
Duelo
ADJ entra em quadra na

noite deste sábado, contra

o Capivari de Baixo, no

primeiro confronto da

/�_)'\. semifinal do Catarinense.

(�4LTY.) Página 26

a� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�cJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. IN:fORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Show
Sepultura se apresenta hoje

na Sociedade Diana, em

Guaramirim. Os ingressos
são vendidos no Espaço Oca

e nos Postos Mime.
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OLBO NO LANCBE
MARCELE GOUCHE

PESQUISA Estudantes do curso de Tecnologia em Alimentos visitaram 34 trailers da cidade

e conferii-am a qualidade dos lanches servidos. Saiba o que o grupo descobriu.

CONHEÇA TAMBÉM OUTROS PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ACADÊMICOS.

Páginas 22 e 23

Câmara aprova projeto
.do transporte público

Associação Empresarial critica o fato de a votação ter acontecido antes da apresentação de um

estudo sobre o setor. Apreciação em segundo turno está marcada para a próxima segunda-feira.
Página 7

REABERTURA
Brüders Pastéis

e Panquecas
re�naugura espaço.

UNDERGROUND

Curupira /

lança campanha
Salve o Rock.

BEATRIZ SASSE

Página 13

É preciso ter

cuidados até na

homenagem
GILÂNCIA ALERTA CONTRA

a proliferação do mosquito
da dengue. Época, com calor e

feriado de finados, é propícia
para o inseto. Página 6

É chegada a

temporada
das piscinas
LARGADA FOI DAD NA TARDE

de ontem pelo. Beira Rio.

Veja a programação de
outros clubes e parques

aquáticos. Página 9
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Nova betoneira
A Menegotti Máquinas para
Construção (Menmaq) acaba de

lançar a inovadora Betoneira
Max HD 600. Seu acionamento é

totalmente hidráulico e possuir
sistema de direção oscilante, que
absorve vibrações fortes vindas
das irregularidades do solo,
garantindo menor desgaste, menor

manutenção e maior conservação.
Outro item importante que

o Núcleo de Jovens Empreendedores
Acijs/Apevi realizou eleições para
escolha da nova direção e Graziela
Bordin foi eleita como coordenadora.
A nova coordenadora já tem urn

histórico de contribuições para o

núcleo e acaba de assumir como

secretária do Conselho Estadual do
Jovem Empreendedor de Santa
Catarina (Cejesc).

PI)! d�l)!t
Embora considerado abaixo
do previsto, o PIB dos EUA
cresceu 2,50/0 no terceiro
trimestre de 2011 o que é um

sinal de retornada na maior
econornia do nlundo. Esta e

tuna notícia muito boa neste

momento em que o crise

européia. ainda está sendo
contornada.

contribui para a eficiência do

equipamento é o dispositivo
"Pura Saco'; quefacilita a

colocação e a descarga do material
industrializado no interior da

caçamba.
Para garantir a segurança dos

profissionais, o produto foi
desenvolvido com sapatas de

fixação para estabilidade, braços
de proteção para o operador,

sistema de freio estacionário
e visor do nível de água, tudo
em uma estrutura altamente
resistente e durável. A Betoneira
Max HD 600 também conta com

sistemas de acionamento elétrico,
que auxiliam na operação,
manutenção e ergonomia correta,
sem esforço físico. A tecnologia está

chegando ao setor de construção e

sua origem é laraguá do Sul.

Arroz
Uma das poucas culturas que ainda ocupam uma área

respeitável em nossa região vive permanentemente em crise,
alternando diversos momentos ruins com alguns um pouco
melhores. Segundo a Conab, o Estado responde por 7,3% da
produção nacional do grão, ocupando o segundo lugar atrás
do Rio Grande do Sul que cultiva 66% da produção nacional
de 13,6 milhões de toneladas.

Top de Marketing
A cerimônia de entrega do prêmio 'Iop de MarketingADVB/SC que
será realizada no dia 3 de novembro, premiando as empresas que
apresentaram projetos de grande sucesso na conquista de mercado.

Desemprego
Apesar de a crise continuar
a ronslar a porta, o mercado
brasileiro consegue manter o

crescimento e criar empregos em

ritmo superior ao do crescimento
da população alcançando assim
o menor índice de desemprego
desde 2002 quando o IBGE iniciou
a série histórica que analisa este

quesito. Segundo o instituto,
existiam em setembro 1,5 milhão
de brasileiros desocupados.

Os donos do mlU'ldo
Um estudo desenvolvido por
especialistas do Instituto Federal de

Tecnologia da Suíça identificaram
a existência de urna "suprentidade"
formada por urn grupo de 147 empresas
- menos de 1 % das multinacionais do
mundo - que controlam a economia
mundial e respondem por cerca de um

quarto de todo o lucro gerado pelas
empresas no mundo. A má notícia é

que entre elas estão os grandes grupos
bancários mundiais hoje sob ameaça
por causa do calote grego. Os dados são
de 2007 e depois disto a concentração
aumentou pois algumas empresas desta
lista faliram com a crise norte-americana.

I

DÓLAR COMERCIAL (EM R$)
DÓLAR TURISMO (EM R$)
EURO (EM R$)
LIBRA (EM R$) ,

1,7000
2,3667

2.6946,
'.,

1,8000 ... -0,55%
2,3688 .'f -2,39%

,
2.6970 "

� -2,0�% I. I

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRe/SC, U1J626!!!O

{47)3371-4741 UMa NRlifRICI flUE DÁ CERfO. Desde 1978

Supel�ávit primário
Quando o governo deixa de gastar com despesas e

investirnento parte do que arrecada, gera o chaJnado

"superávit primário" que serve para pagar os juros
da dívida. No mês de setembro esta poupança foi
de R$ 5,37S bilhões ._- mais que o dobro do Inês
anterior - alcançando R$ 75,198 bilhões no ano. Parte
deste resultado pode ser creditado às denuncias de

corrupção pois, paraHsararn os gastos do governo
em diversos programas e pararam investimentos. .

O aumento do super-ávit primãrío é ótimo para a

solidez da economia brasileira.
"

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de Limpeza

O HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Recepcion ista

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 682
01 - 02 - 04 - 05 - 06
07-08-11-14-17
18 - 19 - 22 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2732

24 - 28 - 31 - 35 - 47

Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de

inscrição no setor de Recursos Humanos do Hospital São
José, das 7h30min às 17h. Fone para contato: (47)3274-5000.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Interessados: Encaminhar currículo ou preencher ficha de

inscrição no setor de Recursos Humanos do Hospital São
José, das 7h30min às 17h. Fone para contato: (47)3274-5000.

VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!
I .

./
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/\ vida é um pode ser e um pode não

I\.ser. Tudo depende. E como hoje es

tou com um pouquinho de pressa, já vou

dizendo à leitora que o assunto envolve

otimismo.

Há quem diga que só os muito ingê
nuos podem ser otimistas, que o otimista

é um sujeito mal informado, que não há

razão para ser otimista com o que anda

por aí. Enfim, sobra pouco espaço para
os otimistas. Será?

O assunto vem à tela, como diziam

os antigos advogados, em razão de uma

reportagem publicada na revista Nature

Neuroscience. O título da reportagem já

FELICIDADE

No livro Vida Feliz, lê-se: - 'Julgue o seu

.

sucesso pela medida em que você está desfru
tando de paz, saúde e amor': - Ah, é? Então

eu lhe pergunto: o seu casamento está lhe

garantindo paz, saúde e amor? E o seu tra

balho? Se não está, de nada lhe vai adiantar

ter alguns pilas no bolso, de nada. O essen

cial não se guarda no bolso...

ROMEO PIAZERA

JÚNIOR, ADVOGADO

""

Eimpressionante a incapacidade. de

alguns governos fazerem as COIsas

conforme determinam as leis. E nem pre
cisamos lembrar ao nosso poder público
(seja o governo federal, estadual ou mu

nicipal), que ele só pode fazer aquilo que
se encontra determinado pelas leis.

Pois bem, aqui em Iaraguá do Sul,

cujo trânsito encontra-se em situação
caótica, e não sendo possível vislumbrar

uma luz no fim do túnel, ao invés do po
der público municipal adotar medidas

que poderiam facilitar o fluxo de veículos

e pedestres, o que vemos é um flagrante
e constante desrespeito das autoridades

que transgridem a legislação que, caso

fosse observada, pelo menos poderia tor

nar o nosso dia a dia no trânsito menos

insuportável.
Quem trafega pela rua 25 de Julho, as

sim como pela rua Preso Epitácio Pessoa,
se depara com duas verdadeiras muralhas

que foram colocadas, supostamente para
fazer com que houvesse uma redução na

velocidade dos veículos que trafegam pelas

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Encurtando a conversa, ser otimista com

os pés no chão é ótimo, ser otimista sem cui

dados é desgraça na certa. Como diz o pro
vérbio - reza mas amarra o teu cavalo!

Otimismo é uma coisa, apostar na

sorte é perigoso. Só isso. E aí, caímos

outra vez num ditado: a virtude está no

meio. Não confiar muito nem viver em

desconfianças de tudo.

A propósito, você está otimista com

seu novo namorado? Com seu chefe? Isso

é bom, acalma a tosse, mas cuidado, abra

os olhos. Otimismo cego ou a levará ao

divórcio mais cedo ou à delegacia ou a

graves encrencas no trabalho. Cuidado.

JUVENTUDE
Na juventude não pensamos duas

vezes, apontamos o dedo para os outros

como culpados por nossas encrencas.

O diacho é que vamos vivendo e desco-
-

brindo que o dedo deve ser apontado
para nós. E se não por outra razão, por

que confiamos em quem não devíamos...

Logo, a culpa é nossa.

A aplicação dos
trabalhos de pesquisa
dos acadêmicos do Vale

do ltapocu em ações que
beneficiam diretamente a

comunidade e a indústria

da região só tem beneficios
a oferecerpara todos

os lados. Enquanto a
'

população recebe as

vantagens oferecidas pelo
estudo produzido, e a

indústria economiza com

pesquisas, os estudantes

têm um portão aberto para

aplicaro que aprendem
nasfaculdades.
Bé imnortafltequea

, pe,squisa.nãofique restrita
�" " ao meiaacadêmico � um

.a.; I·' h'"
. .

(;RIS C, te esmats noaoosa "�I ,"

afetaro campa científico é
a/ideia perniciosa de que

"," oitrllbtlllio' 't!le pesquisa
, I se reszlfflé'ad ldbôratôrío m,

: 'I

e li mélollólógig, sem ter'

;
I'

, ultis naprálít:a.
U '1/ ,III

r.

I "1.1',

PONTO DE VISTA
.

NOSSAS RALHAS

DA CHINA!

abre o apetite: - "Ver o lado bom das coi

sas talvez não seja boa ideia". Dito de ou

tro modo, ver o lado positivo, não ver os

negativos de alguma coisa, é ruim, põe a

pessoa ou numa condição ridícula ou em

perigo. Sim e não, é o que digo.
o Ser um otimista pode significar atra

vessar a rua sem olhar para os lados, ah,
nada me vai acontecer, tenho fé, sou oti

mista! Quem pensa assim não vai viver

muito, ainda que seja o pai dos otimistas.

Ver o lado positivo das coisas também

pode significar pensamento mágico, a

pessoa só vê o que é bom e não admite

ser atingida pelos infortúnios.

E SE ...

E no caso de o seu casamento

ou o seu trabalho lhe estiver cau

sando bons e silenciosos sofrimen
tos, o que pretendes fazer? Esperar
é que não vai dar certo, quem es

pera não alcança. É preciso agir e

você sabe o que fazer, ah, sabe... E

vais ter coragem?

referidas ruas. Basta uma consulta simples,
feitapela internet, ao site do Departamento
Nacional de Trânsito - Denatran (www.de

natran.gov.br), para verificarmos que estas

duas lombadas construídas, encontram-se

totalmente fora dos padrões determinados

pela legislação.
Além de estarem com alturas bem acima

do determinado (máximo 8 cm para lomba

da do Tipo I e máximo de 10 cm para lom

badas do Tipo In, também não respeitam
os limites máximos de velocidade que de

vem ser observados nas vias em que vierem

a ser colocadas, já que a Resolução n° 39/98
do Contran determina que para lombadas

do Tipo I, assim como para as do Tipo II, as

velocidades máximas permitidas pela legis
lação é de 20 km/h e 30 km/h. E no caso da

lombada construída na rua 25 de Julho, há

placa próxima à lombada identificando que
a velocidade máxima é de 40 km/h, já aplaca
existente bem próximo à muralha construí

da na rua Pres. Epitácio Pessoa indica que a

velocidade máxima é de 60 km/h.

E amesma Resolução n° 39/98 do Con-

o desrespeito
à legislação do

Trânsito, pelo
município, é

flagrante.

tran determina que as lombadas somente

poderão ser instaladas onde não circulem

linhas regulares de transporte coletivo. E

nestas ruas antes referidas não circulam li

nhas regulares de transporte coletivo? Ora,

.
que absurdo! O desrespeito à legislação do

Trânsito, pelo município, é flagrante. Isto

para não falar da inexplicável situação de

construção destas verdadeiras muralhas

imediatamente abaixo de dois semáforos,

que já possuem a intenção de tornar o trá-'

fego mais disciplinado.
Como vemos, existem algumas coisas

que são inadmissíveis na administração
pública, e algumas delas, mais direta

mente, nos afetam de maneira absurda

e incompreensível, possuindo a capaci
dade de fazer da nossa vida (pelo menos

enquanto usuários das vias públicas) um

verdadeiro inferno. Pelo amor de Deus,
será que é muito difícil, antes de cons

truir lombadas como estas, fazer uma

consulta à legislação e, caso se entenda

que realmente é uma necessidade, fazê

las de acordo com a regulamentação?

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Operação Veraneio alneaçada
A assembleia geral da Polícia Civil,
realizada na noite de quinta-feira em

Florianópolis, surpreendeu até mesmo

os "cabeças" do movimento. Mais de 700

funcionários de todos os cantos do Estado

participaram do encontro que serviu

para definir ações que podem tirar o

policial do sufoco. Caso as propostas
não forem aceitas, o recado ao governo
foi claro, a categoria promete boicotar a

Operação Veraneio 2012.
Na assembleia, todos votaram a favor
a Proposta de Compactação, que reduz

de oito para quatro os níveis de carreira.
Outra reivindicação é juntar no

vencimento os abonos e os adicionais
noturnos. A vantagem é assegurar o

salário ao aposentado. A categoria
exige também adicional de 25% sobre o

vencimento do policial civil ao adquirir
a aposentadoria e incorporação aos

proventos da aposentadoria, de até
25% do adicional de permanência.
No próximo dia 9, nova reunião será
realizada com a categoria para definir os

rumos do movimento.

A assembleia, capitaneada pelo Sinpol
(Sindicato dos Policiais Civis de Santa

Catarina), contou com o apoio de membro
daAdepol (Associação dos Delegados de
Polícia de Santa Catarina) e do delegado
Maurício Eskudlark (PSD), único

deputado a participar do encontro.

Por ser da base aliada ao governador
Raimundo Colombo e delegado de
carreira, Eskudlark tem intermediado as

negociações e acredita que na próxima
semana o Centro Administrativo já deve
acenar com uma proposta.

Fatma
MARCELE GOUCHE

'1Illllllunw/llullllmlllmllmtlllll�jJ///1llllllln/lIIIIff/lllllllnlOllI!llIlIJilmll10011I1JJJ1_WllfflllilU/I/II/lIIIIffIU/illlll/lIlIIllllJImuJ//llJlllOlllllllllOJlllllnIlIlIlO//II1I111IIIIIII1IIIIIIIIJIUlJilllUIIIWIII/lIUIIlllllIOIII/lIO/lIIIIIOUIIIIIIHll1lilHliJllHillllllllUillll!ImlllllllllllUIJIllllli1IJllll/JiI/llI1lIIlHIIIJUIllllilIIlWIRIIIIIIIIIII/U/llUlIIIIIJIIIIIOIIIIlJJJ1Jllll_IIIIIIIO/IIUI1I1011111l1l1l1lIDJOll11111JIUJJIII1IIIIIIl/lIIIIPnUII/IIIIIPlllllutmh

o ex-vereador Pedro Garcia
(PMDB) deve ser confirmado
nos próximos dias como

diretor da Fatma em Jaraguá
do Sul e região. A instalação
do escritório deve acontecer

em novembro.

iAOrid'G,des
Duplicação ii! coomnção de

puof.e:� elewaudos e passareía ,

_ Bil:-,:ZBfJJw ligaDido Jar2ljguij
do Sol, �m:anúrim
e a Rooalá"ia do ArroZ;
p,lI:\'limmmç,io Ida :S/C-4l:3:,
becbto t.Iass,anloduba" hllÍs
� e Bb,ullcnau; 'e apoio
�JOeiro aos hospitais dos

lmunitipios Ide :abrangência
da 5DFt de Jara;pw 'essas

ful3Dl:as Ririnmca.çôes
,da -regmiiQ mcltódas nD

Orça:o:tento JRegion:aliDdoll
,elabomdo akavés Ide

'

audiências públicas
plliomoviida:s pe!a AsSiernbleia

I.Jegislativd.. As ;sugestões
serão 'eDJatmiohadas ao

. FlJIlernador Raimundo
'Oo.lombo (PSD) 'que pede
100 Dilo induí-la:s DO

OrçUftieoto 'Ide ;201:2,.

MAPEANDO A CIDADE
semana, esteve no BoaVista, onde foi rece

bido pela presidente da Associação de Mo
radores, Cristiane Balduino. Pavimentação,
mais linhas de ônibus e reforço no sistema
de abastecimento de água são algumas das

prioridades da região.

pré-candidato à Prefeitura de

Iaraguá do Sul, Dieter Jarrssen
(PP) cumpre agenda pelos bair
ros da cidade, quer conhecer de

perto a realidade enfrentada pelos morado
res para montar seu plano de governo. Esta

Prestando
contas
Na próxima terça-feira, o

presidente da Comissão
Central Organizadora
da Schützenfest, Alcides
Pavanello, fará em coletiva
de imprensa a prestação
de contas da festa. Terá
a companhia da prefeita
Cecília Konell (PSD).

, '
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Sem conversa
O prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
resolveu entrar em uma queda de

braço com a Associação Empresarial
do município. Não quis saber do
estudo encomendado pela entidade,
que pretendia auxiliar no novo projeto
para nortear as políticas envolvendo o

transporte coletivo, e articulou para que
a Câmara votasse o texto na noite de

quinta-feira. A matéria trancaria a pauta,
mas poderia ser retirada a pedido do

prefeito. Some-nte Jaime de Ávila (PT)
e Diogo Iunckes (PR) tiveram o bom
senso de votar contra. Antes disso,
Bylaardt já tinha retirado do projeto
as sugestões dos vereadores. É o tal do
manda quem pode ...

Aposentadoria
A Comissão de Assuntos Sociais do
Senado aprovou proposta que assegura
ao aposentado ou pensionista o direito
de solicitar o recálculo de seu benefício
a qualquer momento, sem a restrição
de prazo para o pedido, como acontece

hoje. O texto determina, porém, que
o recálculo só pode retroagir até
cinco anos antes da solicitação. A

proposta teve origem nas modificações
que o senador Casildo Maldaner
(PMDB) promoveu no PLS 482/03,
apresentado pelo senador Paulo Paim

(PT) há cerca de oito anos. Como a

proposta foi aprovada pela CAS de
forma terminativa, poderá ser enviada
diretamente à Câmara.

Aprovadas
A Câmara de Massaranduba aprovou
as contas relativas ao primeiro ano

de gestão do prefeito Mario Fernando
Reinke (PSDB). O Tribunal de Contas do
Estado já havia dado parecer favorável.

pp em Co .pá
Lideranças do Partido Progressista
(PP) de Corupã organizaram
encontro durante a semana para
definições das eleições municipais
de 2012. Do encontro resultou a

promessa de que o partido f,ar,á parte
de uma chapa majorírãria, "Serão
escolhidos os melhores nomes

para vencer as eíeíções", aârma 'O

vereador e presidente da sigla, Sidnei
Moritz Schwerdrner, O partido não

apresentou a definição de um nome

para a disputa peta ,Pl'lefeitunl, mas já
'tem à disposição os três vereadores
eleitos pela sigla: Sídnei, NH!ion
Richter e Everaklo !\tlo�'1l�31..

'

Merenda
o governador Raimundo Colombo
(PSD) tem audiência marcada

para próxima terça-feira com

parlamentares e integrantes do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

Educação). Na pauta, a terceirização
da merenda escolar.
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Cuidado extra no Dia de Finados
EDUARDO MONTECINO

.
Temperaturas altas
e vasos com flores

podem facilitar a

proliferação do

mosquito da dengue

acondicionadas em recipientes de

• I plástico - com a base vazada para a

água escoar - acondicionados so

bre pratinhos com areia.

Monitoramento

Embora não tenha sido re

gistrado nenhum caso nativo na

cidade, desde o começo do ano

foram encontrados dez focos do

mosquito em Jaraguá do Sul, e o

inseto pode se espalhar por toda
a região, afirma Clavera. O mo

nitoramento é feito por 700 ar

madilhas instaladas em pontos
chave do município e checadas
semanalmente. Cinco casos da

doença já foram registrados este

ano no município, todos com a

infecção iniciada fora do Estado.
"Mas é importante ressaltar que
podem ter pessoas' contamina
das sem os sintomas, e que se a

população do mosquito não for
controlada, podem resultar em

mais infecções", explica o diretor.
Clavera lembra ainda que

foram registrados este ano dois
casos autóctones (originados no

local em que foram detectados)
no Estado - um em Joinville e ou

tro em São José do Oeste - e que
Santa Catarina não está mais li
vre da dengue.

REGIÃO

PEDRO LEAL

_._ .

Com a aproximação do verão e

o aumento das temperaturas,
sobem também as taxas de repro
dução do mosquito Aedes aegyp
ti - o mosquito da dengue - e, por
isso, é melhor reforçar os cuidados
com o acúmulo de água parada. O
alerta vale em dobro com a apro-

,n/i·

ximação do Dia de Finados, na

próxima quarta-feira. Segundo o
W

diretor da Vigilância em Saúde de

Iaraguã do Sul, Walter Clavera, as

flores e buquês deixados nos tú
mulos podem virar focos de pro
Criação do mosquito. "É impor -

.

tante que ao visitar o túmulo de

parentes as pessoas não deixem os

vasos ou arranjos de forma a acu

mular água", ressalta Clavera. Por

isso, agentes da vigilância estarão

orientando a população nos cemi
térios sobre a forma mais segura de
deixar suas homenagens. A orien

tação é para que as plantas sejam
Plantas devem ser acondicionadas em recipientes plásticos com areia nos pratos

f'

EDUARDO MONTECINO

AUXIlio aos Bombeiros através da conta de luz
Hoje, os Bombeiros Voluntá

rios de Corupá devem retomar
o trabalho de arrecadação nas

contas de energia, interrompido
em 2009 por falta de pessoal. O
convênio mantido desde 1997

com a Celesc rende em média R$
8 mil por mês, que servem para
compra e manutenção de equi
pamentos e cursos de capacita
ção do pessoal.

Segundo o comandante,
Cláudio Sidnei de Siqueira, a

meta agora é-chegar a pelo me

nos R$ 12 mil por mês. "Precisa-

mos ter uma reserva financeira

para novos equipamentos e cur

sos fora do Estado, assim como

para emergências", explica, res

saltando que as despesas estão
cada vez maiores.

Hoje, equipes dos Bombeiros
vão visitar o bairro João Tozini,
vendo quem está interessado
em ajudar e com quanto poderia
contribuir - o valor da contribui

ção é voluntário. 'Y\j' nós preen
chemos toda a documentação,
e em três meses o valor que a

pessoa aceitou passa a ser adi-

cionado na conta de luz", afirma.
A meta é conseguir cobrir todo o

município até o final do ano, diz

Siqueira. Além de pedir a contri

buição, a equipe vai esclarecer
dúvidas que a população tenha
sobre o trabalho operacional dos
Bombeiros.

A contribuição na conta de
luz responde por 50% da arreca

dação mensal da entidade, que
tem despesas com 'a manuten

ção da sede e das viaturas, e com

a folha de pagamento dos Bom

beiros efetivados.

Contribuição é responsável pela
manutenção de viaturas dos Bombeiros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COLE'fIVO

Projeto do transporte é aprovado
Texto passou por

primeira votação,
frustrando a Aciag,
que esperava
estender o debate

GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

1\ aprovação em primeiro tur-

1"1.no dos dois projetos de lei

que preveem a 'concessão do

transporte coletivo e as tarifas
deste serviço público frustrou a

diretoria da Aciag (Associação
. Empresarial de Guaramirim) e

os vereadores da oposição na

Câmara na última quinta-feira.
O presidente do Legislativo, Osni
Fortunato (DEM), decidiu levar
as matérias, as quais tramitam
há mais de dois meses na Casa,
para o plenário três dias antes da

entrega do estudo elaborado por
professores universitários para
apontar melhorias às propostas.

No mesmo dia, a reportagem
do jornal do O Correio do Povo
informou sobre a apresentação
da pesquisa encomendada pela

SAIBA

Os principais pontos dos projetos

• Concessão da empresa
vencedora da concorrência

pública será de 20 anos com

prazo de 10 anos para renovação.
• A definição do preço da tarifa será

por meio de decreto do prefeito.
• Garantir transporte de

.

acessibilidade às pessoas com

deficiência.
• Estarão isentos do pagamento da

passagem crianças de até cinco

anos, idosos com idade igual ou

superior a 60 anos e pessoas com

deficiência física ou mental.
• A empresa vencedora deverá ter

uma frota de veículos com idade
máxima de cinco anos.

Aciag a pedido dos vereadores

Jaime de Ávila (PT) e Diogo Iun
ckes (PR). Fato que o presidente
da Câmara disse desconhecer.

Para o presidente da Aciag,
Carlos Hugo Dequech, a postura
da Câmara e do prefeito Nilson

Bylaardt (PMDB) não surpre
ende. "Não é a primeira vez que
isso acontece em Guaramirim.
Uma situação parecida aconte

ceu quando a Aciag elaborou es

tudos e plano de ação, contratou

auditoria e apontou as deficiên
cias do hospital Santo Antônio.
Ficamos impotentes diante des
sa situação", afirma.

Dequech está fora da cidade.

Mas, garantiu que na segunda
feira se reunirá com Conselho

Superior da entidade para deci
dir quais atitudes serão tomadas.

.

"O estudo não será ignorado pela
Aciag. A nossa parte, nós vamos

fazer", adianta o presidente da

associação .:

jetos extrapolou o prazo legal e

foi por isso que decidiu colocar
as matérias em votação antes
que a pauta fosse trancada. i'A

Aciag tem que entender que o

presidente da Câmara não é o

Diogo e nem o Jaime. E os dois
vereadores e nem a Aciag me

comunicaram sobre o estudo

que foi encomendado", retruca.

Gilberto Iunkes (PPS) e Jorge
Luiz Feldmann (PP) concordam
com o presidente da Câmara.
Favoráveis aos projetos, os três
acreditam que a discussão so

bre o tema já teve seu tempo em

audiências públicas realizadas
de 2010 para cá. "Desde agosto
os projetos tramitam na Casa, e

era obrigação votar na noite de

quinta-feira, respeitando a de
cisão do presidente da Câmara",
enfatiza Gilberto.

Além deles, votaram a fa
vor dos projetos Osni Bylaar
dt (PMDB), Mateus Safanelli
(PMDB) e Sílvio Finardi (suplen
te da vereadora Andrea Verbi

nem, do DEM). Jaime de Ávila e

Diogo Iunckes foram contrários.
. O vereador Caubi Pinheiro (PDT)
não participou da sessão por
problemas de saúde.

Justificando
O presidente da Câmara de

Vereadores de Guaramirim,
Osni Fortunato, alega que o

tempo de tramitação dos pro-

; gualnão foi apresenta ti pelos
vereadores da oposição.

As duas matérias trami
tam desde o dia 11 d gosto

nas comissões'de Legislação,
Justiça e Redação e de Econo- .

mia, Finanças e Fiscalização.
Segundo Fortunato, a maioria
dos .ínt tes .dns ru os

j I

MARCELE GOUCHE

!

I·

I
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'unckes vai apresentar emendas com base
no estudo técnico feito a pedido da Aciag

MARCELE GdUCHE

.1

,

Presidente Osni Fortunato alega que
não há mais tempo para discutir projetos

Vereador desmente

presidente da Câmara
. O . vereador Diogo Iunckes

(PR) conta que solicitou o adia
menta da primeira votação das
matérias para a próxima semana

a tempo da conclusão do estudo
sobre o transporte coletivo, mas

o presidente da Câmara, Osni

Fortunato (DEM), não atendeu
ao pedido. "Por causa de alguns
dias, votaram um projeto que va

lerá para os próximos 30 anos",
lamenta.

2a votação ocorre

na segunda-feira
A 2a votação dos dois projetos

de lei que preveem a concessão
do transporte coletivo e as tarifas
deste serviço público ocorrerá na

segunda - feira, dia 31. As novas

leis servirão de base para o lan

çamento do edital do processo
de escolha da nova empresa que
vai assumir o transporte urbano.
O processo de readequação do

serviço de transporte é discutido
desde o ano passado.

Hoje, a empresa Auto Viação
Canarinho, de Jaraguá do Sul, é a

responsável pelo serviço. A con

cessão do transporte venceu em

julho. Para que a cidade não fi
casse sem transporte urbano, os

vereadores aprovaram o pedido
de prorrogação do contrato, que
já venceu no mês passado.

Na próxima sessão, Dio

go Iunckes (PR) vai apresentar
emendas às propostas com base
no estudo técnico encomendado

pela Aciag, pois ele discorda do

tempo de concessão de 20 anos,

podendo ser renovado por mais
10. Ele vai sugerir prazo de oito

anos, com quatro anos de pror
rogação do contrato. Além deste

ponto, será apresentada a pro
posta para substituir a forma de
determinar o reajuste da tarifa, de
decreto para votação na Câmara.

"Da forma que aprovaram
os projetos, todo o poder estará
centralizado nas mãos do prefei
to, favorecendo o monopólio da

empresa vencedora da licitação",
-

diz. Os vereadores Jaime de Ávila
e Caubi Pinheiro devem apoiar as

emendas propostas por Iunckes.
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BRUDERS PASTEIS E PANQUECAS
.

SONHO QUE VIROU RF:ALIDADE
Empresa jaraguaense criada em 2002, agora aposta no sistema -

de Franquias para divulgar sua marca em todo Brasil.

JARAGUÁ DO SUL proprietário Álvaro Ewald. ÁI-
ELISÂNGELAPEZZUTTI varo já trabalhava no ramo ali-

mentício desde 1986, mas seu

/\ empresa Brüders Pastéis e grande sonho sempre foi ter

rlPanquecas teve o início de uma loja Fastfood. Em 2002 ele
sua história de 'sucesso em 05 então criou a Brüders, localiza
de dezembro de 2002, a partir da na Praça de Alimentação do
de um sonho realizado de seu Shopping Breithaupt.

Satisfação
dos clientes

Os diferenciais da Brüders são a qualidade de seus pro
dutos, desde a matéria-prima até sua finalização, e a ge
nerosidade nos recheios dos pastéis e panquecas.

II

Temos

um pr-oduto diferenciado em nosso mix que é a batata frita

porção de um quilo", comenta Álvaro. "Percebendo e co

nhecendo nossos clientes, passamos a montar promoções
para melhor atender, como a Turminha Brüders, composto
de pastel, batata frita, suco Kapo, sorvete, supino, quebra
cabeça e um chaveiro. É uma promoção voltada ao público
infantil e têm nove personagens patenteados", completa.

e-

l
,

®

'Brúders
Pastéis e Panquecas

.

!P"
.- ...... <H . ..,.. "': '"

....... .",. ...x.
,,- - _".' �

ABruden
Pastéis e

Panquecas
trabalha

também no

sistema de

delivery (tele
entrega). Está

loca1j?ada
na Sala208
da Praça de

Alimentação
do Shopping

Center

Breithaupt
(avenida
Getúlio

Vargas,268
-Centro

Jaraguá
do SUl)

FranquiasBrüders
Com o apoio de sua esposa Gi- Caso alguém tenha interesse em

sele e dos três filhos, Anderson, abrir seu próprio negócio no ramo

Rodrigo e Renan, Álvaro decidiu alimentício, basta entrar em con

contratar um consultor para lhe tato com nosso departamento de
auxiliar nos negócios. Franchising, no telefone (47) 3275-

Visando um crescimento maior, 0578", informa Álvaro.
surgiu a ideia de expandir a marca O interessado em abrir uma

para outras cidades. "Resolvemos Franquia Brüders receberá toda
nos preparar para vender Fran- assistência, desde dicas de locali

quias Brüders e, com certeza, será zação para a loja até detalhes sobre
mais um sucesso", declara Álvaro. o preparo dos produtos. "Fome-

O empresário destaca que uma cemos um Manual de Operações
equipe está sendo treinada e pre- completo, onde está descrito nos

parada para vender Franquias. A mínimos detalhes o processo de
Brüders é atualmente uma empre- fabricação de nossos produtos,
sa familiar que conta com a cola-

�

além de receitas, dicas e outras in

boração de outros nove funcioná- formações importantes para o ne-

rios, todos qualificados. gócio", ressalta o empresário.
"Com tudo dentro da mais A Bruders Pastéis e Panque-

perfeita organização, com marca cas trabalha também no siste

registrada e dentro dos princípios ma de delivery (tele-entrega).
exigidos pelos órgãos competen- Está localizada na Sala 208 da

tes, estamos em busca de empre- Praça de Alimentação do Shop
endedores para venda de nossas ping Center Breithaupt (aveni
Franquias. Faremos uma grande da Getúlio Vargas, 268 - Centro

divulgação, até a nível nacional. - Jaraguá do Sul).
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PARA REFRESCAR.

Começa a temporada de
. . -, .

piscinas e parquesaquátícos
A largada em Jaraguá
do Sul foi dada na tarde
de ontem pelo Beira
Rio. Dia ensolarado
favoreceu banhistas

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Está aberta a temporada de piscinas nos

clubes e parques aquáticos. O término
da temporada que cultua o bronzeamen
to e instiga à boa forma vai até final de

março ou início de abril, dependendo do
calor e do bom tempo. O Beira Rio Clube
de Campo saiu na frente ao disponibilizar
suas duas piscinas para os sócios se refres
carem do calor na tarde de ontem. À noite,
o clube promoveu um jantar para divulgar
oficialmente a temporada. -.

O Clube Atlético Baependi, um dos
mais tradicionais da cidade, fundado em 6
de março de 1906, deve abrir a temporada
de piscinas após a realização da 16a Noite
Mares do Sul, em 5 de novembro. A con

firmação da data depende de decisão da
diretoria. O Baependi dispõe de três pisci
nas - uma delas é térmica e semi-olímpica.

Os. interessados em se tornarem só
cios do clube, que já foi apontado com

um dos mais aristocráticos da cidade,
nos chamados "Anos Dourados", da dé
cada de 1950, devem adquirir título pa
trimonial. A aquisição do título pode ser

parcelada ematé 12 vezes.

Já a Sociedade de Desportos Acaraí
abre suas piscinas a partir deste domin

go. O Acaraí disponibiliza duas piscinas
aos associados: uma externa infantil, com

quatro alturas diferentes, e uma semi

olímpica térmica. Tanto o Acaraí como

o Beira Rio aceitam a adesão de novos

sócios mediante o adiantamento de seis
mensalidades.

Para os que preferem opções mais eco

nômicas, sem necessidade de se associar,
a dica é procurar os parques aquáticos. O

parque aquático Krause, no bairro Ilha da
Figueira, passa a abrir suas três piscinas
e prestar serviços de bar e cozinha neste

final de semana. A sede da Recreativa do
Stiv (Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de Jaraguá do
Sul e Região), que oferece seis piscinas e

três toboáguas, deve definir hoje a data
da abertura da temporada. A recreativa
oferece preços diferenciados para vestua

rístas e comunidade.
Outra opção para os veranistas é o Re

canto Turístico Paraíso, no Rio Cerro 1, que
oferece três piscinas e dois toboãguas. O lo
cal começa a atender a partir de 13 de no

vembro, aos sábados, domingos e feriados.

EDUARDO MONTECINO

o guardião das

águas do Beira Rio
O guardião das águas do

Beira Rio Clube de Campo
atende pelo nome de Amaril
do Iízemberg, 41 anos. O au

xiliar de serviços gerais, dentre
outras funções, é o encarrega
do da limpeza e qualidade da

água das piscinas do clube.
Há 12 anos desempenhando
a função, garante que gosta
do que faz. Nos últimos dias,
com a proximidade da aber
tura da temporada, reconhece

que o trabalho aumentou.

