 1 suíte,
2dorm, bwc, Área 104m2

R$200.000,00.

Ref: 0330 - Resid. Paladino
- Amizade, Apto 2 dorm. R$

136.788,00

Ref: 0301 - Resid. Novo
Milenio - Centro, Apto Suíte +.

1 dorm. R$ 330.000,00

Ref: 0328 - Resid.Viiiar -

Vila Lenzi, Apto 2 dorm. R$
141.892,00

Ref: 0182 - Resid. Meliáh -

Vila Lalau, Apto 2 dorm. R$
120.900,00

Ref: 0324 - Resid. O' Fiori -

Ilha da Figueira, Apto novo cl 2
dorm. R$ 150.000,00

Ref.0153)Res. Villa Rica -

bairro Vila Nova. cl 1 suíte+2
dormitórios. Área 82m2

R$159.900,00.

Ref: 0261 - Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha, Apto 2

dorm. R$ 133.000,00

Ref: 0333 - Resid. Venetto
- Vila Rau, Apto 2 dorm. R$

117.900,00

Ref: 0334 - Condomínio Flo
resta - Vila Lenzi, Aptó 2 dorm.

R$ 115.000,00

Ref: 0332 - Resid. Bruna
Mariana - Água Verde, Apto 2

dorm. R$ 187.000,00

Ref.0293) Aptos no Cento
Com 3dorm, área de 83,15m2

R$155.000,00

Ref: 0335 - Ed. Sonia Magali
- Vila Lenzi, Apto Suíte + 2

dorm. R$ 145.000,00
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• 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

_) �:::�:a�;;;�::d��� _

:��kt� elevador;R
• 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.
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Matrícula de Incorporação 62.167

t'".

III

APARTAMENTOS

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 .

Ji®JittHA!1AJiAI!QUt114B1M,
Eng", Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto

•

�KCA1.QtlMD4
.

Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

'iMPRii!ruMmQ;ffiJ1!Cf)�JlÍ!f!
Solon Carlos Schrauth

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul - SC

FONE:
(47) 3275-1212

www.poderimoveis.com

Ref. 20000.254
Bairro: Vila Nova - Res. Amaryllis. Apto com 140m2, 01
suíte e mais 02 quartos. Valor: R$ 200.000,00

...,

LOCAÇAO
LOCAÇÃO
(XX)57.024 • APARTAMENTO Cf.M, 2
QUIoRrOS Erdere(xl dJ lmóIe
ENDEREÇO: PREFaTO WIWEMAR GRlJBBA.
, 3545APTO 301
BAIRRO: CENTENARIO
CIDADE: JAflAGUA 00 SUl
VALOR R$ tro,OO

�,001 APARTAMENTO CI SUITE + 1
QUAATc::EnóaIeço do lm'lwI
ENDEREÇO: BERNARDO DORNBUSCH , 302
BAIRRO: BAEPENDI
CIDADE: JARAGIJA00 SUL
VALOR R$ 1.100,00

00372�1-APARTAMENTO 1 SUITE +02
QUIoRrOS
ED. AANO RElCHOW -APTO 101
RUA: JOAOJANUAAIOAYROSO, 10
BAIRRO: JARAGUAESOUERDO
VALOR: R$ 8&),00

00165,002 - APAATAMENTO CI 01 SUÍ1E + 01
QUARTO, 02 GARAGEM,
SAINT l'ROPEZ RESIDENCE - APTO 1002
BAIRRO: CENTRO
VALOR: R$ 1000,00 + COND, + lPTU,

oo1741xJ7-APARTAMENTOCl01 QUARTOS,
ED, PINHEIRO - apb 100
RUA: SILVlNO STHlNGHEN, 157
BAIRRO: CENTRO
VALOR: R$:450,00

00107,019 - APARTAMENTO Cf2 QUARTOS,
Erdere(xl oo lilM
ENDEREÇO: JOSE THEODORO RIBEIRO,
25OOAPTO 101 Bl B
BAIRRO: ILHA DA FIGUBRA
CIDADE: JARAGIJA 00 SUl
VALOR R$ 630,00

00245, 001- APARTAMENTO CI 02 QUARTOS ,

RUA: HEINRlCH AUGUST LESSMANN,420
BAIRRO: CENlENARIO- APTO 03
VALOR: R$ R$ 600,25

0014401 APARTAMENTO Cf 03 QUARTOS ,

RES, JOAO PElRY
RUA RUDClFO S/lNSON, 1340 APTO 23
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA
VALOR: R$ 750,00 + COND

00359,001 APARTMoIENTO CI suiTE + 02
QUARTOS,
'ED, SUELEN-APTO 102
RUA: ROBERTO ZlEI#NN, 1050
BAIRRO: CZERNIEWICZ
VALOR R$ 700,00 + COND

Ref. 20000,264
Bairro: Czerniewicz - Res. Germano - Apto cf 01 surte +

02 quartos, 2 vagas de garagem, com móveis sob medida.
Valor: A consultar.

00233,009 - APARTAMENTO Cf 01 suiTE + 02
QUARTOS,
ED, BARCELONA - APTO 201 FREN1E
BAIRRO: VUA NOVA
VALOR R$ 0CXl,00 + COND + lPTU E TAXA DE
UXO

00468,004- KITINET CJ 01 QUARTO,
RUA ANGELO BENrnA,
BAIRRO: ILHA DA RGUEIRA
VM.OR: R$ 450,00 + TAXA DE 00,

CASAS
00243.001 - CN,A DE RESIDENCIAL - CI
COPA, sw::; SOCIAL, AA.EA DE SERVICO,
COZINHA, VARANDA, SAI..A, SUiTE,

.

CHURRASQUEIRA, GARAGEM, QUARTOS:4
ENDEREÇO: GUlIJ1ERME IGfIIl\CIO
HRUSCHKA, 229
BAIRRO: S/lD WIS
VALOR R$ 750,00

004&).001 - CN,A RESlDENCV\L - C/ COPA.
Dfp EMPREGI\DA. BWC SOCIN., AA.EA DE

���SAI..A,
ENDEREÇO: DOMINGOS DEMi\RCH1 , 134
CftSA
BAIRRO: VILA NOVA
VALOR R$ 800,00

00152.001 • CN,A RESIDENCIAL - CI BWC
SOCIN., AA.EA DE SÇRVIÇO, COZINWI,
VPJWIDA, SAI..A, SUITE. CHURRASQUEIRA, 2
VAG/>S GARAGEM, QUARTOS:2, Erdere(xl dJ
Imóvel
ENDEREÇO: AUNOA SCHWARZ SCHMIDT ,

BAIRRO: TRES RIOS 00 SUL
VM.OR:R$ 00),00

SALAS COMERCIAIS
00476,002 • SALA COMERCIAL Erdere(xl do
Imóvel
ENDEREÇO: MARECHAL DEOOORO DA
FONSECA401
BAIRRO: CENl'RO
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00

oo151,001-SALACOMERClAL8lJem;odo
IrniveI
ENDEREÇO: t,Wj()EL FRJlNCISCO DA
COSTA,4361
BAIRRO: VIEIRAS
VALOR TOTAL: R$ 1,500,00

00100.016- SALA COMERCIAL8lJem;o dJ
Imóvel

.

ENDEREÇO: ELEONORA SATtER PRADI,25
BAIRRO: JARAGUA ESQUERDO
VALOR TOTAL: R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de flnanelamente pela
Caixa Econômica Federal.

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.

Construtora �

üreafsec�
:E
,.:.
r:i:

OFERTAS

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edlficio com 07 pavimentos, 36
aptos, Elevador, Salão de Festas mobiliado e decorado, Play
ground, Bicicletário, Garagens, Portâo e porteiro eletrônicos,

Previsão para TV a cabo e antena coletiva, Central de gás,
Acabamento em massa corrida, Portas e rodapés na cor

branca. Apartamentos com; 02 quartos, Suite + 01 quarto,
Suíte + 02 quartos, Sala de estar e jantar, Sacada com

churras ueira, Cozinha, BWC, Area de servrço,Gara em.

Terrenos·
• Ref 258 Ponta Compridél/ Guaramirim Terreno de

arrozeira 2O.1JOOm2 R$160.000,OO
• Ref: 199 Guamiranga,IGuaramirim Terreno com

189.780,1JOm2 contendo arroizeira, terras produtivas.
Terreno escriturado, R$8OO.000,OO

• Ref 230 Amizade,! Guaramirim Terreno com área de
4888,1JOm2 R$65.000,OO

• Ref 214 : Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua principal.
Local privilegiado e ótimo para comercio ou
residência R$120.000,OO

• Ref 272 Cenlro/Guaramirim Lote 345f112 R$58.000,OO

r

Ref 263 Escolinha/Guaramirim - Casa
nova e01 alvenaria, com 1 suíte closet

+ 2 quartos, sala, copa/cozinha,
banheiro social e área de serviços.

75,OOm2 de área construída e terreno
com 364,50m2. R$160.000,OO

�•
:.... t

R-3·MI 25.496

Ref 231 Amizade! Guaramirim Terreno com área de 6075m2,
contendo 01 casa em alvenaria com aproximadamente 309m2,
com 02 cozinhas, 02 salas, mesanino, piscina, área de festas,

deck de frente para o Rio(represa}. Valor sob consulta

Ref 261 Corticeira/Guaramirim Casa com 03 quar
tos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e

�ala de facção R$175.000,OO
----

•

'�Iu.��_.......... �

Residencial Mánet - No Centro em Guaramirim - Condomínio Fechado, área de festas, área

fitnessllllayground. A!)tos Com: 03 dormitórios com suíte, 02 dormitórios com suíte.

Ref 287 - Amizade/Guaramirim - Terreno com
405,00mf contendo 4 apartamentos com

2 quartos e 3 quitinetes. Terreno com ótima
localização, fazendo frente com Rua asfaltada.
R$290.000,OO (duzentos e noventa mil mais)

Ref 206 Rio Hern /
Schroeder Lotes com

escritura, Loteamento.
com rua pavimenta
da, infra-estrutura,

I

playground. Aproveite
R$65.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em afvenaria, com 1 suíte + 2 quartos, .

sala estar/jantar, pazinha, 1 bantrêiro
.

social e lavanderia. Area toda murada com
360,00m2 e de área construída 75,OOm2• R$

175.000,00.

Ref 278 - Avai/Guaramirim - 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, cozmha,

banheiro e lavanderia. Espera para sutle e

estrutura para 20 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 223-
Ami�ade/Guara

. mirim - Sobrado
geminada com

2 quartos, 2
banheiros, sala,
cozinha, lavan-

deria e garagem.
Área constru
ída de 65m2,
toda murada.

R$110.000,00
Ref 287 Avai/Guaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, ba
nheiro, lavanderia e garagem R$150.090,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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.

- Terreno no

Jaraguá Esquerdo com 525m2•
R$I 38.000,00.

293.1 - Excelente Casa Comercial no

Centro.Valor sob consulta.

.,---

Ref. 575.1 - ARat:tamentos no Rau com O I
ou 02 dormitórtos:a partir de R$I OO.OOO,O();--

Ref.537.1 -

Apartamento
na Vila Lalau
com I suíte
+ I quarto,

sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, I vaga
de garagem.

R$160.000,00.

Suite Master
,

+ I Suíte +

2 quartos,
escritório, 2

salas, copa,
cozinha,

lavanderia,
área de festas

e garagem
para 4 carros.

R$620.000,00.

Ref. 575.2 - Apartamentos no Centro com 02
ou 03 dormitórios a partir de R$�50.000,00.

Ref. 575.3 - Apartamentos na Vila Nova com

03 dormitórios. Entrega prevista para 03/2012.
R$190.000,00.

.

Ref.' 575.4 - Flat Duplex no Saint Sebastian
com suíte com banheira, cozinha, sala, lavabo

e garagem. R$I 30.000,00.

Ref. 569.1 - Excelente Casa na Ilha da Figueira
com I suíte + 2 quartos, 2 salas, cozinha, área

de festa interna, lavanderia, área de festa externa

com piscina e deck, garagem para 4 carros.

R$580.000.,OORef. 575.5 - Flat no Hotel Mercure.
R$I 10.000,00.

www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis"com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o caminho que leva
ao apartamento do seu sonho

rel.2128 - Apartamento no Bairro Vila Nova - Res. Porto Seguro - contendo
Dl suíte com móveis, 02 dormitórios, solo estar,sacoda com churrasqueira,
bwc social, cozinha com móveis, lavanderia com móveis, garagem. Área

privativa: 92,49m2 indu ido garagem - Valor: RS 209.000,00.

lO!r

Rei. 1128 - Bairro Amizade - casa alvenaria - contendo: sala
estar, lavanderia, lavabo, garagem, Dl suíte com doset e sacada,

02 dormitórios, bwc social, sótão com sacado na Irente e nos

lundos. Área casa: 173,00m2. Área Terreno: 16B,00m2.
Valor: RS 170.000,00 + Financiamento.

CONHEÇA NOSSAS
CONDiçÕeS, FAÇA UMA

SIMULAÇAo DAS PARCELAS SULBRASll
íNCORI'QRIIÇ,s,O •

construção e incorporação

Informações:

APARTAMENTOS

COM SACADA

02DORM.
GARAGEM PRIVATIVA

ALFABLU
EMPREENDIMENTOS lMOBit.4ÁR10S

FINANCIAMENTO CfAIX..
OARANTIDO H .M Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 51 - SI. 04 - Centro

Inicio do Calçadão, próximo à Caixa.

ReI: 2099 - Apto no Bqirro Águo Verde, Res. Nostro com, 2
Dormitórios,BWC, Cozinho,Areo de Serviio,Solo Estar/Jantar, Socado

com Churrasqueiro,l Vogo de garagem. Areo privatica 69,33m2• Preço
R$138.900,OO. (sem entrado) Incorporação sob matrírulo n.o 30.476

rei. 1124 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Casa alvenaria - contendo: 01
dormitório com doset, 01 dormitório, bwc social, sala estar/jantar,

cozinha com móveis sob medido, lavanderia, área lestas,
garagem paro 02 carros. Área casa: 176,00m2. Área

Terreno: 369,00m2. Valor: RS 290.000,00.