"Agora estamos trabalhando
bastante. O verão sempre
dá mais serviço", conta, sor

rindo, enquanto manuseia a

rede para a retirada de insetos
e folhas que eventualmente '

caem na água.
Amarildo confirma que

a preparação da água com

produtos químicos inicia
dois meses antes dos só
cios mergulharem. "Gosto
de trabalhar aqui. Já criei
até uma amizade com OS só
cios. Na temporada de verão

o movimento aumenta e é
bem melhor", revela o dedi
cado funcionário, que tam

bém providencia a manu

tenção das duas piscinas do
clube nas manhãsrle sábado
e domingo.

• Número de sócios titulares*
-500

janeiro.
• Preço para se associar -

Títul'o de R$ 1.600 (até 12

parcelas), com mensalidade
de R$ 90

• Estrutura - três piscinas:
uma infantil, uma adulto
(externas} e uma térmica
semi-olímpica.

• Número de sõcíos - t1.500··

Parque
aquáticos'
Krause.- 3370-4774

• Aberto. ao público
• Funcionamento - diário, a

.partir deste final de semana

·llorário - 9h às 19h
,'i{ " '.:;

• Preço-e R$ 10 por pessoa
(piianças até 5 anos não

pagam),. Quinsques R$ 50

'CinteJiB,O) e R$ 20 (externo)
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Onde sempre há espaço
para mais um cachorro
Agricultora jaraguaense
abriga mais de 60 cães
em casa, e precisa de

ajuda para alimentar

todos os animais
JARAGUÁ DO SUL
....................................................................................................................................................................................

PEDRO LEAL

Quem
visita a casa da agricultora Katari

na Vigieski da Silva, 50 anos, na Estrada

Nova, se surpreende com o número de cães:

são mais de 60 animais, que Katarina come

çou a recolher das ruas há cerca de 10 anos.

"Já são tantos que eu perdi a conta, teve uma

semana que eu peguei seis", conta.

Mas cuidar de tantos cães não é fácil. São
cerca de 400 kg de ração todos os meses, além

_

dos gastos com remédios, panos, potes e ou

tros cuidados. Os animais precisam ser man

tidos amarrados, afirma a agricultura, pois
não se dão bem entre si. "Já aconteceu de
se matarem, por isso eu prendo", lamenta.
Além disso, Katarina sofre de insuficiência

renal, mas se recusa a deixar que a doença
lhe atrapalhe no cuidado com os animais.

"Eu já passei um mês no hospital em coma,

mas logo voltei a cuidar deles", afirma.
Mesmo tendo mais de 60 cães que retirou

das ruas, Katarina recentemente comprou
mais um cachorro: uma Pintscher que batizou
de Pitty. "Ela eu realmente não dou, essa é só

minha", conta. Apesar da quantidade, a agri
cultora afirma não ouvir reclamações do ma

rido e dos vizinhos.
De acordo com ela, é extremamente co

mum encontrar cães abandonados na região.
IIEles ficam parados quietinhos do lado da

estrada, esperando que alguém pegue", diz,
afirmando que outras vezes encontra animais

que foram espancados ou mutilados. Apesar
das dificuldades, Katarina não quer encontrar

lares adotivos para os bichinhos. "Os mais no

vinhos as pessoas levam, mas logo já abando
nam de novo, então, eu só vou dar outra vez se

me garantirem que vão cuidar", afirma.

Ajuda
Embora não queira ajuda para abrigar os

animais, a agricultora pede auxílio para manu

tenção. "Eu preciso dar vacina em alguns deles
e preciso de ração e potes de comida", afirma.
A motorista Silvia Letícia Cavalli, de 34 anos,

é uma das pessoas que tem prestado auxílio à

agricultora. Como a casa de Katarina é de difícil

acesso, Silvia tem ajudado a receber doações
para os animais. IINós levamos ração, panos,
às vezes, remédios, sempre tentamos dar uma

forcinha", explica. Quem quiser ajudar pode
contatar Katarina pelo telefone 9641-3342, ou

Silvia pelos telefones 9621-5841 e 9227-2846, já
os donativos podem ser entregues na ruaAdol
fo Menel, 61, bairro Nereu Ramos.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Mesmo com a casa cheia, llatarina ainda resgata outros cães

Cães recolhidos precisam &car presos e separados para não brigarem

JJI��.l�!"rlJrEI
Festa do
Cascudo
Acontece neste sábado a

7a Festa do Cascudo, em

Guaramirim. O evento será
realizado na Sociedade
Catarinense Brüderthal, na

Rodovia do Arroz (SC-413 -

Km 35,5). O jantar dançante
começa às 20h30. Serão
servidos vários pratos a base
do cascudo, o peixe típico
do Rio Itapocu. A iguaria
referencia Guaramirim na

área gastronômica. O baile
contará com a Banda Pecado

Inicial, de Curitiba. O evento

é organizado pelo Rotary
Clube e a arrecadação dos

ingressos será doada aos

BombeirosVoluntários da
cidade. As entradas custam

R$ 60, sem a bebida, e podem
ser compradas no Posto 28,
na sede dos Bombeiros ou

com os integrantes do clube
de serviço.

SERViÇO
O QUÊ: » Festa do Cascudo

QUANDO: Hoje, às 20h30

ONDE: Sociedade"
'I Gatariheps'e',BWG,:��inal, na

Rodovia do Arroze "

(SC-413 - Km 35,5)
QUANTO: R$ 60

(sem bebida)
VENDAS: Posto 28, quartel
dos Bombeiros Voluntários
e com os integrantes do
clube de serviço
INFORMAÇÕES:
(47) 3373-6100

Baile da Primavera elege as majestades
DIVULGAÇÃO

Cerca de 2,5 mil idosos de Iara
guá do Sul, Guaramirim, Corupá,
São Francisco do Sul, Pomerode,
Timbó, Barra Velha, Barra do Sul,
Brusque e São Bento do Sul partici
param, na quinta-feira, no Parque
Municipal de Eventos, da segun
da edição da Festa da Primavera,
promovida pelo programa Centro
de Referência do Idoso. A progra
mação contou com almoço, apre
sentações 'de teatro, música, de

clamação de poesia, contação de

piadas, jogos de mesa, massagem,
limpeza de pele, unha, sobrance

lha, corte de cabelo, medição de

pressão arterial, desfile e baile. O

ponto alto do evento foi o concur

so que elegeu o Rei e ri Rainha, 10

e 20 Príncipe, 1 a e 2a Princesa e o

Casal Simpatia da Primavera.

Foram eleitos Rei e Rainha,

Vigando Pscheidt e Érica Behling,
do Grupo Afonso Piazera; 10

Príncipe e 1 a Princesa, Vicente
Martins da Silva e Maria Delfino
dos Santos Silva, do Grupo Zélia

Hafermann; 20 Príncipe e 2a Prin

cesa, Alfredo Klein e Elvira Enke

Maass, do Grupo Wolfgang Wee

ge; Casal Simpatia, Lotar e Mo

desta Kamchen, do Grupo Flor
de Maio. IINasci em Canoinhas e

vim para Jaraguá do Sul com 31 '

anos de idade. Ganhar esse con

curso foi algo emocionante. Gos
to de brincar, dançar, namorar e

dos encontros dos grupos de ter

ceira idade", disse o emocionado

.Vigando, com 90 anos de idade,
que logo depois de ganhar a fai
xa de Rei 2011, proclamou, para
todos os presentes, uma poesia
enaltecendo a Priniavera.
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Exercício permanente de melhoria da condição humana, a formação de valor para

o Bom Jesus significa transformar a fala em atitude, colocando em prática a ética

como caminho para se encontrar o equilíbrio. Mais que isso, é saber interagir com

na evolução. Virtudes que se compreendem,

que se desenvolvem e se mostram com o

o outro e vivenciar aquilo de melhor que é próprio do ser humano.

Percorrendo a história do Bom Jesus, descobrimos

milhares de coisas que não estão nos livros e nem

tempo. Valorestão essenciais que, quando

guiam o caminho do educando,

transformam.

um toque das mãos, queremos

dar' a você e a seu filho um

Neste mundo em que a tecnologia

parece ter todas as respostas a

mais de 115 anos.

pouco mais de essência. A

essência que cultivamos há
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

!
' I," I I ., ',' I. r I I I

f �)()ss,olternpo" A Recreativa a prim�lro r"Nlf�to de; polovros ç'ruZOdC1S do BI�QsH
,

HORIZONTAIS
1. Um tipo de papel usado na confecção de flores arti

ficiais e outros objetos de adorno
2. (Med.) Irregularidade de um órgão ou de uma fun

ção
3. As iniciais do ex-presidente do Brasil Pessoa (1865-

1942) / O cineasta José Mojica, criador do perso
nagem "Zé do Caixão"

4. (Sigla) Material usado na produção de garrafas de

refrigerante / (Filos.) Inteligência, razão
5. Suportado com paciência
6. Abreviatura (em português) da Namíbia / Aqueles

que possuem bens além dos necessários
7. Acaso / A médica catarinense Zilda (1934-2010),

ex-coordenadora da Pastoral Nacional da Criança,
falecida no grande terremoto do Haiti

8. Fragmento de madeira, pedra ou metal / Aconteci-
mento social ali político com caráter formal

9. Virar, emborcar (um carro, em acidente)
10. Cheio, completo / O humorista Toledo
11. Harmonicamente vibrante (fem.) / As iniciais do

cantor e compositor paulista Assumpção (1949- 11

2003)
.

12. Parado, sem movimento
13. (Gír.) Corda improvisada usada para fuga.

VERTICAIS
1. (Ret.) Repetição de uma palavra no meio de duas ou

mais frases seguidas.
2. Diz-se de flor sem corola / Famoso seriado de ficção

da TV
3. As iniciais da sambista Clara (1942-1983) / Inchado,

túrgido
4. Abreviatura (em português) da Romênia I Dar a for

ma de certo pequeno barco a

5. Organizar, arrumar certo receptáculo para viagens /
,

Subsídio, achega
6. Contrafação de uma obra literária com intenção satí

rica ou humorística / Lamúrias
7. Membro de governo ou regime em que predomina

uma minoria / A pronúncia de uma letra recente
mente reincorporada ao nosso alfabeto

8. O jornalista Carta / A mais rica e importante das pro
víncias canadenses

,

9. Conjunto de pessoas que auxiliam tecnicamente um

chefe.

234 567 8 9
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SEGUNDA

MíN: 14°C

MÁX: 19°C

TERÇA
MíN: 11°C

MÁX: 19°C

o tempo volta a abrir na segunda
feira, mas ainda com muita
nebulosidade da Serra ao Litoral.
Nas demais regiões, o sol aparece'
entre nuvens. As temperaturas
continuam elevadas no Estado. Os
ventos vão de fracos a moderados e

sopram de sudeste para nordeste.

(I)
e

. i :� VJ1J �MA.,:.
RIO DOS CEDROS
o sábado começa com tempo
aberto, mas há aumento de

nuvens e pancadas de chuva
à tarde e à noite. No domingo,

o dia será chuvoso. As

temperaturas ficam entre 14°C
e 23°C neste fim de semana.

e'IIJj,
Áreas de instabilidade deixam o tempo
fechado e com chuva na maioria das

regiões de Santa Catarina. Apenas
no Oeste e Meio Oeste, ao longo do

domingo, o sol pode aparecer. Os
termômetros registram temperaturas
altas. Os ventos são de nordeste a

noroeste passando a sudeste.

CRESCENTE 4/10

CHEIA 11/10

NOVA 26/10

Sábaclolem

sole chuva
O dia vai começar com sol
em todo o Estado. Mas,
entre a tarde e a noite,
há aumento de nuvens e

ocorrem também pancadas
isoladas de chuva. As

temperaturas seguem
elevadas e os ventos

sopram de nordeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 17°C

MÁX: 26°C

DOMINGO
MíN: 18°C

MÁX: 23°C
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Cliques
\

A Scar realiza, de 9 a 12 de novembro, mais uma

edição do curso de fotografia ministrado por
Fabiano Souza, o Chan. As aulas teóricas vão

ocorrer das 19h30 às 2Ih50 nos dias 9 a 11 e a aula

prática no dia 12 (sábado) em horário alternativo.

Informações pelo 3275-2477 ou curso@scar.art.br.beatriz.sasse@terra.c::om.br I 4784330306

AFTER
BOUR

ELTON MELCHIORETTO/DIVULGAÇÃO

Para quem é saudoso...

A Atari está trazendo de volta o clássico console da década de 80,
que agora sai com o nome Flashback 3, que na verdade, nada mais é
do que o antigo Atari 2600. Claro que ele vem novinho, na caixa, com

joysticks que não emperram e 60 jogos inesquecíveis na memória.
Pode contar com Centipede, Asteroids e outros no pacote. No

exterior sai custando 40 dólares, no Brasil é esperar (e torcer) para
que venha com um preço igualmente camarada.

MARCELO ODORlZZI/DIVULGAÇÃO

Modernidade
Os biscoitos da sorte nunca mais serão os mesmos. A empresa alemã

Qkie combinou códigos QR com cookies para criar mensagens
personalizadas nos biscoitos. A ideia é que eles possam ser utilizados
com o uma alternativa lúdica para convites de festas, cartões de
visita etc. Depois de assar os cookies, basta decorá-los com o código
impresso em papel comestíveL Quem receber o biscoito deve fazer
a leitura do código com o celular e será direcionado paraum vídeo
no YouTube, uma foto no Flíckr ou uma página da web contendo a

mensagem programada específica. O pacote com 20 está disponível
para compra online (http://qkies.de) por EUR 6,90 a caixa.

, t ti' ••• r , • J r r t J I , I r , L . til' ... I I J f 1. , J I f" r- ...

PROGRAME-SE!

SACRAMENTUM PUB
Quem anima a noite é o musico

Paulo Henrique, tocando o melhor
do pop rock nacional e internacional

em versões acústicas.

LICOBAR
Balada Hip Hop com presença dos

participantes do Circuito Catarinense
de Skateboard.

MOVING UP - Schroeder
4a Stammtisch com animação o dia todo

da dupla Eder & Francisco, pagode do

grupo Desejo Constante e DJ Adrian P.

DIANA - Guaramirim
Shaw da banda Sepultura e abertura com as

bandas Burn e Neófito (Lages). Ingressos: 2°

lote RS 70 e 3° lote RS 90 no Espaço do Oca,
Postos Mime e Ponto Certo. Portões abertos

às 19h. Realização: Espaço do Oca.

PAVILHÃO DE EVENTOS -

Jaraguá
Green Beats com a presença da Panicat

Aryane Steinkopf. Festa 100% verde: todo

carbono produzido será neutralizado pelo
plantio de árvores e todo o lixo será reciclado.

Shaw pirotécnico, shows, estacionamento

fechado, brindes e tendas games e de beleza.

Ingressos: RS 20 (1 ° lote) e elas free até

22h45, após pagam RS 10. Pontos de venda:

Mime (Reinaldo, Weg 2 e Kohlbach.

I 3
LONDONPUB

Sertanejo com as duplas Sandra &

Leonarda, Eder & Francisco e mais
DJs Felipe Adriano com música eletrônica.

Ingressos na hora: RS 10 elas e RS 15 eles.

PARQUE MALWEE
Encontro Mensal do Clube de Automóveis

e Antigos de Jaraguá do Sul, às 9h

THEWAY
Shaw com Téo & Edu em mais DJ Bibbe

Andreatta.lngressos antecipados a

RS 15 elas e RS 20 eles, no Mime

(matriz e Reinaldo) e Upper Man.

LONDONPUB
Festa de Halloween com os DJs Igor Lima e

Felipe Adriano. Ingressos antecipados
RS 15 no CCAA Escola de Idiomas.

LICOBAR
Música eletrônica com Diego Alvez. E

agende-se, dia 6, San Schwartz.

MOVING UP - Schroeder
Shaw nacional de funk com MC Jair

da Rocha, com os hits "A Jéssica tá louca';
"Tá com saudades de mim';

"Piriguete desce" e 'Escorreqa" E mais
DJ Adrian P. e Eddy Amaranto. Bilheteria:

RS 15 eles e elas free até 23h30.

DMT Pub - (luaramirim
Acústico sertanejo universitário com a dupla

Lucia & Luciano, início às 22h30. Entrada:
homem: RS 8 e mulher grátis a noite toda.

CONTATOS e ouTRAs OpÇÓES
LONDON· 3055-0065, BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 337(}'1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA.3055-3058.

ESPJ\ÇODOOG:A � 3370-9160. ZUM SCHLAUCH· 3376-4$22.
I Ü(Q'aAR ·30§fl-Q855.I<,ANTAN LaUN�E • 3;m 1584.
ENOtEcA DECANtER· 3370-0226, MOVING uP. 885&8389.

SEVENCHOPERIA· 9951-4497. Mlt BEEF· 3275-2230.
CACHAÇARIAÁGUADOCE ·3371-8942.

FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUA MUSIC· 3054-0800.

!f, I t
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Parabéns.
Chico!
Amais festejado aniversariante de

amanhã, conhecido como domingo,
é meu amadíssimo "irmão" famoso Chico

Piermann, que comemora a data fazendo
o que mais gosta: trabalhar, fazer amigos
e curtir a vida. Chico, eu prezo muito você
e não me canso de torcer pela sua realiza

ção nos diversos setores da sua caminha
da. Agradeço a Deus por tê-lo como amigo
e grande parceiro, por poder compartilhar
com você tantos momentos de carinho e cla

ro, muitasfestas. Estamossemprejuntos. Pa
rabéns! O que eu posso desejar mais é a eter

nafelicidade para você e sua esposa Tânia.

Sepultura
Hoje à noite, na Sociedade Diana, em

Guaramirim, acontece a apresentação da
banda Sepultura, o show mais esperado
do ano. A promoção é do Espaço do
Oca. Mauricio Hermann, fotógrafo da
Revista Nossa, faz a cobertura do evento.

Na próxima semana a gente mostra

"tudinho" no site www.moagoncalves.
com.br. Haja flashes!

Fora de campo
Rola nos bastidores da bola que o

Flamengo está articulando para tentar

levar o jogo contra o Vasco, na última
rodada do Campeonato Brasileiro, para ...

o Estádio do Arruda, em Recife. É que
Botafogo x Fluminense tem de ser na

mesma hora, no Engenhão, e a polícia
desaconselha São Januário.

Café Colonial
Hoje, o sábado promete ser azul, mais um

motivo de sobra, para a turma sair de casa e ir

curtir as delícias do café colonial na Confeitaria
Bela CatarinaAmbiente climatizado,
aconchegante e de gente debom gosto.

(apitai
www.tmovelscaoltal.net

4733702900

Onde comer bem·
No Subway. O melhor lanche natural
do sul do mundo.

3371-3412 Moa Gonçalves

TRIATHLON Os inte�tes da Atrijar, que ajudaram a promover a

Copa Malwee de Triathlon , Ricardo Ranthum , Ivan C. Buzzi, Marco

Mannes e 'onathan Mandalho, ao centro, o IImotorzinholl•

DizemI
I
I
I
I ftt.,t#1
: Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca

'

� 81?: ce�t'? : J.ara�uà _ct'?_ Sul :

,

por ai....

No sinal de trânsito,
na Reinaldo Rau, uma

senhora desceu o vidro
do carro e fez o aceno

bem alegre. "Posso
votar no senhor para
prefeito de Jaraguá?", fez
a pergunta e esperou
a resposta de Iríneu
Pasold. "Tudo bem,
minha amiga!". Depois,
contente, o vice-prefeito
agradeceu e foi embora.

CASAMENTO
Olair IUemtz 'unior
e VlViane Schramm
se casam, hoje, às
20h30, na Igreja
São Luiz Gonzaga.
A recepção será no

Restaurante Arweg

MAURICIO HERMANN

Siebel&
Haísi

'8 3055-0024

n • 3 T11!i

UPPER k\d�:
i

BII.RTZEN TaIIyta Correa, no

coquetel de inauguração da

Bartzen Ambientes Planejados

A festa é sua

O cantor Roberto Carlos estará na vinheta "Hoje é

um novo dia", aquela de fim de ano na TV Globo.
Será a primeira vez do Rei. Vai cantar a música à
frente dos artistas e profissionais da emissora.

Congresso
O renomado sexólogo e colunista da Revista Nossa,
o jaraguaense Marlon Mattedi, está no Chile

participando do importante congresso sobres os

problemas do sexo. Participam do evento os nomes

mais importantes da sexologia mundial.

I '. Sidelma,Belem'� a
'

grande aniversariante do
próximo dia quatro de
novembro.

• Respeite e valorize os idosos..

Meu twitter.

IL

Pn n O em

moagoncalves@netuno.com.br

"Não permita que as

insatisfações pessoais de hoje
determinem as esperanças
futuras.A vida não se limita ao

momento presente".

Dica de
sábado

Eu aprendi que
são os pequenos
acontecimentos

. diários que
tornam a vida

espetacular.Fuxico Curtir as delícias
da Confraria doÉ só o que faltava!

Nos Estados Unidos
inventaram uma rede
social com intuito de

aproximar vizinhos

que se vêem todos os·

dias mas não rola uma

amizade. Chama-se Next

door(Porta ao lado em

inglês). Me acuda!

Churrasco.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o gente
boa e diretor artístico da 105

FM, Evandro "Bola" Canton.

Ele também é outro amigo que.
acompanha a coluna todos os dias.

MAURICIO HERMANN

COQUETEL Priscila Furtado e Noely Lescovitz,
da Revista Nossa, no coquetel da Bartzen

Agora não tem
. ,

para nlnguem
"Barrichello diz que só fica na Fórmula

1 se for para vencer...hahahahah
h hahah '" P

,

dei ."

a a a... erai ... eixa eu respirar ...

hahahaha hahahahaha!!! LP..

,GREEN BEII.TS II. panicat Ilryane é

presença de hoje, no Green Beals

Lareira
Vai acabar o meu computador indo parar na

fogueira. Na coluna de ontem, ele trocou o

nome do amigo e dentista Guida Fernando
Fischer pelo de Telmo Tavares. Pirou!

t
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Contos de mentira",livro de estreia de Luisa Geisler e ven-

cedor do Prêmio SESC de literatura 2010, esconde atrás
do nome singelo urna coletânea etnograficamente multifa
cetada e elíptica. A perícia de urn contista pode ser medida

pelo que consegue fazer com a palavra (e também com o

enredo), e Luisa não decepciona: não lhe falta técnica e tam

pouco domínio das metáforas e vocabulário. E se a palavra
mentira já aparece no título do livro, é com as verdades da
vida que os personagens de Luisa deparam-se, pois "a ver

dade não é necessariamente o contrário da ficção, e quando
optamos pela prática da ficção não o fazemos com o propó
sito obscuro de tergiversar a verdade", como já afirmou Juan
José Saer, em seu "EI concepto de ficción".

Os 17 contos são curtos e afiados, e os temas flutuam e

dançam e passeiam pelos personagens, e cada história aqui
tem sua própria verdade. "Escrever a história e escrever his
tórias pertencem a urn mesmo regime de verdade", já disse

Jacques Ranciere. Por exemplo, em "O vinco", urn dos melho
res contos do livro, dois jovens escondem seus segredos na

dobra de origamis que constroem e presenteiam. Mas esses

segredos são justamente a verdade (como todo segredo). Ou
então em "Mar", quando o oceano e a praia servem como

urna bela metáfora de urna relação maternal, mas ao mes

mo tempo como urn ponto de divergência entre mãe (que
esconde a verdade para agradar) e filha.

Em "O moço e o velho"
os três filhos do velho Carlos
o encurralam para que o pro
blemático pai se convença a

ir para urn asilo. Mas em I'A

laranjeira", o bar do Fausto
é a estrada para a perdição,
onde dois homens em situ

ações limite só têm urn ca

minho, e a verdade de cada
urn tenta s@ impor (mas duas

verdades simultâneas só podem acabar em morte).
Existe verdade em família? Não, a mentira é um pressu

posto para a existência da família, já que nenhuma família

aguentaria urna sessão ininterrupta de verdades. Em "Ove
lha branca", o rancor familiar ganha contornos macabros,
quando dois irmãos, muito diferentes, tem de se aturar, e o

clássico duelo suburbano x descolado se instaura.
Mas em "Coríntios I" o egoísmo da esposa diante do ma

rido é certeiro. E o pedido, no final e no começo do conto (de
que não a julguem por não querer ter filhos) é urna forma de
revolta velada, de liberdade. Mas independência quer mes

mo Estevão, que em "De jeitos diferentes" oscila entra a es

posa e amante, mas quem disse que não háuma terceira via?
Em "Belas, mulheres", mãe e filha também pensam em outro

.

caminho, enquanto discutem suas diferenças e se preparam
para o casamento da outra filha.

Mas e quando as verdades se encontram com os ritos de

passagem? Quando os jovens ainda não sabem que a verda
de é urna lâmina que machuca, e muito? Em "Uma coisa que
eu tenho guardada há muito tempo", urn jovem casal que
namora há poucas semanas sente o peso que as palavras e

os compromissos podem ter sobre a vida. Nem mesmo a in

sustentável leveza de urna folhadançando no ar pode apagar
urn "eu te amo" dito na hora errada.

E ainda mais em "De Bowie", nurn passeio de carro ao

som de David Bowie e Seu Jorge, que evoca ler.ibranças e de

sejos nos amigos Nicolas e Marcela, que concordam que "todo
namoro acaba corri uma música ou outr;. ;á..tS desventuras de
uma jovem no vestibular, em IIESPM", e o irnrítado passeio de
uma garota, em "Parque de diversões" mostram que pequenas
decisões levam a grandes caminhos, para além do bem e do
mal. O grande mérito de "Contos de mentira" é justamente o

conjunto, a galeria inesquecível de personagens que sulca
nossa memória, e nos faz notar que literatura se faz sobretu
do com fôlego, com verdade, com todas as partes do corpo.

II mentira é um

pressuposto para
a existência da família,
já que nenhuma família

aguentaria uma

sessão ininterrupta
de verdades.

Envie sua foto para
redacao@ cerr iodopovo. om.br

o Pedrinho nasceu em 1995, na cidade de Jaraguá do Sul. Ele veio com a

missão de ser companheiro de uma criança portadora de leucemia e viveu

sempre trazendo muita alegria e conforto à família. Agora, todos estão muito

tristes, pois o pequeno partiu, no último dia 16. As saudades serão eternas.

É na capital mundial do
cinema, Hollywood, que
o jovem comediante Toby
Temple faz de tudo para
conseguir colocar seu nome

no lugar mais alto dos
letreiros luminosos. Uma

posição que não se alcança
apenas com talento, mas à
custa de muito trabalho sujo,
sexo por interesse e intrigas
nos bastidores. Bem
sucedido, mas solitário, ele
se apaixona por Jill Castle,
uma candidata a estrela que
se submetia aos desejos mais
pervertidos dos produtores
ern troca de pequenos papéis.
Porém, ele não pode saber do
passado da amada, e ela lutará
para se manter como a esposa
do famoso comediante, custe
o que custar.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Celeste convence -Griselda- a '€hamar Antenor

para ir a sua casa. Tereza Cristina se enfurece quando
íris fala com Renê sobre seu passado. Baltazar é liber
tado. Enzo observa a casa de Griselda. Tereza Cristina
fala para Crô que vai à reunião de condomínio para
impedir Griselda de morar lá. Griselda conversa com

Celeste sobre o dono da casa e Enzo ouve tudo sem

ser visto. Solange se apavora ao ver Baltazar chegar
em casa. Paulo ouve Esther falar que vai para Itaipava
continuar o tratamento. Beatriz vai à clínica de Daniel
le e Pedro fica preocupado. Todos Chegam à casa de
Griselda para aguardar a assinatura da escritura da
casa. Wallace começa o treino e Teodora fica apre
ensiva. Griselda decide ir ao Marapendi Dreams em

caravana para exigir seu direito de morar onde quiser.

uma vidência ao olhar para Cleo. Olavo descobre que
o bilhete de Sebastião e Raíssa foi roubado e Marieta
conclui que foi Vioiante. Sarita devolve o cheque que
Alberto doou para o orfanato e é surpreendida com li

gação. O bilhete de Sebastião é sorteado e Brites diz

que ele não dividirá o prêmio com Raíssa. Mesmo com

carinho inesperado, Ricardo afirma que Camila não o

ama mais.

• A VIDA DA GENTE
Jonas manda Clêber levantar informações sobre

Lourenço na faculdade em que ele trabalha. Lorena
incentiva Laudelino a escrever uma carta a Iná falando

que vai emprestar o dinheiro para Manuela. Rodrigo
lembra de quando esteve com Ana na trilha ecológica.
Dora se recusa a falar com Marcos sobre o envolvi

mento deles. Lorena fica admirada com a serenidade

com que Iná fala sobre o relacionamento com Laude
lino. O reitor pressiona Lourenço para que ele altere a

nota do filho de um dos acionistas da universidade o

mais rápido possível. Iná sugere que Manuela convide

Rodrigo para morar com elas. Jonas encontra Louren

ço na saída da universidade.

• AQUELE BEIJO
Claudia conversa com Vicente. Sarita repreende •

Grace Kelly por não ter ouvido Deusa. Regina volta a

trabalhar com Maruschka. Agenor faz um acordo com

Brigitte e promete apresentá-Ia para Marisol. Vicen
te descobre que Otília aceitou dinheiro de Alberto.
Maruschka aceita o noivado de Claudia e Rubinho e

oferece um apartamento para os dois morarem, mas

arma para que a obra seja demorada. Joselito tem

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição.

V Antonio A. Theodoro Lenice B. Kretzchmer

Albano Sudemann Jorlei L. Tissi Arildo Marquardt Lucas D. Kath
Ana P. Weller Jurandir Kneuluhler Augusto G. Santin Lucia P. Pereira
Antonio Lennert Leandro Bardin Braian L. Correa MaiaraTank
Bernadete Pereira Lourdes C. Raupp Breno C. Witarfa Marcelo H.

Bruna Engel Lucas Torri Débora L. Hornburg Márcio R. Vitkoski

Bruno P. Filho Luiz C. dos Santos Eduarda A. de Souza Maria A. da Silva
Celso Petters Maristela L. Krehnke Eliane dos Santos Neide R. de Souza

Daniela Pianezer Narana Engler Everton da Silva Nilton S. Cardoso

Deivis Koepp Rosana R. Mayer Francisco E. R. Júnior Patricia R. Wutke

Diego Brych Rubia M. Junckes Gilberto Dalri Paulo Fernandes

Ednei R. de Jesus Taíse Balsanelli Gilo Mathes Reinilda Mathias
Ermelinda Ripplinger Guilherme G.Felipe RolfMuller
Fabiola A. da Silva Herbert Schulze Sergio P. Alves
Geci F. Chaves 30/10 Jane C. S. Schuster Sidnei R. Lennert

HeinzRahn Almir C. Santos Jean Glatz Silvio Klitzberger
Isabel B. Pedrelli Amanda Lopes João B. Pelens Taíse Ruan
Ivaniria T. G. Souza Ana C. Kleimkowski Jordani Burci Tamara C. Nagel
Jean C. Wolf Angelica C. Radunz Jorr da Silva

.lIIL. dlJIIIJlIlIIl f!dll'. J 'IlHU

Neste lançamento, a

homenagem é para Chico
Buarque. Seus maiores sucessos

são interpretados por grandes
nomes da música brasileira,
como o cantor Cauby Peixoto, a

cantora Miúcha, a goiana Maria

Eugênia, o compositor Renato
üodá, a banda vocal feminina
Mulheres de Hollanda e Aleh.
Juntos, eles relembram canções
como Samba do grande amor,
Folhetim, Meu caro amigo, o que
será (A flor da terra), Bastidores,
Tatuagem e Roda viva.
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WILL LEITE. www.willtirando.com.br

Benjamim trabalha no Circo Esperança junto com o pai Valde
mar. Juntos, eles formam a dupla de palhaços Pangaré & Puro

Sangue e fazem a alegria da plateia. Mas a vida anda sem

graça para Benjamin, que passa por uma crise existencial e,
assim, volta e meia, pensa em abandonar Laia, a mulher que
cospe fogo, os irmãos Lorotta, Dona Zaira e o resto dos ami

gos da trupe. Quando chega a hora da partida, a tristeza visita
os amigos da diversão e, de concreto mesmo, só a certeza de

que o mundo dá.voltas, redondo com o picadeiro.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O zelador animal- Dub (15h, 17h, 19h e 21h)
• Cine Breithaupt 2
• Gigantes de aço - Leg (14h, 16h30, 19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h10 e 21h10)
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40 e 17h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Atividade paranormal3 - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21h30)
• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h50 e 21h20)
• Winter, o golfinho - Dub (13h30)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15 e 18h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h30 e 21 h)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O, 17h1 O, 19h1 O e 21 h1 O)
• Cine Garten 5
• Contágio - Leg (14h45, 17h, 19h20 e 21 h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O retorno de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Meus pais - Nac (14h20, 16h30, 19h15 e 21h15)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

RLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (14h45)
• Os três mosqueteiros - Dub (17h15)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21h50)

• Cine Neumarkt 2
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50, 16h30,

19h e 21 h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h15, 16h45, 19h20 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 4
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h45 e 21 h30)
• O zelador animal- Dub (13h30)
• Cine Neumarkt 5
• capitães de areia - Nac (15h45, 17h45 e 22h)
• O filme dos espíritos - Nac (13h40 e 19h40)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Contágio - Leg (14h30, 17h, 19h50 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Contágio - Leg (11 h55, 14h15, 16h35, 18h55, 21 h15 e

23h40 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• O retorno de Johnny English - Dub (13h15, 15h40, 18h10,

20h30 e 22h55 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 3
• Gigantes de aço - Leg (18h45 e 21h30)
• O homem do futuro - Nac (14h e 16h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Gigantes de aço - Dub (12h, 14h45, 17h30, 20h15 e 23h

somente sábado)
• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (12h1 O, 14h30, 16h50, 19h e 21 h05)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h30)
• Atividade paranormal- Leg (17h45, 19h45 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (11 h e 13h25)
• Gigantes de aço - Dub (15h50)
• Os três mosqueteiros - Dub (18h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (20h50 e 23h15 -

somente sábado)

Dupla nega
-

a separaçao
Na noite da última quinta-feira, fãs de
Zezé di Camargo e Luciano espalharam,
via Twitter, boatos de que a dupla estaria

chegando ao fim, após urn desentendimento
nos bastidores de urn show em Curitiba. Em

poucos minutos o assunto já era o mais
comentado do microblog. Porém, a equipe
dos irmãos tratou de desmentir a notícia,
porém não negou que houve urn mal
entendido entre os dois.

Em entrevista à revista Bravo, o ator Marco Nanini falou pela primeira vez sobre
sua sexualidade. "Moro em urna casa, com três cachorros. Às vezes, pintam umas

namoradas, uns namorados. Namoradas, não. Namorados. Mas, se não pintam, sem

problemas. Já vivi o que necessitava viver nessa seara", afirmou. O ator tem 63 anos de
idade. A revista chegou às bancas na última sexta-feira.

Juliana Paes
-

compra mansao
A atriz Juliana Paes, que está no ar com a

personagem Nina, de O Astro, acaba de

comprar urna mansão no valor de R$ 3

milhões, no Rio de Janeiro. Bastante cotada
na Globo e no mercado publicitário, a morena

escolheu urna propriedade localizada em urn

dos mais luxuosos condomínios da Barra da

Tijuca. O imóvel possui várias suítes, piscina e

churrasqueira.

ÁRIES
Você estará mais confiante. Encare as mudanças que vêm
ocorrendo na vida com mais otimismo. Tudo indica que elas
vão ocorrer a seu favor.

TOURO
Procure a causa dos problemas ao invés de tentar soluções
superficiais e passageiras. Mostre-se aberto às mudanças.
Alguém que está longe dos olhos vai despertar saudade.

GÊMEOS
A lua sagitariana indica que você estará mais sensível às
necessidades dos outros. Além disso, você vai encontrar as

condições ideais para um futuro mais promissor.

CÂNCER
Mantenha o foco no trabalho e nos cuidados com a saúde. O
setor afetivo estará bem-amparado. Quem está só terá sorte

para encontrar uma excelente companhia.

LEÃO
O prazer de fazer o que gosta será o grande diferencial neste
dia. Quanto mais envolvido estiver com a profissão, maior
será o reconhecimento. Não perca a chance de se divertir.

�!RIiII VIRGEM
O foco das atenções está no ambiente doméstico. Conhecer

I!!!!!!IM!I lugares diferentes será bem divertido, além de aumentar as

chances de encontrar pessoas novas.

Neyínar confessa que

depila perna e braço
o jogador Neymar contou à apresentadora
Hebe Camargo que é muito vaidoso, mas

mantém urn limite. "Eu depilo a perna, o

braço, faço a unha do pé para não ter unha
encravada e também para não machucar com

a chuteira Mas, nada que passe do limite",
enfatizou. Ele também falou da experiência
de ser pai. "Passo praticamente o tempo todo
com o meu filho", resumiu.

URRA
Sua comunicação estará mais extrovertida O astral oferece
boas condições de ganhar dinheiro em casa. O desejo de
ficar juntinhO de quem ama vai favorecer o romance.

ESCORPIÃO
Bom dia para ganhar dinheiro. O desejo de transformar a vida
amorosa pode surgir com grande intensidade. Confie no seu

carisma para Chegar aonde quer.

SAGITÁRIO
NesIa fase, você estará mais à vontade para agir do seu modo.
Não abra mão da intuição ao tratar de negócios. Você saberá
usar o magnetismo pessoal para atrair aquela pessoa especial.

CAPRICÓRNIO
Procure recarregar as baterias e fazer meditação. Nada do

que beire à superficialidade atrairá o seu interesse. É hora de

viver intensamente as emoções ..

AQUÁRIO
A lua favorece o companheirismo entre as pessoas do
convívio. É hora de trocar ideias e de se ajudar mutuamente.

As vezes, o segredo é a alma do negócio ..

PEIXES
No ambiente profissional, não é hora de pensar pequeno, mas

de investir em projetos mais ambiciosos. O companheirismo e a

cumplicidade estarão mais fortes no relacionamento afetivo.
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T")lnçar, dançar, dançar, por finalidade o fomento a to-

1-1dançar. A cidade quer te das as atividades culturais, com

ver dançai; aqui e serfeliz': Este apoio neste caso da Secretaria
é o lema de muitas entidades e de Educação, busca perpetuar
escolas que se apresentam des: i" Q ensino da dança em todos os

de 1995 11°5 l1a(cos do 'lara
'

, pJvei$ e ripnqs,
,

nçafqz pfJ:r
em Dança. A cada ano perceb. -

f

tedo dia a diade
.

esjovens� que
se uma evolução, novos rostos, neste evento buscam mostrar
novos ritmos, grupos especiais. suas habilidades e seu cresci-
A Fundação Cultural, que tem mento pessoal.

Publicamos em 29 de outubro
• 1921 • Novas exigências

Comerciantes e exportado
res da região andam alvoroçados
devido às novas exigências da
Cia Estrada de Ferro São Paulo
- Rio Grande. A empresa emitiu
circular aos Agentes de Estação
avisando que não podiam ser ex

portadas mercadorias, sem que
o respectivo remetente apresen
te um atestado de um veterinário

provando estar a mercadoria a

ser despachada em bom estado
e sem doenças. Todos os expor
tadores estão preocupados, pois
milhares de quilos de manteiga,
queijo, banha, entre outros pro-

f dutos, são despachados via rede
ferroviária. Não há organização
de guias para despacho e tam-

pouco profissionais suficientes

para atestarem as mercadorias.
O que fazer com os produtos es

tocados no prédio da Estação?

• 1927 - Os temporais
Há quinze dias que temos em

terra a chuva. As estradas com esse

grande temporal ficaram em estado
lastimável. Mesmo a estrada - mo

delo, de Florianópolis a Blumenau,
não dá tráfego a automóveis sem

uma junta de bois. Ainda há dias,
um caminhão com um destaca
mento policial, quevinha da capital,
com o desabamento da ponte de
Pinheiros, entre Itajaí e Blumenau,
caiu no rio, sendo felizmente todos
salvos. A continuar assim, em pou
co tempo estará intransitável.

Em Jaraguá. praça recebe
nova denominação

A Câmara de Vereadores de Iara
guá, em dezembro de 1948, aprovou a

Lei nO 28 que alterava a denominação
da Praça "Leônidas Cabral Herbster',
ao lado da Rodoviária, passando a ser

"Praça 29 de Outubro", em homena

gem a deposição de Getúlio Vargas,

conforme relatado no texto da lei.
Esta denominação permaneceu até
2009 quando a Lei n- 5269 a alterou

para Praça do Expedicionário, nome

comumente utilizado após a inau

guração em 1985 do Monumento ao

Expedicionário naquele local.

1° Jaraguá em Dança, em 1995

� Jaraguá em Dança, em 2001

5° J�guá em Dan� em 2009

Promessa de professor

29 de outubro
na História

1928 - O Distrito elll dados

• Biblioteca Nacional - Em 1808

quando a Família Real Portuguesa
chegou ao Brasil trouxe também a Li
vraria Real. Estes livros, em torno de
60 mil volumes, iniciaram a Biblio
teca Nacional do Brasil, que tem por
data de fundação o dia 29 de outubro
de 1810. E nesta data comemoramos

o Dia Nacional do Livro. O livro é a

fonte de conhecimento do ser huma
no, em qualquer que seja o seu for
mato. Leva-nos muitas vezes a uma

viagem imaginária, a estudos e pes
quisas, ou simplesmente a um ótimo
momento de relaxamento e alegria.

"Perante o primeiro abaixo
assinado, Inspetor Escolar, com

pareceu o professor o Sr. José
Floriani, nomeado professor da
escola mixta municipal da Es-:
trada Itapocu- Hansa, l° Distrito,
pela portaria n° 43, de 5 de maio
de 1937, e prestou o seguinte
compromisso estabelecido no §
1°, art. 16 do Regulamento Geral
do Ensino Municipal, depois de
ter preenchido as exigências do

§ 2°, do mesmo artigo do citado

Regulamento: "Prometo servir
com amor e dedicação à Pátria, à

República, procurando fazer dos
meus alunos cidadãos dignos do
Brasil", tendo contato o seu exer

cício do dia 5 de maio de 1937.

Iaraguá, 5 de maio de 1937.
Dráuzio Cunha e José Floriani
(assinaturas). Transcrição do li
vro de registro de promessas dos
funcionários públicos.

Relatório do Governo de loínvílle
de1928 expõe diversos dados sos

bre o Distrito de Jru:aguá� ,9itamQs
,

hlgumas informações 'estatíSticas:
.

• Nascimentos: 300 meninos e 290
meninas - Total: 590 crianças
• Nascimentos legítimos: 565
• Nascimentos ilegítimos: 25
• Casamentos: 115, sendo que 45

foram de mulheres menores de
, 2Q anos de idade e 53 casamen
tos de mulheres entre 20 e 24
anos de idade.

• Óbitos: 109 (sendo 88 sem assis

têncía médica)
Qentte QS casos.�e óbitos o

rela1:6rlo disctiIúi:lla por tipo
de doença: 20 de problemas
respiratórios, 16 de problemas
no aparelho digestivo e 15 de
causas desconhecidas.
Além disso, as mortes recaíram

principalmente sobre as crian

ças menores de dois anos, onde
foram registrados 33 'óbitos. De
dois a 15 anos também houve
um número expressivo, 20 óbitos.

• 1945 - Getúlio Vargas foi de

posto pelos militares em 29 de ou

tubro de 1945, sob o comando de
Góes Monteiro, um dos homens
diretamente envolvidos no golpe
de 1937. No dia seguinte à renúncia,
assumiu como presidente interino
o presidente do Supremo Tribunal
Federal, José Unhares, que resta

beleceu para dois de dezembro da

quele ano o dia das eleições que ele

geriam Eurico Gaspar Dutra como

chefe de Estado do Brasil.

- �--�--- -- --- ��----�------�------------------�-�----�--�--=-----�
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Pesquisa Google

Esse é o número �e currículos que a Google recebe anualmente. Para poder
filtrar essa grande quantidade de candidatos e selecionar aqueles que se

encaixam no perfil da empresa, a gigante da internet tem um sistema de
recrutamento longo, com, nove etapas e alguns diferenciais. Página 2
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Combine os fatores.
aprimore o produto
r'fIue preparei para hoje parece até

Vum daqueles casos de televisão, mas,

quando conheci a pessoa, fiquei realmente

impressionado com a história que me contou.

Ramón era um mineirinho de família
bastante simples. Ele, mesmo muito jovem,
começou a trabalhar na confecção de

bijuterias. O belo-horizontino era muito

aplicado. Desde a escola, procurava estudar
bastante e se dava bem com os colegas.
O garoto cresceu, terminou parte dos
estudos e decidiu ir ao Rio. Sempre sonhou
em conhecer a Cidade Maravilhosa e achou

que lá era um bom lugar para vender seus

produtos. As joias, após anos de prática,
estavam mais elaboradas, e a variedade
de materiais e seus designs e composições
conquistavam os transeuntes que passavam
por uma das praças da cidade.
Eis que certo dia passa uma mulher, olha seu

mostruário e pergunta se o

rapaz aceitaria conversar

um momento. "Não posso
perder tempo, preciso
trabalhar"ele se queixa.
IISe eu comprar todas as

Ibijus'que estão aqui você
conversaria comigo?'; ela
retruca. De sorriso no rosto,
ele devolve "atéamanhã, se
você quiser':
Ela revelou mais tarde ser

a editora-chefe de uma

importante revista de

moda, e pediu que ambos
se encontrassem no prédio da redação em

que ela trabalhava uma semana depois. Com

o dinheiro da venda, investiu em materiais

para confeccionar mais produtos e trabalhou
.

a semana toda em novas peças. No dia

combinado, pessoas que haviam lido a revista

compareceram em massa ao local combinado
.

para comprar aqueles produtos "singulares
e de beleza única'; como a editora havia
descrito na edição daquela semana da revista,
acompanhada de muitasfotos dos produtos.
O preço que ele havia estipulado
mentalmentefoi facilmente derrubado

pela editora. "Cobre seis vezes este valor.
Seus produtos são lindos e irão se esgotar
como água': Dito e feito. Sua mercadoria

esgotou-se e o dinheiro arrecadado com as

vendasfoi estrondoso para as expectativas
dele. Mal acreditava naquilo tudo. A praça
e o prédio da redação viraram seus pontos
de venda oficiais, e a clientela feminina era

fiel. Pediam produtos de um jeito, pediam
de outro jeito, e ele personalizava de acordo
com as ordens das clientes.

.1

Após ter se tornado o "joalneiro das bijuterias
ambulantes'; a televisão o procurou. O

sucessofoi ainda maior. As vendas, que já
estavam altas, faziam-no agora trabalhar
noite e dia nas peças. Havia lista de espera
para a confecção dos pedidos, IISÔ um só, mas

eu dõ conta!'; dizia o mineirinho. Alguns
clientesforneciam inclusive o material, pois
queriam peças únicas e com o material que
mais apreciavam. O carisma do mineiro,
aliado à sua meiguice e simplicidade também
cativavam o público.
Pouco tempo depois, um empresário local
abordou Ramón e perguntou-lhe quanto
cobraria para vender a marca que ele criara.

Ramón, muito simples, respondeu "uns dez
mil reais': O empresário, para sua surpresa,
devolveu um "dez milhões não. Para mim, no

máximo dois': O dinheiro no bolso rendeu
casa nova aos pais e irmãs, além de uma só

dele agora no Rio. Com

o restante do dinheiro,
abriu a própria loja
e deixou uma reserva

como garantia. Hoje,
seu pequeno comércio,
sob a imagem da
nova marca, continua

fazendo sucesso. Afinal
de contas, o que o fez
se destacar não foi a

marca, mas a simpatia
e o relacionamento
com os clientes, além
da habilidade técnica e

criativa extremas.

Pode parecer uma história de

empreendedorismo, "ideias que deram certo';
sorte, destino ou qualquer outra coisa do

tipo, mas o tema desta semanafala sobre
a inteligência emocional e a experiência
profissional.
A escola fez o papel de oferecer o conceito

base sobre as habilidades relacionais
e laborais a Ramón. Pesquisas, prazos,

lições de casa, trabalhos em grupo etc. No

mundo corporativo, reconhecer os próprios
sentimentos, manejá-los e utilizá-los
nas relações com os outros (classificado
como a inteligência emocional), somado à

habilidade técnica e o tempo de experiência
em uma ou mais funções (experiência
profissional) ajudam a formar os

profissionais que conhecemos hoje.

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

� siga ryvitter�be�tfc�ev.ds
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Vestibular
"-

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

-

Cursos' Superiores de Tecnologia

* Processos Gerenciais
* Turma matutina ou noturna

* 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'

•sen.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

CONTRA-SE
VENDEDORA EXTERNA

Remuneração: Salário Fixo, Comissão, Ajuda de Custo.

Requisitos: Experiência com vendas, Possuir carro ou

moto.

Contato: 47/9107-6932

45% das faltas não são justificadas
A ausência de funcionários no trabalho

por motivos de saúde não é justificada em

45% dos casos. Foi o que descobriu uma

pesquisa que acaba de ser feita pela Clínica

Delphi de Medicina e Segurança do Tra

balho, que ouviu 241 empresas privadas no

Estado do Rio. O índice de atestados falsos
é bem alto, apurou o levantamento, assim
como o número de empregados que não ap
resentam qualquer tipo de justificativa em

caso de afastamento por doença, explica
David Gurevitz, diretor da Delphi e respon
sável pela pesquisa.

_ Fato é que nós temos recebido. casos

de carimbos de médicos mortos e de espe
cialidades que não condizem com o que o

funcionário alega. Já tivemos um atestado
dado por um pediatra, por exemplo.

O diretor da Delphi afirma que as'empre-'
sas deviam dar mais atenção ao problema:

_ Quando a companhia estabelece algum

tipo de controle sobre o absenteísmo dos fun
cionários; esses índices tendem a cair.

O estudo- também. fez Um levantamento
das principais causas quando a falta é jus
tificada: a maioria delas está relacionada a

problemas na coluna vertebral (208), seg
uido por cirurgia, dores e fraturas nos mem

bros inferiores (93), depressão (80) e con

juntivite (63), entre outros.
-_ Muitas pessoas passam o dia sen

tadas trabalhando em escritórios. Proble
mas como obesidade e falta de atividade
física podem contribuir para agravar essas

doenças _ alerta Gurevitz.
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te: 1 milhão de currículos ao ano
Para dar conta de tanta.oferta, gigante da web desenvolve

estrotéqios inusitcdcs d.e seleção e, tectauisnesw:

Um milhão por ano. Esse é o

número de currículos que a

Google recebe anualmente, se

gundo pesquisa produzida pelo
site de carreiras e empregos sul
africano Iob Vine. Destes, de 0,1%
a 0,4% é aproveitado, o que repre
senta entre quatro e seis mil con

tratações em todo o mundo a cada
ano.

Para poder filtrar essa grande
quantidade de candidatos e sele
cionar aqueles que se encaixam
no perfil da empresa, a gigante
da internet tem um sistema de
recrutamento longo, com nove

etapas e alguns diferenciais,
como o uso de perguntas curio
sas, listadas pelo Iob Vine, e a for

mação de comitês.
O entrevistado pode ser ques

tionado, por exemplo, sobre a

quantidade de bolas de golfe que
cabem em um ônibus escolar ou

sobre o que aconteceu a um ho
mem' que empurrou seu carro até
um hotel e perdeu todo o dinheiro,
além de talvez precisar desenhar
um plano de evacuação para a ci-

dade de São Francisco.
- Essas perguntas não têm

respostas certas. Elas servem

para medir a capacidade cria
tiva dos candidatos e são uma

tendência forte no processo de

seleção de empresas até mesmo

no Brasil - avalia Rafael Mene

ses, sócio-gerente da Asap, que
recruta e seleciona executivos de
média gerência.

Antes, candidatos podiam
passar por até 29 entrevistas

O diretor do site Iob Vine,
Joubert Botha, ressalta que os re

crutadores da Google valorizam

paixão e ambição.
- Por isso, qualquer abor

dagem não convencional que o

candidato tiver será bem vista
- diz Botha, que garante que a

Google analisa todo o milhão de
currículos que recebe. - Mas a

maioria dos funcionários é recru
tada nas melhores universidades
e nas empresas concorrentes.

Eles oferecem bons salários para
atrair esse pessoal.

Um potencial candidato pode
I

passar por quatro a nove entrevis
tas com os recrutadores da Goo

gle. O número parece alto, mas, há

alguns anos, a empresa chegava a
, entrevistar 29 vezes uma mesma

pessoa antes de formalizar a ofer
ta. Segundo o Iob Vine, eles oti
mizaram o sistema para reduzir a

quantidade de encontros.

-'Mas de quatro a nove ain
da é muito. Ter tanto contato

permite saber se o' interessado
realmente se encaixa na cultura

organizacional da empresa -

acredita Rafael Meneses.
Na primeira entrevista para

um cargo na Google, o candidato
é sabatinado por quatro a cinco

pessoas. E, nas etapas seguintes,
as decisões de contratação são
todas tomadas em grupo, pelos
chamados comitês de contrata

ção e de remuneração. Isso, se

gundo o Iob Vine, significa dizer
que nenhum gerente pode tomar
uma decisão errada sozinho em

relação a um futuro funcionário.
Outra característica identifica

da pelo site no processo seletivo da

companhia refere-se a um maior
foco na contratação de talentos do

que em habilidades específicas.
- Eles procuram talentos in

dividuais que se encaixem bem
na cultura da organização. Não
'estão tão preocupados com do
mínio da técnica - diz Botha.

E para quem tiver o currículo
selecionado para uma das vagas
da gigante da internet, Botha dá
duas sugestões básicas:

- Certifique-se de ter pes
quisado as últimas tecnologias
da Google e prepare também

perguntas relevantes.

SS

CURRÍCULOS:
Segundo o site de
carreiras lob Vine, a

Google avalia todos os

currículos que recebe.

CONTRATAÇÃO:
o processo de

conrratação passa
por nove etapas. A

primeira entrevista na

empresa é realizada por
quatro a cinco pessoas.
Candidatos a posições
técnicas podem ser

solicitados a resolver

problemas na hora.
Cada entrevistador
submete um feedback
sobre o candidato,
que é avaliado por um

"comitê de contratação",
composto por gerentes
sêníores, diretores e

profissionais experientes
da área. Os candidatos

passam ainda pela
avaliação de executivos
sêniores e de um "comitê
de remuneração", que
determina o salário
apropriado.

SALÁRIOS:
,

I (1,1, ff

Ainda segundo o site,
um engenheiro de
software sênior da

empresa pode ganhar
entre R$ 390 mil e R$
421 mil anuais.
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Luiz Marins

INSCRiÇÕES:
www.apevi.com.br

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

tomarem decisões apressadas em

momentos de difícil relaciona
mento ou de tarefas estressantes?

Quantos desistiram por causa de
um chefe que meses depois deixou
a empresa? E quantas pessoas
romperam relacionamentos afe
tivos estáveis e casamentos felizes
por uma briga por motivos fúteis?
O problema é que para usar o

poder de perseverar é preciso ter

muito equilíbrio. É preciso ter

o que se chama de inteligência
emocional e não se deixar domi
nar pela emoção do momento. É
exatamente isso que peço a você:

equilíbrio emocional. Pessoas

que não desistem facilmente au

mentam sua autoestima através
do hábito de se desafiar a cada
obstáculo. Isso as faz diferentes.
Isso as faz ter sucesso!
Pense nisso. Sucesso! SOWÇOfS f!SCAIS

o poder de perseverar
CÁLCULOS RESCISÓRIOS

Data: 7 a 10 de novembro de 2011
Horário: 19h às 22h

Instrutor: Rober José Alves Costa
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

'Tbdos nós, especialmente os jo-
1. vens, precisamos compreender

que tudo na vida exige um tempo
de maturação, um tempo para
amadurecer, para crescer.

Tenho visto pessoas, principal
mente os jovens, que não dão o

tempo necessário para que as

coisas aconteçam, para que o

sucesso ocorra, para que tudo seja
construído. Tenho visto pessoas
que desistem muito facilmente, se

esforçam pouco, jogam a toalha
ao primeiro obstáculo. Tenho visto

pessoas que por não perseverarem
em seus objetivos e projetos vivem

arrependidas pelo que deixaram
de fazer.
É preciso tomar cuidado com a

ilusão das coisas muito fáceis, do
sucesso sem esforço, da riqueza
sem trabalho. Se vivermos com

a ilusão de facilidades, com

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
A.DMINISTRATIVAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desejável Inglês Intermediário ou Fluente.
AUXILIAR DE COMPRAS
Vivência na função. Para atuar em Guaramirim.

AUXILIAR FISCAL
Vivência na função. Para atuar em Escritório Contábil.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência em análise de investimentos, negociações.
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em coordenação de gestão da Qualidade.
ANALISTA DE PCP
Desejável vivência na função, no ramo metalúrgico.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Domínio na função. Necessário ter locomoção própria
para atuar em Guaramirim.

ANALISTA DE SISTEMAS

Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com atendimento aos representantes.
ANALISTA DE MARKETING
Vivência com produção de campanhas publicitárias,
elaboraç.ão de material gráfico, preparação de folder e

auxilio na realização de eventos. Cursando faculdade
de Marketing ou áreas afins.

DESIGNER GRAFICO
Vivência com Corei Draw e Photoshop.
ESCRITURÁRIO FISCAL
Vivência em Sped Fiscal, obrigações federais (DCTF,
DACON, etc), substituição tributária, Nota Fiscal Eletrô
nica, DIME, SINTEGRA e demais obrigações acessórias e

legislação tributária.
SECRETÁRIA BILINGUE .

Inglês fluente, para atuar em empresa.
RECEPCIONISTA

ANO$

....• I

certeza construiremos uma vida
de frustrações e só nos caberá o

arrependimento por não termos

perseverado em nossos objetivos
e metas. E tenho visto muitas

, pessoas arrependidas por terem

desistido de lutar. Muitas me

dizem que teriam atingido o que
desejavam se tivessem perseve
rado. E o que é pior: muitos me

afirmam ter visto suas ideias
sendo realizadas por outras pes
soas que perseveraram enquanto
eles desistiram.
O poder de perseverar permeia
todos os campos da vida. Até mes

mo nos relacionamentos pessoais
e afetivos é preciso acreditar em

seu poder. Decisões emocionais

podem colocar a perder casamen

tos, amizades e até mesmo bons

empregos. Quantas pessoas já
desistiram de bons empregos por

Necessário ter curso de vigilante e vivência na função.
VENDEDOR EXTERNO

COORDENAÇÃO
COORDENADOR DE APOIO
Vivência com abertura e fechamento de caixa e lideran
ça. Disponibilidade de horários.
ENCARREGADO DE CORTE
Vivenda na função e na área têxtil.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Vivência em programação de CLp, projetos elétricos,
montagem. Desejável conhecimento em Robótica e

disponibilidade de viagens.
SUPERVISOR DE PRODUCAO
Vivência com liderança, chão de fábrica. Para atuar no

3° turno.

TÉCNICAS
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Formação na área ou conhecimento.
DESENHISTA PROJETISTA
Vivêncla na função. Desejável formação na área
mecânica

DESENHISTA/ARTE FINALISTA
Para atuar em desenvolvimento do produto, vivência
na área. Cursando Superior ou Completo em Moda ou

áreas afins.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
Vivência na função. Desejável cursoTécnico e NR-1 O.

ELETRICISTA INTALADOR
Vivência em rede baixa tensão. Desejável NR-lO.
ENGENHEIRO MECÂNICO
Disponibilidade para viagens. Possuir registro.
FACILITADOR
Vivência na área metaimecãnica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e

liderança.
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO/CNC
Vivência na função.

CUSTOS E FORMAÇÃÓ DO PREÇO DE VENDA
PARA COMÉRCIO E PRESTADORAS DE SERViÇOS

Data: 7 a 10 de novembro de 2011
Horário: 19h às 22h

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

CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA
PARA INDÚSTRIA - TURMA II

Data: 21 a 24 de novembro de 2011
Horário: 19h às 22h

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

EMPRETEC
Entrevistas: 28/11 a 01/12/2011

Data do workshop: 23 a 28 de janeiro de 2012

Horário: 8h às 18h

Instrutores credenciados pelo Sebrae
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

Parceria APEVI e SEBRAE

�
BIOVITÀ
Iecnoloqías Sust-=ntave-is

�� Católica de
Contabilidade Santa Catarina
Consultoria Empresarial

Centro Universitário

W,"'_tII

FiSCALL

FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.
MECÁNICO DE MANUTENÇÂO
Vivência na área. Possui CHN, irá atuar interno e

externo.

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

OPERADOR DE EXTRUSORA
Vivência na função.
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
Possui curso. Vivência em almoxarifado. Para atuar em

Guaramirim.
PROGRAMADOR DE PCP
Vivência na função.
PROGRAMADOR E OPERADOR DE CNC
Vivência na função.
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuarem escola de idiomas.

PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência em projetos, conhecimento em Solid Works

.

e AutoCad.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR /MONTADOR
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÂO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings, que tenha
atuado em centrais de refrigeração.

TESTADOR DE PRODUTOS
CursoTécnico em Mecânica, Eletromecânica ou áreas afins.
TORNEIRO MECÂNICO
Vivência na função.

PREPARADOR DE PASTA

PREPARADOR DE TORNO AUTOMÁTICO
REVISORA

SERRALHEIRO
TECELÃO
TINTUREIRO
VENDEDOR (A) INTERNO (A)
Disponibilidade de horários para finais de semana.

VIGILANTE

Desejável curso.

ZELADORA

ESTAGIOS
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

OPERACIONAIS
AJUDANTE DE MOTORISTA/CARGA E DESCARGA
AJUDANTE GERAL
Vivência com manutenção hidráulica e Civil.
AJUDANTE DE DEPÓSITO
Para atuar na Barra e João Pessoa.
ALMOXARIFE

AUXILIAR DE PADARIA / PADEIRO
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

AUXILIAR DE PRODUÇÂO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

COZINHEIRA
Boa remuneração. Para atuar em casa de
fumilia.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função e disponibilidade de
horários.
MONTADOR/SOLDADOR
Para atuar em Schroeder.

BOBINADOR
Vivência Com bobinagem de motor elétrico, tirar dados
do motor e realizar ligações.
CAIXA/CREDIARISTA
COSTUREIRA
CONFEITEIRO

ESTAMPADOR
Vivência com estampa manual ou MHM.
ESTOFADOR

EXPEDIDOR

GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.

MOTORISTA
CNH C ou D. Para atuar em Jaraguá do Sul.
MARCENEIRO

MODELADOR EM MADEIRA
PINTOR INDUSTRIAL

ATENÇÃO
:é3 BREITHAUPT

DESDi 1926

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

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ESTOQUISTA

OPERADORA DE CAIXA
META RH EM PARCERIA COM O GRUPO BREITHAUPT

ESTÁ SELECIONANDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).

_......+
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Vemos que o potencial de crescimento e

desenvolvimento do país é enorme, cabendo às
empresas identificarem as suas oportunidades

de contribuírem para a consecução dessas
obras e projetos do governo.

re rial
'Alidor Lueders. Consultor· alidor@lueders.com.br

Inlraestrutura. O Brasil em obras.

Oportunidades para incrementar os negócios.
Asustentação do crescimento e

da competitividade do Brasil

depende fundamentalmente do

fortalecimento da infraestrutura,
visando a redução dos custos de

logística, da redução do custo dos

juros e tributários, visando tornar

mais atrativo os investimentos e de
um plano de educação. No que diz

respeito a infraestrutura, a Revista
Anuário Exame, - out/2011, resu- .

me os principais projetos de obras
no Brasil, o que permite aquilatar
o potencial de investimentos nos

próximos exercícios e a necessidade
das empresas industriais de se pre
pararem para esse desafio. Expõe a

Revista que, o que fica claro no le
vantamento é que o Brasil é um dos

grandes pólos globais de investi
mentos em infraestrutura. No setor

de energia se ressalta a usina Hidre
létrica de Belo Monte, de São Luís
do Tapajós (PA), de Santo Antônio
(RO), de Iirau (RO), de Teles Pires

(MT-PA), Usina Nuclear Angra dos
Reis 3 (RJ). No setor de transportes,
existem projetos da Ferrovia Norte

Sul, linhas do Metrô (SP), trecho do
Rodoanel (SP) e Ferrovia Transnor
destina. No setor de portos, visando
escoamento de commodities - Por
to Santos e o Superporto do Açu-R].
Na área de petróleo e gás, o desta

que está nas plataformas e navios
encomendados pela Petrobrás para

a exploração do pré-sal. A Revista
ressalta também o Canteiro Olím

pico (RJ) - rodovia para a Vila

Olímpica, corredor de ônibus, par
que olímpico, Transcarioca, des
poluição da Bacia de Jacarepaguá,
etc.; Aeroportos (expansão, reforma
e melhoria) - concessão da gestão
pública para a iniciativa privada
dos aeroportos Guarulhos, Brasí
lia e Viracopos. Enfim, o Brasil será
um país em obras. Estão previstas
e citadas na Revista, 1010 obras e

projetos, com orçamento de R$ 558
bilhões, dos quais falta investir cer

ca de 80%. Os desafios de gestão são

grandes desde os orçamentos e suas

revisões (investimento 68% público
e 32% privado), até os empecilhos
ambientais, financeiros, técnicos e

o cumprimento de prazos de con

clusão, e certamente demandarão

grande articulação política e par
ceria público-privada.
Vemos que o potencial de cresci
mento e desenvolvimento do país é
enorme, cabendo às empresas iden

tificarem as suas oportunidades de
contribuírem para a consecução
dessas obras e projetos do governo.
Além desses investimentos em in

fraestrutura, sentimos que o gover
no está empenhado em desenvolver
o mercado interno, por meio do
consumo, como forma de minimi
zar eventuais impactos que a crise

mundial possa vir a trazer para o

país. É o que se pode deprender de
medidas como a redução gradual
da taxa de juros (Selic) e de políti
cas de proteção da indústria nacio
nal e do mercado interno, face ao

risco de desaceleração e/ou mesmo

da desindustrialização de alguns
segmentos da economia. Nesse
contexto encontramos as medidas
decorrentes do Plano Brasil Maior,
barreira e impostos maiores para
importação de veículos, progra
mas de subsídio, como o Programa
de Sustentação do Investimento
- PSI para garantir a aquisição de .

máquinas e equipamentos e o pro
grama "Minha Casa Minha Vida';
que prevê a construção de três mi
lhões de residências. Visando maior

competitividade, o governo vem

estabelecendo medidas para evitar
a apreciação cambial, tais como:

compra e venda da moeda estran

geira, aumento das reservas, im

posto - IOFsobre entrada de capital
estrangeiro e taxação de transações
nos mercados derivativos cambiais.
Todavia, as incertezas do cenário
doméstico se apresentam em dife
rentes frentes, com repercussão em

todos os segmentos da economia.

Vejamos:
O nível de atividade da indústria de

transformação, que se depara com

acirramento da competição dos

importados e incertezas na expor
tação, embora o comércio varejista
ter apresentado bons resultados, e o

setor de serviços se manter em rit
mo de moderado crescimento.
O controle da inflação, que exige
manter a harmonia da gestão fis
cal (Tesouro) e a gestão monetária
(Banco Central), visando o atingi
menta da meta estabelecida.
A economia mundial oscilando en

tre um cenário de crise e um quadro
de baixo crescimento, o que poderá
impactar nas exportações brasilei
ras e no ingresso de capital estran

geiro, que tenderão a diminuir.
O risco cambial, que mantém

apreciado o Real em comparação
a outras moedas, gerando conse

qüências para a indústria manu

fatureira brasileira, seja pela perda
da competitiuidade na exportação,
seja pela concorrência com os im-

.

portados, e risco para as empresas
endividadas em moeda estrangeira.
A queda dos preços das commodi
ties por contribuírem com cerca de
60% das exportações, impactam na

Balança Comercial. .

O excesso de liquidez internacio
nal tem produzido um' movimento
substancial de recursos para os pa
íses emergentes.
Concluindo, verifica-se que as

oportunidades existem, cabendo
as empresas, no estabelecimento de

seus objetivos estratégicos, levarem
em consideração:
• o mercado interno brasileiro, com

potencial e capacidade de susten

tar o crescimento;
• as oportunidades decorrentes dos
investimentos em infraestrutura;
as oportunidades de agregar maior
valor as commodities (agrícolas e

minerais) que são exportadas;
• inovar em produtos e na melho
ria do processo produtivo, intensifi
cando a progressão tecnológica;
• estar atento aos impactos da

"guerra cambial" e das incertezas
do comércio internacional;
• posicionamento de mercado, face
ao acirramento da concorrência
com os importados;
• impulsionar a qualificação pro
fissional na empresa, com progra
mas de treinamento e desenvol
vimento de recursos humanos e

geração de lideranças;
• ficar atento e utilizar os progra
mas do governo no que diz respeito
a incentivos e a financiamentos e,

especialmente, no que diz respeito
a parceria público-privada.
Lembremo-nos das palavras de
Paul Levesque, quando dizia:
"a estratégia de ontem foi o que
possibilitou sobreviver até agora,
mas uma nova estratégia deve ser

criada se quisermos garantir nossa

sobrevivência no futuro".

EID ata, Copom indica que manterá ritmo de redução da taxa básica de juros
o Comitê de Política Mone

tária do Banco Central (Capam)
indica que continuará a manter

o ritmo de redução da taxa bá
sica de juros nas suas próximas
reuniões. De acordo com a ata

da última reunião, a direção do
Banco Central (BC) avaliou que
"ajustes moderados" no nível da
taxa básica de juros são consis
tentes com o cenário de. conver

gência da inflação para a meta em

2012. O centro da meta para a in

flação medida pelo Índice de Pre

ços ao ConsumidorAmplo (IPCA),
em 2012, é 4,5%, com margem de
dois pontos percentuais para cima
ou para baixo.

A última reunião do comitê
foi realizada nos dias 18 e 19 de
outubro, quando o BC manteve a

política de redução da taxa básica
de juros (Selic), iniciada no final
de agosto, e, em decisão unânime,
baixou os juros básicos de 12%

para 11,5% ao ano. A próxima e úl
tima reunião do colegiado de dire
tores do BC está agendada para os

dias 29 e ,3D de novembro.

Iniciativas
recentes

reforçam um

cenário de

contenção das

despesas do
setor público.
destaque da ata

A ata mostra ainda que na

visão do comitê "a inflação acu

mulada em doze meses alcançou
o pico no último trimestre" e co

meça a recuar em direção à tra

jetória de metas, fato que por si
só "contribuirá para melhorar as

expectativas dos agentes econô
micos, em especial dos formado
res de preços, sobre a dinâmica
da inflação nos próximos trimes
tres".

Ainda de acordo com o do
cumento, o comitê entende que
"essa melhora no sentimento
será potencializada pelo proces
so: ora em curso, de reavaliação
do ritmo da atividade, domés
tica e externa, neste e nos pró
ximos semestres". A ata mostra

também que, no entendimento

da direção do BC, é importante
enfatizar que, desde o início de
2011, foram tomadas importan
tes decisões pelo governo que
mostram um processo de conso

lidação fiscal em curso.

De certa forma, o Capam
admitiu a existência de um

"ambiente econômico em que
prevalece nível de incerteza
muito acima do usual", mas no

cenário central com que traba
lha, "a taxa de inflação se po
siciona em torno da meta em

2012", além de ter identificado
o que classificou como risco de
crescente para que a taxa con

virja nesse sentido.
A ata destaca também que a

demanda doméstica "se apresen
ta robusta", mesmo diante da cri-

se internacional, especialmente
o consumo das famílias, devido
aos estímulos do governo para
manter a economia em equilí
brio, com expansão do crédito e

elevação da renda do brasileiro.

"Entretanto, iniciativas re

centes reforçam um cenário de

contenção das despesas do setor

público. Também se apresentam
como importantes fatores de

contenção da demanda agrega
da, a substancial deterioração
do cenário internacional e ações
macroprudenciais implementa
das", registra a ata. Para os técni
cos' esses elementos são impor
tantes na avaliação de decisões
futuras de política monetária, de
forma a assegurar a convergên
cia da inflação para a meta.
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outros consultores

te outros
,

Fonte: Aliar Consultoria
e Desenvolvimento

AtéR 300porhom
Globalização e crescimento econômico cmpliorn e diversificam mercado de consultoria

Com a economia globalizada Luiz Affonso Romano, consultor
e a inserção cada vez maior de de empresas há 40 anos e um dos

. empresas dos mais variados por-
. autores do levantamento, inédi

tes -e atividades no mundo dos . to.sobre o setor,

negócios, a demanda pelos ser- O estudo' mostra que a ativi

viços de consultoria de mercado dade não se resume mais à con

não para de crescer. Experiência, sultoria econômica. São clientes,
maturidade, disponibilidade de em potencial, academias espor
tempo e, obviamente, informa- tivas, organizações não-governa
ção são critérios valorizados hoje mentais, entidades de turismo e

pela clientela, que chega a pagar lazer, condomínios, instituições,
ao consultor de R$ 250 a R$ 300 educacionais e consultórios de

por hora - a profissionais co- profissionais liberais. Estão em

muns, ou seja, sem considerar 1li-:l, por uma questão conjuntu
quem deixa o primeiro ou segun - ralo temas relativos a agronegó-
do escalão de governo, é claro. cio e segmentos de óleo e gás.

- O mercado de consultoria - O consultor ajuda a prever
tem registrado crescimento ex- problemas e atua, direta e indire

pressivo, marcado por clientes tamente, em mudanças organi
mais exigentes e com acesso à in - zacionais, na solução de proble

formação - alerta o economista mas crônicos, ou, simplesmente,

pontuais e emergentes - diz Ro-

-mano, recomendando àqueles
que estão entrando no mercado

que procurem se projetar de al

guma forma. - Valem artigos,
palestras, cursos, blog e sites.