3370·1122
9117·1122

ReI. 2110 -Apto no Centro - Res.ltolio - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, socado com

churrasqueira,tubuloção para águo quente, medidor indivi,duol
de águo, tubulação poro split. Prédio com 02 elevadores. Areo
pivotivo: 121,OOm2 mais Ol ou 02 vogas de garagem. Valor: o

consultor. incorporação sob matriculo n.o 26.047

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala 05 • Centro
Esquina com a Rua Marina Frutu�
CEP 89251460· Jaraguá do Su� C

www.ivanaimoveis.com.br
iva na@ivanaimoveis.com.br

ReI. 2105 - Bairro Amizade - Res. Quebec - Apartamentos com 02
dormitórios, bwc social, solo estar com socado e churrasqueira, cozinho,

áreo serviço, garagem. Piso laminado nos dorm., mosso corrido e

rodo teto em gesso. Apartamentos com área privativo de 70,05m2 o

74,02m2.lncorporação sob matrírulo n.o 63507. Valor: RS 135.400,00.

Rei. 2119 - Apto no Bairro Amizade - Res. Saint Paul - contendo: 01
suíte,Ol dormitório, sala estar/jantar, socodo com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, Ill garagem. área privativa 75,10m2. Valor:

RS135.000,00.lncorporação sob matrícula n.o 63.526.

Rei. 1123 - Bairro Rau - Casa alvenaria - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, bwc social, solo estar, cozinha, lavanderia, tubulação paro

águo quente. Área terreno: 420,00m2. Área aproximada da cosa:

106,00m2 - valor: 215.000,00

Rel.l070 - Bairro Chico de Paula - Casa alvenaria - contendo: 3 Dormitórios,
2 bwc, Cozinha, Solo jantar, Área de serviço,Área de festos,Garogem para 2

corras. Área casa: 1 03,OOm2 - Área terreno: 350,OOm2 - Valor: RS 210.000,00.

"7
co

�
IV")

u
VI
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CódA018 - sada - Guaramirim Cx.
da água-com toda infra-estrutura

(ac.terreno, ap, casa, carro).
R$ 500 mil

Chácara/RECREATIVA
30 MIL M2

,
C6d.1103 Centro - .Prédio

Cod. 2020 João Pessoa - Edif. com 2 casas, 1 sala comercial.
- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos, De frente a Praça de Eventos
salal copa, cozinha, lavanderia, antiga Prefeitura (Museu) _

bwc, churrasqueira sac�da R$1.300.000,OO
ara em R$125 mil

Cód .1106 - Estrada Nova - 2
Casas (frente +1-130 m2 e fundos
+1-60 m2) Próx. Igreja Protestante,

3 quartos churrasq. Garagem -

R 200 mil

C6d.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

Coo. 2019 . Schoreder - Edif.
Gneipel - Apartamento 2 quartos.
salal copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$135 mil

Cód. 2017 - Centro - Apartamento 3
quartos, salal copa, cozinha,

lavanderia, bwc, churrasqueira
sacada garagem - Valor

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salaf
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$125 mil c/escr...

':I:]' -",
"

.. ,' �'(;''"'�.��
Área/Terreno*
300m'

Cód.1105 - Vila Lenzi -Casa Cód.1049 - Nova Brasília - 2
Centro ����:

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,
uites(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, Vila Nova (2casas) 1500m2

cozinha, despensa, lavanderia ala Iv, s estar, churrasq.aq solar, Praia Barra doSul

varanda. garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil Chico de Paulo 430m'

jardim - R$ 185 mil Apartamentos Local
..... _. -. --12002 SFSIUbatuba 1 quadrado mar 70m2fSulte+2q

PROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa �róx. Posto Mime 2 quartos

experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os Terrenos Area

desgastes estressanles 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 m2

FINANCIAMOS PELO SISTEMA 3054 JoãoPessoajr 918,00m2

(SFH)
.

h CASA
.

h VIDAI
3055 Barrado$ul +/-350m'

_.mm a mm a . Chácaras

-Pro] tos Estrutu is 4006 Mass.lRibGustavo201.000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m'

Aluguel· Ceníro- ap 3 quartos
Ceníro- casa 3 quartos

aprox.90m2
120m'

115mil
130mil
125.mil

!
I 4.000m'+I- 650mil

500mil
180mil
25mil

3aluguéis

Próx. Trapiche

180mil

.' (Prox.Palhoça) 150 mil
.

R$765,OO
R$850,OO

OBILIÃRI

IN'TERIIVIÓV.EIS,
de

FONE: ( 7) 3371-2117
PlANTÃO VENDAS: 8404--8498/9183-2333

Rua João PicoIli� 104· Centro - Jaraguã do SulISC

1\

<:I" Fone: (47) 3273·2224
C)
'V
CO?

Plantão: 84882678 /84882673C)
N
=
;;

84882692 / 925752285
N
o Rua Reinoldo Rau, 60 • Sala 07o
(.)
o

M Ó V E 5 � www.brimaxi oveis.com.br

��
91- Residencial Jaraguá TowerApto com 1 suite + 1 quarto, r.��""""",iil;

sala de estar e jantar, cozinha, banheiro social. are� de i4150. 2 Quartos, sala, copa e cozinha oonjugada. 1 banheiro, 1 4128 -Apartamentos com 2 quartos, sala e oozinha conjugadas, [

serviço,sacada com churrasqueira. Area total: 158,21m' Area llavanderia e uma vaga de garagem. Área terreno: 859,06m" Area banheiro, lavanderia, 1 vaga de garagem. Aptos 101 e 201 • Área I
util: 91,51m'. Valor: R$300.000,00 'oonstruída: 920;'. Valor: R$155.000,OO total: 56,81m'. Valor: R$122.000,00 _I

-,_.-! .

4122· Ed. Residencial VieirasApto com 1 suite +2quartos, sala /4395-1 suHemais 1 quarto, bwc, sala de estar ejantar, varanda 4163 - 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro, area de festa com!
copa e oozinhíl conjugadas, banheiro, lavanderia, 1 vaga de ia garagem. 900 metros da praia. Área construída: 71m" Area banheiro, 1 vaga de garagem. Area total: 561,7501'
garagem. Apto 101- térreo.Area útil: 94m2. Valor. R$250.000,00 Iterreno: 300,20m' Área privativa: 56m', Valor.R$115.000,OOO 15mX37,68m. Valor:R$168.000,OO.

.

LOCAÇÃO.
-Apto c/3 qtos, 1 vaga de garagem, Nova Brasilia. Valor:R$650,OO

-Galpão comerciàl na Barra do Rio Molha, com 600m2• Valor:R$5.000,OO
-Sala comercial no Centro, com 72m2• Valor:R$850,OO.

-Sobrado:Superior:com 2 quartos grandes, sala, cozinha, banheiro, varanda.Valor:R$627,OO - Inferior:com

2 quartos grandes, sala, cozinha, banheiro, area dê serviço, varanda. Valor:R$495,OO

CENTRO
Apatt. ínovo) 1 cbmit,._ OOZ., áíea�,... iBcada cf
_f. e �agem, ResidendaJ.. Tulipas;Mlguel: R$ 540100

ApaJt.. 2 dooTIl. �nOOU1�). sala, cozinha. trNé, lavarideria
e S2Jragem.
R. Cabo Had.y Madtlch - Re$úf. smt Tropc. Aluguel: R$ 850�OO

ApaIt 3 dcfmít {sendo 01 SUíte), -. ootlnhàí lavanderia. 8WCj
�a com d1!.Itr�a e�1 vaga degaragem ®Ill dfpósíto.
RLià Em'� 223 • _doTulipa .. AfuguefR$900tOO

Apart.3 tbmI. (.000 01 SUltt), a, cozinha, lavanderia, banhéiro
$OclaI,�wm�edua$wgssdegaragem.
R. &dodCt Rio Srimco. 480 • Retid;PMtnix.Aluguet R$ 9OfM)O

------"·............ 1 Apart. 2 d«mif. (sendo 01 suite),• coZinha.lavandeiià. bwc,
�OOMcOOri'�e�,
1Wa Narina Frutuoso, 771 • Residendat Marina -:Aluguet 1'$ 7SO,ft

ILHA DA fiGUEIRA
Apart 3 dótmt {sendo 1 suíte)1 sara, cozinha. bwc, laVanderia,
��·sacedaegaragem.
R..José�. ed. Hitamar. AlUguel: R$ 700.00

Apatt. 2 domIít, sala. COZ., lavalld., bwc, sacada e garagem.
Rua 00m1rigo$ da Rosa. &t. SeJa Vista. MIguel: R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casa 2 quartos ... Schroeder
Casa NOVA 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia.

. Área privativa 55,40m2
R$ 125.000,00

Escriturada. Financiável.

Casa 3 quartos - Chico de Paula
Suíte com closet + 2 quartos. churrasqueira
e piscina. R$ 400.000,00. Avalia proposta.

Terreno 750m2 - Baependi
Lindo. livre de alagamento.Próx. a SER Marisol.

Escriturado. Financiável. R$ 200.000,00

Res. Verticalli - Baependi
Suite + 2 quartos. sacada cJ churrasqueira.

Bwc's mobiliados. R$190.000 00. Escriturado.

Ed. Germano - Czerniewicz
Apto suíte + 2 quartos. sala, cozinha. bwc,

lavanderia e ara em. R$ 200.000,00.

Residencial Betel - Baependi
Apto com 2 quartos, demais dependências,
MOBILIADO. R$ 145.000,00. Financiável.

Edifício Filadélfia - Vila Lalau
2 quartos, sacada cl churrasqueira. Cozinha e

bwc mobiliados. R$ 138.000,00 Financiável.

Res. Grand Ufe - Vila Nova
Apto suíte + 2 quartos. área privo até 114,70m

Elevador. A artir de R$ 240.000 00

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro
Suíte + 2 quartos. área cl churrasqueira,

garagem pi 2 carros. R$ 250.000,00.

Sobrado - Estrada Nova
Casa 2 pisos frente + 2 casas aos fundos.

Ótimo acabamento. R$ 310.000,00

Casa 3 quartos - Ilha da Figueira
Suite + 2 quartos. ampla sala (2 ambientes),

R$ 280.000,00. Aceita financiamento.

Casa 2 quartos - Estrada Nova
Casa NOVA em construção. 2 quartos,
demais dependências. R$ 130.000,00

� • Res. Lilium • Vila Lalau • Dois quartos, sala,
� cozinha, área de serviço, banheiro. sacada com

� churrasqueira, garagem. Valor R$600,OO + cond.

]1 _ Casa _ Czerniewicz - Dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, jardim, garagem. Valor

� R$600,OO.
- Sala comercial· Centro - Sala comercial no

centro de Jaraguá do Sul com 30m2. Valor
R$675,00 + Cond.

- Res. Saint German; suíte, + 1 quarto. sacada c

churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila lalau -

valor R$ 890,00 + cond.

- Ed. Terezinha- cl 2 quartos, sacada, 1 garagem.
Bairro Vila Lalau - valor R$650,OO incluso gás e

• Res. lílium- c/1 quarto, 1 garagem. Bairro Vila
lalau - valor R$480,00 + R$50,00 cond.

• Casa Comercial - Rua João Picolli Centro -

valor R$3.000,OO
- Casa· Centro: Casa com tres quartos. sala,
cozinha, area de serviço. banheiro e garagem.
Valor R$ 800,00
• Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila
lalau - valor R$800,OO + R$60,00 cond.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, ,RESID. VICENZO ,'o

Bairro João Pessoa
Lotes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, totalmente
legalizado, pronto para
construir. MI mãe 54.965.

RESID. VILLAGIO
,',

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497.

ReI. 1712 � Casa
no bairro Chico de

Paula, com Oi suíte,
02 dormitórios, 01

awc. próxímo Moveis
Xavier.. R$400.000,OO

Chácara 30.000m2, casa 80m2.

.Corupá/SC. R$ 98.000,000.

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Financie pela Caixa!

En.tre em contato para
maiores detalhes!

LOTES

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto' pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123

RES. RIVIERA
Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,

Reg. Imóveis MI 9.205.

RES. VILLE FRANCHE

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

REs. VENEZA
Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase

de conclusão - Reg. ImóveisMI 24.783.

I • I _
� W·,' .J!I."

Casa 72m'. Terreno 1.319,50m',
Corupá/SC. R$ 108.000,00. Troca pi

chácara.

II! I
Casa 165m2, 3 quartos e demais dependo
Terreno 600m2. Nereu Ramos. Jguá do

Sul/SC. R$ 200.000,000.

I Terreno 380rn2�
no Ano Born.

Corupá/ SC.
RS 45.000,00.

Terreno 308m2�
no Ano Bom.

eorupá/ se.
R$ 40.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros

quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes

R$ 90,000,00

�"
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 130 geminado Três Rio do norte com 2

quartos sala cozinha copa bwc garagem aceita

financiamento bancário R$ 125.000,00

Ref102 - 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
Ref 127 Chacará Rio Cerro II com 15 mil m2 200

metros da rodovia R$ 100.000,00

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

ef 126 Terreno no bairro Nereu Ramos (Ribeirão
Cavalo) plano com 2250 m2 R$180.000,00

Ref 120 • Terreno industrial
Guaramirim-SC 413 bairro

RioBranco com 4050 metros

quadrados R$ 270.000,00

Ref124 Chacará em Guaramirim bairro Caixa da

água 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

dependência R$ 280.000,00

Ref 122 - Terreno bairro

RioCerro I com 2270 metros

quadrados a 200 metros da

rodovia R$ 130.000,00
,

wwwJehmannimoveis.com.br I

- , � • j! -

Sch er
Corretores de Imóve·s

VILA RAU - RESIDENCIAL ATLANTIS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com Churrasqueira
e�a de garagem, R�$ �65.000,OO, matrícula

61.9901��ls�d���:I-Grand

--- -----.-.---

Ufe - Prédio com

elevador Apto nO I
503, Sala
estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + 2

quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,00.
Entrega em

fevereiro 2011
matricula 60.740
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Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL,;, se

CASA GEMINADA
LOTEAMENTO PRADII

Com 2 Dormitórios Sola de Emtr e Jantar Bwt.
Cozinho Integrada. Area de Seniço. 1 ga 4e

Garagem Coberta. Toda Murada.
Área: 83.00mt aproximadamente.