Quanto mais. experiência e visi

bilidade, melhor a remuneração.

o cliente
Entre as constatações da pes

quisa, observa-se que o número
de mulheres neste mercado vem

crescendo exponencialmente.
Elas já representam 32% do to

tal, sendo que 64% delas têm en-
.

tre 31 e 50 anos de idade.
No geral, 37% dos consulto

res têm algum tipo de especia
lização: a maior parte é gradu-

ada em administração (40,3%),
seguida por engenharia (13,1%)
e ciências contábeis (8,2%). O
exercício da profissão se dá, em

38,7% dos casos, no escritório do
cliente e, em 28,1 %, na casa dos
consultores.

Hoje, a maioria dos profis
sionais do setor está formada

por pessoas que se aposentaram
ou estão prestes a se aposentar
- até por conta do aumento da

expectativa de vida no país e da
vontade de muita gente de con

tinuar na ativa. Mas não faltam

exemplos de jovens que optaram
pela carreira. Como Daiane Ca

tuzzo, de 27 anos, moradora de
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
há seis meses prestando consul-

.

toria na área de planejamento

estratégico. Antes, ela era funcio
nária de uma empresa.

- Optei pela consultoria e

não me arrependi. As empresas
se deram conta de que não dá

para se atualizarem sozinhas.
Na outra ponta, José Guima

rães Barreto Ir., de 59 anos, que
ficou no Exército durante 35

anos, ao se aposentar, há cinco
anos, decidiu estudar para se

tornar consultor e
. atualmente

comanda uma empresa de con

sultoria com uma equipe de 26

funcionários:
- O início foi difícil. Como eu

saí da gestão pública federal para
trabalhar na iniciativa privada, foi
um salto grande. Mas absorvi a

diferença, me adaptei e tudo tem

sido uma experíêncía muito boa.
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corltratação de
profissionais de
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vcuuxs areas

/\ pesquisa organizada por Luiz
rlAffonso Romano mostra ain
da que, entre os homens, 14%
dos que atuam como consultores
têm entre 51 e 60 anos de idade. É
o caso de Carlos Peixoto. Aos 57,
o consultor entrou na carreira no

início de 2010, depois de 30 anos

trabalhando como executivo de
uma grande companhia ameri
cana de petróleo e gás.

- Comecei a me programar
para me lançar em uma carreira
solo. O executivo acaba fazendo
consultoria interna e atuando
na resolução de conflitos. Pen
sava em seguir carreira externa

de consultor, mas queria saber
mais sobre o setor - conta Pei

xoto, que, em 2007, fez um curso

na área e, em 2009, quando a em

presa onde trabalhava foi vendi

da, viu a chance de se lançar no

mercado de consultoria.

Profissional
atento

Hoje, Peixoto presta consulto
ria nas áreas financeira, comer

cial, de aquisição de empresas,
avaliação de negócios e de pro
cedimentos internos, atendendo
a várias multinacionais. Ele con

seguiu conciliar o novo emprego
com qualidade de vida: trabalha

perto de casa e organiza seu tem

po de forma a praticar exercícios

e ficar com a família.
- Mas engana-se quem pen

sa que a carreira de consultor é
fácil. É preciso fazer o dever de
casa e se manter sempre atua

lizado - diz Peixoto, que se en

caixa nos 8,2% dos profissionais
da área graduados em ciências
contábeis.

Já o militar aposentado José
Guimarães Barreto Ir., formado
em administração, está junto
com a maioria, de 40,3%.

- Fiz muitos cursos e estou

sempre lendo artigos - conta

Barreto, que, em sua empresa de

consultoria, procura contratar

profissionais de diferentes áreas.
- Assim, os conhecimentos se

complementam.
Para tornar seus serviços

mais atraentes, Barreto se man

tém conectado. Faz reuniões, por
exemplo, via Skype.

- É importante pensar em

estratégias para manter a con

sultoria moderna.

ESCOI"HA CERTA Daiane, 27 anos: '1J:u

optei pela consultoria e não me �pendi" dI.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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a carr a, aAliar Consultoria e ..

Desenvolvimento listou cinco'assertivas

que o consultor deve considerar, ao

avaliar as condições de uma empresa. Para

começar, normalmente, o problema nunca
-

é o que parece. Além disso, considere-se

que, mesmo quando sabem onde estão os

furos, os clientes costumam não poder ou"

Umterceiro ponto, fundamental, refere-se ao

fato de não existir um problema isolado, mas

vários deles, que reagem sistematicamente.
Constatada a origem do mal que atormenta

a companhia, entretanto, o consultor já terá
,50% da solução. O quinto alerta feitopela
Aliar é que as empresas não têm doenças,
mas, sim, doentes.

� j •

•

;.
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osegredo das centenárias
Livro identifica
razões para
sucesso e

longevidade
de companhias

Na Europa, é comum compa
nhias e organizações terem

mais de cem e até mais de 200 anos.

Já em um país mais jovem, como

o Brasil, uma empresa centená
ria não é algo comum. O assunto

chamou a atenção do consultor
Renato Bernhoeft, que, em par
ceria com a jornalista Chris Mar

tinez, lançou o livro "Empresas
brasileiras centenárias" (Editora
Agir), narrando a trajetória de cinco

empresas nacionais que estão sob a

gestão da mesma família fundadora
há mais de um século - são elas a

Gerdau, a SulAmérica, a Ypióca, a

Casa da Bóia e a Cedro Cachoeira.

.

- A empresa familiar ainda
é vista com certo preconceito no

Brasil, principalmente no mun

do acadêmico. Nas universidades

europeias, por exemplo, existem
cadeiras de "gestão familiar". Aqui
não há isso - afirma Bernhoeft.

O autor identificou, entre as

empresas analisadas em seu livro,
pontos em comum, como a figura
de um fundador carismático e for
te, além do respeito às vocações
de origem - aspectos que ajudam
a entender a longevidade destas

companhias.
- Elas não diversificaram seus

negócios e nem começaram a in
vestir em outros segmentos. As

empresas de vida longa na Europa
também têm essa característica -

analisa Bernhoeft.

Pilares
de gestão

É o caso da SulAmérica Segu
ros, que foi fundada em dezembro
de 1895, no Rio de Janeiro, e, há 114

anos, se mantém no mesmo ramo

de atuação. - A longevidade é re

sultado da manutenção dos prin-
cípios de transparência e agilidade
e a procura incessante pela inova

ção - acredita Patrick de Larragoiti
Lucas, presidente do Conselho de

Administração e membro da família
fundadora da empresa.

Mas não é fácil administrar ao

lado de parentes. Segundo o autor

do livro, 70% das empresas fami
liares desaparecem no Brasil por

conta de conflitos.
-. Uma das desvantagens de

ser uma organização desse tipo é

justamente estabelecer regras pro
fissionais nas relações familiares

quando se trata de assuntos ligados
'

à companhia - reconhece de Lar

ragoiti Lucas, da SulAmérica.
A SulAmérica é uma empre

sa profissionalizada há mais de 40

anos, que atualmente funciona sob

regime de administração mista.
- A combinação entre uma

gestão profissionalizada e a par
ticipação da família controladora
na liderança do conselho de admi

nistração contribui para o sucesso

- diz Larragoiti Lucas.
E não é só a administração fa

miliar que garante vida .longa a

uma companhia, como comprova
o exemplo da Souza Cruz. Fundada
em 1903 pelo português.Àlbino Sou
za Cruz, a companhia fabricante de

cigarros foi adquirida, em 1914, pelo
grupo inglês British American To

bacco, que passou a controlar 75%
das ações da empresa.

- Ele verificou o avanço das

tecnologias e reconheceu que não

teria capacidade competitiva se

continuasse tocando a empresa so

zinho. Para a época, aquela foi uma

DIVULGAÇÃO
\

\

\

SÉCULC) 19 Pabick de Larragoiti Lucas, presidente do
Conselho de Ildminisll'ação da SuIIlmérica e membro da

fanúIia fundadora da empresa, que nasceu em 1895

atitude inovadora. Ele poderia ter

falido- acentua Fernando Teixeira,
diretor de RH da Souza Cruz, que
destaca quatro aspectos da admi

nistração corporativa: planejamen
to, pessoas, liderança e governança.

- Mesmo atuando em uma

indústria altamente controversa,
como a de cigarros, conseguimos
construir uma marca forte.

Outro fator identificado por
Bernhoeft em "Empresas brasileiras
centenárias" é a importância dada à

preservação da memória nas com

panhias com mais de cem anos, o

que acontece tanto na SulAmérica

quanto na Souza Cruz. -Apreocu
pação em transmitir o legado vem

crescendo também em outras cor

porações - diz Bernhoeft.

CONSULTOR DE VENDAS - Necessário conhecimento no aplicativo
Promob.
GERENTE DE VENDAS - Necessária vivência na função.
OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável vivência na área.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo, vi
vência na área de vendas. Possuir CNH B.
VENDEDOR (A) - Desejável vivência com atendimento ao público.

AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças
em fibra de vidro.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo
ou cursando,
AUXILIAR DE CORTE - Necessária vivência em Debrum,
AUXILIAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar
nos finais de semana.

AUXILIAR DE COZINHA - Para atuar em Resort em Florianópolis.
Empresa disponibiliza alojamento.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO - Desejável ensino médio completo e co

nhecimento com informática.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros em Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá.
AUXllIÁ.R DE PRODUÇÃO - Para os bairros: Rio Cerro I, Rio Cerro II,
Barra, Rio da Luz, Jaraguá Esquerdo, Vila Nova, São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Desejável vivência com revisão de malhas -,

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e

limpeza de pátio.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar em Resort em Floria

nópolis. Empresa disponibiliza alojamento.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental comple
to ou cursando. Não é necessário experiência.
CASAL PARA ATUAR COMO ZELADOR E SERVENTE DE LIMPEZA -

em condomínio. Disponibãza-se moradia.
CAMAREIRA - Para atuar em Resort em Florianópolis. Empresa dis

ponibiliza alojamento.
COLCHOEIRO - Desejável vivência no ramo de colchões,
COSTUREIRA (O) - Para diferentes bairros. Desejável conhecimento
na função.
DISTRIBUIDOR (A) DE FACÇÃO - Necessário ensino médio completo.
ESTOFADOR - Desejável vivência no ramo de estofados.

GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de semana.

: Es;t�mos

VaDas vara ambos os sexos.

JARDINEIRO - Desejável vivência na área.
LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up.
lEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possuir carteira de ha

bilitação categoria AB.

MONTADOR/SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda.
MARCENEIRO - 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.
ZELADOR (A) - Para Schroeder e Jaraguá do Sul.

ANALISTA DE PCP - Desejável curso superior completo ou cursan

do, Excel avançado, conhecimento no sistema ERP Consiste, leitura
e interpretação de desenho técnico e vivência no ramo metalúrgico.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Desejável Formação em Administra

ção, Ciências Contábeis, Finanças (completo ou cursando) e Excel

Avançado.
ATENDENTE DE SAC - Necessário ensino médio completo e conhe
cimento em informática.
AUXILIAR DE ENCARREGADO - Necessário técnico têxtil ou confec

ção e/ou superior em Administração ou Engenharia de Produção ou

Confecção. Desejável vivência em costura.
AUXILIAR DE VENDAS - Desejável curso superior completou ou cur

sando e vivência na área de vendas industrial.
DESENHISTA - Desejável vivência com desenho industrial no ramo têxtil.
DESIGNER GRÁFICO DE CRIAÇÃO - Vivência na função.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
ENCARREGADO (A) DE CORTE - Desejável vivência na função e cur

so superior ou técnico em andamento.

GERENTE OPERACIONAL - Desejável nlvel superior completo (em
Administração, Engenharia Civil ou Ambientai). Possuir habilidades
em gestão de pessoas, pois trabalhará com equipes operacionais.
Para trabalhar e morar em Guaramirim.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODElISTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técni
co em modelagem.
PROFISSIONAL DE PCP - Necessário vivência no ramo têxtil.
RECEPciONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibili
dade para trabalhar nos finais de semana.

RECEPCIONISTA - Necessário curso de Vigilante, 2[) grau completo
e conhecimento em informática,
RECEPCIONISTA - Para atuar em portaria de empresa, não é neces

sário ter o curso de vigilante, Disponibilidade para atuar de segunda
. a sábado.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.
ENGENHEIRO MECÂNICO Jr. - Necessário que seja recém-formado
em Engenharia Mecânica,
ELETRICISTA INSTALADOR - Necessário curso técnico em elétrica e

NR1 D. Desejável vivência na área.
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA -

Desejável vivência na função e veiculo próprio.
INSTALADOR DE PAINÉIS - Necessário curso EletrQtécnico e dispo
nibilidade para viagens.
MECÂNICO MONTADOR DE MÁQUINAS - Desejável conhecimento
em leitura, interpretação de desenho técnico.
MONTADOR MECÃNICO AUTOMOTIVO - Para atuar com balancea
mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia.
PROJETISTA MECÂNICO - Desejável conhecimento nos aplicativos:
Auto Cad e Solidworks.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Necessário formação técnica em

refrigeração.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Necessário vivência na função.

,

Contratamos profissionais. de todos os níveis e escolarida�es 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 Q alma o.
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Sepultura, metal e Sociedade Diana
Banda movimenta,
hoje, público da

. . -

rrucrorreqiao em

torno de muito rock

GUARAMIRIM

KELLY ERDMANN

/\ maior banda de metal do
I\.Brasil vai desembarcar, em

Guaramirim, neste sábado. Os
mineiros do Sepultura fazem

show, hoje, na Sociedade Diana.

Com intermediação do Espaço
Oca, os músicos prometem mo

vimentar a cidade e também o

público de todo o Estado.
Formado em,1984, o quarte

to é o nome mais importante do
metal brasileiro no cenário in
ternacional. A banda já vendeu
mais de 16 milhões de CDs e, por
isso, ganhou por várias vezes os

discos de ouro e platina, não só
no país de origem, mas em na

ções como França, Austrália e Es

tados Unidos.
Nesta vinda à Santa Catari

na, o grupo vai fazer um show

regado a sucessos. Conforme

ENCONTRO

•

cinema

Os amantes da sétima arte

também têm programa
para o fim de semana. O

projeto Fazendo Cinema

segue até domingo,
no Sesc. A agenda tem

workshop com o scrip
doctor Aleksei Abib, hoje,
das 14h às 17h30, exibição
do longa-metragem 'O
banheiro do Papa', às 15h,
e aos curtas 'O jardineiro
e o pirata' e 'Os amigos
bizarros de Ricardinho', às
18h40. E, ainda, bate-papo
com o diretor Esmir Filho,
às 19h30. No domingal o

roteirista Thiago Dottoni
ministra oficina, das 13h30
às 16h. Às 15h,.Q público
pode conferir o filme 'Entre
os muros da escola'. Para

encerrar, às 19h10, tem o

prevíew do jaraguaense
'Ecotrash' e bate-papo
com o diretor Hermes
Gnewuch. O acesso é

'I'P

gratuito.

DNULGAÇÃO

.i1�11/'
Qwu1eto mineiro vai fazer um passeio pela CéU'reira, iniciada em 1984

a organização, a apresentação
será completa, ou seja, com o

set list que faz um apanhado
geral da carreira do Sepultura.
A escolha do palco levou tudo
isso em consideração. Os por
tões da casa abrem às 19h para
que a plateia possa se acomo

dar. A abertura fica por conta

da Burn e da Neófito, ambas de

Lages.
Os ingressos foram divididos

em grupos e o primeiro está es:

gotado. Quem ainda tem interes

se em assistir à performance do

guitarrista Andreas Kisser e com

panhia, pode comprar os acessos

por R$ 70 e R$ 90, dependendo
do lote conseguido. As entradas
são vendidas no Espaço Oca e

nos Postos Mime.

J
�
j
)
,
�

SEI!',IÇO
O QUE: show da banda

Sepultura
QUANDO: hoje, dia 29
ONDE: na Sociedade Diana de

Atiradores, em Guaramirim
'

QUE HORAS: a partir das 19h

QUANTO CUSTA: R$ 70 e R$ 90

(dependendo do lote de ingressos)
INFORMAÇÕES: (47) 3370-9160

r

FOTOS MARCELE GOUCHE

o Jaraguá em Dança é a boa pedida de fim de semana para quem admira a arte das coreografias.
Iniciado na última quarta-feira, o festival segue até a próxima segunda-feira levando ao palco do

Centro Cultural Scar mais de 1,8 mil participantes. Os espetáculos deste fim de semana começam
às 14h, 16h30 e 19h30. Os ingressos custam R$ 5 e R$ 2,50. No encerramento, na noite do dia 31, a

primeira bailarina do Brasil, Ana Botafogo, volta a se apresentar no Grande Teatro.
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ELA CULTIVA A NOSSA HISTORIA
Mesmo sem ser natural do

município, Silvia Kita faz da

preservação e do fomento
da cultura jaraguaense seu

trabalho e prazer diário

PEDRO LEAL

('Uordenadora do Arquivo Histári
Ueo de laraguá do Sul, presidente do
Conselho Municipal de Cultura e colu
nista do O Correio do Povo, Silvia Toassi
Kita, 46 anos, é uma das principais res

ponsáveis pela preservação do registro
histórico e pelo fomento cultural em

Iaraguâ do Sul. Nascida em Rio do Sul e

formada em pedagogia pela Unidavi em

1986, e em história pela Furb na primei
ra turma da instituição, em 1991,

Silvia. passou a residir em laraguá do
Sul em 1992, e começou a trabalhar noAr

quivo Histórico em 1994. Antes disso, tra

balhou noArquivo Histórico deBlumenau
e ajudou a estabelecer o órgão em Rio do
Sul. Em 2006, foi a primeira pessoa a assu

mir a presidência do Conselho Municipal
de Cultura, retornando ao cargo em 2009.

Além dasfunções noArquivo Históri
co e no Conselho Municipal de Cultura,
Silvia passa as poucas horas livres que
tem dedicada à leitura e à fotografia.
Mãe de três filhos, busca incutir neles o

interesse pelos livros e pelo registro his
tórico e cultural familiar. Nesta semana,

Silvia reservou um tempo parafalar com

a reportagem do OCP sobre a preserva
ção histórica e cultural em Iaraguá do

Sul.Leia a seguir:

o Correio do Povo: Como você avalia a

preservação histórica em Jaraguá?
Silvia Kita: Digamos assim, Iaraguã

preserva sua história, não totalmente.
Tem diversas pessoas, instituições e a Pre

feitura que preservam seus arquivos, mas

muitos documentos públicos passam e

passaram pelas mãos de pessoas que não

tinham essa preservação em mente, e algo
acaba se perdendo. No registro particular,
muito é preservado, mas essas histórias

. não chegam até a comunidade, pois não

são repassadas ao Arquivo Histórico, fi
cam restritas.

OCP: O que você considera o registro
mais importante guardado no arquivo do

município?
Silvia: Olha, tem diversos documen

tos que são importantes para a história
da cidade, eu considero importante a

documentação da intendência fiscal, os

primeiros pagamentos de impostos, pri
meiras leis, coisas muito relevantes para a

gente ter uma noção de onde viviam es-

MARCELE GOUCHE

sas pessoas, o que faziam ... Também são

muito importantes os jornais locais, uma

fonte muito interessante de pesquisa,
mas pouco utilizada pelos pesquisadores
locais e estaduais. Mas, para mim como

historiadora, o mais importante são as fo

tografias, pois elas retratam um instante
de um fato, de uma maneira que a escrita
não consegue transmitir.:

OCP: E quanto à cultura, como vê a st
tuaçãojaraguaense?

Silvia: De uma maneira geral, eu

acho que Iaraguá do Sul tem se valori
zado muito bem na área cultural, a gen
te tem preservado e perpetuado muitas

tradições culturais de longa data. Olhan
do no sentido da história, nossas tradi

ções germânicas, por exemplo, como as

sociedades de tiro, a Schützenfest, os

grupos folclóricos, eles todos estão mui

to engajados com a sociedade e isso tem

sido muito bem visto pela comunidade.
Desde 2009, o Fundo Municipal de Cul
tura investiu R$ 2,6 milhões em 216 pro-

jetos, e isso incentivou muito os grupos
culturais, que tiveram que se organizar
melhor, tanto em projeto quando na

documentação, que muitas vezes falta
va. Além disso, vemos um ganho real na

área - anos atrás não ouvíamos falar de
escritores jaraguaenses, por exemplo.

OCP: E para o futuro, o município está
no caminho certo?

Silvia: Em termos de preservação
histórica, nós já passamos por alguns
percalços na preservação documental e

de edificações, já tivemos desgaste com

empresários do ramo imçbilíãrio para
manterem os prédios, mas creio que
mostramos a importância de preservar
a arquitetura. A preservação documen
tal é mais fácil, pois é inerente às nossas

etnias colonizadoras preservar os docu
mentos de família, os livros que foram
dos seus avós e, principalmente, as fo-

\

tografias, que a população gosta mais de

Para mim, como

historiadora, o mais

importante são as

fotografias, pois
elas retratam um

instante de um fato,
de uma maneira

que a escrita
não consegue

transmitir.

Anos atrás não se

viam apresentações
de capoeira na

praça, não se

ouvia música além
da germânica e

italiana no cenário
cultural.

Nossas tradições
germânicas, por

exemplo, como as

sociedades de tiro,
a Schützenfest, os

grupos folclóricos,
eles todos estão

muito engajados.

campo tende a crescer, principalmente
com o aumento populacional, e essa po
pulação quer cada vez mais ter momentos

de lazer cultural, e não só de trabalho.

OCP: E esse crescimento populacio
nal não pode enfraquecer as tradições
locais?

Silvia: É lógico que com a imigração
teremos mesclas de outras tradições
culturais, uma mistura, mas não vejo
um embate e sim uma comunhão dessas

culturas, que vão enriquecer o cenário
cultural jaraguaense. Anos atrás não se

viam apresentações de capoeira na pra
ça, não se ouvia música além da germâ
nica e italiana no cenário cultural. Hoje
em dia, temos músicas húngaras, po
lonesas, afro-descendentes, e isso sem

que a tradição germânica se perca. Isso

tudo depende muito das políticas públi
cas nesse sentido, mas não acredito que
as culturas vão buscar cada uma o seu

preservar. canto e se isolar, mas sim complementa-
.

Quanto à cultura, eu acredito que o ! rem umas as outras.
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®TOVOTA
Pensando mais longe

LINHA 2012

Cinto de segurança salva vidas. Escolho ser GentilFinanciamento e Seguro
"Corotla 2012 - Fonte: relatório anual de emplacamentos de veículos novos 2011 - Anfavea (sedãs médios). Válida para todo o Brasil

para a linha Corolla ano/modelo 2011/2012, O km (todos os modelos), de 22/09/2011 a 31/10/2011 ou até o fim do estoque das con

cessionárias Toyota (70 unidades). O cartão combustível Good Card de R$ 2.500,00 em no máximo 40 dias úteis a partir da compra do
veículo e válido por 01 ano a partir do seu recebimento. Utilizado somente na rede de postos credenciados pela Good Card: www.good
card.com.br. Ou: CorollaAltis 2011/2012, à vista R$ 87.800,00 (inclui pintura metálica de R$ 930,00) ou financiado com o Banco Toyota
nas condições: COC, pessoa física, com entrada de R$ 61.460,00 (70%) e saldo financiado em 24 prestações fixas de R$ 1.170,26:
Taxa prefixada em 0,0% ao mês equivalente a 0,0% ao ano + IOF no valor de R$ 740,65. Valor total financiado de R$ 28.086,31 (cesta
de serviços de R$ 950,00). Primeira parcela para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 6,42% ao ano:Crédito sujeito à aprovação. CET
para 24 prestações fixas, sem intermediárias. Alterações de qualquer das condições terá novo cálculo do CEI ERC Banco Toyota (Equipe
de Relacionamento com o Cliente): 0800-016-4155 ou erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento

pelo ERC): 0800-772-5877. Registro de contrato: incluso na parcela - base Estado de São Paulo. Benefícios não cumulativos e não

convertidos, em hipótese alguma, em valores e/ou deduzidos dos valores anunciados. Promoção não abrange os veículos diretamente
do fabricante, inclusive com isenção de tributos. Benefícios pessoais e intransferíveis. A Toyota não se responsabiliza por políticas
comerciais da rede de postos credenciados pela Good Cardo 3 A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem

limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que
ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações. Fotos meramente ilustrativas.

I

BANCO TOVOTA -
- - - - - - - - - -

� - - . - - - -
'

Vamos fazer um Trânsito Melhor.

Rua XV de Novembro, 4262

2105·9900
toyoville.com.brA melhor escolha
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DA TEORIA PAliA A P'RÁTICl�,

Pesquisas universitárias a

serviço da comunidade
Muitos estudos realizados nas

universidades parecem não sair dos
muros dos campus. A falta de aplicação
prática de muitos trabalhos no cotidiano
das comunídades algumas vezes frustra
os acadêmicos. Porém, a situação para

alguns estudantes de Jaraguá do Sul
é bem cliferente. Eles estão podendo
compartilhar o conhecimento com a

sociedade e ver o resultado de seus

projetos na realidade das pessoas.

Umlanchínho sem riscos à saúde

1
f

JARAGUÁ DO SUL/GUSTAVO CIDRAL

Um' trabalho desenvolvido
no curso de Tecnologia em

Alimento, da Católica de Santa

Catarina, é exemplo de como

pesquisas universitárias influen-
. ciam no cotidiano. Quem nunca

parou em um desses trailers que
vendem lanches na beira das
ruas da cidade, principalmen
te à noite, por causa da pressa
ou pela tentação do cheiro que
invade os carros que passam
nas vias? Mas, será que esses

locais têm as condições sanitá
rias adequadas para a venda de
alimentos? Ou será que os ma

nipuladores dos ingredientes
têm o preparo e o conhecimento
necessário para ter contato com

o que você vai comer?
Foi pensando nessas ques

tões que as acadêmicas Eloize
Andressa Krause e Jéssica Ehmke

Kraetzer, da 4a fase do curso, de
senvolveram um trabalho para
analisar as condições higiêni
co-sanitárias no comércio de
lanches rápidos de Jaraguá do
Sul. Elas começaram a pesqui
sa na primeira fase do curso,

no projeto de iniciação cien

tífica, e receberam recursos

do CNPq (Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico) .

Na ida a campo, a parte prá
tica do trabalho, as alunas visita

ram, sem aviso prévio, 34 trailers
em toda a cidade. As pesqui
sadoras chegavam ao local, se

apresentavam como acadêmi

cas, explicavam o que estavam

fazendo, pediam permissão aos

Noqueoprojempode�udar

proprietários e preenchiam u

questionário com base nas ob

servações. "Todos toparam, mas

alguns ficaram com receio", con

ta Iéssíca. As avaliações foram
feitas em duas semanas, entre 19

e 23h, horário em que os pontos
funcionam.

As estudantes basearam a

pesquisa de acordo com a nor

mativa RDC 216 da Anvisa (Agên -

,

cia Nacional de Vigilância Sani

tária). Foram quatro blocos de

avaliação: condições ambientais
e edificações; condições higiêni
cas de utensílios e equipamen
tos; perfil dos manipuladores;
matérias-primas utilizadas, con

trole de qualidade do ponto de
venda. Os critérios eram preen
chidos como satisfatório, razoá
velou insatisfatório.

De acordo com as alunas, al

guns manipuladores ainda não
têm a prática de higiene básica,
como usar luvas e touca ou lavar
as mãos. Alguns estabelecimen - . I

tos apresentaram produtos com

validade vencida e armazenados

inadequadamente. "Pelo que a

gente viu, o ambiente é priorida
de nesses locais e não o produto",
afirma Jéssica.

Apesar dos pontos negativos,
o resultado final foi razoável,
rom médias altas nas condições
ambientais e edificações e con

dições higiênicas de utensílios
e equipamentos. As alunas ga
rantem que continuam comen

do lanches vendidos em trailers
e iriam à grande maioria dos lo
cais visitados.

A ideia é propor à

Vigilância Sanitária
um curso de

capacitação para
os manipuladores
quando os aI"....ás

•

I sáftitál'!ios!",�i.o
liberado�� i

SDria Helel12'
ngueiJredo,

coordenadora

O trabalho foi apresentado
no 110 Congresso de Iniciação
Científica, realizado pela Cató
lica. Todos os proprietários dos
comércios foram convidados

para assistir e conhecer o re

sultado da pesquisa. Relató
rios individuais de cada pon
to estão disponibilizados para
cada comerciante aplicar em

melhorias dos espaços.
As estudàntes foram orien

tadas pela professora e coorde
nadora do curso, Silvia Helena

Fique atento! Repare nas condições
dos locais em que você come.

-

Veja ó que a pesquisa conclui sobre
a observância da RDC 216 da Anvisa

nos 34 trailers avaliados:

PONTOS ACEITÁVEIS
• Uso de água encanada e tratada:

100%

• Boa iluminação na área de

comercialização dos lanches: 85,3%
• Presença de sanitários para os

fregueses: 88,23%
• Utensílios e equipamentos em bom

estado de conservação: 94,11 %

PONTOS NEGATIVOS
• Ausência de lavatórios para a

higienização das mãos: 76,4%
• Uso de lixeiras manuais ou sem

tampas: 88,24%
• Lixeiras instaladas próximas à área

de preparação dos alimentos: 97%

• Ausência de uniformes: 85,3%
• Uso de adornos, maquiagem,

bijuterias, relógios, unhas longas e

os homens com barba: 91,18%
• Mascar chicletes e conversar

. durante o preparo: 11,76%
• Não utilizam toca: 97%

• Não usam luvas: 94,1 %

• Manipulação de dinheiro durante a

preparação dos alimentos: 79,41 %

• Matérias-primas armazenadas em

sua embalagem original, como latas
de alumínio: 67,6%

• Maionese e ketchup em bisnagas e

não em sachês individuais: 55,9%
• Matéria prima para uso com prazo

de validade vencido: 8,8%
• Preparo de alimentos cámeos fora das

condições de refrigeração: 58,82% .

'Figueiredo, que também é mem

bro do Conselho Municipal de

Segurança Alimentar (Comsea).
Segundo a professora, o resul
tado da pesquisa foi encami

nhado para órgãos competen
tes a fim de propor cursos de

capacitação em boas práticas
de manipulação e produção de
alimentos. "A ideia é propor à

Vigilância Sanitária um curso

de capacitação para os manipu
ladores quando os alvarás sanitá
rios são liberados,", explica.
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Ajudando a evitar problemas futuros
FOTOS MARCELE GOUCHE

Professora Cri$tiane explica que objetivo
é avaIiêV os re8exos da·urbanizaÇiio

Conhecendo e

diagnosticando o problema
Após a etapa teórica do tra

balho' os pesquisadores foram
ao local estudado durante seis
sábados seguidos. Lá, eles cons

tataram a diferença entre anali
sar a região nos mapas cedidos

pela Prefeitura e a situação real
da comunidade. "A realidade é
muito diferente. O crescimento
é muito acelerado e os mapas
desatualizam facilmente", conta

Rafael, que conseguiu observar

mudanças nos poucos dias em

que visitou o bairro. Segundo ele,
o rápido crescimento dificulta o

acompanhamento técnico pelos
órgãos responsáveis .

Um dos sábados foi dedica
do a entrevistas com moradores

antigos da região. Eles relataram

que a fauna e a flora mudaram
bastante na localidade em 30

anos. "A vegetação do morro

agora é outra, depois que alguns
habitantes foram deslocados por
risco de desmoronamento", ex

plica Rafael. "A ausência da influ
ência humana no ambiente faz
com que a flora original volte a

nascer".
Os estudantes tiveram o

.apoío da Secretaria de Defesa Ci
vil e de Planejamento de Jaraguá
do Sul na de busca de dados.

Pesquisa desenvolvida por alu
nos da 4a fase do curso de Tecno

logia em Gestão Ambiental, da Ca
tólica de Santa Catarina, contribui

para o desenvolvimento, preserva
ção do meio ambiente e sustenta

bilidade do bairro João Pessoa.
Os acadêmicos Miriã Rocheli

Schneider e Rafael Iungton rea

lizaram o projeto "Diagnóstico
Socioambiental do Bairro João
Pessoa: Um Estudo da Situação
Atual da Biodiversidade e do

Planejamento do Ambiente Fí
sico". O trabalho foi orientado

pelos professores Cristiane Gas

cho, Fernanda Alquini e Murilo
Teixeira. Segundo Cristiane, o

objetivo foi avaliar os reflexos da

urbanização e ocupação irregu
lar. "Eles fizeram um 'Raio X' do

bairro, detectando suas poten
cialidades e fraquezas", explica.

De acordo com a estudante

Miriã, o João Pessoa foi indica
do pela coordenação por ser um

lugar com bastantes elementos
e características que englobam
todo o município. "Lá tem rio,
rodovia, morro, região urbana e

vegetação rural", esclarece.
Somente neste ano, o bairro

contabilizou 115 casos de alaga
mentos e 34 deslizamentos. Os
desastres naturais põem em ris
co a vida de muitos moradores

que invadem áreas de preserva
ção. A ocupação desordenada é
um reflexo do grande crescimen

to populacional da região, que
segue a média de Jaraguá do Sul:

3,8% - o triplo de todo o Brasil.

lUém do diagnóstico do bairro

João Pessoa, que pode ser usado

para aplicação de políticas
públicas, a metodologia pode ser

reaplicada em qualquer lugar.

Cristiane Gascho, orientadora

APLICJ1ÇAo
Projeto pode
ser utilizado
em outros locais

De acordo GGm a

orientadora Cristiane,
o relatório será
encaminhado ao

Executivo municipal
com a intenção de
desenvolver políticas

,

' públicas que possam
amenizar os problemas
do local causados pela
ocupação desordenada.
Além disso, a

metodologia utilizada

pelos acadêmicos

Rode ser aplicada ém
outros bairros. "Além
do diagnóstico do
bairro João Pessoa, que
pode ser usado para
aplicação de políticas
públicas, a metodologia

"

ode ser reaplícada
.

rJugarll e
, :F '

ora.

Um projeto interdisciplinar tem

estimulado o empreendedorismo em

alguns acadêmicos da Católica de
Santa Catarina. Alunos dos cursos .de
Engenharia de Produção, Engenharia
Mecânica e Engenharia Elétrica traba
lham juntos em 'uma fábrica montada
na própria universidade.·

A iniciativa do projeto foi do professor
Wilmar Mattes, que leciona para os três
cursos. Segundo ele, a intenção é colocar
em prática todo o conhecimento teórico

adquirido em sala de aula e estímular os

alunos a serem empreendedores.

De acordo com o coordenador do
curso de Engenharia de Produção, Wil
son Mafra, a iniciativa tem três princi
pais objetivos: aplicação prática, tra

balho em equipe e estímulo ao espírito
. empreendedor.

O desafio envolveu toda a parte bu
rocrática na abertura e gerenciamento
da fábrica desde a elaboração do PCP

(Programa e Controle de Produção),
sistemas de produção e estudo de via
bilidade do negócio. Dentre as equipes
que desenvolveram o projeto, duas se

destacaram: uma começou a produzir

.II. realidade é muito diferente.
O crescimento é muito
acelerado e os mapas

desatualizam facilmente.

Raf:ael J"mgtoD� acadêrmco Segundo Rafael (E), o rápido crescimento dificulta trabalho dos técnicos

fraldas, a outra montou uma fábrica de
chocolate.

Os estudantes Pricila Laureno, Ihona
tan TonelIo, Jeferson de Gasper e Diomar
Schade já estão se dedicando à produção
do doce. Eles aproveitaram que o labo
ratório da universidade possui os equi
pamentos necessários e tiveram apenas
que adquirir a matéria prima.

"Tivemos que elaborar os turnos,
escolher um público alvo, desenvolver
o PCp, realmente como uma empre
sa", detalha Jhonatan. De acordo com

o planejamento, os empreendedores

produzem 20 Kg de chocolate por dia,
500 Kg por mês. O custo é cerca de R$
1,30 por unidade e o preço final fica em

torno de R$ 2. "O preço não é tão baixo

porque os bombons têm 80% de cacau

e o nosso público alvo são as classes A e

B", explica Pricila, .

Segundo o professor Mafra, o sis
tema produtivo está preparado para
quem se interessar a assumir novos

desafios. "Os próprios alunos, se qui
serem continuar o negócio, já têm :um
planejamento pronto para ser usado
em uma empresa", afirma.
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L461 - Amizade
Residência

460m2 Área Total- 140m2Área Construída
2 Dormitórios,1 Suíte, Churrasqueira Privativa,

Garagem, Quint.al, Ala'rme,
Fíca móveis da Cozinha,

L190 - Barra do Rio Cerro
Excelente oportunidade
185m2Área Construída

1 suíte, 2 dorm., Bwc Social, Sala, Cozinha,
lavanderia, Churrasq., 1 Vaga de Garagem,

Aceita permuta por terreno

próximo ao centro.

L482 - Amizade
Sobrado

394m2 Área Total - 144mlÁrea Construída
2 Dormitórios + 1 Suíte, 2 Sacadas,

Garagem para 2 Carros,
Jardim, interfone,churrasqueira,

Sala de Estar/Jantar, Rua Asfaltada.