Valor. R$130.000.00 (cada)

CONJUNTO RESIDENCIAL
ANGÉLICA

CONJUNTO RESIDENCIAL
ANIHURIUM

BAIRRO: RIO DA LUZ PROX. SEARA AUMENTOS
Apartamentos com 2 Dormit6rios Sala de Estar e Jantar BIt

CoziRIIa IRtegrada. Area de Seni�# 1 YGga de Garagem
Cobeda. Area: 83.00m1 APROl 1$110.000.00

IOnAMENJO PUDlI

Apaltameatos com 02 Dormit6rios. Sala de Estar e Jallat ...
Cozinha Integrada. Área de Seniço. 1 waga de Garagem

Coberta. Área: 83.00m2, QUrrasqDtiIl II Sacada.
VAlOR 1$130•••00 (aula)

elle corret rdeimoveis.com.br
Barra do' Rio Cerro -

Residencial FLÓRIDA
>

Apto 202 �. 2°pavimento,
medindo 59,34 m2 2

quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira.
R$160.000,OO Matrícula

62.898

• Atrás da Igreja São Judas

Tadeu. R$11 0.000,00 -

ÁGUA VERDE

JARAGUÁ ESQUERDO· Casa com suíte mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

,

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,00m2 Metragem do terreno:
409,50m2 • R$450.000,OO.

• Loteamento Dona Marta -

R$ 65.000,00
NEREU RAMOS

• LOTEAMENTO VILLE DE

LYON. A PARTIR DE

R$95.000,00 - AMIZADE

NOVA BRASíLIA
- "RESIDENCIAL
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02
dormitórios, 1 I
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de

garagem.
R$180.000,OO.
matrícula
66.030

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS

I 1

!
I I

I •

7 Pavimentos

Apartamentos com 2 ou

3 dormitórios
Hall Social
Elevador

Área de Lazer com
. .

espaço para piscina

, -I
OS APARTAMENTOf;

Cozinha e área de serviço
Estar e Jantar

Infra-estrutura para ar

condicionado Split
Todos os ambientes com

iluminação natural
Varandão com

churrasqueira
Vagas duplas de

estacionamento cobertas

g,

j
1 ii

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FIM DE SE. ANA, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 I IlIl'I'IlIf_lifi'". I 39
/

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 .

Matrícula de Incorporação 62.167

glfiJ$/Mlt4t!ll
....dlIM

• 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;

t
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por

andar.

�
J

�g���m!�fm!lITª'M.M
Eng", Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa Lazarotto pj1�Q�j[pJ���

Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

f,l�l!!�r�fç!�l1fi,11JJ!if!};.;_i!����PJ!!J�Qi!,!:
Solon Carlos Schrauth

Rua Henrique Piazera, 103
Centro - Jaraguá do Sul - SC

FONE:
(47) 3275-1212·

www.poderimoveis.com
-

LOCAÇAO
00233.009-APARTAMENTOCf01 SUiTE +02
CUARTOS,
ED. BARGaONA-APTOaJ1 FRENTE
fWRRO: VIlA �A
VPHJR: R$ 9:Xl,OO + COO + lPlU E TAXA DE
LIXO

00468.004- KJTINET Cf 01 QUARTO,
RUA:!WGELO BENETTA,
BAIRRO: IlHA. DA FIGUEIRA
VALCJR: R$ 4&1,00 + TAXA DE LOO.

CASAS
00243.001 - CN3A DE RESlDENCIN..· Cf
ca>A. BWC SOCIAL, ÁREA DE $ERVIÇO,
COZINHA. VAAJ.NDA, SAlA SUITE,

.

CHURRASQJEIRA. GARAGEM. QUARTOS:4
ENDEREÇO: GUILHERME IGNACIO
HRI.JSCHKA, 229
fWRRO: SAOLUlS
VALCJR: R$ 7f1J,OO

00400.001 - CN3A RESIDENCIN.. - a ca>A.
DEI' EMPREOOA, BWC SOCIAL, ÁREA DE
SERVIÇO, COZINHA, VNWU, SAlA
GC>RAGEM, QUARTOS:4,
ENDEREço: DCMINGOS DEMARCHI , 134
OSA
BAIRRO: VILA NOVA
VALCJR: R$ 800,00

00152.001 - CM3A RESlDENCIN.. - a BWC
SOCIAL, ÁREA DE SERVIço, COZlNH<\
VARMIDA, SAlA suITE, CHURRPSQUEIRA. 2
VJlG/>S GARAGEM, QUARTOS:2. � cb
Irróiel
ENDEREÇO: AlJNDA SCHWARZ SCHMIDT ,

fWRRO: TRES RJOS DO SlJL
VALORR$ 9:Xl,00

SAIAS COMERCIAIS
00476.002 - SALAGav1ERCIN.. Erderet,llcb
lJniyej
ENDEREÇO: MARECIW. DEODORO DA
FOOSECA401
fWRRO: CENTRO
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00

00151.001· SALA<XMRClN..Erderet,llcb
Im5YeI
ENDEREÇO: MANOEL FRANCJSCO [lA
COSTA,4361
fWRRO: VIEIRAS
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00

00100.016 - SI\J.A COMERCIN..Erdereço cb
IrOOIeI
ENDEREÇO: ELEONORA SATLER PRADI,25
fWRRO: JAAAGUAESQUERDO
VALOR TOTAL: R$ rol,OO

LOCAÇÃO
00E.024 - APARTMtENTO C1:M. 2
QUARTOO� cb lrOOYel .

ENDEREÇO: PREFEITO WALDEMAR GRUBBA
, 354S APTO ll1
fWRRO: CENTENAAIO
CIDADE: JARAGUA DO su.
VALOR R$ 600,00

00484.001 APARTAMENTO a SJlTE + 1
�cblrn'1lel
ENDEREÇO: BERNARDO DORN8lJSCH ,ll2
BAIRRO: B<\EPEWI
CIDADE: JARAGUA DO SUL
VALOR R$ 1.100,00

00372-001- APARTAMENTO 1 SUrTE + 02
QUARTOS
ED. ARNO REICHON -APTO 101
RUA: .YJAO JANUJlRIO AYROSO, 10
fWRRO: JARAGUA ESQUERDO
VALOR R$ 850,00

00465.002 - APARTAMENTO C/ 01 sutTE + 01
QUARTO, 02 GAAAGEM
SAINT TROPEl RESIDENCE - APTO 1002
fWRRO: CENTRO
VALCJR: R$ 11XXl,00 + COOO. + IPTU.

00174-007- APARTAMENTO a 01 QUARTOS,
ED. PINHEIRO - atlO 100
RUA: SlLVlNO STHINGHEN, 157
BAIRRO: CENTRO
VALOR R$:450,00

00107.019 - APARTAMENTO a 2 QUARTOS ,

�cblrOOYel
ENDEREÇO: JOSE THEODORO RIBEIRO ,

2586 APTO 101 BL B
fWRRO: IlHA DA FIGUEIRA
CIDADE: Jf.fW3UA DO SUL
VALOR R$ 63),00

00245. 001· APARTAMENTO a02 CUARTOS ,

RUA: HEINRICH AUGUST LESSMIINN,4aJ
fWRRO: CENTENARIO - APTO 03
VALOR R$ R$ 003,25

00144.01 APARTAMENTO a 03 QUARTOS ,

RES . .YJAO PETRY
RUA: RUDOLFO SANSON, 1340 APTO 23
fWRRO: IlHA DA FIGUEIRA
VALOR R$ 7[;JJ,00 + COO

00359.001 APARTAMENTO Cf suITE + 02
QUARTOS,
ED. SUElEN - APTO 102
RUA: ROBERTO ZJEJvW,IN, 10f1J
fWRRO: CZERNIEWICZ
VALCJR: R$ 700,00 + COND

Ref. 20000.264
Bairro: Czerniewicz - Res. Germano - Apto c/01 suíte +

02 Quartos, 2 vagas de garagem, com móveis sob medida.
Valor: A consultar,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lançamento

1M

.�
r '1/,1$

.g

.�

"Jaraguá Esquerdo' dr

.. 60 Apartamentos

.. 8 Coberturas (2 Torres)

.. Galaxy One e Galaxy Two

.. Sistema de Cortina de Vidro,

.. Elevadores
, • Fachada Moderna

.. Deck molhado

.. Hidro

.. Piscinas Adulto e Infantil
�����'"

.. Galaxy Lounge

.. Espaços Gourmet

.. Salão de �ogos

.. Espaço Fitness

.. Epaço Relax

.. Espaço Kids,
.. Playground

Vila Rau

Edifício
ptí$�Jna
Academia
2 '§aiões dê fE&stas' ,

'

Palyground.

,;
Espaço ze:rl
Garagens
Portão e porte,iro eletrônico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Veja ofertas desta
imobiliária na página 7.
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Plantão de Vendas

.9615-0011
8811-3745

9987-1004

9657-9409
Av•. Mal. Deodoro, 191- Alameda 25

!!

Ref. 2005 **LANÇAMENTO*'" RESIDENCIAL
SANTA RITA - Barra do Rio Molha, local tranquilo

e com ampla vista da cidade. 04 Tipos de

apartamentos (02 quartos ou surte + quartos)
04 Apartamento por andar - Com duas sacadas

{uma com Churrasqueira) ENTREGA PARA

MAlO/201S Valor R$133.000,OO

Ref. 2014 - Barra Rio Molha, Pronto para Morar,
Residencial Baden Baden, apartamentos

com 02 Quartos, 01 BWC Social, Lavanderia,
Sala de estar/jantar e cozinha Conjugada,

Churrasqueira, 01 Vaga de garagem. À partir
R$l60.ooo,OO Uma belíssima Cobertura - Valor

R$450.000,OO
--

Ref. 2013 -Amizade, Residencial Athenas,
apartamento com área de 72,OOm2, 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 aragem. Valor RS 170.000,00

loteamento Recanto dos Pássaros.

R$85.000,OO

Ref.l019 Vila Lenzl- Sobrado de alvenaria
com 325,00 m2, 03 quartos, 01 bwc, varanda,
sala de estar, copa e cozinha mobiliada, área

de festas, lavanderia. Térreo sendo 03 quartos
sendo 01 sufte.copa, cozinha,02 cozinhas,sala de

estar,lavanderia,Ol bwc. 02 vaga de garagem.
R$ 430.000,00

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$ 120.000,00

Ref. 1026 - Jaraguá esquerdo, Casa com

90m2, 03 qUêlrtos,sala,cozinha,lavanderia,ba
nheiro.Garagem.Terreno com 420m2 Valor

R$220.000,OO

Ref. 1003 Ilha da Figueira - Casa
de alvenaria com 89,58m2, 01 suíte, 02 quartos,

sala, cozinha, banheiro social, lavanderia,
garagem. loteamento Malibu

R$162.000,OO

Ref.2008 - Ilha da Figueira
Apartamento com 90,OOm1, 01 Surtes máster

+ 02 quartos, banheiros mobiliados, sala
de estar/jantar conjugadas, lavanderia,

cozinha com móveis sob medida, sacada
com churrasql.lefta,Ol vaga de garagem.

R$20S.000,OO

, IH
'

Ref.2010� Amizade - Apartamento com 51m2,
02 dormitórios, sala, banheiro, lavanderia,

01 vaga de garagem.
R$ 95.000,00

com 147m2, 04 quartos,sala,cozinha,02

banheiros,lavanderia. RS 220.000,00
Aceita troca por apartamento.

Ref.l025 Barra do Rio Cerro - Casa de alvenaria
com 70m2, 03 quartos, banheirqs,sala de

estar,cozinha.Edícula com 40m2 sendo

lavanderia/espaço par<;! área de festas,
lavabo,despensa. R$220.000,OO

Retl007 - Guáramlrtm - casa em alvenaria com

370,00m2 ,02 quartos,Ol suíte, 02 banheiros,
02 salas de estar, 01 sala de jantar. copa,cozinha.

tendo edícula com garagem para 02 carros
+ 01 coz1nha com churrasqueira, 01 Bwc e

dependências de empregada + lavanderia, ampla
área de festas com sacada e lavabo R$ 375.000,00

Cod 13000 Ponto para Restaurante com 700,00 m2 + 04 BWC (com toda infraestrutura) Bairro Ilha da Figueira Valor R$4.000JlO
Cod 13001 Ponto para Restaurante com 600,00 m2 + 04 BWC + 02 canchas de bochas. Bairro Ilha da Figueira Valor R$2.000,00
Cod 13002 Galpão Bairro Baependi com 1,7866 m2+ 02 BWC + area para escritório Valor R$5 .500,00

Cod 11014 Apartamento com 02
dormit6rios e demais dependências
(Pr6x. Prefeitura). Valor R$ 650,00

Cod 13003 Galpão Bairro com 225,00 ml, +

02 BWC.
Valor R$ 1.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

"""
-

1
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

6.248 - Chico de Paula- Residencial
Felicitá. Com 1 suíte, 1 dormitório,
cozinha, sala estar/jantar, área de

serviço, sacada com churrasqueira,
bwc, vaga de garagem. R$160.000,00

6.254 - 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 !!!

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$395.000,00

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 - Czerniewicz - 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

Apartamentos:
Bairro: Centro -Gov.
Jorge Lacerda, n° 310
- 01 suite, 01 qto, si,
coz, bwc, lav, sacada
c/ churrasqueira gar.
R$ 700,00 -Edif. Sta.
Luzia

Bairro: Centro - R.
Proc. Gomes de Ol
iveira, n° 7H - 01
suite, 02 qtos, si, coz,
bwc, lav, sacada c/
churrasqueira gar. R$
900,00 Edif. Ana Paola

Bairro: Centro-R. Epi
tacio Pessoa, n° '111
-02 qtos, si, coz, bwc,
lav. R$ 500,00 Edif. Ja
raguá .

Bairro: Centro -R. Nel
son Nasato,n° 46 - 02
qtos, si, coz, bwc, lav,
sacada c/ churrasquei
ra gar. R$ 600,00 Edif.
Ferretti

Bairro: Centro -Gov.
Jorge Lacerda, n° 373

02 qtoS, 51, coz,
bwc, lav, sacada c/
churrasqueira gar. R$
650,00 -Edif. Ferretti "

Bairro: Czerniewicz -R.
Francisco Todt, n° 960 -

01 qto, 51, coz, bwc, lav
e gar. R$ 480,00 Edif.
Guilherme

Bairro: Vila Lenzi, Rua
Maria Umbelina da
Silva, n° 500 -1 qto, 51,
coz, bwc, lav. R$330,00
Bairro: Tifa Martins -

Rua 766, Adelaide tof
foi -lot.Corupa -2qtos,
si, coz, bwc, lave gar.
R$380,00
Bairro: São Luis -R.
Jose Narloch, n° 1606
-01 qto, 51, coz, bwc,
lav, sac e gar. R$400,00
Bairro: Ilha da .Figueira
- Rua Servidão Rosa
machado, n0110- 01
qto, 51, coz, bwc, lav.
R$445,00
'Bairro: Ilha da Figueira
- Rua Servidão Rosa
machado, n° 110- 01
qto, si, coz, bwc, lav.
R$556,00
Bairro: Ilha da Figueira
Rua Guilherme Behling,
n 60 -01 suite, 02qtos,
51, coz, bwc, lave gar.
R$ 1.050,00 Mobiliado
- Edif. Claude Monet

Bairro: Ilha da Figueira
-Rua Jose T. Ribeiro,
n° 3695 -02qtos, 51,
coz, bwc, lav,sacada c/
churrasqueira e gar. R$
600,00

Bairro: Barra do Rio
Cerro-Rua Plácido
Satler, n° 145 - 02qtos,
51, coz, bwc, lav e gar.
R$ 500,00-Edif. Vati!

Bairro: Barra do Rio
Cerro - Rua Plácido
Satler,n° 87 -03qtos, 51,
coz, bwc, lave gar. R$
600,00 Edif. Cezane

Bairro: Barra do Rio
Cerro-Rua 1145, n° 60
-01 suite, 01 qto, 51,
coz, bwc, lav, sacada c/
churrasqueira e gar. R$
600,00 Edif. Versailles

Bairro: Água Verde
Rua João Wiest Junior,
n01997 -02qtos, 51,
coz, bwc, lave gar.R$
600,00

Bairro: Jguá 99- R. Os
car Schneider, n° 301
-02qtos, 51, coz, bwc,
lave gar.R$ 550,00

Bairro: Nova Brasília
-R. Jose Emmendo
erfer, n° 851 -02qtos,
51, coz, bwc, lave gar.
R$ 640,00 -Edif. San
Rafael

Bairro: Vila Nova -Rua
Jose Krause, n° 221
-01 suite, 02qtos, 51,
coz, bwc, lav.sacada c/
churrasqueira e gar.R$
900,00 Edif. Barcelona

Casas:

Bairro: Vila Lenzi -Rua
Jaime Gadotti.s/n -04
qtos, 51, coz, bwc, lave
gar. R$ 500,00

Bairro: Três Rios Norte
-Rua Rod. Municipal, n°
282 - 02 qtos, 51, coz,
bwc, lav. R$ 380,00

Bairro: Três Rios do
Norte-Rua RI, -02 qtos,
51, coz, bwc, lav. R$'
580,00.

Bairro: Água Verde
Rua Wally Emilia Mohr,
n° 301-02qtos, 51,
coz, bwc, lav e gar
R$650,00.
Bairro: Água Verde
-Rua

.

Erich gprung,
n0130-01 suíte, 02qtos,
51, coz, bwc, lav e gar
R$ 1.000,00

Bairro: Água Verde -

Rua Jorge Buhr, n° 249
-02qtos, 51, coz, bwc,
lave gar R$ 480,00

Bairro: Jguá Esquer
do-Rua Jones Chiodini,
n 302 -01 suite,01 qto,
51, coz, bwc, lave gar.
R$ 1.120,00 Mobiliada

Bairro: Nereu Ramos -

Rua Joaquim Pincerch
er, n° 2897 -04 qtos,
si, coz, bwc, lave gar.
R$ 700,00

Bairro: Estrada Nova
-Rua Emma Muller
Blunck, n° 46 -03 qtos,
51, coz, bwc, lave gar.
R$ 750,00

.
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Ref 1045 - Czerniewcz - Saint Sebas
tian - Flat mobiliado c/ suite, Hidro

massagem, 2 banheiros, Garagem.
R$140.000,00 .

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el�
evadores, captação de água
da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

Ret. 1007 - Jaraguá Esquerdo - Ed. Sun
flower - Apto com suíte + 1 quarto, sacada

.corn churrasqueira, 1 vaga de garagem.
.

R$149.000,00. Aceíta financiamento bancário.

Ref. 1056

Baependi

Ed.lpanema ...:.

apto cf suíte + 2

quartos, 2 banheI

ros, 1 garagem.

R$185.000,00.

Apartamentos com valores a

partir de R$ 201.561,37,
Aceita financiamento

bancário.

. -

Ret 1036 - Czemiewicz - Ed. D'ltália
- Apto com suíte + 2 quartos, 2 ban
heiros, sala, cozinha, lavanderia, sacada,
garagem. R$164.000,00. Aceita financia
mento .bancário.

Ret. 1010 - Centro - Ed. Rodrigo - Apto
com suíte + 2 quartos, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira, 1 garagem.
R$180.000,00. Aceita financiamento
bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 022 - São Luís - CASA

NOVA com suíte + 2 quartos, 3

banheiros, e vaqas na garagem.

Excelente padrão de acabamento

(porcelanato, massa corrida,

gesso, esquadrias de alumínio),

preparação para aquecimento

solar e preparação para split.

Loteamento de bom padrão, em

localização privilegiada. Toda

murada e com portão e cerca de

alumínio. R$305.000,OO. Aceita

Ref. 003 - Jaraguá Esquerdo - Casa com suíte + 2
quartos, 3 banheiros, churrasq., escritório, 2 vagas
garagem. R$489.000,00.

financiamento bancário.

-.

Ref. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e banheiro,
garagem. R$198.000,OO. Aceita financia
mento bancário.

Ref. 034 - Schroeder - Casa c/ suíte master + 2
quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8.212m2. R$530.000,00.

Ref 013 - Guaramirim - Casa c/ suíte + 3

quartos, 2 banheiros, 4 vagas de garagem.

..

R$230.000,00. J
�==================�

Ref. 041 - Nova Brasília - Casa com suíte + 2 quar
tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha,
churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
R$450.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 035 - Três Rios do Sul- Loteamento Beira
Rio - Casa com suãe + 2 quartos, 2 banheiros,
2 garagens. Excelente padrão de acabamento.

R$270.000,00. Aceita financiamento bancário.

Ref. 014 - Vila Rau - Casa c/ 3 quartos, 2 ban
heiros, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas ga
ragem, terreno com 721 m2. R$220.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/ 2 quar

I tos, 2 banheiros, 4 vagas garagens, chur

�, rasqueira. R$118.000,00.

Il"-""I'''''''"I c
_� ,�," ·-"""IH'- �",J"\

" "
-
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I Ret. 1002 - Vila Lenzi - Ed. Ilha dos
Açores - Apto com suíte + 1 quarto,
2 banheiros, sala, cozinha, lavande
ria, garagem, moveis sob medida no

quarto e banheiro. R$149.000,00.
Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1012 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ suíte + 2

quartos, sala, eoz., sacada c/ ehurrasq., área de

serviço c/ sacada e garagem. Localização privile
giada. R$220.009,00.

Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.
- Ref. 2003 - Barra do Rio Molha - Terreno
com 348,24m2. R$98.000,00.
- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com

388m2 de esquina, ótimo ponto comercial.

R$65.000,00.
- Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com

488,25m2 em rua asfa�ada com22m de
frente. R$98.000,00.
- Ref.2022 - Vila Lenzi - Terreno com

300m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Aceita financiamento bancário.

- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com

330m2 em rua pavimentada. R$135.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi
- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
tar, sacada c/cnurrasoueíra e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio c/piscina, sala de ginástica
e espaço gourmet. A partir de R$218.000,00.
Aceita financiamento bancário.

.
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Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Cód.: 2108 - Casa no bairro Ilha·
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.000,OO aceita
casa em Tubarão!

Cód.: 3199 - Terreno no bairro Três
Rios do Sul - Rua Prefeito José

Bauer. Area de 62.51 O,OOm2. Valor:
R$2.500.000,00

Cód.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$550.pOO,OO Com'926,OOm2

- Centro. Otimo para prédio.

Cod .. 3195 - TERRENO: Loteamento
Boulevart, próx. ao Champaqnat - Lote
cf 3.060m2. R$1.045.000,00 - 50%

de entrada e saldo parcelado

Cod. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula - f}ua Dr. Aguinaldo José
de Souza. Area de 450m2. Valor:

R$155.000,00 (Aceita-se propostas)

Cód. 31.66 .. Loteamento Boulevard,
próx. ao Champagnat. Lotes cf 364m2.
A partir de R$142.500;00 em até 36

meses, ou atráves de finan. bancário .

God. 3214 - Loteamento Boulevard
- Terreno com 734.70m2 -

R$251.750,00 - parcelado em até 36
meses ou via financ. Bancário

...,
I

N
.,..
CD

Chi)
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Ret.: 1000- CASA - NOVA
BRASILlA - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço
com 01 vaga de garagem.
R$660,00.
Ref.: 1002 - CASA -ILHA DA
RGUEIRA - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
01 banheiro com 01 vaga de
garagem.R$ 600,00.
Ref.1004-CASA-NOVA
BRASILlA - Com 05 quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
02 banheiros com 01 vaga
de garagem, toda murada.
R$1.150,00
ReI. 2000 - Apto.s Novos -

:=====::::::::===========::::::::� :===================: !=========:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;:::::::::= r======:;;;,iiiii)i;�;;;ii;;:====:=i Barra do Rio Cerro-01 qto.,
bwc, sala, COZ., lavand. e garag ..

R$500,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE -

Com 01 suíte, 02 qtos. com ar
condicionado, banheiro, cozo cf
mobília, sala, sacada com chur
rasqueira, área de serviço. 01
vaga de garagem. R$1.1 00,00
Ref. 2002 - Apto. - BAEPENDI
- Com 01 suíte + 02 qtos.,
sala com sacada, coz., área de
serviço, 01 vaga de garagem.
R$8DO,00
Rel.2003 - Apto. - Vila Rau

- Ed. Felicítá - 01 suíte com
sacada + 01 qto., sala, bwc
social, sacada com churras.,
coz., área de serv., 01 vaga de
garag .. R$650,00
Ret.2005 - Apto. Novo - Vila
Nova - Res. Granada - suíte,
02 qtos, sala com sacada com!:::==============�!================:================ !================ churras., bwcsocial,coz.,
lavand. e garag .. R$1.1 00,00
ReI. 2006 - Apto. - VILA
NOVA - Com 03 qtos., sala com
sacada, coz., 01 bwc, área de
serviço, 01 vaga de garagem,
prédio possui elevador e salão de
festas. R$720,00
Ref. 2008 - APTO - CENTRO
- Com 01 suíte + 02 quartos,
sala com sacada, cozinha
com mobília, área de serviço,
banheiro social com 01 vaga de
garagem. R$ 1.200,00.
ReI. 2010 - Apto. - CENTRO

- Com 01 suíte + dois qtos.,
bwc social, sala de estar, sala
de jantar, COZ., sacada, área de
serviço, 01 vaga de garagem.
Prédio com elevador, piscina e
salão de festa. R$1.500,00
ReI. 2014 -Apto. -CENTRO

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
Cód. 2851 - Centenário Terreno comercial medindo
2.047,00m2, sendo 22,00m de frente para a
Pref. Waldemar Gruba. R$ 1.000.000,00 estuda
propostas.