666-02 • Barra do Rio Cerro
Residência

3 Dormitórios,Ol Sala Grande,copa,cozinha,
02 8wc, Roupa, Lavanderia, Churrasqueira, Garagem

outros 02 Quartos PI Guaradar Bicicletas
e Ferramentas. Contém Água. de Poço e da Samae

661-02 - Barra do Rio Cerro 723-02 • São LuizL418 - Jaraguá Esquerdo 665-02 - Rio da Luz
Ótimas Casa Geminada

Nova no Loteamento Duwe,
2 Dormitórios, .

Ónibus Próximo.

Residência
325ml Área Total

01 Suíte Master,02 Dormitórios,
Salas de Estar/jantar; Edícula, Churrasqueira,

Salão de festas,

Residências
2.500m2 Terreno

1 Suíte, 3 Dormitórios, Salas de Estar/Jantar,
Jardim, Garagem, Ónibus Próximo.

Residência
472m2 Área Total -105m2Área Construída

3 Dorms., Cozinha, 2 Bwc Sociais,
Área de Serviço, 1 Garagem, Troca Casa Por

Apartamento + Terreno de Menor Valor

Valor R$ 224.000,00

698-02 - São Luis 719-02 - Vieiras 664-02 - Vila Rau673-02 - Vila Lenzi
Sobrado

450m2 Área Total
01 Suíte 02 Dormitórios, Salas de Estar/Jantar,

Escritório, Garagem,

Casa mobiliada
462m2 Área Total

Sobrado

598m2 Área Total

02 Dormitórios, Churrasqueira,
Garagem, Próximo de Padaria, Restaurante,

Ponto de Ônibus, e Colégio.

Sobrado
785m2 Área Total

01 Suite c/Closet e Hidro,03 Dormitórios,
Bwc e Quarto de Serviço, 02 Sacadas,

I

{mobilias novas de 2 dormitórios),com 3 dormítórios,2
Bwc, Churrasqueira, Piso Cerâmico, Forro Pvc,

Portão Eletrônico, Garagem.
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726-02 • Baependi lS04 - Baependi 6·84-02 _. Centro
Apartamento Residencial Marina Frutuoso

127,40m2 Area Privativa
01 Suite, 02 Dormitórios, Dl Garagem,

Ficam os móveis sob medida.

Apartamento Edifício Picolli
110ml Área Privativa

3 Dormitórios, Sala de Estar/Jantar,
2 Bwc, Garagem Individual.

L480 - Centro

Apartamento Resedencial Waldemiro Bartel
63m2 Área Privativa

.

01 Suite +{lI Oormitórlo, Salas de Estar/Jantar,
Piso Cerâmico, Churrasqueira na Sacada, Garagem,

Salão de Festas, Portão Eletrônico.

Apartamento
103m2 Área Privativa

I Suite, 2. Dormitórios, Churrasqueira na Sacada,
PisoTérmico, Gesso na Sala, Corredor e Banheiros,

Preparação P/spHt, garagem P/2 Carros, Bicícletério.

Valor R$ 185.0001'00

697-02· Vieiras
Apartamento Edifício Costa do Sol

60ml Área Pri,vativa
Próximo a Eli�n,

02 Dormitórios, Sala de Estar, Churrasqueira
na Sacada,Garagem Individual, Colégío Próximo.

L466 � Vila Lenzi L523 - Vila Nova681-02 - Vila Nova

Apartamento Residencial Novo Horizonte

91,31m2 Área Privativa
2 DormitórioS,l Suíte, Churrasq. na Sacada,

Piscina Coletiva, Salão de Festas, P!ayground,
Elevador, Interfone, Portaria, Jardim,

Colégio e Ônibus Próximos. Pronto Para Morar,

Valor R$ 240.000,00

Apartamento Residencial Premler

75,3Sm2 Área Privativa
01 Suite,OI Dormitório, Salas de Es.tarjJantar,
Sacada cl Churrasqueira, Garagem Individual,

Elevador, Portaria, Salão de Festas,

Apartamento Edifício Prímula
75m2 Área Privativa

lsuíte Mobiliada, i Dormitório,
Salas de Estar/Jantar,OI Garagem,

BicIcletário, Salão de Festas.

669 ..92 "Vila NQ,a �. 4e4fn2 .,;.; .... : ..,.".h" .... :., ; , •... A$ t6º.OOO�ÕQ
100..02 "CZEJfniewcz � '55� .16m2 .. .' , .. �.'" ,.: R$ t'O,�009,OQ
'l.409 " VHa lenz'i - 6361BOm� ., ...• ,.. , (1$ 320.000lQO
120�02 • Vieiras - 7:QOm2••• oi ; •• ��� " ,,;� I! •••R$ ,3G8.aDO,OU
.72,1·02 ";'.. Vieiras '"' 1.oo0m2•....•• , Jo ••••• ,;•••�� •• ,"' R$ 420.00,0,90

,

L419 lO. Una da Figueirá - 86t;m2
,

, , ,." A$ i430.DOO�JlO
l4Z1 .. CentrQ!Cprupá - 1.300m2 � ComerciaL , R$ 4,1Q"OCQ�OO
t.592 " Esttada Nova,., 5.000m2 " •.••.• ·.,. r R$ 56tl.Of)O�OP
724..02 � Amifad� - 1,361.10ml! ,,, : R$ 615.00,0100
L529 .. Gentro/Corvpá .. 2.000m2 - Terreno+Galpão - RS l8D.OOO,�O
l436. � Nova Brasma - a.960.16m2 - R$1.500.000,OO AceUa Permuta
660..02 .. vna Nov� �. 4,157m2 - Terreno+Galpão - R$ 2.000.0001100
L411 � Rio Garro JI � 854.000mz , R$ 2.000.000,00
122-02 .. Vieiras - 598m2 ", ., .•.•R$ 2.006.000100
l354 .. Nereu Ramos - 25.00om2 , � �." R$ 2�'5$.OOfJ,OO
L486 � Guaramirim .. (B� 280) 79.000m2 ..• , Ár.ea para Galpões
l410 ,."Nova Brasília· 2.910m2 - ComercjaL "" Acetla Permuta
L441 - ilha da Figueira .. 60.391m2 , J'timo para loteamento

=

t
4

I
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I
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Empreendimentos Imobiliários

Cod. 300 - Contém 132m2 de área construída e com

ótima localizacão. Possui 2 suítes, 1 quarto, sala de

estar/jantar, bwc social, cozinha, área de serviço,
garagem, portão eletrônico e sistema de alarme.
R$ 280.000,00 - aceita imóvel de menor valor.

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 vaqps •

de garagem. Localizada no Loteam.

Pierrnann, terreno com área de 548m2.
R$ 480.000,00

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988
atendimento@megaempreendimentos.coft;l

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!

CASA·
OPORTUNIDA.DE

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

TERRENO COMERCIAL
coo. 271 - Excelente localização na

Rua João PLaniseheck, bairro Nova
Brasilia. Possui ampla frente e área de

1.165m2. CONSULTE-NOS!

cóo. 003 - Apartamento contendo
1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,

.sacada c/ churrasqueira, cozinha,
bwc social, lavanderia e 2 vagas de

garagem - laterais. R$180.000,00

CÓD. 287 - Amplos apartamentos
contendo 1 suíte + 1 quarto, sacada
cf churrasqueira e demais dependo

Acabamento em massa corrida e gesso.
R$ 135.000,00 - Entrada + Parcelamento

SOBRADO
NOVA BRASíliA

Cod. 229 - Localizado próx. ao Centro, possui
1 suíte master, 3 suítes, sala de estar, sala

de TV, sala de jantar, cozínha mobilíada, bwc
social, lavanderia + 1 sala comercial. Amplo

terreno com 847,50m2. Consulte-nos!

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

• 515,12m2 de Área Total
Um empreendimento único

e exclusivo como você, na melhor
localização da cidade!

SOBRADO
ILHA DA. FIGUEIRA

Cod. 290 - Imóvel muito bem localizado de
esquina, prox. a Dalila Textil, Possui 4 quartos,

2 bwc's, sala de estar, cozinha, lavanderia,
2 vagas de garagem + 1 quitinete com 1 quarto,

cozinha e bwc. R$ 280.000,00
CÓO. 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• Consulte-nos!

IMÓVEL COMERCIAL -

NOVA BRASlllA
Cod. 269 - Amplo terreno cf 465m2,

localizado na Rua José Emenndoerfer,
próx. ao Angeloni. Casa com 3 quartos,

sala, cozinha, 2 bwc's, lavanderia e

garagem. R$ 350.000,00

TERRENO .. JOÃO PESSOA
coo. 286 - Amplo terreno com

aprox. 6.000m2, ideal para empresa ou

predial. Localizado na Rua Manoel Franse.
da Costa. 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 com 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!

CASA-VILA OVA
CÓD. 298 - Excelente imóvel contendo
2 suítes, 1 quarto, sala de estar, copa e

cozinha, área de festas cf banheiro, área
de serviço, bwc social e garagem. Ótima

localização próx. ao Círculo Italiano.
Consulte-nos!
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SOBRADO - NOVA BRASILlA
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, espace para
piscina, despensa, lavanderia, dependo de

empregada com bwc, garagem para
2 carros e portão eletrônico.

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

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

...,
se

C1
",'

U
LU
a::
o

LIGUE: 3372.1616
Plantão: 479107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

CASA-BARRA

CÓO. 15'1 - Possui Suíte, 2 dormitório,
sala jantar, sala de estar, copa, cozinha,
3 banheiros, 1lavabo, área de serviço,
churrasqueira, sala de TV, despensa,
varanda, garagem para 2 carros. Área
Construída de 122,40m2 e terreno com

476m2. R$ 200.000,00

SOBRADOJGUÁESQUERDO
CÓD.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 ambientes
mobiliados, água quente, toda murada e portão

eletrônico, pé direito duplo, rua tranquila - sem saída
e linda vista da cidade. Consulte-nos!

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

- 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!

OPORlUNIDADE· CASA
PRÓX.AOANGB ONI

�

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, edícula, poco artesiano e toda
murada. Área Construída de 155,60m2 e Terreno

com área de 375m2. R$150.000,00

TERRENO-PREFEITURA
CÓD. 223 - Próx. a Prefeitura, em rua

pavimentada e com área de 348m2.
R$ 106.000,00

cóo. 240 - Excelente imóvel
com área construída de 220m2,

localizada próx. ao Angeloni (novo).
Possui 1 suíte, 2 quartos, sala de

estar, sala de jantar, bwc social,
escritório, cozinha, área de festas cf I

churrasqueira, fogão a lenha e bwe,
lavanderia, jardim cf pomar, portão
eletrônico e 2 vagas de garagem.
De R$ 290 mil por R$ 275 mil -

FINANCIÁVEL

EDIFíCIO
ARGUS

COBERTURA
DUPLEX
CENTRO

IUóvaCOMERCIAL
GOV.CB..SORAMOS/BR101

Excelente imóvel com

área privativa de 191m2, e

localizado em área nobre
no Centro da cidade. Possui

1 suíte máster cf closet,
2 quartos, sala de estar
cf lareira, sala de jantar,

cozinha, escritório, lavabo,
ampla área de festas

privativa cf churrasqueira,
dependo de empregada
e 2 vagas de garagem.
Ambientes mobiliados
e muito bom gosto no

acabamento.
R$ 420.000,00

CÓD. 219 . Área de 77.000m2 planejada
para receber empreendimento comercial, as

margens da BR 101 com frente em 330 metros.

Região privilegiada entre Balneário Carnburiu e

Florianópolis. Consulte-nos!
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aivan
IMOBILIÁRIA

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - 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.

11'

I OVEIS DE

LANÇAMENTOS
Dolce Vitta Residence

, ,

;' ," 'A]ENf?IMENrO;cS,egunda:'at��,�����'';'f:i�n'�?f���J����é�l3h30�&s;>:l8�tlS-'::�:·Aos':Sábados,;_, PlAtNiJiÃO DE"VENDAS· :'

'
,

Ref, 5004 - Guaramirim - Edifício
Tom Jobim - 02 dorm - Área
privativa: 61 ,22m2 - A partir de
R$ 133,813,00,

i
j

Ref. 5025 - Centro - esidencia
Elegans - apartamentos com suíte
+ 01 dormitório - Area privativa:
79,30m2 - A partir de R$216.750,00

j

• Ref. 4964 - Amizade

• Cobertura duplex

• Suíte master + 01 suíte + 02 dorm

• Área privativa: 224m2
.,l,<

"

I' f'
• ENTREGA FEVEREIRO/2012.

Ref. 4975 - Vila Baependi -

Residencial Cristal - 02 dorm -

Área erivativa: 64,70m2 - A partir
de 139.900,00

Ref. 4940 - Amizade - Fontainebleau
Residence - 01 suíte + 02 demi
suítes - Área privativa: 119,80m2• A

partir de R$ 385.000,00

Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
- Residencial Imperialis - apar
tamentos com 02 e 03 dorm
- Área privativa: 63,69m2 -

A partir de R$ 179.000,00

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 - Residen
cial Terra Florae - 02 dorm - Área
privativa: 69,63m2 - A partir de
R$129.000,00

Ref. 4894 - Czerniewicz - Edifício
Quatro Ilhas - suíte + 02 dorm
Áreaprivativa: 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 - Resi
dencial Estações - 02 dorm - Área
privativa: 59m2 - R$11 0.000,00.

Ref. 4783 - Centro - Residencial
Gamaliel - apartamentos
com 02 dormitórios - Area
privativa: 72,1 Om2 - A partir de
R$205.000,00.

Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo -

Residencial Gracilis - suíte + 01 dor
mitório - Área ,privativa: 77,31 m2
- A partir de R$179.0oo,00.

Ref. 4658 - Vila Nova - Residen
cial Grand Life - Suíte + 02 dorm
- Área privativa: 111 ,32m2 -

A partir de R$ 250.000,00

Ref. 4719 - Centro/Schroeder-
Res. Gneipel - Schroeder - Apto
térreo - suíte + 01 dorm - Area ,

-privativa: 75,90m2 - A partir de
R$ 140.000,00 .

,A'

Ref. 4843 - Vila Lalau - Resiçlencial
Angelo Menel- suítes- 02 dorm
- Área privativa: 93, 15m2 - A

partir de R$ 201.561,37

o
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Ref. 5002 - Centro - Edifício
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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IMÓVEIS DE

LANÇAMENTOS

aivan
IMOBILIÁRIA

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

aivan
IMOBILIÁRIA

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

,..

IMOVEIS
PRONTOS
TERRENOS

Ref. 2401 - Vila Baependi - terreno

comercial ideal para prédio e salas
comerciais - Área terreno: 6262,27m2
- R$ 6.265.000,00

Ref. 2375 - Nova Brasília - terreno

comercial Rua João Planinscheck
- Área terreno: 600,00m2 -

R$230.000,00

Ref. 2387 - Centro/Schroeder - ter

reno residencial no loteamento Saint
Moritz - Área terreno: 481,01 m2 -

R$ 88.000,00

Ref. 2340 - Três Rios do Sul- ter

reno residencial no Loteamento
Beira Rio - Área terreno: 378m2 -

R$ 130.000,00

Ref. 2399 - Amizade - terreno resi
dencial no loteamento Blumengar
ten II - Area terreno: 334, 13m2 -

R$ 85.000,00

Ref. 2318 - Vila Lalau - terreno ideal

para prédio ou galpão - Área ter

reno: 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. 2342 - Três Rios do Sul- ter

reno residencial no loteamento
Beira Rio - Área terreno, 378m2•

Ref. 2356 - Amizade - terrenos

residenciais - vários lotes - Área
terreno: 338,00m2 - A partir de
'R$79.000,00

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

558,60m2 - R$450.000,00

Ref. 2405 - Vila Lalau - terreno resi
dencial murado e com asfalto - 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. 2323 - Jaraguá Esquerdo - Ter
reno residencial- Cond. Fechado
- Negociável- Entrada + parcelas
direto com proprietário.

Ref. 2149 - Rio da Luz - terrenos

residenciais no loteamento Duwe -

vários lotes - Área terreno: 324m2
- A partir de R$ 75.000,00

Ref. 2150 - Três Rios do Norte -

Lot. Paineiras - terrenos residenciais
- vários lotes - Área terreno:
357,52m2 - A partir de R$55.000,00

Ref. 2358 - João Pessoa - terreno

residencial no loteamento Mara

joara II - Área terreno: 324m2 -

R$ 80.000,00

Ref. 2339 - Três Rios do Sul- ter

reno residencial de esquina - Área
terreno: 458m2•

Ref. 2263 - Centro - terreno

residencial central- Área'terreno-
358, 13m2 - R$95.000,00

LOCAÇÃO

·Pré fabricada contendo 03 pavimentos

.Com área total construída 817,56m2

·Com estacionamento nos fundos

.Situada na rua da Caixa Econômica Federal
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Ref. E-52 - Terreno - Amizade - terreno com área
de 655, 15m2 - sem benfeitorias - R$550,00

Ref. A-654 - Czerniewicz - Aptos Novos - 2
dorm,sala,coz,bwc, lav, sacada c/ churr, garagem.
R$660,00+cond.

Ref. A-674 - Czerniewicz - Apto - 1 dorm, sala e coz

conj., bwc, lave garagem. - R$475,00

ANDRESSA DALMARCO
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r ATENDIMENTO Segun�a,'.·�t"\S���t,ct;f�':'�r1·�?·:(J;':4,h:�ft3h30 Cis':-l8hlS' �,'Aos··'Sábados' - PLANTÃO DE VENDAS, ,

A R C OFFICE

(47) 99720019
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Rua Barão do Rio Branco, 557

J�raguã do Sul - se .

www.imoveisplaneta.com.br

imoveis@imoveisplaneta.com.br

IMÓVEIS �

ETA;
PLANTA0 (47) 9176-0064

PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

APARTAMENTO

CENTRAL, COM

ÓTI MA LOCALIZAÇÃO,
PRÓXIMO AO ANGELONI

ANTIGO, COM SUíTE
MAIS 2 DORMITÓRIOS,
DEPENDÊNCIA COMPLETA

DE EMPREGADA E UMA

VAGA DE GARAGEM.

ANDAR ALTO E COM

ÓTI MA VISTA DO CENTRO.

SOL DA MAN HÃ.
COO 959

TERRENO RESIDENCIAL - ÁREA: 450,0 M2 (15,O X 30,0 M2). LOTE 02. ALTO E PLANO -

ÁREA COM ÓTIMO DESENVOLVIMENTO - COO 956

Terreno residencial - área: 450,0
m2 (15,0 x 30,0 rn"). Lote 07.
Alto e plano - área com ótimo
desenvolvimento - coo 957

Apto 3 Suítes, 2 Vagas de garagem,
piscina, sala de cinema, salão de festas
-coo 322

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. coo 468

ótima casa residencial. 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 - coo 599

.
Minha Casa
Minha VidaRes. Algarve - Apartamento

cf 2dorm, mobiliado, sacada
cf churrasqueira. Pode ser

Financiado. R$ 130 mil - COO 653

Sobrado germinado, 3 quartos,
área construída 91,25 m2, 1 vaga de
garagem - R$ 158 mil - COO 485

Loteamento Residencial, completa infra-estrutura, matriculas individualizadas.
Apenas 7 km do Shopping Breithaupt.

Casa de alvenaria com suíte mais 2
dorm., 2 vagas de gar, semi nova e

parcialmente mobilada, com ótima
localização no Loteamento Jardim das
Acácias - Bairro Amizade. Valor de R$
278.500,00. Aceita fincto. COO. 876

�
·C SAS

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO
COMERCIAL, 155m2 construídos,
terreno 355m2, 2 salas, 3 quartos,
cozinha, 2 banheiros, garagem,
edícula. Aluguel R$2500,00 + txs.

• JARAGUÁ ESQUERDO - Casa -

Sala, 02 ambientes, suíte com clo
set, + 1 dormitório, cozinha plane
jada, área de laser com piscina e
Edícula.

• AMIZADE - apartamento grande
com sala, sacada, suite + 2 dor
mitórios, banheiro, cozinha, área,
garagem. R$700,00 + txs.

• SALAS COMERCIAIS

• VILA LENZI - Sala comercial
50m2 com banheiro. Aluguel
R$430,00+txs.

• CENTRO - (prox. Loja Doce
Mel) - Apartamento com sala,
sacada e área externa, 2 quartos,
banheiro, cozinha com armários,
garagem. R$750,00 + txs.

• TERRENOS
• BARRA do Rio Cerro - terreno comer

ciai com área de 1.044,5m2, próximo ao

Superm. Brasão. Aluguel R$1.200,00

·APARTAMENTOS
• CENTRO - Ed. San Gabriel.

apartamento sala, sacada, 2 quar
tos, banheiro, cozinha, área de ser

viços. Aluguel R$590,00 + txs.

• VILA LENZI - Sobrado com

sala, 3 dorm, banheiro, lavabo,
jardim, garagem, condominio fe
chado, churrasqueira. - R$700,00
+ taxas.

• CENTRO - Centro- Sala
comercial na Rua Marina Fru
tuoso frente, 63m2. Aluguel R$
1.400,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI1583-J
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Pré • Lançamellto!'
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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.

Casa de Alvenaria no Amizade
20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000,OO

H 135R 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

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

r-·-----·-·-------·----

I

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

H670 Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.
R$500,00

.

H684 Casa de Alvenaria 01 suite + 04

quartos. R$800,00 Nova Brasília

H416 Quitinete-01 quarto
R$:490,00+ Água
H587 Residencial Picalli
03 quartos R$:780+Cond.
H590 Residencial Mathedi II
03 quartos, R$ 600,00+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
H598 Residencial Vila Nova - 03

quartos, R$: 550, + Cond.

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
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,OO
H129 vende-se casa próximo
ao loteamento Antilyas Terreno
com 2.258m2 valor
R$250.000,00 .

H 141 O - Casa de Alvenaria 02
quartos, banheiro com hidra,
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,OO
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.boo,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RESIDENCIAL

uro

Vendas:,

HABITAT
'�'ÁU� �.

Fone: 47 3371 8009

Implantação!
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- Matricula: rt' 51.509 .. Registro 'ncorporação: nQ 111184

47 3371 2211
(bJ

HABITAT

Vendas: Incorporação:

DiA
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3372-1122COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

Plantão de Vendas
Osmari 9981-1122 I Anne 9927-6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.comRua Jorge Czerniewicz, nº 400, Ao lado do teatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h
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REfi384 - RES. CARIBE apto cf 100m2 de VILA NOVA· REF 1348 - RES. GRAN UFE apto
área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., cozinha e NOVO cf 109m2 de área privativa, 1 Sutte, 02 dorm.,
lavabo mobiliados, sacada cf churrasqueira e ampla sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
��2.,.. ..,j �_, _

IlCHAMPAGNAT li ILHA DA FIGUEIRA

REF 1212 - RES. MONT BLANC apto NOVO
cf 106m2 de área privativa, 01 Suíte, 02
dorm., sacada com churrasqueira e 01 vaga.

�'���-'---"""'I

Siui e + '02 DolfITll
Q2vagas

86m2p .

�ti o

Suite + 01 Darm.
Olvogo

REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto
cf 80m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm., sacada cf churrasqueira e 01 vaga.
"��'.�.�"9.��9.!!'"2��._".�,,,,,,,.,,,,,,,,,",,_••_,�._,_....,,"�•••_""''''''

REF 1391 - RES. HILAMAR apto cf 90m2 de
área privativa, 1 Suíte, 02 dorm., sacada cf
churrasqueira e 01 vaga. R$200.000,00

iI"'B:'"�ÕO�"Ri'Õ""�M"Õ"L'HA�''''''''''

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 CENTENÉRIO

C���,"",l.._,_.=-�"
REF 1389 - RES. VENETO apto cf 60m2 de área
privativa, 02 dorm., sacada cf churrasqueira e

garagem. R$117.900,00
Entrada de R$15.000,00

Parcelas fixas de R$ 500,00 ao mês
Saldo corrigido 0,5% ao mês

U/IIlllllljlu/IIIIJlIJIlIIIiIIIIIIJUlIIIllIllU!/J/1/!I/IIIWmld/l/lllllllm!/l/llII/ln/IJI//lII!l/11II1IJII/umilUIIII/!//lJ/Ul/JmlU/lUII/flUlU//IIllUllWfl/IIJI/II/lIltIl#

REF 5025 - Casa alv. com 133m2 e terreno de
325m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., garagem
para 02 carros. R$ 382.000,00

I

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e I

terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm., lavabo, :
área de festas e garagem para 02 carros. iR$370.000,00 I

JIImnIUIIIUlUIIIII!J/IIII11I!11III11I1III1lIIllUmUUlllllllnlUmllllU"UlllmlllwmUlIIllU1llllmmllllllUlllllmllllnJ/mlUmll/IlIJlllmmmUlHlUlmwmm

REF 2961 - Casa alv. com 190m2 e terreno
de 360m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., coz.,
área de festas e garagem para 02 carros.

U/f\ii�Pu,ü9IllQ,gt1tPuPw/lllm/lmIIIIUlII/llIl1IIIlUIllllUltllmlllllnllllnnlf/ll1ll1111111!/l/WllllllllrmUlHWIIIIIlIIIIlUI!IIU/!/Imm �'II/iNmJflIll!/J/II/UIIIIU/iIllIIJUJUlIII/It/JllmHYmJJ1m/!!IJm/Jm/lllllllmUllwlI/lIll/llmII/lltW/Imml/llllJllrtlll/mlllJltlllllPlWlIIlIllJlllIUYl/Il/lll/O
AMIZADE I BARRA DO RIO CERRO

REF 2996 - Casa alv. com 205m2 e terreno
de 466m2, 1 Suíte cf closet, 02 dorm., COZo

mobiliada, área de festas e garagem para 02
carros. R$360.000,00

1IIII1m1J11l1111I1liJ/P111WHl1/ll1W1/fl!1l11t11f1J1U111IIIt1Jt1a1lI/lllllIJlIU/IfIIWI/J1ll1tIfH1!I1IiH1/IlIlI1IflIlJJ1!IIl1IImIfIllI11

REF 5017 - Casa alv. com 127m2 e terreno de
340m2, 01 Suíte, 02 dorm., lavabo, área de
festas e garagem. R$ 300.000,00
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Cobertura Duplex
Valor: R$ 450.000,00
Área Interna: 240m2

TODA MOBILIADA!

i-'---'-----------�-----l r
ILOCACAO II Apartamento!• I •

IResidencialAthenas II Barra do Rio Cerro
I2quartos i I 1 su íte + � quarto
ICZERNIEWICZ II A partir de
!JaraguádoSul II! R$12,5.000,OQ IlRef.:00306.001 Bairro:Jaraguá Esquerdo
IR$78000 I !. I. A.C.: 350m2 R$ 590.000,00:_-L.' __J _

8anos dedicados
em realizar sonhos!

Localizaçâõ:Rúâ Jgíégn5râ $ãtler Pradl No Qêntfe gfs JãfãQu� gg Sul 1 suíte + 2 quartos
e

Cobertura Duplex 2 suites + 1 qtoDeacordocomalein°4591/64,jnfo�mahiôs ql1éas írlformaçoés n'êste mafen'al têm ciíra'éte'r eX'el\:!si\l�:fm�nt'e p'rofub'Ci'6hál, de ãe6fdô 'cbmb 'm�\}flat· des8"itl\,)'b.
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cóo.: R.I. 1-66.542

R.I.62.167

coo.: R.I. 3-60.927
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Confira os apartamentos clsp en lvels:

30,4 fj 504 .. Eflitar, J�Hltsr e eozfnrui tntegradsj i�in/l'rI.d�ríl, awc, 01 eerm. 01 Vaga di garlGtHn;
4(UJ"", lQfl com fa�lfoHutlrla; SWCr 01 Vm;a dtj glrtig(jm,;

1503, >t Eiitafr Jantsr e cozvní1!a tntes,rtH:Ja, hrvi.nclríar SWCr 02 dorm, fi 01 Vmgi ee SilfBglm;
601 '" Loft com II'VfU�dlril, BV1C, 0.1 Vaga de "sril:s,m;

703> e 70S", Eltar, jgjnt.ar i COZ�flna, lnte:g'(id'fj., 1�\I'Hlt1irtl, evvc, 02 dowm, i 02 VIS�§ de garag�m;
;011 ., Elt6r, j�H1tar e ·cO'zlnna tntfJgra,da, favander�f41 ewel 01 fl�Ue 4' 0'2, eotm,« 02 Vaga§ d� fJgJrmG�ITL
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Rua: Marina Frutuoso, 810 .. Centro

Jaraguá do Sul - se

REF 273 - Jaragua Esquerdo, Jaragua do Sul

Terreno plano pronto para construir.Área de 350 m2

Ref 453 - Vila Rau, Jaragua do Sul: Terreno de esquina
com 395m2• Rua: Eugenio Bertoldi.

Ótima localização.
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CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

071 - Barra do Sul, casa de alvenaria
013 - Três Rios do Sul, terreno com com 94,5m2 e terreno com 300,OOm2.

392,OOm2 R$85.000,00 R$75.000,00
com 140,OOm2 e terreno com

421,61 m2 - R$220.000,00

naria de aprox. 120,OOm2 e terreno

com 455,OOm2 R$177.000,00

044 - Nereu Ramos, cf área de
062 _ Ubatuba, casa mista com 140,OOm272.000,OOm2, cf casa, área de festas, e terr. 307,51 m2. (aceita imóvel de menor

rancho, lagoas R$500.000,00 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,OOm2
R$32.000,00.

170 - Czerniewicz, apartamento com

área total de 114,OOm2. (aceita aparta
mento de menor valor) R$164.000,00.

051 - Nereu Ramos, terreno com

660,00m2, R$135.000,00
026 - Santo Antônio, com área de

475.650,00m2• R$ 550.000,00

TERRENOS ,..

,. '1, h'J 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 Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,OOm2 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 (ótimo 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

I cf§A:s':!
"
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004-Estrada Nova, casa em alvenaria com 74,00m2 e terreno com 450,00m2 valor , , .. , R$180.000,00
020 - Nereu Ramos, casa de alv. com 87,00m2 e uma de madeira com 60,00m2.Terreno cl 413,35m2 ,R$135.000,00
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
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, gemínado em alvenaria com 199,00m2 R$250.000,00
150- João Pessoa - casa de alv. cl aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cl 1.574,10m2 (aceita apto de menorvalor) R$450,000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,OOm2 mais edícula. Terreno com 660,OOm2 .R$200.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 , .. R$150,000,OO
136 - Rau - geminado em alvenaria com 199,OOm2 R$250.000,OO

l!l'IJlli"lri&lti'/íiWl�jliW'III�'�I�I'Iíf"nll!lI'Qm11ll,Wllfi' 'W�!I·I/I!/!fJülillll!;1i1.lIIllIl!I!ill1§;'mllf!mnlllly�I�lnH!I'II�!lf!l!I!mw�'!J!!Ii*'!/#lIllmUllml!!II�IIW�IJ!'!H!I"!Imt(iJ1i�.Wpl(l�m'"'!II!i7il'lllill!hHlUlIliIl%!���@filq.'�1��'I'ffl�'I�milib'IILfI!,"��!!Wlt,,;Jr,!f.lY!l/lI7ili!/II."'m rmi!l,.� '. ,!JIJ.i\l/mml tJ!W;I, '#lW®,illl/HUllifHlllf!il�"�W:;,II�ud�ul!!l!j., ,!WHi/lliliJ,13ut'miÚM . .rum/a ,1IULIJi1ll,mUUil ,tlfljlw,Iff/i,l!;I,,JUIM�il��ilfPWlll/ff}!!lI�*)ífi1lnmIIIi!iWfll!. .1':1#11;1& , ,r1lJ;Y!/I�I,,1H1
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
063 - Centro - apartamento com área total de 96,37m2 "." .. " " R$175.000,00
106 - Centro, apartamento com área total de 120,86m2 " " " .. " "" " R$230,OOO,OO

I iiliíiiJj",:�RI'"(I"!l'" 'lil;11$�1'�'"If'"-I'llíl '''ill,ji[JKliHl9jl'l' wllífffpl!1iIM,jl'rJfJ!!I�·1·;Wii"1.�II��"I�I(u,fl�fi1111�11I�lljl:lg�I�I�I��fg.,I$!��I�1111�1.�wl"'4nilI�, .llilJvJ!1 m .��I,I/I,�im "H ,In.. �,wm"J �!lllfJlli!!illl"i�""�,"II,IUi.lfll,v�l;f,!,!ffil!ll
Apartamento Centro"" , , ..

Apartamento Centro R$850,00
Apartamento Centro R$ 670,00
Casa - Nereu Ramos R$ 380,00

l' 'OAilfp,(iE fi !T.
,

'

''1W .. I'

I,./L. . _,li/tA,. �W,ll,ii!#igllll u· I.i !iil .H!{, .. ,el.t li I "I.r. /!II.. ;Ii.. "Ji!"

025 - Nereu Ramos- Galpão em alvenaria com 152,00m2,terreno com 504,00m2 R$190.000,00

COMeu· VENDE· ALUGA � FAZ DO(UMENTA�ÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guillierme Weege, 166'· Edifício Berga�o �I'(�n.tr,o'" ":

PRIMEIRO PASSO PARA,
I

47 3055 0073 .. www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - sola 40 .. Centro » Jaroguá do Sul - se
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Você escol e s a co q i.sta

VILLA CATÂNIA:

o empreendimento está localizado no Balneário de Piçarras, foi projetado para que
praticamente todos os ambientes tenham vista para o mar. Toda área social será
entregue mobiliada e decorada. Além da preocupação com a sustentabilidade, tendo
uma área de preservação permanente, captação e reutilização da água das chuvas
para irrigação dos jardins e limpeza das áreas sociais, a energia solar também será
captada gerando energia para a iluminação das áreas sociais.
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VILLENEUVE RESIDENCE:

Rua Leopoldo Janssen, 465 Centro - Apartamento:
01 suíte master, 03 suítes (opção de 01 home office),
estar, jantar, cozinha, espaço gourmet, despensa e

rouparia.oa vagas de garàgem, area privativa: 271,41
rn". Area total: 515,12 m2, Acabamento personalizado
e alto padrão (conforme .apto. decorado). Finalização
Torre 1 Fev/2011 e Torre 2 NOV/2011

ANGELO MENEL:

Localizado na Rua Carlos Blank - Vila Lalau - Jaraguá
do Sul SC - O APARTAMENTO:93m2 de área privativa;
Suíte + 2 quartos; Sala de estar; Sala de jantar; Cozinha
integrada; Sacada com churrasqueira; Area de serviço
com sacada; Banheiro social; Preparação para ar con
dicionado tipo Split; Acabamento de alto padrão com
massa corrida e gesso, piso com porcelanato esmal
tado Eliane; 1 ou 2 vagas de garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• ALUGA-SE apartamentos com 1 e 2 quartos,

situado na Rua Max Whilhelm, 837, prédio
azul no Baependi. Tr: 33716021.

• Alugo apto com 2 quartos, no Bairro Rau.

R$ 540,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• APARTAMENTO no centro de Guaramirim,
-

com 3 quartos, sendo 1 suíte, sala de

estari jantar, cOZ., lavanderia e sacada com

churrasqueira, e uma vaga de garagem.
Condomínio fechado, com salão de festas.

Valor a combinar. Tr: 9931-0905

• 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 CRECI14482

Vendo apto. 70m2
Centro (ao lado Yazigi)

1 quarto+1 suíte, coz mobiliada, 1 vaga
de garagem com armário, porteiro

eletrônico e àrea de festas mobiliada.
Valor 190 mil. Ac carro como parte

'

do pagto. Financ. pela CEF. Contato
8463-5045 / 8854-9030

CASAS
• VENDE-SE Casa de Alvenaria, localizada no

Centro de Guaramirim, 4 dormitarias, sala,
,-

cozinha, 2 banheiros, area de festa com

churrasqueira, lavanderia, garagem para
2 carros. Area construída 130m2. Valor a

combinar. Telefone: 9633-0606

• 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: 3446-09981
9174-9103

• VENDO uma casa no centro de Jaraguá, Rua

da Joa Video Locadora, casa com 180 m2,
terreno 400m2. R$ 325.000,00, dispenso
imobiliárias. Tr: 9955-9026 com Eduardo.

• CASA GEMINADA TRÊS RIOS DO NORTE

Vende-se 74 m2, sala e cozinha conjuntas, 2

quartos, banheiro, área de serviço, garagem.
Área do terreno 118,73 m2. R$135.000,00
(financiável). Fone: 8825-7730

• VILA LALAU Vende-secasa lsuíte, 2('" :r-JS,
escritório, bwc, sacada, cozinha, lavander.a,
varanda, garagem para 2 carros, área de

festa com churrasqueira.Área construída

160 m2, área terreno 1.286 m2. Valor à

combinar, aceito apartamento. Tr: 3276-

0618 ou 8801-9253 com Biro.

CASAS
• CASA DE ALVENARIA Vende-se, com 240

m2, e terreno de 1400 m2, no bairro João

Pessoa. Valor a combinar. Tr: 99695540

com Valmor.