Cód. 1763-
Centro
Apartamento no
Edif. Schiochet
com 150,00m2
total, sendo 01
suíte, 02 dor
mitórios, demais
depend., 01 vaga.
Ficam todos os
móveis sob me

dida, prédio com

piscina, quadra de
esportes, elevador.
R$ 250.000,00 -

estuda propostas,
aceita fin.bancário

Cód. 3200 - Rio Cerro I Sítio com 165.000,00m2

�g�02�?3pr��trJ��,dsee���1�1E��1i���2ag����.� com trilhas, lagoas, nascente, quadra poliespor- EDIFíCIO IPANEMA _ Vila Baependi Apartamentos NOVOS,tiva, possui uma excelente casa com 170,00m2, PRONTOS PARA MORAR, com 74,00m2 privativos, sendo 01COZo mo.biliada, sala em dois ambientes, ampla lareira foqâo a lenha área de festas suíte com, , , suíte, 02 dormitórios, 01 ou 02 vagas de garagem. Edifíciosacada com churrasq., bwc social, duas vagas de closet e demais depend., distante 14Km do centro. com elevador, hall e salão de festas mobiliados e decorados.
....._ __' ....._ga_ra_g_e_m_._R$_1_9_9_.O_OO_,_OO_�_ac_e_it_a_fin_a_n_c._b_an_c_á_rio__, ....._R$_3_9_9_.O_O-'O,_OO_-_es_t_ud_a.....

p
......fo.....P_o_st_as '_,_.____ A par,tir de R$174.500,00 - aceita financiamento bancário

- ED. ANA CRISTINA - Com
suíte, 02 qtos, sala com sacada
e churras., bwc social, COZo

(apenas bancada de granito
divide salá da coz.) , lavand. e
garag. R$900,00
ReI. 2015 - Apto. - NOVA
BRASILlA - Com 03 qtos., sala,
01 bwc social, COZ., área de
serviço e 01 vaga de garagem.
R$550,OO
ReI. 2016-APTO - VILA
NOVA - Com suíte, 02 quartos,
sala e copa conjugadas, sacada
com churrasqueira, bwc social,
cozinha, lavanderia e garagem.
R$ 900,00.
Rel.2017 - Quitinetes - Centro
- Ed. Marechal Center - 01 qto.,
bwc, sala e COZo conj. R$350,00
Ref. 2018 - Apto. - Centro - Con
02 qtos., sala, COZ., área de
serviço. Não tem garagem.
R$700,00. Não tem condomínio
apenas taxa de água.
Ret.: 2022 - APT - VIL NOVA
- 01 sute com móveis e hidro
+ 02 quartos, 01 bwc social,
sala de visíta, sala de estar com
sacada e churrasqueira, cozinha
mobiliada, área de serviço com
02 vagas de garagem.R$
1.450,00.
Ref.: 2024 - APT - BAEPENDI -

Com 01 suíte + 02 quartos COIl
bwc social, sala com sacada,
cozinha, área de serviço com 01
vaga de garagem.R$ 650,00.
Ref.: 2026 - APT - BAEPENDI -

Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço com 01
vaga de garagem. R$ 545,00.
ReI. 2031 - Apto. - BARRA
Com 01 suíte + 02 qtos., sala,
COZ., área de serviço, 01 bwc, O
vaga de garagem.R$850,00
Ref.: 2033 - APARTA-
MENTO - VILA NOVA - Com
02 quartos, banheiro, sala com

churrasqueira, cozinha e lavan
deria mobiliada com 01 vaga de
garagem. R$ 750,00
Rel.2043 - Apto. - Centro - Res
Sebastião Kamer suíte + 02
qíos, bwc social, sala, COZ., área
de serv., sacada com churras.,
02 vagas de garag .. R$1.200,00

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SALAS COMERCrAS!!

CONSUlTE-NOS!!!
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www.parcimoveis.com.br

Plantão: 9135-8601

3371;.0099
.': R. Cei. Procópio, Gomes de Oliveira, 1207

Cód:160 - CASA GEMINADA, Três Rios do Sul, com 77m2,
" 2 dormitorios, 1 vaga de garagem. R$ 135.000,00.

FIM DE SEMANA, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 I 7

'!'I w w . p a r C i mo, v �e i, . c o,' m . b. r

vilson@'parcimoveis:com.br

Cód: 185 - CASA ALVENARIA, Chico de Paulo. com 123m2.
, Terreno com 300m2, 3 dormitórios sendo suite e 1 vaga de

garage. 1$180.000,00

Cód: 187 - CASA ALVENARIA, João Pessoa, com 240m2,
Terreno com 1.400m2, 3 dormitórios, 2 bwc e

3 vagas de garage. RS 320._,00

3376 00 15 vendas@imobiliariabarrasul.com
.• RUA ANGELO RUBINI, 1053

BarraSuI9�7��9528
A imobiliária da Barra wWW.lmoblllarlabarrasul.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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No Centro" a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA lA O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

- Ed. Emilie, Centro R$850,00
- 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 cf móveis na cozinha e lavande-

ria, Vila Lenzi R$1250,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$850,00
- Ed. Rodrigo, Centro R$800,00
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,00
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$900,00
- 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 cf 02 garagens A partir de

R$1.100,00

- Sala cml Barra do Rio Cerro cf 357m2 R$4000,00
- Ed. Markete Place cf mobília, 40m2 R$650,00
- Ed. Markete Place, Centro, cf mobília 45m2

R$750,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$670,00
- Sala cml, Centro cf 32m2 R$800,00
- Ed. Menegotti Sala cf 40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$300,00
- Sala cml Centro cf 973m2 R$12.000,00
- Loja térrea Centro cf 363m2 R$5.000,00
- Loja térrea Centro cf 372m2 R$6.000,00
- Sala cml Schroeder, próx. Prefeitura, Centro

R$1.100,00
- Sala cml, Centro cl aprox. 250m2 R$3000,00
- Sala cml, Centro cf aprox. 180m2 R$2500,00
- Sala cml Centro, cf 102m2 R$1500,00
- Sala cml Centro, cf 60m2 R$900,00
- Sala cml térrea Centro, cf 32m2 R$800,00
- Sala cml1 a andar Centro, cf 32m2 R$550,00

- Quitinete, Centro R$470,00
- 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 cf 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$680,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$ 540,00

- Ed. San Raphael, Centro R$630,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$ 680,00
- Apto Nova Brasilia, R$ 650,00
- Ed. Ágape, Vila Lenzi R$700,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$700,00
- Ed. Amizade, Amizade R$550,00
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,00
- Ed. Erica, Centro R$670,00
- Ed. Premier, Vila Nova R$700,00
- Apto novo, Vila Nova R$R$ 900,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,00
- Ed. Gardênia, Centro R$580,00
- Ed. Platanus, Centro, cf cozinha mobiliada

R$700,00
- Ed. Prímula, Vila Nova·R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00

- Casa Alv. Baependi, 3 qtos, 155m2 R$1500,00
- Casa alv. 3 qrts cf 2002, Nova Brasilia R$ 1500,00
- Casa Centro, 3 qtos, 140m2 R$1400,00
- Casa alv. Estrada Nova cf 3 qrtos R$750,00 - DIS-

PONIVEL EM OUTUBRO
- Casa Nova Brasília cf 2 qrtos R$670,00
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,PO
- Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis

R$1300,00
- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00

- Galpão Jaraguá Esquerdo cf 330m2 R$2400,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,OO

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros
R$1.000,00

- Terreno Barra do Rio Cerro cf 563m2 E$ 300,00Ed. Lilium, Vila Lalau
R$ 420,.00

Vendas e locação no Shopping Breithaupt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sábado 10h as 20h Fones: (47) 3371.8818 (47) 9658.6785

Empreendimentos Imobiliários Ltda.

,-
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Promoção Peugeot com Preço de Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 H8 XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Possion XR

1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. Peugeot 307 H 8 Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, cne/modelo 11/12. Preço público
sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 H 8 XR 1AL Hex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex,
4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11112·20 unidades; Peugeot 307 H8 Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12·20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo

de vigência da oferta para pedidos firmes fechados: entre 30/9/2011 e 31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. O modelo Peugeot 408 e o Modelo Peugeot Hoggar não estõo inclusos na promoção Preço Nota Fiscal de Fábrica.

Peugeot Hoggar XR 10/11 pintura metálica por R$ 29.746,00 com 6 unidades em estoque. 'Ofertas Especiais é uma promoção exclusiva das Concessionárias Strosbourg e apenas uma unidade de cada produto
anunciado. A oferta é vaLida enquanto a unidade unica não for vendida. A relação dos modelos com numeras de chassis são.: 207 Passion XS Mecônico, 11/12, chassis CS001537, Prata Aluminio, no Valor de R$
42.900,00; 207 SW XRS, 10/11, chassis 88020108, Preto, no Valor de R$ 35.900,00; ;207 Escapade, 11/12, chassis CS001295, Vermelho Aderi, no Valor de R$ 46.900,00; Partner Escapade Passageiro, 10/11,
chassis 8G523881, Vermelho Luc, no valor de R$ 43.900,00. Não cumulativa para-outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot
participantes, Ligue para 08007032424 ou acesse www.peugeot.com.br.

Faça revisões em seu·' veículo regularmente'.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Itojoi (47) 3344-7000

Brusque(47)3355-4500
Blumenou (47) 3331-4500

Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414
PEU'ceOT
MOTION & EMO,.'ON
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CINTO DE SEGURANÇA PODE SALVARVIDAS.

Jaraguá do Sul
473370.4800 I Av. Pref. Waldemar Grubba, 2120

•

I
Tudo 'que você Quer

j{ L' i .i. 1 " , i . r
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CUL! 13

ITAJAr
(47) 3341 -3341

JOINVI.LLE
(47) 3145-3145

JARAGuA DO SUL
(47) 3274-0000

MUDE A DIREÇÃOBLUMENAU
(47) 3144-3144
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,O SOFRERAM UME TO E IPI.

QUEM VAI
, .....

OFRER COM ISSO E A CONCORRENCIA.

GARANTIA
PARA TODA A

LINHA

GRÁTIS
EMPLACAMENTO

EIPVA

'NISSAN SENTRA 2012
, 2.0 MT FLEX 6 MARCHAS

NISSAN FRONTlER 2012
XE 4:x2

NISSAN nlDA HATCH 2012
1.85 FLEX

A PARTIR DE ' '

,

:� '�$ 85.390,00' ,

.

'

: '

,

"

À VI�TA (6)

A PARTIR DE
,

.' :

'R$·50.990,OO'. "r"
À VISTA(7l �

,
.

. .

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(7)°/0 A.M� EM 24 TAXA DE 00/0 A.M. EM 18 MESES(6)

• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
• RADIO COM CD PLAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAG DUPLO
• DIREÇlo ELmlCA
• RADIO COM CD �I.AVeR E MP3
rr ALARME E IMOBILIZADOR DO MOTOR
" BANCO TRASEIRO BIPARTIDO
" COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS OE LIGA lEVE

, ." AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO �lfrRICA

,"" PILOTO AUTOMATmo
., ::. AIRBAO DUPLO

• �R�IOS ABS COM EBD

hSíiMi'€�I�jt}:I � � i%'Ji
" A�-CONDtCIONADO
• AtRBAG DU�LO
• DIREÇÃO ELÉTRICA

COM AJUSTE DE ALTURA
.. RODAS DE LIGA LEVE
" T�IO ElÉTRICO

I

d:,.uI".r,I.!!.'r"II"
.

�!.ü."IO!t\1, \W'a'II' I il!'\:11fI1 _.....�.iI'l'li,..

..n!ll·tr··,fl...... L�·rnGI, W"'I'''''.Ji' J\!:JI�11IJ.�'�'YIG�
Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br \.

1. Otmdlção válidil para NISSAN MAROH 1.0 FLEX, pagamento ii vista. 2. Oondição válida para NISSAN LlVINA X-GEAR 1.6 SL, preço à vista R$ 49.560, com câmbio manual e pintura sólida.. 3. Consulte preços e condições Junto à ooncessicnária,

Valor .dl! nota flscaJ dI! fábrlb!\. 4. Condlçl1o Válida para NISSAN LlVINA. t.e M1 Flax, oom. câmblp manuâl. ê pintura sólidâ, 201112012. Fra�e Incluso. Preço li. "ist� R$ 4ú.911,00, nas segUinles condíçees: SO% de entrada (R� 24,546,60), mais saldo

flhàholádo em 11 meses, com paicelas de R$ 1.458,6ê. Taltil de JUfo§ de O%l a,m. e lalia de juros de OqjJ Ii.a.! Mal!l impostb (IOF)de R$ 350120.CUsto EfetIVo Talai d!! 1,04% a.rn, e 13\32% a.a., Valor t.tltal (entrada + pa�belas) de R$ 42:050,88,

5, Oondição vàlida para NlssAN SENTRA 2,0 Fiel< FUel1sv câmbio manual e pintura sólidEi,2011/2012 Frete lnoluso, Preço � \iisla R$ 52.990,bO, nas seguintes tlondiçi5es. 60% de entrada (R$ 31,194.00), mais saldo flnanolado em 24 meses, com parcelas de R$ 916,80, Taxa

de juros de 0% arn, e taxa de juros de 0% a.a .. CUsto Efetivo Total de 0,3% a.rn, e 3,66% a.a., Valor total (entrada + parcelas) de R$ 53.797,20, 6. COl1dlçãO válida para o NISSAN FRONTIER XE 4X2 CO TURBODIESEL, 201112012, pintura sólida, Preço R$ 85.390,00, nas

segUintes oondiçbeSI 60% de sntrada (R$ 51 ,234,00), mais saldo finanolado em 18 meses, oom parcelas de R$1 ,990,01, Taxa de Juros de 0% a.rn. e taxa de Juros de 0% a.a., Mais impostos (IOF) de 1'1$ 8aO,07. CUsto Efetivo Total de 0,50% a.m, e 6;22% a.a •. Valor lotai (entrada
+ parodias) de. R$ i37.Ó64V18! 1, Oondiyãovàlldo pàra NlssAN TllbA HATCH 1.8 S FLEX1 cem oâmblo mliNual e pintura sóllda, 2011/:2012! Frete ihclusol Preço de R$ 60,990,00 nss seguintes condiçÕesi éOOJo de entrada (R$ 30.594,00), mais saldtl financiado em 24 meses, com

parcelas de R$ 88t3.41. Taxa d!! juros dI! 00/0 a.rn, e taxa de jrros de 0% a.a .. Ousto EfeliVo Total de 0,131% arn, e $,81% a.a., Valor lotai (entradli + parceles) de R$ 51,797,28, Todas as dorldlçOes dafihanclamento são Válidas iíte 30/1012011 e possUam frElte iMlusb, As oohdiçO!!s
de flnanoiamento para NISSAN UVINA t.s MT e para NISsAN FRONTIER XE 4x2 silo através de coe (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Orédito, Fihanoiamento e Investiment� RCI tlRASIL. Às condições de finano lamento para NISSAN $ENTRA 2.0 MT e para

NISSAN TIIDA HATOH 1,8 S serão realitados pelo LSG (Leasing) através da Cia, de Orádito, Financiamento e Ih\lestimeHto RCI BRASIL Finandiatnento para Nissan Frontier, Para todos os finahoiamentos, terifa de oontsoção de cadastro de R$ 150,00, mais despesas de serviços de

teroslrca (dêSp9sas Mm gràVah'le) dê 1'1$ 55,6S, Gara�tla de 3 anos, sem limite de f1Ullqmêlrà9Sm para uso particular, i 00 rnll km para Uso comeroial, oU o que Vencer primeiro, oom reVisÕEls Il rnanutençõea eietuadas nas cohoessibnãrlas Nissan, limitadas a defeitos de fabricação ou

montagem de peças, Para (jbler mail! inlormaçOesl consulle b marHJllllle glll'llhtla, Freie incluso. Imagef1!! fiieram&nle ilusltlltivas. Acess6ribs hM lnolu!l!Is, Esfes VeloUltlil êslãb em conformldade com o ProbbriVe - Pt6gramà de OOhtrole dE! Poluição do Ar por Velculoll Automotorlls.