• VEN DO casa na Barra, com 206m2 e terreno

de 1019m2 plano, suíte máster com hidro,
closet e varanda, mais 2 quartos, escritório,
, móveis planejados em todos os ambientes,

garagem para 2 carros, ampla varanda,
canil, toda murada e pintura nova. Estuda

troca por imóveis, inclusive ltapema/Meía
Praia. R$ 420.000,00 Tr: 3055-2717 ou

9109-9107.

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 rtesia no.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.

• VENDE-SE CHÁCARA no bairro Rio Cerro II,
50.000 m2, com lagoa de peixes, cachoeira

e nascente. R$ 100.000,00. Tr: 3376-0726

TERRENO
• TERRENO Vende-se com cava + galpão,
terreno com 1200 rn, edificado com casa

e galpão, terreno de esquina no Bairro

Jaraguá Esquerdo. R$ 1.000.000,00. Tr:

3371-0665

• 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/
lAOOm2, com casa de 240 rn-; em

alvenaria. Preço a combinar. Tr: 9969-

5540.

·SCHROEDERVende-seterreno 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, 2.000 M2, plaino, fora de risco de

enchente. Valor a combinar. Tr: 3376-

0726

TERRENO
• TROCO TERRENO no bairro Jaraguá 99, na

Rua Bertha Weege, com 457 m2, por um

sitio ou uma chácara. Tr: 3376-0181 no

período matutino ou nos finais de semana.

·SCHROEDER Vende-se 2 dormitórios

85 m2, na planta, entrega em 2013 R$

89.000,00.Tr: 8817-1119.

SALAS COMERCIAIS

• DUAS SALAS COM ERCIAIS Aluga-se no centro

na rua Josef Fontana, 42, perto da Grafipel.
R$ 400,00 a 500,00. Tr: 3370-0429

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO GNATUS

Vende-se completo, com aparelho de raio X,
valor a combinar. Tr: 8802-3118 ou 3370-

6338.

• 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.

·SALÃO DE BELEZA Vende-se em

funcionamento com ótima clientela.

Montado com estoque. R$ 35.000,00. Tr:

9917-8368.

LOCAÇÕES
• PROCURO pessoa para dividir aluguel, em

frente a portaria III da Weg. R$ 250,00. Tr:

9961-53101 9226-1599

• PROCURO uma Casa ou Quitinete para

alugar. Tr: 9151-7933.

• 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 Hem. Tr: 047 3374 0235 - 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 04101/12), R$
2.500,00. Dias anteriores e posteriores ao

pacote R$ 200,00 a diária. Tr: 8817-2484
(

DIVERSOS

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 1500 telhas. Tr: 3371-7687.

• DOA-SE duas venezianas branca, em

perfeito estado. Tr: 3371-7687.

• DOA-SE gatos ou se alguém quiser ajudar
com a alimentação. Tr: 3370-5644.

COMPRA·SE
• COMPRO um carro de menor valor

financiado, dou uma moto CG titan 125

ano 2001 em ótimo estado de entrada e

assumo o resto das parcelas, parcelas de

até R$ 350,00. Tr: 3276-2185/9217-1219.

PROCURA·SE
• 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.

• CUIDA-SE de idosos no turno da noite. Tr:

3370-56441 9989-3205

·TRABALHO como manicure e pedicure,
atendo a domicilio. Tr: 9989-3205

• PRESTA-SE Serviços de Buffet para festas

em geral. Tr: 9954-6247.

• PRESTA-SE Serviços, atendo a domicilio,
faço unhas e aplico escovas definitivas,
progressivas e escovas temporá rias.Tr: 47-

99522203.

• 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

VENDE·SE
• BERÇO Vende-se padrão americano, na cor

azul e laranja, R$50,00. Vende-se colchão

Maringá, 1,30 X 0,60, padrão americano,
seminovo, com garantia até fevereiro/2012,
R$80,00. Tratar com Ana Paula, 9959-

0284 ou 3054-8801.

• FILHOTES LHASA branco. Vende-se. Valor a

combinar. Tr: 9915-56-161 9205-0398

• MESAS de madeira canela 2m x 0,80 cm, +

2 bancos, 2 cavaletes. R� 400,00. Tr: 3371-

4377 1 9128-1885
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VENDE-SE
• 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

• CAXILHOS Vende-se 3 peças. R$ 40,00,
VISTAS R$ 1,50 O metro corrido. Tr:

3371-4377 / 91281885.

• PORTAS por R$ 150,00 - 120,00 -

100,00. Tr: 9128-1885/ 3371-4377

• 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.

• BICICLETA ergométrica, em perfeito
estado. R$ 250,00. Tr: 3276-1410.

• FilLHOTE YORCHIRE, macho e fêmea.

Valor a combinar, Tr: 3375-2006 /
9146-4864

• FILHOTE MALTES, macho e fêmea.

Valor a combinar. Tr: 3375-2006 /
9146-4864

• ARCODEON GROOVIN Vende-se 60

baixos, semi novo. R$ 1.000,00. Tr:

3055-8846

• JOGO DE QUARTO DE CASAL Vende-se

antigo 1964, madeira. R$ 500,00. Tr:

3373-1900 com Sergio

• GELADEIRA Vende-se. R$ 200,00. Tr:

3373-1900 com Sérgio.

• 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

• CÂMERA DIGITAL Vende-se Semi

VENDE-SE
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.

·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.

• SCHIHTlU Vende-se filhotes machos e

fêmeas R$430,00. Tr: 3372-3655 ou

9946-5080.

·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 PNEUS 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.

• GAIOLA ESPECIAL PARA APTO (própria
pássaros médio e grande porte) com

·1,05 larg x 0,80 alt. Estilo grade, c/
rodinha, aço inox parte inferior. R$"

250,00. Tr: 9973-9503 ou 3370-1016

com Cristiano

·AQUECEDOR Britaniavende-se,
AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-

99755383 com Silvia.

• RACK p/C3 + som com MP3. R$

150,00. Tr: 8414-1898.

• BABA ELETRÔNICA Vende-se R$

60,00. Tr: 3273-5674.

• TECLADO Vende-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

Situada no inicio da quadra
Valor: R$420.000.00. valor negociável
(pode ser financiado, aceita-se terreno e carro)
Contato: 9667-0009.

CASA ALTO
PADRÃO -

AmizadelVilleD'lyon
ampla suíte + 2

quartos, espaços e

ambientes

agradáveis, cozinha
Brastemp Inox

interligado com a sala
de jantar e estar,

lavanderia, 2 vagas
de garagem,

churrasqueira com

área de inverno,
gesso e massa

corrida em todos os

ambientes, tubulação
de água quente,

preparação p/split,
jardim com espaço

para piscina.

) 3372-3388
nosso site!

aimove1.com.br

Edifício munique 1Apartamento 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

Para mais informações contate-nos!

�RICARDO

Cod 323 Vila Nova - Casa de alvenaria com i
suite + 2 quartos,1 vaga de garagem e demais

/ dependências. Opção 1 R$280.000,00 com
I

..

troca Opção 2 R$ 2��.��0,00 sem troca

1,'::''::'.:::''::' .

- -

II

I

I CÓD 375 > Terreno de 859 m2 + Casa de
Alvenaria, Bairro Vila Lenzi,2 Quartos,1 Banheiro

I

1 Vaga de Garagem e, demais dependências.
: Valor R$155.000,00
L_ _ __ _ J

CÓD 378 - Casa de Alvenaria c/Terreno de
640;OOm2.Bairro Ilha da Figueira.3 Quartos,

2 Banheiros, e demais dependências. 1 Vaga
ele Garagem. Valor R$ 190.000,00.

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

CÓO 377 > Aparlamento todo mobiliado,
I Condomínio Fechado Filadélfia, 1 Quarto,1
I banheiro, Cozinha, Sala, sacada, BoX/Garagem.
: Píscloa e Quadra Esportiva Polivalente. Barra :
I

• _Velha,Plaia.d.eJtaMl.a,. lIaloI 11$11.11,000,00. _,

CÓD 379 - Apartamento, Bairro Vila Nova,
2 üuartos.í Banheiro,e demais dependências.

1 Vaga de Garagem,Salão de Festas.

:. ".

-Ó: _Valor R$113.000,OO.

Rua Dorningos 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.

I

: Cod 213 Vila latau - Residencial Saínt :
: German Apl0. tipo 1: R$165.000,OO :
: Apto. típo 2: R$155.000,OO :
I I

I I

I
I

I I

I
I
I
I
I

I •

I

I I

: CÓO 369 > Casa de Alvenaria c/lerreno Área :
I de 310,20m2,Bairro João Pessoa,1 Suíte,2 I

: Quartos,2 Banheiros, Cozinha,Sala Jantar, Sala :
I TV,2 Vagas de Garagem. e demais ::_ . cl.epenilê_n.cíªsJl.alor B� 180JJºº,QO ' . .J

I

I I
I

I CÓO 380 • Casa de Alvenaria c/Ierreno de :: 354,OOm2,Bairro Centro,3 Quartos,2 Banheiros, I

: e demais dependências. 2 Vagas de Garagem, :
: Área C!ChUr�a_s�u:�a. �alor R$ �20.DOO,00. !
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ReI. 2455 Resid. ReI. 2464

Don Ariel na Vila Resid. Suelen

Baependi c/ no Czerniewicz

t 01 SUITe + 02 c/01 suíte +

dorm., sala de
02 quartos,

I sala de estar/
h jantar e estar, cozo

jantar, bwc
� (mob.), sacada c/ social, cozinha,

Terreno em

churr., bwc social lavanderia, Três Rios do
(mobiliado) 02 01 vaga de Norte c/
vagas de garagem. garagem.
R$ 220.000,00 R$ 145.000,00 R$ 65.000,00

3371
Horário de atendimento:

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
WW .atlantaimovei .com

RJ: 62.958RJ.65.181

ReI. 2418 Resid. Riviera

na Vila Nova c/ 1 suíte com

closet, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar/jantar,

cozinha, área de serviço,

ampla sacada gourmet,

2 vagas de garagem com

opção de vaga extra.

* Forro em gesso no

interior dos apartamentos,

preparação para ar-

split e hidrômetro

individual, Preparação

para aquecimento a gás.

(SOMENTE 02 APTOS POR

ANDAR).
A Partir de R$ 240.000,00

. ReI. 2451 Resid. Soberano

na Vila Nova. Apto Tipo 01 :

01 Suíte + 01 Dormitório,

sala de estar e jantar,

sacada com churrasqueira,

cozinha, área se serviço,
bwc social, garagem.

Apto Tipo 02:01 Suíte +

02 Dormitórios,sala de

estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha,

área se serviço, bwc social,

garagem.

A Partir de R$ 180.000,00

Copenhagem no

Czerniewicz c/ 02
dormITórios, sala de

jantar/estar, sacada com

churrasqueira fechada
com vidro, cozinha,
(mobiliada), área de

serviço, bwc social, 01

vaga de estacionamento
coberto. R$169.000,00

I ReI. 2462 Resd. Saint Paul no Amizade c/01 SUITe + 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 aptos,

Hidômetro individual, Preparação para ar Splrtt. (Somente dois
apartamentos por andar). A Partir de R$145.000,00

_'0,,"_""_ ReI. 2416 Resid.
R.I 5.839

IBIZA no Centro TIPO
2: Com 1 suíte cf
closet e sacada + 2
demi-suítes, sala de
jantar e estar, sacada
com churrasqueira,
lavabo, cozinha, área
de serviço, garagem.

- 2 COBERTURAS
DUPLEX. Apenas 2

apartamentos por
andar, aquecimento
de água a gás, ar-split,
aproveitamento
de água da chuva,
medidores individuais
de água e isolamento

:E.f;;;���-' acústico.

ReI. 2339 Resid. Belle Vie no Centro c/3 SUITes (1 master
com closet e sacada, 2 demi-suITes), Ampla sala de jantar e

estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço
com estendal, lavabo, garagem. (SOMENTE 02 APTOS POR

ANDAR). A Partir de R$ 350.000,00

ReI. 2384 Resid.
Don Michael na Vila

Nova c/ 01 SUITe

mais 02 dormITórios,
sala de jantar/ estar,
bwc social, cozinha,

área de serviço, e

garagem. A Partir de

R$169.000,00
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(47) 55.0070

L- 1 0.18 - Casa - Nova BrasHia - Com surre, 0.3 quartos, sala, cozinha, 0.5 bwc' s,
dep. de empregada, salão de festas, 0.7 vagas de garagem, portão eletrônico,
alamne - R$5.500,00 .

L - 10.31 - Casa - Chico de Paulo - Com 0.1 surre, 0.2 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço - R$ 650.,0.0.
L -1 0.32 - Casa -Ilha da Rgueira - Com 0.1 surre, 0.2 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, varanda. R$ 950.,0.0.
L-1 0.36 - Casa - Vila Nova-Com 0.3 quartos,D2 bwc,D2 salas,cozinha
mobiliada,área de serviço,D1 escríóro.érea de festa,depósrro e garagem ....

R$13DD,DD
L - 10.37 - Casa - Barra - Com 1 surre,2 quartos,sala,cozinha,área de

serviço,garagem,varanda,toda murada .... R$ 890.,0.0.
L - 10.38 - Casa - Centro - Com 4 quartos,1 salas,bwc,cozinha,área de

serviço,garagem para dois carros e toda murada ..... R$1.1 0.0.,0.0..
L - 20.25 - Apartamento - Centro - Com 0.1 surre + 0.2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira, vaga garagem. Cond. Aprox
R$13D,DD R$85D,DD
L2D51 - Apartamento - Centenáno - Com 0.2 quartos, sala, cozinha, área de

serviço, garagem.R$61 0.,0.0. Não tem condomínio.
L 20.64 - Apartamento - Baependi - Com 0.1 surre, 0.2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada, bwc, garagem. R$ 80.0.,0.0.. Cond. Aprox R$90,DD
L -20.71- Apartamento - Centro - Com 0.3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de

serviço, dependência de empegada, sacada com churrasqueira, garagem -

R$1.25D,00 + Cond.Aprox R$18D,DD
L -20.72- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, sacada com churrasqueira, garagem - R$1.2DD,DD - Cond. Aprox
R$18D,DD

.

L -20.73 - Apartamento - Com 0.3 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada com

churrasqueira, garagem - R$1.25D,DD + Cond. Aprox R$18D,DD
L -20.74 - Apartamento - Chico de Paula - Com 0.2 quartos, sala, cozinha, bwc,
sacada e garagem - R$5DD,DD Cond. Aprox R$8D,DD
L -20.76 - Apartamento - Czemiewícz - Com 0.1 quarto, sala, cozinha, bwc,
garagem, Cond. Aprox R$7D,DD - R$5DD,DD
L-2D79 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 surre + 2 quartos, sala, cozinha, bwc
e 1 vaga de garagem - R$9DD,00 Cond. Aprox. R$100,DD.
L-2D8D - Cobertura - Com 0.1 surre máster, 0.1 surre, 0.2 quartos, dependência
de empregada, 0.3 bwc, área de festas, cozinha, sala, sala de jogos, piscina, 0.3
vagas de garagem.R$2.2DD,00 Cond. Aprox R$ 220.,0.0.
L - 20.82 - Apartamento - CENTRO Com 0.2 quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem- R$8DD,DD - Cond.Aprox R$15D,00
L-2D85 - Apartamento - Baependi - Com 0.1 surre, 0.2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, sacada com churrasqueira, bwc, garagem.R$8DD,DD Cond.
Aprox. R$9D,DD
L - 20.86 - Apartamento - Nova Brasilia - Com 0.3 quartos, sala, cozinha, bwc,
terraço com churrasqueira, área de serviço - R$835,00 + Cond. Aprox R$5D,DD
L - 20.88 - Apartamento -Centro - Com 2 quartos,saIa,cozinha,área de

serviço,bwc,sacada com churrasqueira e garagem .... R$ 70.0.,0.0. e Cond. Aprox
de R$ 80.,0.0..

3 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte, 01 BWC e um lavabo -

102,91m2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

• Instalação de gás e água
quente, na cozinha e

banheiros;
• Infraestruturá para

instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e

cozinha integradas.

• Hall de entrada com

elevador;
'fl

• 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.

l�ll'iJ*lH�lY(f!'A��1!I!!�fJJ!f/!_'@.
Eng", Wilson Schlickmann
Arq. Gerusa Lazarotto

flm_f!BOOlL�g,:�t�!l!�_if))
Solon Carlos Schrauth

L - 20.89 - Apartamento - Centro - Com 1 surre,1 quarto,sala,cozinha,sacada
com churrasqueira e garagem .. .R$ 650.,0.0. e Cond. Aprox R$ 90.,00
L - 2090. Apartamento -Ilha da Rgueira - Com 0.2 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagem R$ 620.,00 Não tem taxa de condominio
L-3DD1 - Sala Comercial - Centro - Sala comercial com aproximadamente
40. m' com bwc. R$5DD,DD
L-3DD7 - Sala Comercial- Centro - Área 813m' tem 0.9 vagas de garagem.
R$11.DDD,DD
L-3D11 - Sala Comercial- Centro - Com 41 m' com bwc. R$5DD,DD Cond.
Aprox R$6D,DD.
L-3D16 - Sala Comercial - Centro - Com 32m' com Bwc. R$67D,DD
L-3D18 - Sala Comercial - Centro - Com 32m' com Bwc. R$67D,DD
L-3D1 9 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$800,DD
L -30.20. - L -30.20. - Sala comercial - Com 7Dm', bwc estacionamento.
R$ 80.0.,0.0.
L-3021 - Sala Comercial- Centro - Com 5Dm'. R$46D,DD
L-3024 - Sala Comercial - Vila LaJau - Com 12DM'. R$2.DDD,DD
L-3D27 - Salas Comerciais - Corupá - Apartír de 50. m', apartr de
R$25D,DD
L-3D3D - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2 R$44D,oo
L-3D31 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3 bwc's, área de festa
com churrasqueira, estacionamento pnvativo. 23Dm' R$2.6DD,00
L-3D32 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares área total construlda
37Dm', estacionamento amplo e privativo 1° piso com dois banheiros e uma

área para cozinha, 2D piso com um banheiro. R$4.5DD,DD
L -30.34 - Sala comercial- Centro - Com 50. m' - R$45D,DD.
L -30.36 - Sala comercial- Centro - R$55D,DD
L - 30.38 - Sala Comercial - Centro - Com 11 Dm' - R$ 3.0.00,00
L - 3040. - Sala Comercial- Com 45m' - Centro - R$54D,DD
L - 3041 - Sala Comercial - Nova BrasHia - Com 170. m', 0.2 bwc, estacio
namento - R$3.000,oo
L-3042 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 6Dm' no térreo.....

R$9oo,DD
L-3043 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m' no térreo. R$65D,DD
L-3044 - Sala Comercial - Centro - Com 1 bwc e 32m' no térreo ....

R$85D,DD
L-3045 - Sala Comercial - Centro - Com 1 bwc e 32m', 1° anoar ....

R$55D,DD
L-3046 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',1° andaJ:R$55D,DD
L - 3047- Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',1° anda[ .. R$55D,DD
L - 3048 - Sala - Centro -Com 1 bwc e 32 m'..... R$65D,DD
L - 40.0.6 - Galpão - Guaraminm - BR 280. - Com 50.0. m' - R$ 3.800,0.0.
L - 40.0.7 - Galpão - Czemiewícz - Com 65Dm' - R$ 3.500,0.0.
L - 40.0.8 - Galpão - Vila Lalau - quatro galpões (35DDm' área construída)
Medindo 4.50.0. rn' área total.

l:

�mm�E,,;iIUti!
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

J
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S I FIM DE SEMANA,

Plantio Rua Governador Jorge Lacerda, nº233.
,

(Rua em frente a Casas da Agua) I Jaraguá do Sul

Ref: 096 • Belle Vie Residence -

Cenlro, Apto novo, Surre + 2 donn,
2 vgas de gar. Área 001202 m2
R$ 350.000,00. R.I nO, 60.398

Rei: 0306 - Resid, Ibiza - Centro,
Apto em construção com Suíte
+ 2 dorm. Área útil 134m2 R$

350.DQO,OO R.I; nO 5.839

Ref: 0331 - Resid. Jaraguá Towe(!
- Centro Apto em construção co

Surre + 2 donn, Área útil 114m2
R$ 350.000,00 Rol nO: 61.952

,

Rei; 0104 • Boulevard Residenc
- Ilha da Figueira, Apto duprex,

Suíte + 2 dorm R$ 330.000,00

Rei: 0190· Resid. Vivendas
Vila Nova, Apto com Suíte + 1

dorm. R$ 196.000,00

Rei: 0330 - Resid. Paladino -

Amizade, Apto 2 dorm.
R$ 136.788,00

ReI: 0301 - Resid. Novo Milenio
. ReI: 0328 - Resid.Villar - Vila

- Centro, Apto Suíte + 1 dorm. Lenzi, Apto 2 dorm.
R$ 330.000,00 R$141.892,00

ReI: 0333 - Resid. Venetto - Vila
Rau, Apto 2 dorm.

R$117.900,00

Rei: 0324 • Resid. O' Fiori -

Ilha da Figueira, Apto novo cl
2 dorm. R$ 150.000,00

ReI: 0327· Resid. Monet
Baependi, Apto com Suíte + 2

dorm. R$ 228.000,00

Rei: 094 • Resid. Akira -

Vila Lenzi, A partir de
R$ 116.490,00

",;,I' '/1'

n

Ref: • Resid. Santa Rita
- Barra do Rio Molha, Apto 2

dorm. R$ 133.000,00

ReI: 0333 - Resid. Venetto - Vila
Rau, Apto 2 dorm.

R$117.900,00

ReI: 0334 • Condomínio Flo
resta - Vila Lenzi, Apto 2 dorm.

R$115.000,00

Resid. Bruna Mariana - Água
Verde, Apto 2 dorm.

R$ 127.000,00

Ref: 0340 • Terreno
Schroeder com 345,51. m2

R$ 68.000,00
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ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

Ref 085 • Barra do Rio
"

; Cerro· Casa de Alvenaria IIc/153m2 • 3 qtos, bwc
social, sala estar / jantar, Icozinha, garagem + :

Edícula com área de i
serviço, dispensa, bwc I,

, social, área de festa com IIchurrasqueira - Terreno '

c/334m2, í
),

Valor: R$ 162.000,00 ii

"
, '�

:

j
--" -

1·,
-

'I ��":
, ,

, �, r

Ref 094 - Rio Cerro - Casa de
Alvenaria c/150m2• 3 qtos, closet,

2 bwc social, sala estar / jantar,
cozinha, dispensa, área de serviço,
garagem, varanda c/churrasqueira -

Terreno c/448m2 - R$ 183,000 00

Ref 095 - Barra do Rio Cerro- Terreno I
Industrial c/ 55,000m2 - Frente para I,

a Rodovia Estadual Wo�gang Weege I

(Entre a estofados Bell Art e a Nanete:
I

Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS! '

Pastor Albert Schneíder, 1946 - CEP 89260-300 - Barra do Rio Cerro- Jaraquá do Sul- se I marquardtitnoveis@gmalLcom
� -- -� .,._. -<-- - - ----- -- -

Ed" Marcatto Center I Centro I Jaraguá do Sul I se

www.spacoimoveiS.net

'Apart. 3 dormitórios,
� (1 suite), sala de estar, I

jantar e cozinha

integrados, sacada cl
churrasq., bwc social,
área de serviço e

garagem p/ 2 carros.

lÁrea útit 95 m' .

.. 'Residencial Gaia
,'---_-..-

Casa em alvenaria, contendo 2 dormitórios,
cozinha com móveis planejados, área de

,serviço, 2 salas, 2 banheiros sociais, área de
festa e garagem. Possui área construída de

aprox. 130 m', em terreno 350 m'.
i airro Imigrantes
� -----------

RESIDÊNCIA COM AMPLO TERRENO
Em alvenaria, 4 dormitórios

f1 suite), 2 salas, 2 cozinhas,
2 banheiros, área de serviço
e garagem; Possuí área total.
construída de 140 m2, em

terreno de '.157,25 rn'.
Preço: R$ 250.000,00

IMÓVEL EM CHICO DE PAULA
Terreno com área de 447,81m2�
sendo 15,80 metros de frente,
edificado c/ casa de madeira

(semi mobiliada) área 72 m',
Preço: R$ 150.000,00

Ide-a' para fins indu$trlais
c/ou comerdaís,

-� CENTRO Apart. J dormito Rua Preso Epitácio 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 cl churrasqueira e garagem. Aluguel: R$750,OO
� RAU Lojas comerciais novas, cl amplo estacionamento. Áreas a partir de 68 m2. Rua Prefeito José Bauer

contato@imobiliariamg.com

Área construída: 64,39m2 -

Área do Terreno:
450,OOrrt2 (15x30) - Cômodos:
02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem.
Valor: R$130.000,OO - Toda
murada, portão
eletrônico, cozinha mobiliada,
jardim, doset,
41 ,25rrt2 de área coberta t,(garagem). I

'-t:-"'_"'-'-'-�__'_'_"_" __'''_''''''''''_''_''_'_I,_,,_.,_..,,_�,.._____. .......,-�_J

Ref. 1878 - Schroeder

1 suíte + 2 donn, 113,71m2

sala, cozinha,

bwc social, lavanderia,

edícula, garagem,

varanda e muro.

, )

Loft todo mobiliado
sob medida, um

banheiro, uma vaga
de garagem, área
de festas, portão
eletrônico e com

senha de

segurança. Valor a

consultar. Aceita
propostas,
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www.imovijaragua.com.br
corretor@imoveisjaragua.com.br

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2655
- Vila Lalau Jaragua do Sul - S

47 3370 9849
Plantão

(47) 8412·8933

IMÓVEIS JARAGUÁ
CRECI 3112·J

lJWiSFOBMANDO SONHOS � REAILIDAD!I

R1201 Guaramirim - Avaí - Kvpanerna
R$240.000,00

Você tem o

Quer alugar
Não sabe 00

Más �em88 a

www.ocorreiodopovo.com.br

R2105 Vila Lalau - R$ 155.000,00

CRECI15022

Leonardo Flores Marotte

R2086 Vila
Nova 2 vagas,

1 Suíte, 2

Quartos,
Aceita Financ.

Bancário,
Pode usar

FGTS -

R$185.000 00

(47) 3371-4008/8802-6635

Vila Lalau - Torre 1 Pronta
Suite + 02 qtos

Ligue para agendar uma

visita ao apto decorado

Visite também: www.éloinvestimentos.com.br

RESIDENCIAL

TORRE DE LUNA

VILA NOVA

APTO COM 96,12M2,
COM 2 QUARTOS,
SALA, COZINHA ÁREA
DE SERVIÇO, BWC,
SACADA COM CHURR

E GARAGEM. SEMI

MOBILIADO.

R$ 145.000,00. ESTUDA

PROPOSTAS. ACEITA

FINANCIAMENTO.

FONE: 47 9662 0985

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BETY 9156-7700 'CLEVERSON 9156-6677IMOBILIÁRIA

REF- 402- RIBEIIjÃO CAVALO- APTO NOVO- 02
DORMITORIOS- R$ 93.000,00

REF-719-ILHA DA FIGUEIRA- CASA DE ALV- 01 SUíTE, 02
DORMITÓRIOS- R$ 328.000,00

REF - 694 - SCHOEREDER - CENTRO NORTE .

-

- TERRENO COM 429,80M2- R$ 65.000,00

-

LOCAÇAO
Apartamentos
Ref - 023 - Vila Nova - Ed.

Jaqueline Apto cf 01
dormitório- R$500,00.
Ref- 023 Vila Nova
Ed.Jaqueline- Apto - cf 03
dormitórios. R$750,00.
Ref - 137- Vila Nova - Res.
Zimbros com 01 suíte, 02
dormitórios. R$1.100,00.
Ref - 195 - Vila Nova- Apto- 01
suíte, 01 dormitório- R$ 650,00
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$660,00.
Ref - 119 - Baependi- Apto- 02
dormitórios- R$ 680,00
Ref - 200 - Ribeirão Cavalo
Apto- 02 dormitórios- R$450,00
REF-051- Vila Rau - Apto- 02
dormitórios- R$ 660,00

REF-509- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS- R$ 420.000,00

R�VILA lJ:NZI.SOBRADO DEALV-01SUÍTE, 02 REF- 732- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SU TE

DORMITÓRIO>R$300.000,oo C/CLOSET, 02 DORMITÓRIOS- R$ 279.000,00
REF-420- AMIZADE- CASA DE ALV- 01

SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$ 290.000,00

REF- 645- VILA NOVA- APTO- 01 SUíTE, 02
DORMITÓRIOS- R$270.000,00

REF-448- BAEPENDI-SOBRADO DE ALV- 01 sUÍTE
C/CLOSET,02 DORMITÓRIOS- R$ 490.000,00

REF-663- AMIZADE- CASA DE ALV- 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$ 398.000,00

REF - 712 - BANANAL DO SUL- CASA
GEMINADA- 02 DORMITÓRIOS- R$110.000,00

Casas

Casa de Alv - Centro- Rua Anita
Garibaldi - R$1.200,00.
Sobrado de Alv - Centro- Rua
Anita Garibaldi - R$1.800,00.
Ref - 199 - João Pessoa - Casa
de Alv - 01 dormitório - R$
680,00

REF - 208 - Ilha da Figueira
Casa de Alv- 02 dormitórios- R$
560,00

REF - 325 - BARRA DO RIO CERRO - SOBRADO
DE ALV - 01 SUíTE MASTER, 01 SUíTE

MOBILIADA, 01 DORMITÓRIO - R$ 480.000,00

REF - 721- TRÊS RIOS DO NORTE
APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO, COM 02

DORMITÓRIOS - R$127.000,00
REF- 595- NOVA BRASILlA - APTO- 01 SUíTE,

02 DORMITÓRIOS- R$192.000,00

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.

REF - 706 - BARRA DO RIO CERRO - CASA
DE ALV- TERRENO COM 2.500 M2, 01 SUíTE,

04 DORMITÓRIOS - R$550.000,00
REF-730- CENTRO- APTO- 01

DORMITÓRIO- R$ 149.000,00
REF - 688 - VILA RAU- CASA DE ALV- 01

SUíTE,02 DORMITÓRIOS- R$278.000,00
REF-734- AMIZADE-APTO- 02

DORMITÓRIOS- R$ 137.000,00

Terrenos

Ref - 4,82 - Centro- Terreno com

500m2- R$900,00.REF-726 - CENTRO - ED.RUTH BRAUN - APTO
- 01 SUÍTE, 01 DORMITÓRIO, SACADA C/

CHURRASQUEIRA - R$ 230.000,00
REF-604-SCH -CENTRO-SOBRADO

DE ALV- 03 SUíTES - R$400.000,00
REF - 663 - AMIZADE - CASA DE ALV - 01
SUíTE, 02 DORMITÓRIO - R$398.000,00

REF-641- VILA LALAU- APTO- 02 DORMITÓRIO
R$138.000,oo
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Rua Henrique Piazera, 103
Centro - .Jaraguá do Sul - se

FONE:
(47) 3275-1212

www.poderimoveis.com
Ref.: 20000.270
Terreno comercial
de esquina.
Bairro: Ilha da

Figueira.
Rua: Jose
Theodoro ribeiro.
Área: 394 .40m2.
Valor: R$
155.000,00.

Ref. 20000.275.

Chácara Jaraguazinho
Com 89.500m2.

Bairro: Garibaldi.

Rua: Estrada

Jaraguazinho.

Valor: 200.000,00.

Obs: aceita permuta com

casa prox. a Malwee.

Pontos fortes:

Ref.: 20000.251.

Casa com 98m2, 1

suíte + 2 quartos.
.

Terreno comercial.
i Rua: José Narloch.

Valor: 160.000,00.

: Obs.: ótimo imóvel

para investidores.

nascentes, cachoeiras,

pastagens, casa de

campo, estrebarias etc ...

Ref. 20000.139

Apto com

119,00m2, suíte
+ 2 quartos.
Bairro: Vila Nova.
Valor: 200.000,00.

Ótima
oportunidade!

TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER' VOCÊ LÊ AQUI!,c-

-

LOCAÇAO
LOCAÇÃO
00)57.024 - APARTAMENTO OEM, 2
QUARTOS Erderlr;D do irTXMl!

ENDEREÇO: PREFEITO WPWEMI>R GRUBBA
, 3545 APTO 1I1
BAIRRO: CENTENARIO
CIDADE: JARAGUA DO SUl
VALffi R$ ero,oo

00484.001 APARTAMENTO C/ SUITE + 1

QUARTOErdereçn 00 lrróveI

ENDEREÇO: BERWIRDO DORNBUSCH , 302
BAIRRO: BAEPENDI
C1DAIJE: JARAGUA DO SUL
VALffi R$ 1.100,00

00372-001- APARTAMENTO 1 SUITE + 02
QUARTOS
ED. ARNO RElCHOIV - APTO 101
RUA: JONJ JANUAAJO AYROSO, 10
BAIRRO: JAANJJA ESOUEROO
VALOR: R$ 8fJJ,00

00465.002 -APARTAMENTO C/ 01 suÍTE + 01

QUAATO, 02 GARAGEM.
fAlNTTROPEZ RESIDENCE -APTO 1002
BAIRRO: CENTRO
VALOR: R$1000,00 + CCND. + IPTU.

oo174-007-APARTAMENTOC/Ol QUARTOS,
ED. PlNHElRO-api:ll00
RUA: SIlVlNO SlHINGHEN. 157
BAIRRO: CENTRO
VALOR: R$:450,00

00107.019 - APARTAMENTO CJ 2 QUARTOS ,

Erderlr;D do irTXMl!

ENDEREÇO: JOSE "THEODORO RIBEIRO ,

2.586 APTO 101 Bl B
BAIRRO: 1lJ1A DA FIGUBRA
CIDADE: JARAGUA DO SUl.
VALOR R$ 630,00

00245.001- APARTAMENTO C/ 02 QUARTOS ,

RUA: HEINRIO-I AUGUST LESSMllNN,42O
BAIRRO: CENIENARlO - APTO 03
VALOR: R$ R$ OC'6,25

00144.01 APARTAMENTO Cf 03 QUARTOS ,

RES . .YJNJ PETRY
RUA: RlJOO..FO�, 1340 APTO Z3
BAIRRO: 1lJ1A DA FIGUEIRA
VALOR: R$ 7f1J,oo + COND

o:ml.001 APAATAMENTO Cf suÍTE + 02
QUAATOS,
ED. SUElEN - APTO 102
RUA: ROBERTO ZlEl\MNN. 10f1J
BAIRRO: CZERNIEWlCZ
VALOR: R$ 700,00 + COND

00233.009 - APARTAMENTO CJ 01 suÍTE + 02
QUARTOS,
ED. BARC8..00-APTO 201 FRENTE
BAIRRO: VIlA NOIA
VALOR: R$ 900,00 + COND +!?TU E TAXA DE
lIXO

00468.004- KITlNET CJ 01 QUAATO.
RUA: ANGELO BENETTA,
BAIRRO: 1U1A DA AGUBRA
VALOR: R$ 450,00 + TAXA DE lixo.

SAlAS COMERC1AIS
00476.002 - SALA COIv1ERC1AL
ENDEREÇO: MAREa-tAL DEODORO DA

FONSECA. 401
BAIRRO: CENTRO
VALffi TOTAL: R$ 5.000,00

00151.001- SALA COMERCIAL
ENDEREÇO: MIlJIIOEL FRANCISCO DA

COSTA�l
BAIRRO: VIEIRAS
VALffi TOTAL: R$ 1.!m,00

00190.016 - SALA COMERCIAL
ENDEREÇO: 8..E0NffiA SA1lER PRADI,25
BAIRRO: JARAGJA ESQUERDO
VALOR TOTAL: R$ 600,00
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo

de financiamento pela
Caixa Econômica Federal.

www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

Construtora �

Ür�'. -.,,�
ii
�
ri:

�
Edifício Ruth Braun está localizado no centro da cidade de Jaraguá do Sul, tem 12 andares, quatro
apartamentos por andar, recepção, salão de festas, churrasqueira, garagens privativas cobertas e

lojas. Apto com sala para dois ambientes, sacada com churrasqueira integrada com cozinha e sala,
área de serviço, 02 suítes, lavabo e garagem coberta. Área Total: 78,05 m2 R$252.000,00

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifí
cio com 07 pavimentos, 36 aptos,

Elevador, Salão de Festas mobiliado
e decorado, Playground, Bicicletário,
Garagens, Portão e porteiro eletrôni-

cos, 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, Suíte + 01 quarto, Suíte + 02
quartos, Sala de estar e jantar, Sacada

com churrasqueira, Cozinha, BWC, Area
de serviço,Garagem.

R-3-MI 25.496

Ref 238 • AvaVGuaramirim - 2 casas mistas, cada
uma com 3 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro
e lavanderia. 70m2 de área construída (cada)

e terreno com 366m2 todo murado. R$145.000,OO

Ref 206 Rio Hern /
Schroeder Lotes com

escritura, Loteamento
com rua pavimenta
da, infra-estrutura,

playgr-ound. Aproveite
R$65.000,00

Ref 289 - Bananal do Sul/Guaramirim - Casa
nova em alvenaria, com 1 suíte + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha, 1 banheiro social e
lavanderia. Area toda murada com 360,00m2

e de área construída 75,00m2•
R$ 170.000,00

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.

OFERTAS
Terrenos

• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramlrim
Terreno de arrozeira 20.000m2
R$160.000,00

• Ref: 199 Guamiranga!Guaramirim Terreno
com 189.780,00m2 contendo arroizeira,
terras produtivas. Terreno escriturado,
R$800.000,00

• Ref 230 Amizade/ Guaramirim Terreno com

área de 4888,00m2 R$65.000,00
• Ref 214 : Avaí / Guaramirim . Terreno na Rua

principal. Local privilegiado e ótimo para
comercio ou residência R$120.000,00

• Ref 272 Centro / Guaramirim Lote 345m2
R$58.000,00

• Ref 292 Escolinha!Guaramirim Terreno apto
para financiamento bancário R$ 77.000,00

REF: 300 - ÁvaVGuaramirim - Terreno no

bairro Ávai com 698,40 m2 de área total.

REF: 296 - Escolinha!Guaramirim - Terreno
no Loteamento Residencial São Rafael com

360,00m2, Financiável através de Crédito
Imobiliario.

Ref 220 Guamiranga/ Guaramirim Casa em alvena
ria com 03 quartos, sala de estar e janta; cozinha,
02 banheiros, área de serviços, garagem e área de

festas. R$192.000,00

Ref 229 Corticeira!Guaramirim Casa de
alvenaria, aprox. 200m2, 03 quartos, 01

suíte, sala de estar, 02 cozinhas, banheiro,
lavanderia e garagem R$150.000,OO

E MER MENWltUSTRATIVA, INCOR OR ATR co

Ref 291 - BANANAL DO SUL/GUARAMIRIM - RESIDENCIAL SANTA INES - CASAS
GEMINADA COM 2 QUARTOS, B�NHEIRO, SALA, COZINHA E ÁREA DE SERViÇOS. ÁREA

CQNSTRUIDA DE 55,00 m2. R$1:l0.0QO,00
JUUlL1J ,.J .. �

Rei 282 Bananal do Sul /Guaramirim Casa
em alvenaria com 02 quartos, sala, cozlnha,

banheiro e lavanderia. Espera para suíte e

estrutura para 2° piso. Cozinha sob medida e

balcão de banheiro. R$160.000,OO

Ref 286 Bruderthal/ Guaramirim Terreno
na Rodovia do arroz com 121.268,24m2

R$1.600.000,00

Ref 223-
Amizade/Guara�
mirim - Sobrado
geminado com

2 Quartos, 2
banheiros, sala,
COZinha, lavan-

deria e garagem.
Área constru
ída de 65m2,
toda murada.
R$95.000,OO

Ref 278 - Avai/Guaramírim - Casa Em Alvenaria
Com 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, Área De
Festa, Serviços E Garagem. 118M2 De Área Cons-

truida. R$150.000,00 (Cento E Cinquenta Mi! Reais)

Ref 287 AvaVGuaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, na
nheiro, lavanderia e garagem R$150.0PO,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 575.1 - Apartamentos no Rau com O I
ou 02 dormitórios a partir de R$I 00.000,00.

Ref. 506. I - Apartamento no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,

bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000,00.

Ref. 379.1 - Terreno no

Jaraguá Esquerdo com 525m2•
R$ 1 38.000,00.

293.1 - Excelente Casa Comercial no

Centro.Valor sob consulta.

Ref. 537.1 -

Apartamento
na Vila Lalau
com I suíte
+ I quarto,

.

sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, I vaga
de garagem.

R$160.000,00.

Suíte 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$250.000,00.

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$130.000,00.
Ref. 575.5 - Flat no Hotel Mercure.

R$I 10.000,00.

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.,OO,

.

www.bartelimoveis.com .. br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • WWW.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br.

.
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I APARTAMENTOS

C MSACADAseus n
•

CONHEÇA NOSSAS

CONDIÇÓES, fAÇA UMA
SIMULAÇAO DAS PARCELAS

GARAGEM PRIVATIVA

SULBRASll
o C'Q!\P04\11. Ai

construção � lncofpcm�"'(H)

Informações,

OVQ
Camln RIAIOIAMENlO

_IID8 ,�u� Marechal D�odOfQ da Fot)s�ca. Sl . ., st, 04 � Centro
lofeio do C�tçadão� pr6ximo à Caix�.

Rua Guilherme Dancker, 161- Sala 05 - C
Esquina com a Rua M rina Frutu
CEP 89251-460 ... Jaraguá do Sul-SC3370·1122

9117·11 2 • • •

WWW.lvanal o ers.et • r
i va na@ivanaimoveis.com.br

Rei. 2119· Apto no Bairro Amizade· Res. Saint Poul- (ontendo: 01
suíte, 01 dormitório, solo estar/jantar, socado com churrnsqueiru,
cozinho, lavanderia, 01 garagem. óreo privativo 75,1 Om2. Vaiar:

R$135.000,00.ln(orporoção sob matrícula n.o 63.526.

."'.�' C·

di..". '&1�)",..
_

"��:::--.A
Ref. 2105 - Bairro Amizade - Res. Quebe< - Apartamentos com 02

dormitórios, bwc social, sala estar com sacada e churrosqueira, cozinha,
área serviço, garagem. Pisa laminado nos dorm., massa corrida e

roda teto em gess.,. Apartamentos com área privativa de 70,OSm2 a

74,02m2.lncorporação sob matrícula n.o 63507. Valor: RS 139.000,00.

Ref. 2110 -Apto no Centro - Res.ltalia - Contendo: suíte
com doset, 02 demi-suítes, lavabo, estar/jantar, sacada com

churrasqueira,tubulação para água quente, medidor indivi,dual
de água, tubulação para split. Prédio com 02 elevadores. Area
pivativa: 121,00m2 mais 01 ou 02 vagas de garagem. Valor: a

consultar. incorporação sob matricula n.o 26.047

Ref: 2099 - Apto no Bqirro Água Verde, Res. Nostra com, 2
Dormitórios,BWC, Cozinha,Area de Serviio,Sala Estar/Jantar, Sacada

com Churrasqueira,l Vaga de garagem. Area privatica 69,33m2• Preço
RSRSl40.000,OO. (sem entrada) Incorporação sob matrícula n.o 30.476

e . 2 - portomento no Bairro i o Novo - Res. Porto Segura· contendo
Ol suíte com móveis, 02 dormitórios, solo estor,so(odo com rhurrnsqueiru,
bw( social, cozinho com móveis, lavanderia com móveis, garagem. Área

privativo: 92,49m2 índuldo gorogem· Valor: RS 209.000,00.

,1

ReI. 1128 - Bairro Amizade - (aso alvenaria - contendo. solo
estar, lavanderia, lavabo, garagem, 01 suíte com doset e sotndc,

02 dormitórios, bwr social, sótão com socodo no Irente e nos

lundos. Área coso: 173,00m2. Área Terreno: 168,00m2.
Valor: RS 170.000,00 + Financiamento.

rei. 1124 - Bairro Joroguó Esquerdo - Coso alvenaria - contendo: 01
dormitório com doset, 01 dormitório, bwr social, solo estar/jantar,

cozinho com móveis sob medido, lavanderia, óreo lestos,
garagem poro 02 mrros. Área (aso: 176,00m2. Área

Terreno: 369,00m2. Vaiar: RS 290.000,00.

norio ronten : 02 suítes, Dl dOrmiflino,
solo estar, solo jantar, rozinha, 02 banheiros, lavanderia, gorogem 01 rorro, órea

festas rom churrosqueiro. Semi mobiliado. Área rosa oprox.: 2OO,OOm2. Área
terreno: 375,00m2. Valor: RS 4OO.IXXl,OO.

Rei. 1123 - Bairro Rau - Coso alvenaria - contendo: 01 suíte,02
dormitórios, bw( social, solo estar, cozinho, lavanderia, tubulação poro

óguo quente. Área terreno: 420,00m2. Área aproximado do (aso:

106,00m2 - valor: 215.000,00

Rei. 1130 - Bairro Amizade - coso alvenaria - «mtendo. 02 dormitórios,
bw( social, solo estar, cozinha, Área do (asa: 36,00m2. Área terreno:

257,88m2. Valor: RS 122.000,00
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ÁreaITerreno'
300m'

Cód.1105 - Vila Lenzi - Casa Cod.1049 - Nova Brasília - 2
Centro ����:

mista, 1 bwc 4 quartos, sala, ,
uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, Vila Nova (2 casas) 1500m'

cozinha, despensa, lavanderia ala Iv, s estar, churrasq,aq s?lar, Praia Barra do Sul
varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil Chico de Paulo 430m2

.

d' R$ 185 'I Apartamentos LocalJar 1m - mi
2002 SFSIUbatuba 1 quadra do mar 70m2lSuíte+2qPROJETOS E CONSTRUÇOES 2017 Amizade Cond. 3quartos

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 2020 joão Pessoa Próx. Posto Mime 2 quartos
experiência no mercado de construções."Deixe todas as preocupações e os Terrenos Área
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(prox.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves" 3051 GuaramirimBR280 2.450 m'

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
.

3054 JoãoPessoajr 918,00m'

{SFH\ .minha CASA minha VIDA!
3055 Barra do Sul +/- 350m'

:}.!. Chácaras
4006 Mass./Rib Gustavo 201.000m'-Projetos Estruturais e Arquitetônicos ·

........líIíiIiIiIIIi!JiIIJI"" 4007 São Bonifácio' 242.000m'

O�U.AGtUSlINA Aluguel· Centro- ap 3 quartos
.. Ceníro- casa 3 quartos

(47) 91 2-17

47)3372-
Jaraguá do St!J - se

Edson Müller
Corretor de Imóveis
CRECIISC N°. 8530

www.mullercorretor.com.br

Cód.4018 - sada - Guaramirim Cx.
da água-com toda infra-estrutura

(ac.terreno, ap, casa, carro).
R$ 500 mil

Chácara/RECREATIVA
30 MILM2

Cód.1103 Centro - Prédio
Cód. 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, antiza Prefeitura (Museu) _

bwc, churrasqueira sacada R$1.300.000,OO
.

ara em R$125 mil

Cód.1 048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. lerrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2019 - Schoreder - Edil.
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

o
70

Cód .11 06 - Estrada Nova - 2
Casas (frente +1-130 m2 e fundos
+1-60 m2) Próx. Igreja Protestante,

3 quartos churrasq. Garagem -

R$ 200 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, salal
copa, cozinha, lavanderia, bwc,

churrasqueira sacada garagem -

R$ 125 mil c/escr...

aprox.90m2
120m'

115mil
130mil
125.mil

4.000m'+I- 650mil
500mil
180mil
25mil

3aluguéis

Próx. Trapiche

180mil
• (Prox.Palhoça) 150 mil

R$765,OO
R$850,00

I OB.LliRIA

I NTE_RI lVl()\IE.lS
� - - -- 2RMf;ntÃRIA DE I Ove.s liDA,

CR6Cl ��4J

F NE: ( 7) 3371-2117
PLANTÃO VENDÃS� 8404-8498/9183-2333
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Fone: (47) 3273·2224
Plantão: 84882678/ 84882673

84882692/92575228
Rua Reinoldo Rau, 60· Sala 07
www.brimaximoveis.com.brM Ó V E

I

I-Apto c/3 qtos, 1 vaga de garagem, Nova Brasília. -Sobrado:Superior:com 2 quartos grandes, sala, cozinha, I
Valor:R$650,OO banheiro, varanda.Valor:R$627,OO - Inferior:com II'.

-Galpão comercial na Barra do Rio Molha, com 600m2• 2 quartos grandes, sala, cozinha, banheiro,
Valor:R$5.000,OO area de serviço, varanda. Valor: R$495,OO III-Sala comercial no Centro, com 72m2• Valor:R$850,OO.

IL . ._.
._. . .__ . . . _
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•
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Res. Verticalli - Baependi
Suíte + 2 quartos, sacada cf churrasqueira.

Bwc's mobiliados. R$ 200.000,00. Escriturado.

Res. Vicenzi • Barra Rio Molha
2 quartos semi mobiliado, demais dependo

R$ 155.000,00. Aceita proposta.

Ed. Germano - Czerniewicz
Apto suíte + 2 quartos, sala, cozinha, bwc,

lavanderia e garagem. R$ 200.000,00.

Res. Grand Ufe • Vila Nova Res. Algarve· Amizade
Apto suíte + 2 quartos, área privo até 114,70m Apto 2 quartos, sacada com churrasqueira,

Elevador. A partir de R$ 250.000,00 2 vagas de garagem. R$ '115.000,00.

I
Casa 3 quartos - Ilha da Figueira ISuíte + 2 quartos, ampla sala (2 ambientes), IR$ 280.000,00. Aceita financiamento.

I'

I
I

Terreno 750m2 - Baependi I
Lindo, livre de alagamento. Próx. à SER Marisol I

Escriturado. FinanciáveJ. R$ 200.000,00 I

I

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro
Suíte + 2 quartos, área com churrasqueira,

garagem para 2 carros. R$ 250.000,00.

Casa 3 quartos - Chico de Paula
Suíte com eloset + 2 quartos, churrasqueira
e piscina. R$ 400.000,00. Avalia proposta.

••
Imóvel finaneiâvel pelo 'MINHA CASA MINHAVIDA' c..

VIda

Apto 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, banheiro,
lavanderia, sacada com churrasqueira e garagem.

Baependi - Próximo à Marisol e Weg.
Casa 2 quartos. Schroeder

2 quartos, sala, cozinha, BWC, lavanderia.
R$ 125.000,00. Escriturada. Financiável

Terreno 348,24m2 • Barra Rio Molha
Livre de alagamento e desmoronamento

R$ 96.000,00. Escriturado.

- Res. Lilium - Vila Lalau - Dois Quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com ,

churrasqueira, garagem. Valor R$600,00 + cond. :
I

I-Sala
comercial - Centro - Sala comercial no I

centro de Jaraguá do Sul com 30m2. Valor I
'i

;, R$675,00 + Cond.
i

I -Bes, Saint German; suíte, + 1 Quarto, sacada c
.

'I churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

,
valor R$ 890,00 + cond. I.

1- Ed. Terezinha- cf 2 Quartos, sacada, 1 garagem.
.

, Bairro Vila lalau - valor R$650,OO incluso gás e
, '

.

I agua.

I - Res. lílium- cf 1 Quarto, 1 garagem. Bairro Vila
Ilalau - valor R$480,00 + R$5.0,00 cond.

'I" Casa Comercial - Rua João Picolli Centro -

valor R$3.000,00 .

1-
Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila !

Lalau - valor R$800,00 + RS60,OO cond. :;
- Res. Pedra Rubi" Centro: Apartamento novo no
Centro de Jaraguá do Sul com dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira. Prédio com elevador. Valor R$
650,00 + cond. i:

- Res. Saint Moritz " Vila Nova: Apartamento I
com três dormitórios (sendo uma suíte), sala,

I cozinha com mobilia, área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira, duas vagas na

I garagem. Valor R$1.050,OO + Cond.
{

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, RESID .. VIGENZQ· .

Bairro João Pessoa'
totes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, totalmente

legalizado, pronto para
construir. MI mãe 54.965.

SID. VILLAGI

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas

.
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497

Bairro Amizade
Casa alvenaria - 3 quartos, sala, coz., banheiro,
lavand., gar., aprox. 108m2 + edícula nos fundos
em const.. Terreno: 14m x 25,76m= 360,50m2
Rua Vista Alegre, 110, Casa: R$220.000,00

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em fase
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

.

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

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI 9.205.

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

, REs. VENEZA

CONSULTE·NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS!

\
�

MO'BILIÁRIA

RESENÇ�
CORRESPONDENTE

(47) 3375.0505 CAIXA
. 9153·1112 •

9135-4977 / 9964-4959

c::(

�
w
cn

�
cn
w
:::::»
G

t! Casa 195m', 1 suíte,' 2 quartos, estar,eI:)
W jantar, bw, COZ., área de festas cf
c:a . churrasq.. lavand e escritório.

Terreno 18.365m', R. Francisco
Mees - Centro. Corupá/SC.

Área 2.500m2, Edificada com casa de alv.

225m2, 3 quartos + 1. surte e demais dependo
E sobrado de 160m2, em fase de acabo + 2

piscinas. Corupá/SC. R$ 450.000,00.

Casa 202m2, 2 quartos, 1 suíte e demais Galpão 160m2, estrutura pi dois pisos, Casa 90m2, 3 quartos, COZo sob medida,
dependo Terreno 1.164m2.eorupá/Se. em fase de acabo Piscina adulto e sala, 3 bw, área de serv., garagem e

R$250.000,OO. infantil. Corupá/SC. R$160.000,OO. varanda. Jguá do sul/se. R$ 130.000,00

as a, coz., a

bw e garagem.Terreno 367,27m', Ano

Bom, Corupá/SC. R$ 65.000.00.

Casa 165m2, 3 quartos e demais dependo
Terreno 600m2• Nereu Ramos. Jguá do

sul/se. R$ 200.000,000.chácara.

Terreno 316,S9m2
.

Lot. Pradi I.

Jguá do Sul / SCmIiJ
Terreno 380m2,

no Ano Bom.

eorupá./ se.
R$ 37.000,00.

Terreno 308m2•
no Anc> Bom.

eorupá ./ se.
R$ 40.000.00.
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327'3,-,6691
99.02-4249/9128-1019

www-lehmannimoveis.com.br
João Franzner, í022· SãO' ILuiz

IMÓ'VEI

Ref 131 • Terreno Barra do

Ref 130 geminado Três Rio do norte com 2 Rio Cerro, próximo ao

quartos sala cozinha copa bwc garagem aceita Mercado Contelli com 300
financiamento bancário R$ 125.000,00 metros quadrados valor

R$ 78.000,00. Aceita

financiamento bancário

Ref 112 • Terreno br 280 área

Ref 127 Chacará Rio Cerro II com 15 mil m2 200 industrial R$ 120 o metro

metros da rodovia R$100.000,00 quadrado tamanho a escolher

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

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 cas

com 2 quartos sala copa cozinha bwc garagem
aceita financiamento bancário RS 135.000,00,

Ref 107 . Terreno com 02

casas de alvenaria bairro

Jaraguá 99 R$ 135.000,00

COIJUtlTO RESIDE.CIAL
IlHURIUM

Ref 128 Chacará bairro Rio Cerro II 500 metros

da rodovia com 50 mil m2 R UO.OOO 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

Ref 122 - Terreno bairro

RioCerro I com 2270 metros

quadrados a 200 metros da

rodovia R$ 130.000,00

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

Refl01 sobrado bairro São luiz com 250 m2

1 surte 3 quartos 3 vagas de garagem demais

dependência R$ 280.000,00
- -

,

,

'"
.

wVJWJehmannimoveis,com,J'ITj'
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,
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'
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CASA GEMI.ADA
LOTEAMENTO PUDII

Clm 2 00,m1lório§ SCJI. d, &18, ,J ""', 81,/
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COIJUITO RESIDEICIAL
AlGÉUCA

i

I

er

VILA RAU - RESIDENCIAL ATlANTIS . apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00. matrícula 61.990

NOVA

BRASíLlAf- "RESIDENCIAL
MATER DEI"

Apartamentos
com suíte + 02 I

l.
dormitórios, 1

bwc, sala,
cozinha,
lavandera,
sacada com

churrasqueira, 1

vaga de

garagem.
R$180.000,OO.
matrícula
66.030

www.schellercorretordeimoveis.om.br
Barra-do-RiÕ ce-r-ro--�-r-I-T-�-�-----'-Residencial FLÓRIDA .

: I
Apto 202 - 2°pavimento,

• LOTEAMENTO AFONSO EUGÊNIO I
medindo 59,34 m2 2

quartos, sala, cozinha, NICOLUZZI - Atrás da Igreja São

lavanderia, sacada com Judas Tadeu. R$11 0.000,00 -

churrasqueira. ÁGUA VERDE
R$160.000,OO Matrícula

62.898

JARAGuA ESQUERDO· Casa com suíte mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de iantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos, Metragem da casa: 193,OOm2 Metragem do terreno:

409,50m2 - R$450.000,OO.

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. A I

PARTIR DE R$95.000,00
.

AMIZADE

ti LOTEAMENTO DONA MARTA

R$ 6E'.000,00 - NEREU RAMOS

• LOTEAMENTO VICENSO

R$ 85.000,00 - Bairro João Pessoa

VILA NOVA·

I Residencial Grand
life • Prédio com

J elevador- Apto nO

1503
-Sala

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + 2

I quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem,
Apto, com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,OO.
Entrega em

fevereiro 2011
matricula 60.740
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3311-1500· 3215-1500 Administração:

3312-0651
9913-5304APARTAMENTOS

o EDIFíCIO
7 Pavimentos

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios
Hall Social
Elevador

Área de Lazer com espaço
para piscina

OS APARTAMENTOS
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

.]1
1

'�
l'

�
1-

�
f

111
� f

m

li
11 11

Apartamentos: Tipo 1 a

partir de R$ 148.296,72
(preço estimado pelo

Condomínio sem

acabamentos), sendo
Entrada e saldo em até 24

meses corrigidos pelo CUBo

Apartamentos: Tipo 2 a

partir de R$ 117.019,32
(preço estimado pelo

Condomínio sem

acabamentos), sendo
Entrada e saldo em até 24

meses corrigidos pelo CUBo

I
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Residencial

,JJ f /; � ..,'
:r J� �JJ,.J:.JJ,J;

· Deck molhado
- Hidro
- Piscinas Adulto e Infantil
· Galaxy Lounge
- Espaços Gourmet
· Salão de �ogos
· Espaço Fitness
- Epaço Relax
· Espaço Kids .

- Playground

· 60 Apartamentos
· 8 Coberturas (2 Torres)
· Galaxy One e Galaxy Two
- Sistema de Cortina de Vidro
· Elevadores
· Fachada Moderna
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REF: 496 Rio Cerro I Terreno com 7.522,00m2 Próximo da Rodovia,
terreno plano escriturado com uma edificação em alvenaria. Ótimo para
construção de fábrica e galpões. Valor R$ 440.000,00 aceita proposta.

Veja ofertas desta
imobiliária na página 7.

__,.,_ [!13���\!IA � � I·yjj 13�
I

'I

BarraSul
A imobiliária da Barra

Nova Brasília - Linda Casa com salão de Festas e Piscina, 5 min do
Centro, com 3 quartos sendo 1 suíte, sala de jantar sala de estar, dis

pensa, escritório, lavanderia, qaraqem. Valor R$ 360.000,00
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Av. Mal. Deodoro, 191 � Alameda 25

Plantão de Vendas

õ'
Ln
CT\
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N
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LU
ex:
u

9615-0011

8811-3745'
9987-1004

9657-9409

www.bertaimoveis.com

Ref.l007 - Guaramirim - Casa em alvenaria com

370,oom2, 02 quartos,Ol suíte, 02 banheiros,
02 salas de estar, 01 sala de jantar, copa.coeinha

tendo edícula com garagem para 02 carros
+ 01 cozinha com churrasqueira, 01 Bwc e

dependências de empregada + lavanderia, ampla
área de festas com sacada e lavabo R 375.000 O

Ref. 2014 - Barra Rio Molha, Pronto para Morar,
Residencial Baden Baden, apartamentos

com 02 Quartos, 01 8WC Social, lavanderia,
Sala de estar/jantar e cozinha Conjugada,

Churrasqueira, 01 Vaga de garagem. À partir
R$l60.000,OO Uma belíssima Cobertura - Valor

4
•. _

01 casa de alvenaria, 03 dormitórios,sala,cozinha,
despensa,banheiro,lavanderia,garagem + 01 casa

antiga construída em meados de 1920, rancho.
Possuí várias nascentes. Obs: Aceita imóveis em

lara uá do Sul de menor valor. RS 380.000 00

com 147m2, 04 quartos,sala,cozinha,02
banheiros, lavanderia. RS 220.000,00

Aceita troca por apartamento.

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 suíte + quartos)
04 Apartamento por andar - Com duas sacadas

(uma com Churrasqueira) ENTREGA PARA
AI 201 V 33.0 00

Ref.l0:25 Barra do Rio Cerro - Casa de alvenaria
com 70m2, 03 quartos, banheiros,sala de

estar,cozinha.Edícula com 40m2 sendo

lavanderia,espaço para área de festas,
lavabo,despensa. R$220.000,00

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

ara m. ai r R 70.00000

Quartos,banheiros,sala,cozinha semi-mobiliada,la
vanderia,despensa,varanda com churrasqueira.

R$ 115.000,00

Ref.10l9 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 suíte,copa, cozinha,02 cozinhas,sala de

estar,lavanderia,Ol bwc. 02 vaga de garagem.
40. 00

••

1
Rel1026 - Jaraguá esquerdo, case com

90m2, 03 quartos,sala,cozinha,lavandería,ba
nheiro.Garagem.Terreno com 420m2 Valor

R$220.000,OO

Ref. 2018 Vila lalau - Apartamento 67M2 Sendo
02 Quartos, Sala De Estar/Jantar E Cozinha

Conjugadas, lavanderia Com Tanque, Bwc Com
Armário E 1 Vaga De Garagem.Armário Sob

Medida Para Roupas De Cama, Mesa E Banho.
Piso Laminado Em Todos Os Cômodos, Exceto No

Banheiro. Valor R 120.000 00

Ret. 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. 4015 - Água Verde, Terreno com 592,50m2
(15X39,5) Vende-se ou troca-se por terreno de

menor valor - Valor R$ 172.000,00

Ref.2008 -Ilha da Figueira
Apartamento com 90,oom2, 01 Suítes máster

+ 02 quartos, banheiros mobiliados, sala
de estar/jantar conjugadas, lavanderia,

cozinha com móveis sob medida, sacada
com churrasqueira,Ol vaga de garagem.

R 205.00000

Cod 11001 Apartamento Bairro Centro com 01 suíte + 02 dormitórios com cozinha com armarias embutidos.Valor R$1.200,00
Cad 11003 Aparta"mento Bairro Centro com 01 dormitório e demais dependências Valor R$500,00
Cad 11004 Apartamento Bairro Centro com 02 dormitórios, mobiliado, com churrasqueira e salão de festas. Valor R$1.230,OO
Cad 11005 Apartamento Bairro Vila Nova com 01 dormitório e demais dependências, sacada com churrasqueira. Valor R$550,00
Cod 11006 Apartamento Bairro Centro com 01 dormitório Valor R$450,00

�

Cod 11008 Apartamento Bairro Centenário 02 dormitórios e demais dependências com armário de cozinha (PrÓl. WEG II). Valor R$ 610,00
Coo 11009 Apartamento Bairro Centenário com 01 suíte + 01 dorm" demais dependencias, sacada com ehurr., entrada e garagem individual (Prol. APAE) Valor R$750,OO
Cad 11010 loft com 01 suíte, sala, cozfnha, area de serviço e garagemlBlor R$600,00
Côd 11013 Kitinet com 01 dormitório Bairro Estrada Nova Valor R$380,Ou
Cod 11014 Apartamento Bairro Barra Rio Molha com 02 dormitórios e demais dependências (Próx. Prefeitura) Valor R$650,00

Coo 12000 Sala Comercial Bairro Vila lalau com 120,OOm2 + 02 BWC + incluindo água. Valor R$ 1.550,00
Coo 12001 Casa Comercial Bairro Centro (parte superior) com 130,00m2+ 02 BWC Valor R$2.500,00
Cod 12002 Sala Comercial Bairro Centro com 72,00 m2 + 01 BWC Valor R$1.500,00
Cod 12003 Sala Comercial Bairro Centro com 40,00 m2 + 01 BWC Valor R$900,00

Cod 12D04 Sara Comerciar Bairro Centro com 21,00 m2 Valor R$660,0&

COd 11014 Apartamento com 02
dormitórios e demais dependências
(Próx. Prefeitura). Valor R$ 650,00

Cod 13003 Galpão Bairro com 225,00 m2, +

02 BWC.
Valor R 1.500 00

Cad 13090 Ponto para Restaurante com 700,00 m2 + 04 BWC (com fada infraestrutura) Bairro Ilha da Figueira Valor R$4.000,00
Cad 13001 Ponto para Restaurante com 600,00 m2 + 04 BWC + 02 canchas de bochas. Bairro Ilha da Agueira Valor R$2.0oo,OO
Cad 13002 Galpão Bairro Baependi com 913,00 m2+ 02 BWC + area para escritório Valor R$5 .500,00
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MOBILIÁR

MENEGOTTI

EDIF. FIGUEIRA _

AI2632 APTOS-102/502 RUA ANTONIO JOSE

GONÇALVES, W 343 - 01 SuíTE, 02 QUARTOS,
SALA,COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO,

SACADA C/ CHURRASQUEIRA E 02GARAGENS.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 850,00 + /-130,00

AI 2086 APT6�B2'ãt7�tlJNg[g8�PNASATO, N°
46 - 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA,

BANHEIRO, SACADA C/ CHURRASQUEIRA E
GARAGEM.

VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00 +80 ,00

I /'y/\CJ B I LIÁR

MENEGO
www.imobiliariamenegotti.com.br

e-mail: imoveis@imobiliariamenegotti.com.br

I A

I
P®móvels
www.parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

.

AI f��lfR�18D!0�o-'tMÃ �m8M'��/�H-
LlNG, W 60 - 01 SUíTE, 02 QUARTOS, SALA,

COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO E GA
RAGEM. MOBILIADO. VALOR DO ALUGUEL:

R$ 1.050,00 +/- 120,00

RIBEIRO,N° 50 SERVIDÃO 267.01 SUíTE, 01

QUARTO, SALA,COZINHA, LAVANDERIA, BANHEI
RO, SACADA C/ CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 650,00 + 70,00 COND.

AI 2640 APTOS JfRY4o'2T4FJ�rsfR J!..TÉ 606 R. GOv.
JORGE LACERDA, W 373 - CENTRO. 02 QUAR

TOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

VALOR DO ALUGUEL: R$ 650,00 +130,00

AI 2553 �fcf�� fm'J�R��8MES DE

OLIVEIRA, N° 717. 01 SUiTE, 02 QUARTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, 02 BANHEIROS E

GARAGEM.
VAI..OR DO ALUGUEL: R$ 900,00 +/- 180,00 COND.

960. 01 QUARTO, SALA/COZINHA, LAVANDE

RIA, BANHEIRO E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 480,00 +/- 70,00

COND.

AI2623 APT<ffcr2 fMtflED�8-t,���GA, N° 178
01 SUíTE, 01 QUARTO, SALA ,COZINHA,

LAVANDERIA, BANHEIRO, CHURRASQUEIRA E
GARAGEM.

VALOR DO ALUGUEL: R$ 700,00 + /- 120,00 -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartós, acabamen
to diferenciado, excelente lo

calização, sacada com chur

rasqueira, área de serviço
com sacada, opções com 1
ou 2 vagas de garagem.

O Edifício possui hall de en

trada e salão de festas mo

biliados e decorados, 2 el
evadores, captação de ·água
'da chuva, internet coletiva,
entre outros benefícios.

Agende uma visita para
conhecer o apartamento

modelo decorado.

'[
Ret. 1038: Nova Brasília - Ed. Mathedi j

.

- 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de jserviço e garagem: R$ 130.000,00

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila Lalau.

Apartamentos com valores a

partir de R$ 201.561,37,
Aceita financiamento

bancário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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! Ref. 015 - Rau - Casa cf 3 quartos, 2 banhei-

l ros, churra.squeira,
área de serviço, 2 garagens.

R$233.000,00. Acerra financiamento bancário.
'...

. - ,.

- .

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master + 2
quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8.212m2. R$530.000,00.

Ref. 2019 - Loteamento Grutzmacher -

l Terreno com 404,00 m2. R$ 115.000,00
i.IIWM."",�� "

Ref. 041 - Nova Brasãa - Casa com suíte + 2 quar
tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha,
churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem.
R$450.000,00. Aceita financiamento bancário.

, ,.,�. '!óWl!&""""!�����'"tl_.,,�j '" U

Ref. 035 - Três Rios do Sul- Loteamento Beira
Rio - Casa com surre + 2 quartos, 2 banheiros,
2 garagens. Excelente padrão de acabamento.
R$270.000,00. Acerra financiamento bancário.

I
,,��...

i I�ef. 1002 - �ila 'Lenzi - Ed. IIh"a' dos
i Açores - Apto com suíte + 1 quarto,

li.
2 banheiros, sala, cozinha, lavande
ria, garagem, moveis sob medida no

quarto e banheiro. R$149.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

, ' . ,"_------- .�------------,--,,��------_, �,���---���,��-�-----=-� �==-===-

" Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi'
1- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
! tar, sacada c/churrascuera e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio c/piscína, sala-de ginástica
e espaço gourmet. A partir de R$218.000,00. -

Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1012 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto cf suíte + 2

quartos, sala, eoz., sacada c/ ehurrasq., área de

serviço c/ sacada e garagem. Localização privile
giada. R$220.000,00.

Ref 1014 - Centro - Ed. Ruth Braun - Apto
com suíte + 1 quarto, moveis sob medida
na cozinha e banheiros, excelente locali
zação. R$230.000,00.

s,.. (

Ref. 022 - São Luís - CASA

NOVA com suíte + 2 quartos, 3

banheiros, e vagas na garagem.

Excelente padrão de acabamento

(porcelanato, massa corrida,

gesso, esquadrias de alumínio),

preparação para aquecimento

solar e preparação para split.

Loteamento de bom padrão, em

localização privilegiada. Toda

murada e com portão e cerca de

alumínio. R$305.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ref 013 - Guaramirim - Casa cf suíte + 3

quartos, 2 banheiros, 4 vagas de garagem.
R$230. 000,00.

.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua astataoa 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 astataca 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.
.ceta financiamento bancário.

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI
CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.
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•

irasso
Imóveis

Rua Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Sego a Sexo

Côd.: 3199 .. Terreno no bairro TrêS
Rios do Sul - Rua Prefeito José

Bauer. Área de 62.51 O,OOm2• Valor:
R$2.500.000,OO

Côd.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$550.pOO,OO Com 926,OOm2

- Centro. Otimo para prédto.

ALUGUEL
Rei.: 1000- CASA - NOVA BRASIUA
- Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$660,OO.
Rei.: 1002 - CASA -ILHA OA
RGUEIRA - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$570,00.

.....=--=-....---................----------. ReI.1004-CASA-NOVA
BRASIUA - Com 05 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, 02
banheiros com 01 vaga de garagem,
toda murada. R$1.0oo,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE -

Com 01 suite, 02 qtos. com ar:=============;;::::::;:==:::::; :=================;:=========::::;;======::;;;;:; :=======::;;;;;,;;;,;;;;;;;=::;;;:::;;;;;,:;;,::===::::; condicionado, banheiro, coz.C/
mobnia , sala, sacada com chur
rasqueira, área de serviço. 01 vaga
de garagem. R$1.1 00,00
ReI. 2002 - Apto. - BAEPENOI -

Com 01 suite + 02 qtos., sala com

sacada, coz., área de serviço, 01
vaga de garagem. R$800,00
Rei. 2004 - APARTAMENTO -

RGUEIRA - Com 02 quartos, sala
sacada e churrasqueira, cozinha, 01
banheiro, área de serviço com 01
vaga de garagem.R$ 600,00
ReI.2005 - Apto. Novo - �Ia Nova
- Res. Granada - suite, 02 qtos,
sala com sacada com churras.,
bwc social, coz., lavand. e garag ..

R$1.100,00
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,OO
Rei. 2007 - APARTAMENTO -

BAEPENOI- Com 01 sufte + 02
quartos, banheiro social, sala com

sacada, cozinha com pia e armários,
área de serviço com 01 vaga de
garagem.R$ 750,00
ReI. 2008 - APTO - CENTRO - Com
01 sufte + 02 quartos, sala com

sacada, cozinha com mobilia, área
de serviço, banheiro social com 01
vaga de garagem. R$1.200,OO.
Rei. 2010 - Apto. - CENTRO - Com
01 sutte + 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

Cód. 1755-
Centro - apto no
Editício 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. 1763-
Centro
Apartamento no
Edit. Schiochet
com 150,00m2
total, sendo 01
suite, 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

.