PRO�RAMJi'
dire�0 eSpecia.J

. Cons.Ulte ebr1dl�8 ....peel.de

Faça revisões em seu veículo regularmente.
,

I
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OUTUBRO DE

SEMINOVOS
OFERTAS QUE

SÃO UMA ALEGRIA!

AR+DH+VTE+AL

ABG+ABS+CD+4X4

+TETO+RODA+EBD

+AUTO+COURQ

POR
55.900

FORESTER 4X4Il:UrO
COROlLA XEll.8 AUTO

0tVICSI

OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA

AR+ÚH+vrE*Altt-ABS+AY1D+COUOOtTÉlO+ABG+(D+ROOA 2009 78.000 73.000 ITA
AR+OH+VfE+AL+AB5+COURO+RODA+AUTO+DT+COMP+W 2009 58.500 54.500 JON

AR+DH+VTE+ABS:t-ABG+CD+RODAtCOMP+EBD+DT+W 200754.700 53.700 INO

AR+OH+VfE+ABS+ABG+AL+AU1O+illO+AQ+CD+ROOA+W 2008 58.000 53.100 BRU

AR+DH+VTE+AL+ABS+AlJ.IUt{OURO+TETO+ABG+AQ+O)+RODA 2010 S7.900 52.900 BRU

AR+DH+VTE+ABS+AQ+COMP+ROOA+AL+4X4+lDT+W 2009 56.000 50.000

AR+DH+VTE+AUTO+COURO+AQ+ABGtCOMP+RODA+l.DT+W 2009 53.500 48.1Otl JON

AR+OH+VfE+AL+AQ+RODA+COMP+LOT+W 2009 46.900 42.900 JON

AR+DH+VTE+At+AUID+AQ+COMP+RODA+illf+W "

I' 2Ql0 45.900 42.400 JON
AR+OH+VfE+AL+ABG+COMP+AQ+RODA+LDT+W 2010 42.000 39.000 JON

.. AR+DH+Vlt+ABS+A8G:fAUTOtCoMP+CO+ROOA+DT+fN+W. 2009 43.500 38.600 JON

AR+DH+VTE+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+DT+W 2010 41.500 38.500 JON

AR+OH+VTE+AL+Al1ffi+AQ+COMP+CD+ROOA+LDT+W 2008 42.000 38.000 INO

AR+DH+VTE+AQ+{OMP+RODA+W 2008 38.900 36.900 lAR

AR+OH+VTE+Al+ABS+ABG+COURO+AI1lO+RODA+AO+Df+W 2006 39.900 36.000 JON
AR+DH+VTE+ABS+COMP+ROOA+4X4+LDT 2005 39.000 36.000 ITA

ARtDH+VTE+AL+ABG+AIJTO+(OMP+RODA+AQ+Df+W 2009 38.900 35.900 RIS

AR+OH+VTE+CD+illO+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2011 38.500 35.500 JON

AR+DH+VTE+AL+ABS+TffO+AQ+AB6+COMP+{D+RODA 2009 38.500 35.500 JON

AR+DH+VTE+AL+{D+RODA+ABS+ABG+AUTO+COMP+lDT+W 2007 38.800 34.800 JON

OH+VE+Al+AQ+LDT 2009 32.000 29.000 !TA

DH+AQ+RODA 2010 29.900 28.900 lAR

AR+DH+VTE+Al+ABS+TEfO+AO+COURO+AUTO+RODA+LDT 2004 30.000 27.000 JON
OH+VE+Al+COURO+AQ 2007 28.900 26.000 JAR

AR+DH+VTE+AL+ABG+AQ+W 2008 28.500 25.500· INO

OH+AQ 2009 26.900 24.300

W 2004 23,800 21.300

RODA+lDT 2006 23.500 21.000

OT+W 2007 22.900 20.900

AL+AQ+RODA+LDT 2008 21.900 20.000

TE+Al+AQ+W 2009 22.000 20.000

W 2005 19.900 18.000

AR+DH+VE+RODA+At+AQ 2000 19.800 17,800

AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W 2002 15.900 13.900

AR+DH+VTE+ROfJA+AQ+lDl+W 2000 15.600 13.600

W 2001 12.500 11.500 JON

ÕH*VErfRODAf'AQ+LDT 199.8 12.800 10.800 RIS
AQ+LDT 2000 11.900 10.100 BRU

VEItAQ+tOT 1998,'12.006' .·10.000 lIA

W 1998 8.800 7.800

IMPREZA 2.0L

CARENS EX 2.0 OL 7 LUGARES
PALIO WEEK ADV LOCKER 1.8

IOEA ADV LQ(KER OUltl1.8
X5ARA PICASSO 1,6 GlX

307 SOfEUNE 2.0 AUTO

SJILO OUALOGIC 1.8

VECTRA SD EXP

407 SO 2.0 AUTO
PAJERO TR4 2.0 4X4

CERATO EX 1.6 AUTO

207 QUIKSILVER 1.4 FLEX

307 PRESENCE Pt( 1.6 FU1X

MEGANE GT DYN 2.0 AUTO

SANDERO EXPRESSION 1.6

STRADA TREEK CE

ZAFlRA CO 2.0 AUTO

SAVEIRO SUPERSURF 1,8

ruo SEOAN EXP
PARTNER FURGAO

DOBlOCARGO 1.316V

FOX 1.0

206 SENSAT 1.4

CElTA SP1RIT

ClASSICUFE
FtESTA 1.0

ASTRA 50 GlS 2.0

SCENIC RXE 2.0 li
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Pick-Up Courier - 60%
Saveiro 1.6 - 60%

Buggy BRM M8 - 90%

MOTOS 60 MESES
CARTA DE CREDITO CREDITO

,:.,"

RS 50.000,00 RS 380,00 R$ 294,29 R$ 427,59 R$ 324,14
l',10'pareel. R$480,OO R$J94.29 R$527,59 R$424,14

REPRESENTANlE AUTORllJlDO EM JARAGlIÁ DO SUL E REGIÃO

Sliver Serviços Ltda

Rua: João Januário Ayroso, 80 saia 03 - Jaraguá do Sul- SC

Fones: (47) 3371-8153/9620-8384/9651-4220
Contato com: Eisio F. Russi e ou Roseiene

PARCELA

Honda NXR 150 Bros - ES R$ 9.830,00 R$199,70
Yamaha XTZ 125 - E RS 9.400,00 R$190,96
Honda NXR 150 Bros - KS R$ 9.270,00 R$188,32
Yamaha XTZ 125 - K R$ 8.990,00 RS 182,63
Honda CG 150 Tltan EX - Mix RS 8.540,00 R$173,49
Honda CG 150Titan ES - Mix R$7.970,00 R$161,91
Yamaha 125 YBR - ED RS 7.960,00 R$161,70
Honda Biz 125 + RS 7.830,00 RS 159,06
HondaCG 150Titan KS-Mix R$7.440,00 RS 151,14
Honda Biz 125 ES RS 7.150,00 R$145,26

Aqui seu sonho é real
"lI/fi r�!lffr� .�ji;'i www.uniaocatcom.brI0800 727 8800 ';/1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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 MERCEDES BENZ

LS 2638 6 X 4 ano 99, cavalo

rebocador.Tr: 3370-7144.

·CAMINHÃO com BAÚ, 7.900 W,
ano 1991. R$ 39.000,00. Aceito

carro ate 20 mil. Tr: 88695915.

MOTOCICLETAS
• FALCON Vende-se ano 2004 cor

preta R$4.500,00 + 22 parcelas
de R$298,00. Tr: 3273-6708 com

Antônio.

• CG TITAN 150 Vende-se ano 2008,
rodas de liga leve, partida elétrica,
azul, IPVA 2012 pago R$4.000,00.
Tr: 8817-0595.

• TITAN FAN Vende-se ano 2006,

preta, R$3.000,00. TR: 9938 5431

com Ueslei.

• HONDA TITAN 125 Vende-se cor

preta, 2011, R$5.500,00. TR: 3374-

1738 ou 9186-9256.

• BIZ 100C Vende-se ano 2005,
em ótimo estado de conservação
R$2.400,00. Tr: 9189-9589 ou

9111-3639 com Geovane.

• SUZUKI SAMURAl Vende-se JIPI ano

97, R$ 22.000,00. TR: 3370-3500

ou 9145-6290.

• CG 125 Troca-se ano 2007 por BIZ

125. Tr: 8817-0595.

• MOTO YBR 125 Vende-se ano 2007,

preta, em ótimo estado, sem partida
elétrica, entrada R$1.200,00 +

34 x R$145,00 somente com

transferência. TR: 3276-1410.

• BIZ 125 Vende-se com partida
elétrica, 2008, com apenas 9.000

km rodados, nova, documentos pago
até agosto de 2012, manual e chave

reserva, R$4.900,00. Tr: 3275-3538

ou 9658-5199.

• MOTO Vende-se CRF 230 Ano 2010,
com apenas 4 trilhas R$ 9.500,00 -

Leva.9901-0856 com Douglas.

• MOTO CG TITAN 150 ES Vende-se,
com partida elérica 2004, toda

revisada, placa final 06licenciada,
R$ 3.600,00, ou troco por BIZ 125

com partida. Tr: 8425-0625 com

Octtavio.

• BIZ 2003 Vende-se com partida
elétrica. R$ 3.000,00. Tr: 8817-

0595.

• MOTO FAN 2006 Vende-se. R$
3.100,00. Tr: 8817-0595.

• CBX TWISTER 2008 Vende-se.

R$7.000,00 ou 7.500,00 na troca,

financio. Tr: 8817-0595.

• BIZ 125 Vende-se com partida
elétrica, prata, ano 2008,12.000 km

rodado. R$ 4.900,00. Tr: 9658-5199

OUTROS
• FlORI NO FURGÃO Vende-se 2008

completa, GNV, ar cond., alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47 9973-

8743 com Edemar.

• HILLUX Vende-se Top de linha,

automática, 2009, prata. Tr: 3373-

3836 ou 8422-2576.

• HULLUX SRV 3.0 Vende-se ano 2008,
automática, top de linha, diesel. Tr:

3370-7144.

• JIPI Vende-se em bom estado. Tr:

3371-8437 com João.

• JEEP WILLlS 1976 Vende-se - Preço à

combinar - Tr: 47 9165-3174.

• PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano

2001, automática completo, 2.8

diesel, 4 x 4. Aceito carro de menor

valor. Tr: 9669-2009.

• CARROCERIA graneleira Vende-se

semi nova, parte superior, troco por

materiais de construção. Tr: 8817-

0595.

·TOYOTA HILUX Vende-se SRV,

automática, ano.2008, prata,
Km 6�.000. R$ 95.000,00. Tr:

3370-7144.

RENAULT

• CLlO HATCH Vende-se ano 2001,

preto, impecável, completo menos
f'

direção hidráulica. Tr: 8448 9006

• CLlO PRETO 2 portas, 2011,3 anos

de garantia, ar condicionado, trava

elétrica, ar quente, desembaçador
traseiro, carro impecável. R$
15.000 + assumir financiamento

.30 x 550.00 ou R$ 25.000 a vista.

Tr: (47) 9995-8123

• HONDA NEW CIVIC 2007, impecável,
cor prata, banco de couro, completo,
Km 46000, R$ 45.000,00. Tr: 9137-

9050 com Silvio

CITRoÊn·

• C3 Vende-se ano 2009, preto, em

ótimo estado R$28.000,00. Tr: 3373-

3836 ou 8422-2576.

• PICASSO EXCLUSIVE Vende-se

2008 bancos de couro, CD com

regulagem no volante, DVD de teto,
Ar digital, ABS, sensor de ré, revisão

a cada 10.000km, único dono, carro

impecável. R$ 35.900,00. Tr: 47-

9186-1357

• XSARA PICASSO 2010, cor prata,
banco de couro, completo, Km

24000. R$ 45.000,00. Tr: 9137-

9050 com SDvio.

VOLKSWAGEN
• GOL 1.6 Vende-se ano 97 R$

10.800,00. Tr: 3376-4043 com

Márcio.

• FUSCA Vende-se, motor 1.300,

prata, ano 1976, em ótimo

estado. Valor a combinar. Tr:

9111-8336.

• Gol G3 Vende-se 4 portas,
branco, 1.0 ano 2000, valor a

baixo da tabela FIPE. Tr: 9612-

9779/3371-8188.

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

• CHEVETIE Vende-se ano 89,

gasolina. Tr: 9241-3121.

• CHEVETIE Vende-se ano 83,
motor novo, precisando de alguns
reparos na lataria, documentação
em dia R$2.000,00. Tr: 8817-

0595.

• OMEGA CD 4.1 Vende-se ano 96,
GNV valor a combinar. Tr: 8802-

6399.

• ASTRA ELITE SEDAN Vende-se 2.0

8v, Flex, 4 portas, automático R$

31.000,00.Tr: 9966-8193.

• KADET Vende-se em ótimo

estado, álcool, documentos em

dia. R$ 7.500,00. Tr: 3055-3148

com Jonathan

• VECTRA CD Vende-se ano 97,

couro, teto solar, automático,
ABS, completo, azul metálico.

Aceito troca por moto ou carro, R$

14.800,00 à vista. Tr: 91927408

com Hélege

• CORSA GL 1.4 Vende-se 94/95,
cl VE/TR/AL/RLL, cl som,

totalmente revisado, somente a

vista R$ 11.000,00. Tr: 8861-

2005

• ASTRA Vende-se 2009;
automático, R$34.000,00. Tr:

3370-7144.

• CELTA 2002 Vende-se, Prata, 02

portas, desembaçador e limpador

traseiro, ar quente, trava e vidro

elétrico. R$ 14.500,00. Tr: 9938-

6789.

__________vo/antes
O Volante do seu carro

Estragou?
..................

y�.!��.��.�.. �.r.�.g����.� .. �.����.}! .

(·palio ou Uno Fire = R$ 145,00\
: Palio até 98 = R$ 130,00 i
: Uno EP ou ELX = R$ 130,00:
i Gol G3 ou Bolinha = R$ 145,00:
i Gol, Saveiro G4 = RS 1 50 OO!
! Corsa até 2007 = R$ 145:00 i
i Corsa Wind = R$ 130 00 j
i Cfio CI AB = RS 1 80:00 i
1 Peugeot 206 c/AirBag ou S/AB = R$ 150,00!
i Fox VW � = R$ 145,001
j Astra Gl ,GlS ou CD = R$ 145 OO!
i Fiesta ou Courier zetec = R$ 1 50:00 !
\. VCo:,sulte mais modelos no site ou ligue!!!

!
',,�.,"

_._""� __ .. _ .. _ .. _""-_ .. _". __ .. _._-_._ .. _--"-_._-"""'".,"',._ .. _---- .. - _--.--._-, .. - - .. -_

'.

• ESCORT SW GLX Vende-se 98,
completo R$ 10.000,00. Tr:9981-

0709 com André.

• ESCORT SW (PIRUÁ) Vende-se

imperdível ano 98, completa
impecável R$ 8.000,00. Tr: 3370-

5420.

• ESCORT EUROPEU 1.6 Vende-se ano

94, em ótimo estado R$5.000,00. Tr:

8817-0595.

• ESCORT EUROPEU 1.8 Vende-se ano

96,8 v, direção, película e som (em
bom estado), R$ 8.000,00.Aceito
carro 1.0 ou moto.Tr: 3276-1410.

• DEL REY·GLX 1.6 Vende-se ano 88,
cinza, Motor direção hidráulica, trava

elétrica e alarme, álcool, ótimo estado

de conservação. Tr: 99618467-

33719112

• RANGER Vende-se 98, diesel, motor

e bomba na garantia, R$29.000,00
ou R$ 14.000,00 mais parcelas. Tr:

8817-0321ou 3273-5368 com Jean.

r

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco

de Pauta, 1058.
Chico de Paula

até 2 X no cartão

,lnst'lSt;);o .

ime·dJata
li,'fll�til

PEUGEOT

• PEUGEOT 2005 preto 1.0

eompleto 4P, roda esportiva
R$3.000,00 + 44x R$ 624,81 Tr:

8826-8217

• PEUGEOT 2008 prata 1.4

completo 4P, R$ 7.800,00 + 24x

R$ 935,11. Tr: :8826-8217

• Peugeot 206 Vende-se ano

2005, motor 1.4, completo. Ar

condicionado, direção hidtáulica,
vidros e travas elétricas. R$

17.800,00. Tr: 9183-8050

• PEUGEOT PRETO 1.0 Vende-se ano

2005, completo,A portas, rodas

esportivas. R$ 3.800,00 + 44 x

R$ 624,81. Tr: 8826-8217.

• SIENA FIRE ELX 1.0 Vende-se 2001,

gasolina, 4 portas, ar cond.,alarme,

trava, som, R$15.600. Tr: 9966-8193.

• MAREA 1.8 Vende-se 2002, 16v,
. completo, banco de couro, rebaixadc

legalizado, valor a combinar.Tr:

9118-7282 com Roberto.

• PALIO Vende-se ano 2008 com ar

condicionado, vidro elétrico, trava

elétrica, duas portas, flex e GNV,
R$ 20.800,00. Tr: 91032020 com

Edson.

Volante original Eco
ou Fiesta

110,00
Colocado

"'A base de troca no mesmo modelo.

..f Não inclui acionamento de buzina
e alrbaq, os mesmos serão
usados os originais do veiculo.

,..,.---_
.. �-_.. __._._.. _._._.. _-_ .. _-_.-

390,00

Volante Saveiro Rally,Parati
Fabricação Haste

'Este modelo não necessita de troca'!

Colocado
com o cubo e acionador da buzina

3373-8020
Rua: Marina Frutuoso 180

Centro Jarllguá do So! ( Próx{mo Matrlx em INmte ao RestaurBnte Califórnia)

www.neopevolantes.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Bernardo Dornbusch - 143
Fone: 3054.1011- 3054.1012 -

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta Ih às 19h

Sábado das 9h às 11h
speedvcmultimarcas@gmail.com

I � I

Compre seu veículo neste fin'al de semana e ganhe
8$500,00 em-vale. compras para supermerca os!*

evisa O, araolia e aool**

I
, 'CElTA LlfE 1.0 2 P VHe

AS1BASEDAN IDVANfAGE 2010 PRATA BASICO
, 2.02010 REI RS36.9dIlD0 R$21.900,00 A VISTA

\

, eORSA HITCH I�O
MAXl2001 PRATA

li
ff DH�VE+'E+AtIRME'

,

RS 22.900,00

Nova loja-com os

melhores preços -e
-

melhores marcas!
-

"Fim de semaha dos dias 1° ,e 2 2 de outubrow .* 3 meses para l1lotor e câmbio e 9 meses so,nente de óleo.

Peugeol301
"

Presence 1.6 Ilex' I

, 1,008 pret,o rodas +

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C4 Palias Exclusive 2.0
automático

6 .500,00
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 S11.8 Aut.

�200�wOO

Ecosport Xlt i
o

Freestyle 1.6 �
p.

43.500,00 J
�
18

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas �
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de

liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina.

207 Passion Xr

Sport 1.4

34.800,00

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.

AgUe Uz 1.4

�w�)OO,OO

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player.

Crv Ex 2.0

'f1�500,OO

2010 - Amarelo - F!ex - 28.800 Km - Ar-condícionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd

P!ayer, Acendimento Automático dos Faróis, Piloto Automático, Alarme.

2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos E!étricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Computador
de Bordo, 4x4, CâmbIO Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, Air
Bagll.

New Civic EXS AT 1.8

2007 - Cinza - Gasolina _ Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto Automático, Cambio Automático
+ Shift, Freios Abs, Air Bag Duplo.

I
,
l ._. ._ .. ._._..__._.

Peugeot 207 Sedan 1.4
Passion

R$ 34.490,00

Chevrolet Zafira 2.0

Elegance
R$ 39.700,00

3370·7500
Rua Walter Marquardt, 2670

,
,

Chevrolet Prisma 1.4 :
, Maxx I
I R$ 26_400,00 i
L_ .. _ ... _ .. __ .. _ .. _ .. __ .. _ .. _._.. __ ._ ... _._._._._._._.. _ .. _,

I
Citroen Xsara Picasso GLXj

2.0 I. R$ 35.990,00 I
. __ .. _._.__ ._ .. _ .. __ ._._._ .. _._ .. _ ... _. __ .. _._ .. .1

i
!....,_._._._.__ ._----�,-_._._._._.

I Ford Fiesta Sedan 1.0 I
I personalite I
I

R$ 24.750,00 i
__'_' '-"-'--'---'--'-'--'-'--..1

VW Parati 1.8 Track & I
Field I

R$ 27.990,00 I
._._.-.. _-_._._._---_._.-._----.-- .. _]

I

1 Chevrolet Meriva 1.8
, FLEX

l �� 2�.40���� _

VW Fox 1.0

R$ 25.690,00

,

! Fiat Uno 1.0 Economy

! R$19.500,OO

l_._.__ . ----'-._._. ._._

i I '

I Fiat Palio 1.0 II 'I Chevrolet Vectra 2.0 ,iI CELEBRETION IV I' R$ 20.900,00 I

I R$ 21.500,00 I I I
L .__ ._._ ._. _ .. __._._ ... _._ .. _. __ ..1 l._ .. __ .. _._ .. __ . .. __._ .. _. __ ._._.__.. _ .. _._]

Renault Sandero 1.6 'I!Expression
IR$ 34.850,00

. .. _ .. .. _._._ .. _._ .. _._ .. _ .. _._._._._. J

I Chevrolet S10 2.8 MWM

'I 4X4 Colina
R$ 54.700,00

I
,--_.-._.-�_ ..._ .. _,- .. - .. -.-.,-,,--,,_._,_.- .. _ .. _.-

Aenault Mégane 2.0

Dynamique • Ano 2009
4P • AS 38.990,00

VW Go11.6 power I I VW Jetta 2.5 170cv I!I I autom.

R$ 25.490,00 I I R$ 59_900,00 I
._. __ . . ._._. ._._._._1 L- ._. . .J

I
Citroen C4 Palias 2.0 GLXI

R$ 37.990,00 I

.. _ ... __.. _._.__ .. _._ .. _._. __.. __ .. _ .. _ .. _._._ .. __ .J
I�itsubishi Paiero TR4 2.01I R$ 49.900,00 I

I I
,._ .. _ .. _._._ .. __ .. _ .. _._.__ .__._._.. _._.__ . _ .. _._.. _]

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORSA HATCH MAXX1A CELTA LS 2p 1.0 /

R$ R$ .99D
A VISTA

A VISTA

PREÇO Dr: NOTA FISCAL
DE FÁBRICA

�t.!,§1t�j:2�)fff��([Rgnf!Sl_),tfjru1'���ltWrtg,dIRffl��islftflfil ....itllldtt_�.�IatiWl!§11.rD.,fff__1(�!P.),illflg�jg�f1tliOt�,tmlffl�!1l&fl1R§lootj�
\t(iflui1l'MÜfdt§f&W.dW,�fMlt9tJrMB�l1$l�tfjj;t(liInlf!pfR7�},<ttMlfruldjl9��®�i<Mm��j,jl)Jlitfldl#_.dW,�11fW11.'-�Il9�[@l<tflIW1_IP;m)nt1rt&>��(�jj}

��).lidllffll�dI;�tlm�ldtl!f-;;bflmt&m!lB�!R'� �tttfffiMMlcdJ�l�kIf§.� i1�í1WdtstMílU#ih,�jiiID_tt(iijitca,tllmJlímulg�{,�dW�1óH?ffJ1®

1_1m9��<I1tfflWrjflt\",ófjffljifltfidp<PéIfl9�rldl9ffl<lltrMlrmwiJiff1dittÜf��II�jjj(Qh"Mf9Itt,_�JJtilprflli�dlt1W,i�)lfiI�dilltllfll�j1It!ff.i�.4f�Il'i�

lIftf1t�jp�1t��jó(�tp_��I�).�� If4jWti!Pi'ffI.'II�@�1ityWW_<l�jj;jt@;B"m tldJ�IlI.ll#IrMj��Iltid1ti �1fl�itir,lltiti§jruIfltAAl!ffi9ViÍ1ltlW_
�j�.�.t.l!dtlfMfKjg,.fR(_@tt4l,41�I�tf�(l§.!mt_l,<l®�j§iflMfj1)f�,&IfflÍ��JooJlclI}IÚltJ<I�djrdit�.(OO.(�Hffl.jh}{jI�!IlM{jlc9fPjffrujg<M'I111<i11:t).dU!._
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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

3372·1078 • 3370·4714 • 9125·2008

.-

TUCSON 2.0 16V
AUT.

MEGANE SEDAN PRIV
2.0 16v AUT 2009

C4 PALLAS 2010 2.0 FLEX206 SW PRESENCE 1.4 FLEX 8V
5P 2007
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, Todos os �ábad.os, apre�'entaçõo ,�o
Circo Tlco TICO as 10 noras.

Retire seu convite gratuito d�çante
a semana na Javel e volte a ser cri

.

I
, ,

Mágica, malabarismo,
pipoca, algodão doce,
além da presença do

J Palali e Palalá,
,

Shrek, Turma da Mônica,
Pica Pau, palhaços e

persona ens da Disney.*
- -.

1 - Novo Uno Vivace 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida, 2011/2012, a partir de 40% de entrada (RS 10.400,00), com parcelamento em 60 vezes, sendo

as primeiras 24 parcelas de RS 295,00 mensais e as 36 restantes de RS 589,27. Valor total do veículo com financiamento: RS 38,706,68.
Financiamento na modalidade C.O.c. pelo Banco Fiat "ltaú"
2 - Palio Fire 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida, 201 1/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 24.990,00 ou com 30% de entrada e saldo financiado
em 48 meses. Plano especial Banco Fiat na modalidade C.D.C. com taxas a partir de 0,89% a.m.

3 - Mille Fire 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de R$ 22.790,00. Ofertas válidas até 31/10/2011. Disponibili
dade em estoque: 2 unidades.

Rua Francisco Fischer, 100
Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3274 0100 - www.javel.com.br

BancoFiat
o tnMItor CM1inho M'" voei • NU Fl.t,

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE
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12 I VEícULOS I FIM DE SEMANA, 1 & I 18 DE OUTUBRO DE 2011

USADO
VALI�CQMQ
ENTRADA..

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

3 x R$ 110,00 3 x R$ 170,00 3 x R$ 175,00 3 x R$ 170,00 3 x R$ 170,00C4PALLAS

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
C.ITRoen

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cltroén C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e ODC realizado pelo Banco

PSA com entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a

CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis
na compra do modelo: Cltroén C4 Palias Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Oferta válida até 17/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

N(HCUíiil,,"l1 t:�j/.\'IIl,
d)NCIE!iSlt)N.ÂI�IA$

UE 'lifícut�'$ ACUS
AC.lls.ANi,\'/'l "

(flJJ � <8>
dfl '

OtTAQ n

Morettí Emmendõrfer Gablvel Le Monde Dimas Níx
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Tecnologia a serviço da educação
Os alunos da pré-escola da

Ricieri Marcatto, apesar de muito

pequenos, já sabem divulgar na

internet os trabalhos feitos em

sala de aula. Desde maio deste
ano, a professora Simonha Mar

quardt Volkmann, de 39 anos,

publica as atividades realizadas

pela classe no blog educacaoin
fantilnaescola.blogspot.com.

A ideia era que os pais pu
dessem acompanhar de casa os

trabalhos dos alunos e também
uma forma de divulgação para

a comunidade. O blog foi pre
miado na Feira de Tecnologia de

Jaraguá. A professora Simonha
leciona há 20 anos, sempre para
as fases iniciais. Ela, na verdade,
queria ser enfermeira quando
criança. Mas se encantou pela
função de educar depois que a

irmã começou a dar aulas.
Ela foi a primeira professora de

muitas pessoas da comunidade
Rio Cerro Primeiro, onde reside.

Sempre revê os ex-alunos, que aín- ,

da a chamam de professora, e hoje

dá aula para os filhos daqueles que
já freqüentaram sua classe.

Simonha viu várias gerações
passarem por ela e acompanhou
a evolução na aprendizagem. "A

metodologia mudou muito nes

ses anos. A tecnologia deixou
tudo mais prazeroso. Antes era só

anotação no caderno", diz. Para

ela, inserir a tecnologia. no ensi
no dos menores ajudou as crian

ças a gostar de aprender. "Minha
maior satisfação é ver a alegria
delas em cada aprendizado".

FOTOS MARCELE GOUCHE

A metodologia
mudou muito
nesses anos.

A tecnologia
deixou

tudo mais

prazeroso.
Ilntes era só

anotação no

caderno.

Simonha

Marquardt
VoIkmanlI

PRIMÁRIo Simonha leciona
há 20 anos para as fases iniciais

ENGAJADA Cristiane MoUer

integra.o sindicato em Jaraguá

Professora que luta

pelos direitos
Cristiane de Oliveira Müller,

de 31 anos, não imaginava que
seria professora. Pensava em

seguir carreira como pesqui
sadora na área de Biologia, na

qual é formada. Quando saiu de
Niterói a procura de uma cidade
menor para viver, não sabia que
o rumo profissional também
ia ser outro. Cristiane se mu

doupara Iaragua do Sul, onde a

irmã mora, e, pouco tempo de

pois, foi para Schroeder.
A diferente realidade fez

com que .ela começasse a dar
aula de Ciências e Biologia, ati
vidade da qual a professora não

pensa em se desligar. O contato

e a troca de informação com os

estudantes é o que mais a faz

gostar de lecionar.
Cristiane trabalha na educação

há dez anos e há seis acorda du
rante a semana para ensinar nos

três turnos "na Escola Professora
Elisa Cláudio de Aguiar. Alérgica
a pó de giz, usado em quadros ne

gros, ela não quis esperar por mui
to tempo e comprou com o pró
prio dinheiro um quadro branco.
A falta de investimento, incentivo
e qualificação é o ponto negativo
na educação, segundo a profissio
nal que está cursando a terceira

pós-graduação, todas custeadas

por ela mesma.

A professora também é coor
denadora do Sindicato dos Tra
balhadores da Educação desde
2006. Sempre esteve envolvida
na luta pelos direitos da catego
ria. "Nunca consegui lidar com a

injustiça e ficar quieta", diz.

Segundo a educadora, para
que o país se desenvolva, é pre
ciso investir em educação. Po

rérn, ela diz que "não vê o poder
público interessado". "O poder
público não se interessa pelo
aprendizado do aluno, só quer
saber do índice", declarou, re

ferindo-se ao Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Edu

cação Básica) que mede a

qualidade de cada escola e de
cada rede de ensino.

o poder público
não se interessa

pelo aprendizado
do aluno, só quer

saber do Ideb.

Cristiane de
Oliveira MOUer

SECRETARIA MUNICIPAL
DA EOUCAÇiO

.

PREfEITURA DE
JARAGUA 00 SUL
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Técnico Nino lamenta a situação e a impossibUidade de treinar por dois dias, devido à falta de luz

-ESTADUAL

Crise piora no [uventus
Sem patrocínio, problemas no Tricolor

se agravam e a diretoria não consegue

pagar dois meses de salários atrasados

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Embora dentro de campo o

elenco venha conquistan
do vitórias e brigando em pé de

igualdade com os outros adver
sários na luta pelo acesso, fora de

campo a situação mais uma yez
não contribui para o sucesso do

Moleque Travesso. Jogadores e

comissão técnica estão com salá
rios atrasados. Mesmo sem trei
nar na quinta-feira e sexta-feira,
por falta de energia elétrica para

, lavar o material, os jogadores te

rão um desafio neste domingo,'
às 15h30, no João Marcatto. Para
não deixar os líderes abrirem

_ grande vantagem no returno do
Estadual da Divisão Especial, o

Iuventus precisa vencer o Cam

boriú, seu concorrente direto.
Há 75 dias sem ver a cor do

dinheiro, o treinador Nino Pa
dilha faz questão de ressaltar
o profissionalismo de toda a

equipe e garante que o time en

trará em campo buscando a vi

tória, independente da situação
financeira. "Fizemos um pacto
de entrarmos em campo e focar
no jogo até onde for possível.
Cada um vai pensar em si na

sua própria carreira, sabendo

que precisam mostrar um bom

futebol", conta Nino. O treina
dor ainda acrescenta: "temos
muito profissionalismo, nosso

elenco é maravilhoso".
No dia 8 deste mês, sexta-fei

ra, o presidente da AGS Esportes,
Antônio Silvério, reuniu jogado
res, comissão técnica e outros

funcionários na beira do grama
do para uma reunião. Na ocasião,
de acordo com Nino, cada joga
dor ficou livre para sair do clube
e o técnico seria demitido, pois
um investidor apoiaria clube,
mas com a condição de levar o

seu próprio treinador. "O elenco
se reuniu e mais de 90% amea

çou sair caso eu saísse. Aí eles
mudaram de opinião", lembra.
Nenhum jogador saiu e o elenco

permaneceu igual, apesar dos
dois meses de salários atrasados.
De acorde com o comandante

tricolor, prazo dado para o paga
mento dos salários era de quinta
feira ou sexta-feira. No entanto,
nada foi depositado.

Os atrasos correspondem aos

meses de agosto, setembro e ou

tubro. "A diretoria alega que falta

patrocínio e que estão correndo
atrás. Mas não temos nada a ver

com isso, assinamos contrato

com o clube e não com os pa
trocinadores'" desabafa Nino,
que ainda tem esperanças
de receber os salários: "ainda

acreditamos, mas se prolon
gar muito vai ficar difícil rece

ber alguma coisa e não temos

como trabalhar sem dinheiro",
Desde 1997, quando foi rebai
xado no Campeonato Catari-

nense, o Juventus passou a ter

crises financeiras. Nos anos

de 2004 e 2005, a situação me

lhorou, mas em 2008 e 2010,
o clube enfrentou sérios pro
blemas, tendo até que utilizar
o time do Joinville Esporte
Clube em um dos anos. A pre
sidente da AGS Esportes, An

tônio Silvério, foi procurado,
mas não foi encontrado.

Dirigente não permite que
a imprensa faça seu trabalho

Além da crise' financeira

pela qual passa o clube, um

dos fatos mais lamentáveis foi
a forma com que o diretor de
futebol do clube, Edson Mo

relli, tratou a equipe de repor
tagem de O Correio do Povo.

O dirigente não permitiu que
fosse feita uma foto com os

jogadores. "Dei ordens" aqui
dentro ninguém faz foto de jo
gador, se quiserem trabalhar,
vão lá fora, aqui dentro, não",
diz Morelli.

; \ I
,\ \)!

ESPERANÇA
A brig�,vai,
até o lim

Il gente está aqui
pela gente, pela
nossa carreira,

queremos
coisas melhores,
precisamos jogar.

Edson' Gaivão,
voiaDte
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Derrota para Ibirama·na Iltena 'araguá evitou'a classificação antecipada
,I 'lO

ADJprecisa
vencerpara
se classificar
Equipe jaraguaense vai a Concórdia em
Busca da quarta vaga do grupo B do

Campeonato Estadual da Divisão Especial

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com a derrota para o Ibirama
na última quinta-feira, aADJ

precisa vencer o Concórdia na

noite deste sábado para chegar
à próxima fase do Campeonato
Estadual da Divisão de Especial.
Em caso de derrota ou empate, a

equipe de Jaraguá terá que torcer

por um tropeço do Ibirama, que
enfrenta o Joinville no mesmo

horário.
O elenco chegou a Concórdia

na noite de ontem. Na manhã
de sábado, o treinador Renato
Vieira ainda vai comandar um

treinamento para deixar a equi
pe pronta para o jogo. "Não terá
nada de diferente, vamos jogar
como vínhamos jogando nos úl
timos jogos. Precisamos ter mais

tranquilidade na hora de definir e

matar a partida quando precisa",

comenta Renato. Dian Luka se

gue o mesmo discurso e garante
que o time precisa levantar a ca

beça depois da derrota e buscar
a classificação. "Não podemos
desanimar, vamos continuar o

trabalho", diz o atleta.
A equipe do Concórdia pre

cisa da vitória para ficar na

primeira colocação do grupo.
"Escolhemos o caminho mais

difícil, mas vamos lá, temos

condições. Deixamos escapar
a classificação em casa", diz o

treinador. No primeiro turno, os

times se enfrentaram na Arena

Jaraguá e empataram em 3 a 3.

Semifinalistas da Prímeírona
saem neste final de semana

Neste domingo acontece a

sexta rodada do returno do 53°

Campeonato Jaraguaense de
Futebol da Primeira Divisão.
Na penúltima rodada da fase
de classificação, os jogos serão
alterados devido ao horário de
verão. As partidas entre os aspi
rantes ocorrem às 14h e entre os

titulares, às 16h. No estádio Eu
rico Duwe, o vice-líder Cruz de
Malta recebe o terceiro colocado

Flamengo. O vencedor segue na

briga pela primeira colocação
da fase. Já o quarto colocado Vi
tória e o JJ Bordados, quinto na

tabela, brigam no estádio Hugo
Koehn pela última vaga entre os

semifinalistas. Já o estádio João
Lúcio da Costa será palco da dis

puta entre o líder João Pessoa e a

Néki, penúltimo colocado, com
poucas chances de classificação.
O Botafogo folga nesta rodada e,
com mais dois jogos pela frente,
apenas cumpre tabela.

[araguá busca a terceira

vitória seguida no Estadual
O Sport Club Iaraguá recebe o

Oeste neste sábado, no estádio do

Botafogo, às 15h30. Depois de as

sumir a quarta colocação na últi
ma rodada, o Leão do Vale precisa
da vitória para abrir vantagem do

quinto colocado, o próprio Oeste.

Depois, no dia 19 deste mês, quar
ta-feira, o time da Barra vai a Bi

guaçu enfrentar a equipe da casa.

Na preliminar, às 13h30, o time

juvenil enfrenta a equipe de Cha

pecó na decisão do Campeonato
Catarinense da categoria. No jogo

de ida, o Leão venceu por 4 a O e

agora podem até perder por três

gols de diferença.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

8° FIGUEIRENSE
9° PALMEIRAS
10° CORITIBA

11° GREMIO

12° ATLÉTICo-GO

13° SANTOS

14° BAHIA

15° CEARÁ

16° CRUZEIRO

". 17° ATLÉTlco-MG

.

". 18° ATLÉTICo-PR

".19° AVAí

". 20° AMÉRICA

30" RODADA -15/10
18h - Rgueirense x mérica-MG
18h - Ceará x Flamengo

30" RODADA -16/10
l 16h - Palmeiras x Fluminense

16h· Santos x Grêmio
,

16h - Botafogo x Atlético-PR
16h -Intemacional x Avaí
16h . Cruzeiro x Corinthians
18h - Vasco x Atlético-MG
18h . Coritiba x Bahia
18h - Atlético-GO x São Paulo

-3 145%
35 i 29 8 i 11: 10 ; 34 '37 -3 AO%
32 ! 29 8

;

8 i 13 ' 36 50 -14 37%

31 ! 29 8 7 114 34 38 : -4 36%

30 12� 8 6 115 35 46 -1134%

28 ; 29 6 ,10113 29 43 ,-1432%
26 ; 2� 6 ! 8 i 15 37 59 ; -22 30% [�i�!>��f!l"tili���;"
24 129 4 ; 12 i 13 37 50 i -13 28% CI.AS$IFlCAÍlOS CoPI1 SUL-AMERICANA

". REBAIXADOS PARA SÉRIE B

Agradecemos a todos amigos, colegas e

familiares que homenagearam nosso irmão

Andersen Albino Scaburi,
os ali presentes os ausentes que também mostraram condolên
cias, sabemos o quanto todos foram muito importantes na vida
dele, Ao Mestre Allan (IMA Insistituto Mestre Allan), por todo
amor e ensinamento que foi passado além de que sabemos o

.

quanto ele te considerava como irmão, ao Mestre Pica Pau (Julio
Cesar da academia Chute Boxe) toda experiência de vida e ensi
namentos passados, ao amigo Schroeder que no momento mais
difícil estava ali ao seu lado e não desistiu de reanimá-lo nova

mente para a vida, mas o destino e a sua hora o levaram, a to
dos que tiveram ele nos seus corações o nosso muito obrigado!

Anderson te amamos e

te amaremos para todo o sempre.
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WWw.vw.com.br Promoção válida até 15/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012. 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir

de R$21.990,00. Novo Gol1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Fox 1.0, 2 portas, código 5Z31R4, com preço

promocional à vista a partir de R$30.490,000. Fox 1.0, 2 portas, ano mode 11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00 ou financiado com entrada de R$

16.795,00 (48%) e mais 48 prestações mensais de R$ 557,00, taxa de juros: 1,29% arn e 16,63% aa. Total da operação: R$ 43.531,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, código

5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$ 30.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.090,00. Novo SpaceFox

1.6, cód 5Z72E4, Total Flex, ano mod 11112, com preço promocional à vista a partir de R$ 46.990,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de

Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para

defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de

manutenção. Para mais informações, COnsulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiéncia auditiva

ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veiculos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitaNÚCUODAS

CONaiSSIOMÁRIAS
OEVElcul.OS
ACfJS..Af'EVl Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGENwww.autoelite.com.br
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