- 10 cerro 1 Sítio com 165.000,00m2
com trilhas, lagoas, nascente, quadra poliespor
tiva, possui uma excelente casa com 170,00m2,
lareira, fogão a lenha, áre.a de festas, suíte com
closet e demais depend., distante 14Km do centro.
R$399.000,00 - estuda propostas

Cód. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com

86,00m2 privativos, sendo 01 suíte, 02 dormit.,
COZo mobiliada, sala em dois ambientes, ampla
sacaca com churrasq., bwc social, duas vagas de
garagem. R$199.000,00 - aceita financ. bancário

Rei. 2012 - APARTAMENTO - CEN
TRO - Com 02 quartos, sala com

sacada, cozinha, área de serviço, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$600,00
Rei. 2014-Apto. -CENTRO-ED.
ANA CRISTINA - Com suite, 02 qtos,
sala com sacada e churras., bwc
social, cozo (apenas bancada de
grantto divide sala da coz.) , lavand .

e garag. R$900,00
Ref. 2016 - APTO - VILA NOVA
- Com suite, 02 quartos, sala e

copa conjugadas, sacada com

churrasqueira, bwc social, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 900,00.
Rel.2017 - Quilinetes - Centro - Ed.
Marechal Center - 01 qto., bwc, sala
e COZo conj. R$350,00
Rei. 2018 - Apto. - Centro - Com
02 qtos., sala, coz., área de serviço,
Não tem garagem. R$700,00,
Não tem condomínio, apenas taxa
de água.
Rei.: 2022 - APT - VIL NOVA - 01
sufte com móveis e hidro + 02
quartos, 01 bwc social, sala de
visita, sala de estar com sacada e

churrasqueira, cozinha mobiliada,
área de serviço com 02 vagas de
garagem.R$ 1.450,00.
Ref.: 2024 - APT - BAEPENDI
Com 01 sufte + 02 quartos com
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 suite + 02 qtos., sala, coz área
de serviço, 01 bwc, 01 vaga de
garagem.R$850,00
Ref.: 2033 - APARTAMENTO - VILA
NOVA - Com 02 quartos, banheiro,
sala com churrasqueira, cozinha e

lavanderia mobiliada com 01 vaga
de garagem. R$ 750,00
ReI.2043 - Apto. - Centro - Res,
Sebastião Kamer sufte + 02 qtos,
bwc social, sala, coz., área de serv.,
sacada com churras., 02 vagas de
garag., R$1.200,00

TEMOS ÓTIMAS OpÇÕES OE
SALAS COMERCIAS !!
.

CONSULTE-NOS!!!

. I
" .
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• RUA ANGELO RUBINI, 1053
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Em reendimentos Imobiliários Ltda.

Pârc.móvel

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Portão e porteiro eletrônico

Playground

Acessibilidade para idosos e cadeirantes

Central de gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento com a construtora

126,90 mZ de ârea total

Suíte + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Area de serviço

Sacada com churrasqueira

Janelas 4axim-Ar

Garagem

Medidor de água individual

Preparação para split

Box para depósito

Piso laminado de madeira
nos quartos e sala

Acabamento com massa

corrida e teto rebaixado
em gesso

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

A

Ed. Dom Lorenzo, Centro
R$ 900,00

Jlnl�! #"�:�1f<.fi��!ii'k,iii#;�I�dp:!;·�.Jffllr�'iII!! F'JtIi!1!ií,'�If!!1f' j ;'�'f!T�1n� ,"Ir'i'1"�:mtfi'iitN· �"l Ir' ;f!1!ifjIffl'tl':iu""'<;� ifjIw:."i,t� 1JfJ�'l,;�""if!1 L

..;,_;_ < lOCAÇA0 RESIDEN(IAL �

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 575,00
- Ed. San Raphael, Centro R$630,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$ 680,00
- Apto centro, 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. Prímula, Vila Nova R$680,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00

- Ed. Lilium, Vila Lalau R$520,00
- Ed. Saint Tropez, Centro Semi Mobiliado R$ 1200,00

- Ed. Emilie, Centro R$850,00
- 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 a partir de R$ 1.250,00
- 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. 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

- 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
- Casa Alv. 1 qrto, Santo Antonio R$330,00
- 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$4.300,OQ
- Casa alv. Schroeder, 3 qrtos cf 130m2 R$ 850,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos R$ 600,00

- 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,OO
- 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 cf 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$550,00
- Sala cml Centro cf 100m2 R$ 1475,00
- Sala cml Centro cf 300m2 R$ 8000,00
- Sala cml João Picolli cf 73m2 R$ 1250,00

- Galpão Centro cf 800m2 R$ 4000,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4.000,00

- Terreno (Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00

- Quitinete, Centro R$470,00
.

- Ed. Manacá, Centro R$ 450,00
- 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$380,00
- Apto Nova Brasilia, mobiliado. R$ 680,00
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasilia R$ 540,00
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PASS EM
UMA LOJA OU

CONCESSIO;NÁ A DO
,GRUPO STRASBOURG

E CONCORRA A 5 TVs 40"*

1.4 COM PREÇODE 1.0
AR· DIREÇÃO· VIDROS· TRAVAS

REVisões COM
PREÇO FIXO

VERSÕES A PARTIR DE

R$
À VISTA

VERSÕES A PARTIR DE

R$
À VISTA

À VISTA
2DUAS UNIDADES

facebook.com/peugeotbrasiL
Promoção Peugeot com Preço de Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 HB XR l.4L 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 Passion XR l.4L 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 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/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 HB XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeat 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades;
Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, crio/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 estão inclusos na promoção Preço Nota Fiscal de Fóbrica. Peugeot Hoggar XR 10/11 pintura metóLica por R$ 29.746,00 com 6 unidades em estoque.
'Ofertas Especiais é uma promoção exclusivo das Concessionárias 5trasbourg 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 Possion X5 Mecônico, 11/12, chassis CB001537, Prata Aluminio, no Valor de R$ 42.900,00; 207 Escapade, 11/12, chassis CB001295, Vermelho Aden, no Valor de R$ 46.900,00; Partner Escapade Pock, 11/11,
com duas unidades em estoque chassis BG547309 e BG549712, no valor de R$ 48.900,00. Não cumulativa para outras promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias
Peugeot participantes, Ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br. �O presente concurso cultural não é vinculado a compras, podendo o cupom ser retirado nos displays das 16 lojas participantes do grupo
Strasbourg do Estado de Santa Catarina. Esta promoção tem caróter exclusivamente cultural, sendo realizada conforme art. 3°, II, da Lei 5.768/71, com participação gratuita e sem qualquer tipo de sorteio, aquisição ou uso de
qualquer bem, direito ou serviço ou qualquer operação assemelha da.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Strasbourg
www.strosbourg.com.br

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rou, 414

PEUGEOT
MOTION & EMOTION

Neste sábado) das 9h às 13h.
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ITAJAr
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

MUDE A DIREÇÃOLiberte BLUMENAU
(47) 3144-3144
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OS CARROS DA NISSAN NAO SOFRERAM AUMENTO DE IPI.
, .A.

QUEM. VAI SOFRER COM ISSO E A CONCORRENCIA.

CHEGOU O
GARANTIAR$ PARA TODA A

LINHA

GRÁTIS
EMPLACAMENTO

EIPVA

NISSAN SENTRA 2012
2.0 MT FLEX 6 MARCHAS

NISSAN FRONnER 2012
XE4x2

NISSAN nlDA MATeH 2012
1.8 S FLEX

A PARTIR DE

R$ 50.990,00
À VISTA(7)

APARnRDE,

R$ 85.390,00
.

Â VISTÀ(6) ,
"

- .

: A PARTIR DE
,

.

'R$ 49..990,00,
.

,
,

:. ,:- ,

'

ii. VISTA(5)
-

; -� -' j
/'

- � • - ,

••

�

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(7). TAXA DE 00/0 A.M. EM 18 MESES(6)• VIDRO/TRAVA NAS 4 PORTAS

E ESPELHOS ELÉTRICOS
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• COMPUTADOR DE BORDO
• ALARME

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA·
• PILOTO AUTOMÁTICO
• AtRBAG DUPLO
• FREIOS ABS COM EBD n�i1tf*�1�·,ti::1 � t 14"

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA

COM AJUSTE DE ALTURA
• RODAS DE LIGA LEVE
• TRIO -ELÉTRICO

• AHONOICIONADO

·AIR8AG DUPLO
• DIREÇÃO ELÉTRICA .

·RÁOIO COM CD PlAVER E MP3
.AlARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR

·BANGO TRASEIRO BIPARTIDO
·COMPUTAOOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE

I" '"1 , iJ � [.t-H., ilj@ � i.]jU·11 ! [.] ª ª i � GI : I da , I! mil it II

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinville - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

PROGRAMA
direção especial

1. Condição válida para Nissan March 1,0 nex, pagamento à vista. 2. Condição válida para Livina 1,6 MT flex, 2012, câmbio manual, pintura sólida, preço à vista R$ 40.911 ,00, financiamento. Disponível modalidade de LEASING através da Cia de Arrendamento Mercantil RCI BRASIL nas

seguintes oondições: 60% de VRG (valor residual garantido antecipado) R$ 25.794,00, mais saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 715,47. Coeficiente de arrendamento de 0% arn, e taxa de juros de O%a.a.. Custo Efetivo Total de 0,380f0a,m. e 4, 750Ala.a .. Valor total (entrada +

parcelas) de R$ 43,839,44, Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. 3. Condição válida para Grand Livina 1.8 MT nex, 2012, câmbio manual, pintura sólida, somente para pagamento à vista. Preço li vista R$ 53,290,00 (R$ 54,290,00 - R$ 1.000,00), enquanto durar o estoque

de 3 unidades, 4, Condição válida para Livina X Gear 1.6 SL MT flex, 2012, câmbio man,!al, pintura sólida, somente para pagamento à vista. Preço à vista R$ 52.290,00 (R$ 53,290,00 - R$l ,000,00), enquanto durar o estoque de 3 unidades. 5, Condição válida para. Sentra 2.0 MT flex,

2012, pintura sólida, para pagamento à vista. Preço à vista R$ 49,990,00, enquanto durar o estoque de 3 unidades. 6, Condição válida para o NISSAN FRONTIER XE 4X2 CD TURBODIESEL, 2011/2012, pintura sólida. Preço R$ 85,390,00, nas séguintes condições: 60% de entrada (R$

51.234,00), mais saldo financiado em 18 meses, com parcelas de R$ 1,990,01, Taxa de juros de 0% a.m, e taxa de juros de 00A> a.a .. Mais impostos OOF) de R$ 880,07. Custo Efetivo Total de 0,500/0 a.m. e 6,22% a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ 87,054,18. 7. Condição válido

para NISSAN TIIDA HATCH 1,8 S FLEX, com câmbio manual e pintura sólida, 201112012. Frete incluso. Preço de R$ 50.990,00 nas seguintes condições: 60% de entrada(R$ 30.594,00), mais saldo financiado em 24 meses, com parcelas de R$ 883,47. Taxa de juros de 0% arn, e taxa

de juros de O%a.a" Custo Efetivo Total de 0,31 % arn, e 3,81 % a.a., Valor total (entrada + parcelas) de R$ 51 ,797,28. Todas as condições de financiamento são validas até 31 /1 0/2011 e possuem frete incluso. Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00,

mais despesas de serviços de terceiros (despesas oom gravame) de R$ 97,00. Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas ooncessionárias Nissan, limitadas a

defeitos de fabricação ou montagem de peças, Para obter mais informações. consulte o manual de garantia. Imagens meramente ilustrativas. Acessórios não inclusos. Estes veículos estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar porVeiculosAutomotores.

Consulte condições espaclals

Faça revisões em seu veículo requfarrnente.
111111111 !lI!I '11 • 11
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NOVO UNOf'2P Vivace
'A partir de

.

R$ 24.990,-'-
a vista sem troca

u entrada de 30% cQm
as primeiras 24 parcelas

$358,78
SIENA EL 1.0

®R$ 33.760,00
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flORINO fURG.1.5
FIRE f.FlEX 2004

8$20.000,08

TDeSDI 2.0161
101.2008

RS 95.DOÔ�8

100 !VIESES

170 X 140 X 110 X

R$ 70.585,00 x 918,68
R$ 78.640,00 x 1.023,52
04 contel'l1lplações l'I1IensaisR$ 50,000,00 391,18 442,86 545,45

63 MESESR$ 60,000,00 469,41 531,43 654,65
R$ 80,000,00 625,88 708,57 872,73
RS 90,000,00 704,12 797,14 981,82
R$100,000,OO 782,35 885,71 1.090,91

03 contemplações mensais
Grupo!YJ4 ÇOI1\ aJ\iee\p�ll() de rlu,a em 10 rne5lt!l.O.20 % jI,m Q :l.mn FR· OJlÇkI de Palcela TetluzWa 70%

RS .. 4.996,00 X 293,34
RS ... 9.668,00 X 384,73
RS 24.550,00 X 480.23
RS 29.990,00 X 586,64
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SEMINOVOS
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PASSE EM
UMA LOJA OU

CONCESSIONÁRIA DO
GRUPO STRASBOURGOFERTAS

QUE SÃO
UMA ALEGRIA!

AR+DH+VTE

�+Al+AQ+COURO
I

+TETO+ABG+CD

+RODA+AUTO

POR
43.500

OPCIONAIS ANO DE R$ POR R$ LOJA 4/j
AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTO+COURO+T80+ABG+CD+RODA 2009 l8.000 73.000 ITA fifI
COMPlfTO+ABG+ABS+CD+TETO+RODA+EBD+AUTO+COUR0+4X4 2009 58.900 55.900 JON ;1

:E:1E�� ��: �;: lt: l�� �,:.',AR+OH+VfE+Al3G+ABS+COURO+TfID+AUTO+RODA+SENSOR 2002 54.000 52.000 JAR ",
AR+DH+VTE+ABS+AQ+COMP+ROOA+Al+4X4+LDT+W 2009 56.000 50.000 BRU

CARENS EX 2.0 OL 7 LUGARES AR+DH+VfE+AUIO+COURO+AQ+ABG+COMP+RODA+LDT+W
307 HB PRE5ENCE PK 1.6 FlEX AR+DH+VTE+AL+ABS+TElD+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA
PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER lAR+OH+VfE+AL+AQ+RODA+COMP+LDr+W
IDEA ADV lOCKER DUAL 1.8 AR+DH+VTE+Al+AUlD+AQ+COMP+ROOA+LDT+W

AR+OH+VfE+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+Dr+W
AR+DH+VTE+Al+AUlD+AO+COMP+{O+RODA+lDr+W
AR+OH+VfE+AQ+COMP+RODA+W
AR+DH+VfE+Al+AB5-I-ABG+COURO+AU1O+RODA+AQ+DT+W
AR+DH+VfE+ABS+{OMP+RODA+4X4+LDT
AR+DH+VfE+Al+ABG+AUTO+COMP+RODA+AQ+DT+W
AR+OH+VfE+AQ+RODA+LDT+W
AR+OH+VfE+Al+CD+RODA+ABS+ABG+AU1D+COMP+LDT+W

FORE5TER 4X4 AUTO

TUCSON GLS 2.7l4WD

BESTA GS GRANO DIESEL

REXTON RX 320 AUTO

5TII.0 DUALOGIC 1.8

2009 53.500 48.100 JON

2010 49.700 45.900 BRU'
2009 46.900 42.900 JON

2010 45.900 42.400 JON
2010 41.500 38.500 JON

2008 42.000 38.000 INO

2008 38.900 36.900 JAR
2006 39.900 36.000 JON

2005 39.000 36.000 ITA

2009 38.900 35.900 JON

2010 37.900 34.900 ITA
2007 38.800 34.800 JON
2008 33.700 30.700 JON
2010 32.000 29.000 JON
2009 32.000 29.000 ITA

2010 29.900 28.900 JAR
2007 28.900 26.000 JAR
2001 27.500 25.500 !NO
2009 27.900 25.400 INO

2004 23.600 21.600 RIS
2006 23.500 21.000 JON

2008 21.900 20.000 BRU
2009 22.000 20.000 RIS

2007 20.000 18.000 !TA
2005 19.900 18.000 BRU

2000 18.800 16.800 JON
2000 15.600 11600 JON

2001 12.500 11.500 JON
2002 11.900 11.000 !TA

1998 12.80,0 10.800 RIS

2000 11.900 10.100 BRU

1998 12.000 10.000 !TA
1998 8.800 7.800 RIS

VECTRA 50 EXP

407 SO 2.0 AUTO

PAJERO TR4 2.0 4X4

CERATO EX 1.6 AUTO

207 SW XRS 1.4 FLEX

MEGANE GT DYN 2.0 AUTO

5ENTRA 2.0 AR+DH+VfE+ABG+COMP+{D+RODA+DT+W
207 HB XR 1.4 FlEX AR+DH+VfE+LDT+W
5ANDERO EXPRE5510N 1.6 DH+VE+ALt-AQ+LDT
STRADA TREEK CE DH+AQ+RODA
SAVEIRO 5UPER5URF 1.8 DH+VE+Al+COURO+AQ
A3 1.8 TURBO 150CV AR+DH+VTE+ABS+ABG+COURO+COMP+RODA+EBD+DT
PARTNER FURGAO 1.6 800K OH+AQ
(LIO 50 PRIVILEGE 1.6 AR+DH+VfE+ABG+RODA,+DT+W

RODA+LDT
CElTA SPIRIT AL+AQ+ROOA+lDT
CLASSIC LlFE TE+Al+AQ+W
206 SENSAT 1.4 DT+W
FIESTA 1.0 W
ASTRA SD GLS 2.0 AR+DH+VfE+RODA+AO+DT+W

. SCENICRXE2.0 AR+OH+VfE+RODA+AQ+LDT+W
W
AR+OH+VTE+Al+AQ+RODA+DT+W
DH+VE+RODA+AQ+LDr
AQ-rLDT
VE+AO+LDT

UNO MILLE EX W

'Veicules com opção de financíamehtO. crédito sujeito à aprovação. preço "por RS" para pagamento ii vista OU financi"mento sem {;oca,
Promoção válida até dia g 1 de outubro de 201 1. São SO carros no estoque com preço até 1 (JÓ,f; abaixo da tabela FlPE de setembro. Os carros estão
no estoque das 7 lojas de semlnovos do Grupo 5trasbourg. Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Opção de pagamento com cartão
de crédito nas bandeiras anunciadas em até 3 vezes, limitado a R$ 5,000.00 por negócio e até 100/0 do valor da venda. *0 presente concurso
cultural não é vinculado a compras, podendo o cupom ser retirado nos dlsplays das 161Qj<'ls pal'tidpantes do grupo Stra$bourg d9 Estado de
$

.

t'ilrina. a wtlmqçâp tenH:arátter exd' te (l,llt4tal, . da ç;,� ,,3''. U,
.

71. \j
,

lr,a e !; �tq4er ti!?!) i:le:, �\!I/'têiIO, aq\,ii USo d�' q dlrélt 1;0, O!) q e(aç�ó

SEGUNDA A SEXTA, DAS 81) ÀS 19h. SÁBADO, DAS 9h ÀS 13h.

JARAGUA DO SUL I 4732741900 t R. REINQLDO RAU,414.

47323H500d! ITA;a:Aí41S"348',fi556 t SRUSQOe47.335� 4J5'OO
I

RIO DO SUl47 3522 0686 I INOAIAl47 3333 4866

www.$trasbourg.coro.br
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c EÇAM EM R$ 164.900

II
fi

Como convenções hoje em dia têm

pouco valor, a verdade é que a

Land Rover precisa sobreviver,

ou mais que isso, lucrar e o

Evoque é a chave para isso. Só

no Brasil ela espera que ele

represente 40% das suas vendas

- nada menos que 4,8 mil

unidades em 2012.

Além do Pure, também serão

oferecidos o Prestige - apenas

com 4 portas - e quatro versões'

do Dynamic, o mais caro deles.

As diferenças principais estão

no estilo de cada um, que

permitem distingui-los por fora,
no tamanho das rodas (aro 18

para aPure, 19 para o Prestige
e 20 para o Dynamic) e na

quantidade de itens de série,
claro. O motor é o mesmo 2.0

com 240 cv e 34,6 kgfrn de

torque.

Tá, não é uma pechincha, não,
afinal nos EUA ele sai a partir de

R$ 68 mil, mas até que a Land

Rover soube posicionar o Evoque
numa faixa de preço razoável. O

modelo começa a ser vendido na

semana que vem com preço a

partir de R$ 164.900 na versão

Pure.

Isso equivale a 2,4 vezes o preço

cobrado lá na terra do Tio Sam.

Só para termos uma referência, a

BMW cobra 3,4 vezes mais pelo
X3 aqui do que lá. Mas a questão
é saber se o Evoque é tudo isso

que a marca inglesa (ou indiana)
diz que é. Começa pelo fato de

ter tração dianteira, mais um dos

tabus quebrados ultimamente.

Também passa pela sua aptidão
urbana, embora quem andou no

modelo tenha gostado do seu

comportamento na terra.

NI

Segundo modelo integrante
da estratégia da Nissan para

expansão de vendas, o sedã

Versa - derivado da plataforma
V (de versátil) do March -

foi apresentado à imprensa
especializada brasileira nesta

quarta-feira (26). O sedã

japonês chega para concorrer

com a categoria de três-volumes

compactos, dominada por

VolkswagenVoyage. Fiat Siena,

Ford Fiesta RoCam, Renault

Logan, entre outros.

Contudo, as medidas do Versa

agradam. São 1,50 metros de

altura, 4,45 m de comprimento
e 2,60 m de entre-eixos.

Por conta de seu grande e

avantajado "popozão", o Versa

denuncia maior aptidão no

porta-malas: são 460 litros de

capacidade no compartimento
de bagagens.

Ao contrário do March, o Versa

será comercializado somente

com uma opção de motorização,
1.6 litro 16V flex com 111 cv a

5.600 rprn e 15,1 kgfrn a 4.000

rpm, e transmissão manual.

E seguindo a receita iniciada

pelo irmão menor, o Nissan

Versa, na versão básica S, vem

de série com direção elétrica,

duplo airbag, alarme, banco do

motorista com regulagem de

altura, travas elétricas, rodas de

aço aro 15 com pneus 185/65
R15, desembaçador traseiro, ar

quente, computador de bordo,

abertura 'Interna do bocal do

tanque de combustível, etc.

Partindo para a intermediária

SL, o Nissan passa a vir de

série com vidros elétricos com

acionamento de um toque para

o motorista, acabamento em

tecido nas portas, abertura

interna do porta-malas, duplo

porta-copos traseiros no console

central, retrovisores elétricos,

porta-malas com iluminação,
luz de leitura dianteira, cinto

de segurança de três pontos

central, Isofix, CD/MP3/USB/
iPod, entre outros.

- Por fim, há a topo de linha SL,

que vem de série com freios ABS

e EBD, rodas de liga-leve de 15

polegadas, faróis de neblina,

limpador de para-brisa com nove

velocidades, painel Fine Vision,
etc.

Além dos itens de série, o Versa

2012 é oferecido com quatro
acessórios: Vidros elétricos com

automatizador, vidros elétricos

com antiesmagamento/alarme
volumétrico, vidros elétricos

com autornatizador/alarme
volumétrico e rádio Kenwood

com CD/MP3/USB/iPod.

Assim como o March, as revisões

do Versa tem preço fixo e a

garantia é de 3 anos.
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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 com BAÚ, 7.900 W, ano

1991. R$ 39.000,00. Aceito carro ate

20 mil. Tr: 88695915.

• MERCEDES BENS-608, ano 1982,
com baú, revisado, pronto para
trabalho. R$ 25.000,00. Tr: 9997-

1984

MOTOCICLETAS
• MOTO SUZIKI Vende-se modelo

Burgman 125, ano 2007, preta,
4.800 Km rodados, em ótimo estado.

R$ 3.600,00. Tr: 3370-08001 9621-

0887

• MOTO SCOOTER SANDOWN vende-se

ano 2000, emplacada. R$ 1.500,00.
Tr: 9189-1136

• 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

• MOTO BROZ 150 Vende-se com

10.000 km rodados, ano 2010, 15

parcelas já pagas, emplacada. R$
1.000,00 + assumir as prestações.
Tr: 3370-30181 9106-5810

• MOTO YBR 125 Vende-se ano

2007, preta, emótimo 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 agostode 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 elétrica 2004, toda

revisada, placa final 06 licenciada, R$
3.600,00, ou troco por BIZ 125 com

partida. Tr: 8425-0625 com Octtavio.

CHEVROLET
• 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

• CELTA 2002 Vende-se, Prata, 02 portas,
desembaçador e limpador traseiro,
ar quente, trava e vidro elétrico. R$
14.500,00. Tr: 9938-6789.

• 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, rebaixado

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.

PEUCiEOT
• PEUGEOT 2005 preto 1.0 completo

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, 4 portas, rõdas

esportivas. R$ 3.800,00 + 44 x R$

624,81. Tr: 8826-8217.

• PEUGEOT PRATA 1.4 Vende-se

ano 2008 completo, 4 portas. R$
7.800,00 + 23 'x R$ 935,11. Tr:

,8826-8217 � ... � iii.

• FORD Ka GL Vende-se motor Zetec

1.0 - Prata, desembaçador e

limpador traseiro, alarme, trava

elétrica, ar quente. Em ótimo

estado. R$ 15.000,00 negociávies.
Tr: 9617-2252 com Rafael.

• FORD FOCUS Vende-se 1.8, 2003,
branco, rodas 16, aerofolio, saia,

spoiler, DH, Volante escarnoteavel.

Valor R$ 23.500,00. Tr: 9975-

7522 com Rafael.

• ESCORT 96 Vende-se azul metálico,
motor AP, 1.8, película, som com

entrada USB. R$ 8.000,00 aceito

moto. Tr: 3276-1410

• FORD RANGER STX, 1997, azul,
cabine estendida, completa com

GNV. R$ 26.900,00 negociável. Tr:

8425-64911 3379-2291.

• 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:

9961 8467 - 3371 9112

• RANGER Vende-se 98, diesel,
motor e bomba na garantia,
R$29.000,00 ou R$ 14.000,00
mais parcelas. Tr: 8817-0321 ou

3273-5368 com Jean.

• FORD KA Vende-se GL 1.0 2000
- Zetec Rocam - Prata (Dourado)
- 80.000km. R$ 9.000,00. Tr:

9924-3284.

o
. I

RENAULT
• CLlO HATCH Vende-se ano 2001,

preto, impecável, completo
menos direção hidráulica. Tr:

84489006

• 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

• MEGANE DYNAMIC 2008 Vende

se completo, 1.6, único dono.

Preço imperdível: R$ 34.500,00.
I. Tr:'9975-Q0351 9975-0937

VOLKSWAGEN
• GOL Vende-se 1.6, álcool, ano 1992,

original, 80.000 Km rodados. Valor a

combinar. Tr: 8856-7660.

• Gol Vende-se ano 1996, cor prata,
motor 1.0, limpador e desembaçador
traseiro. Valor a combinar. Tr: 3376-

2176 1 9681-9981 com Diego

• GOL 1.6 Vende-se ano 97 R$
10.800,00. T�: 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.

CITROEO

• 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 Snvio.

OUTROS

• 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

68.000. R$ 95.000,00. Tr: 3370-7144.
<,

• FIORINO FURGÃO Vende-se 2008

completa, GNV, ar cond, alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47 9973-

8743 com Edemar.

• HILLUX Vende-se Tap 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: 479165-3174.

• PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano

2001, automática completo, 2.8 diesel,
4 x 4. Aceito carro de menor valor. Tr:

9669-2009.

• BERÇO Vende-se padrão
americano, na cor azul e laranja,
R$50,00. Vende-se colchão

Maringá, 1,30 X 0,60, padrão
americano, seminovo, com

garantia até fevereiro/2012,
R$80,00. Tratar com Ana Paula,
9959-0284 ou 3054-8801.

• FILHOTES LHASA branco. Vende-se.

Valor a combinar. Tr: 9915-56-161
9205-0398

• MESAS de madeira canela 2m x

0,80 cm, + 2 bancos, 2 cavaletes.

R$ 400,00. Tr: 3371-4377 1 9128-

1885

• CORRENTE RUSSA STETIC LlNE

Vende-se com 10 canais. Tr: 8826-

2565

• ULTRA SOM HTM SONIC COMPACT

3 NHD Vende-se R$ 700,00.Tr:
8826-2565

• CAXILHOS Vende-se 3 peças.

R$ 40,00, VISTAS R$ 1,50 O

metro corrido. Tr: 3371-4377 1
91281885.

• PORTAS por R$ 150,00 - 120,00 -

100,00. Tr: 9128-18851 3371-

4377

• 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.

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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810 Cabine Dupla 2.4
Executive

�)LIIIIIIIOOO�IOO
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, Rodas de Liga-leve, Cd Player,
Bancos em Couro, Freios ASS, Lona Marítima.

Sandero Stepway 1.6

3It:�I�OOO,OO
2009 - Prata - Flex - Valor Ar-condicionado, Vidros, Travas e Espelhos
Elétrícos, Limpador e Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag Duplo,
Bancos em Couro.

.

Fielder XEI AT 1.8
r,�. �'''W� n �!l tI!WIb '/1J")1�,:� d '� d I�u, r

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Câmbio Automático, Freios Abs,
Air Bag Duplo, Cd Player:

207 Hatch Xr 1.4 j
s

mSOO,OO i
�

2009 - Prata - Flex '- Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e
Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro l Cd Player,

Palio Fire Flex 1.0

1.800,00

Corolla Gli 1.8 At

mIIIJJOO:w,OO

2010 - Prata - Flex 4 portas - Ar-condicionaejo, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, Limpador e Óesembaçador Traseiro,
Cd Player.

2007 - Vermelho - Flex - 4 portas, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Aquecimento.

2010- Preto - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, DesembaçadorTraseiro, Rodas de
Liga-leve, Câmbio Automático, Cd Player, Freios ABS, Air Bag Duplo.

Rua Walter MarquardtJ 2670
Fone: (47) 3370-7500

TAXAS COMPARTILHADAS COM
O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

i Fiat Uno, 1.0. E!:?H�nomy - 20091
l_._. f�'1�j�P�Ót;lL J

www.eniautoveiculos.com.br

-------, _

PROMOÇÃO
R$ 29,500,00

IVW Jetta 2.5 170cv autom. -

I ",-

L ���_�_�I�!.�1I�;���!-�� _

Fiat Idea ELX 1.4 2006

Peugeot 206 1,4 Completo 2006
Sceníc Autentic 2005

Megane Oinamiq 2. O 2008

VVV!Fox 1,6 2P 2005

Clio Sedam EX 2005 Completo
Picasso EX 2003
Picasso EX 2004

Corsa Sedan 2000
Corsa Sedan 1888

Mercedes Classe A 160 2000
VW Saveiro 1888

Toyota Hilux 1888
Uno Mille Economy 4P 2008
Stilo Sporting 2008

Uno Way 2P Ar;Cond 2008

Corolla Xei 2007 Aut
New Civic LXS Aut 2007

Megane Expression ABS;Couro 2007

Peugeot SW 1.4 2007
Vectra GLS GNV 1888
Corsa Classic 1. O 201 O

Renault Clio Campus 4P 2008
Palio Celebration 4P 2008

Meriva Max 1,8 2007
Clio Autentic 1, O 2006

Fiesta 1. O Completo 2008

Chevrolet Classic 1, O 2010 Prata

VVV Parati 1,8 Track & Field 2006 Branca
VVV Gol 1.6 power 2006 Prata
Ford Courier 1.6 L 2006 Prata
Honda C-125 Biz ES 2006 Prata
vVv Kombi 1,6 MI Envidraçada 2005 Branca

Yamaha XT 660 R 2005 Preta
Honda CRF 450r 2005 Vermelha
Ford KA 1, O ZETEC ROCAN 2004 Cinza
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RS

CORSA HATeH MAXX1.4 CELTA LS 2p 1.0

À VISTA
À VISTA

PREÇO DE NOTA FISCAL
DIRETO DA FÁBRICA

Faça revisões em seu veículo regularmente,.

Coita LS 1,0,2 pOrtll, FIOltpOWif (confia RaAl,lno/modllo 2011/2012, com preço prOmOtiOM" vlatl do RU3,990, Ctlln!c LS tO, FI'*p4)wtf, (COi\flg RM), �� 2Ol�®l2, oom P"ço pton\oci�tl �
...lata li partir do R$25,990,OO, CoraR Hlten M!!� 1 ,4, EoonoJI�)( (confia R1C), anolmodolo 2011/2012, com pftÇO promoclol\ftl à IjIStíl do R$2U9f1,OO, AgllelU U Etof\oJI� ft�� 2011#2011 (mod�1i,)GMAC 5N48XB opcional R9J), com pro90 do Notll Fiao!!1 do Fllbrled eOmprO'iê® Pltil Notl FIscal d Gtnoral MoiofS, R$lOOO,OO ft bôn� vili(lo ptrê troCl d� um '4tlclllo Id%�O tUII�� ou l\�::I1 �om 00

- mbimo 5 InOIl do f{tbrl�9io, eonaidtlrí\do I) Ano oOl'font o com lti 60,000 km �ttltlm\doa ptta eonceasíolu\ria Ch.vroltt, Ip6i ilIpto'ilQIi,) na in,pt�o dt 50 Ittna) na oom{)fla <tI} '"" �t LU 1.4 Eeon�FI�
llM/mod@lo 20.11/20.11 (modolo 5N48XB opeloMI R9J). Condtrõoa v�hdi\a pi\fll AGit@ lU o. km Mlufildo pIra II COMtislon3rid Itt 29�I2QH @ d.f\i�'01 fiM tatoquü dª,% ilMttuioo�� �fti��fltü, f\� �atldas �I'@
modlltlulld@ de vendi dlret, dll fábrlell, Priamil Li 1,4, 4 portu. �eono, flol': (coflfiQR1�), flf\Olmodfilo 201112012. com j)ro�o promoolomll à vl*� ª pªftlf do R$2U9Q,QO -, Ofet�i �ldM �f't � �flf0d� d� �4 ílI30 fJ@ Oij�
d@ 20.11 no �,h�l'lo d@ Sllntª Clltlril\ª pllfa vOlculo3 Chevrotet o. �m i\lÍqulrtul» Ma Cono@aalom\fiila Chlt�rol@t OfortlS "ao vibdM ou c\lmij�tl�' 100m modªlid{!d� tit Wt\@ª ij�t� da m.�, ��tM t �"�% nn�.
Conlulte oondiç�@1I !ln' IUI\ ooneIl1l3iol1ªTllà ehtlvr�l@t 0& ve!eulos ChevfOtet olltâQ em conformidildo eOlU Q PROCONVe -e, Pr�n\mª do COf\�O dll Polu\�o do Ar !).Of V'eiwto Atttoo\oWü, �W«r.d\t,*�ot�.bt--$A.�;
0.800 702 420.0., Ouvldoriél GMAC = 0800. 72� 6a�2. P�ri�do de Pilftloi�ª9ªª; 12/1 O{�Q11 ii 20111I�üH. Ctftifi�íidIHI� At.ltorilíi9aE) S�AruMr I\� Q�b03:aal�lt Cat\ª,ultu R�ijlªmtntMMI�I�tMUi\� ��W..OO�'t�tth�ffi,.bf
fªm!tiª 3 Vtnll@Ugf ml\13 3 ª{\QmJlªnhªn�a,
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Nova loja com os melhores preços e

melhores marcas!
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Astra Sedan

Advantage 2.0
'

Flex

De R$ 40.900,00
porR$ 35.900,00

Único dono, cor prata, super novo, 2010.

RENAUT CLlO 1.6 RN, ANO 2000 PRATA
COM DIREÇÃO. R$13.900,00 .À VISTA

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+ALARME. R$ 22.900,00

STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE ESt 2011
KM 3.000 PRATA BAS. R$33.900,OO ÀVISTA

FIESTA HATCH 1.04 P 2011
TRAVA+AL. R$26.990,00. À VISTA

NOVO CELTA LS 1.04 P 2012 PRATA
BASICO R$26.990,00 À VISTA

FUSION SEL 2.3 2008 PRATA, COMPLETO
+ COURO +AUT R$46.900,00 À VISTA

FUSION 2006 PRATA.

R$42.900,00

Revisado, G�rantia de 1 ano!**

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe

R$500,OO em vale compras para supermercados!*

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua' Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 01/11/2011

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

.
.

. . . I I II i • I I. I, ..
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SEU CARRO USADO VALE COMO ENTRADA.

CONFIRA
TAMBÉM A VERSÃO
C3 AUTOMATIQUE.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000

XSAAAf'ICASSO/UNHAC3 3xR$81,OO 3xR$140,OO 3xR$170,OO 3xR$140,OO 3xR$140,OO

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉAT1VE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado
pelo Banco PSA com entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 39.990,00 e CDC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 60% + 60 parcelas com-taxa 0,99% a.m + 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. Ofertas F·""

,

I I tválidas até 31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. aça revlsoes em seu veleu o regu armen e.
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FOX 2008 2P COM
OPCS

STILO 2007 1.8
COMPLETO

FIESTA SEDAN 1.6 07

COM AR + DH
SENTRA 2009 2.0 AUl

-

�_I) � JJ
automóveis

1ItJ4 �, lIlJÚ �.
Contatos: 3372·1

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

·4714 • 9125·2008

CLlO SED.RL AUTH.1.0 HI
POWER 16V 4P 2003

SANTANA 2.0 MI 2P E 4P
2003

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

STRADA TREKKING 1.4
.

CLlO 2000 AR CONDICIONADO
MPI FIRE FtEX 8VCE 2010 + ALARME. R$ 14.900,00

VOYAGE COMFORTLlNE 1
6 MI T FLEX 8V 4P 2010
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EDUARDO MONTECINO

Treinador orienta os jogadores no treino de sexta-feira na Arena Jaraguá

ADJbusca
vaga na final
do Estadual
Os comandados de Renato Vieira estão

confiantes na classificação, mas ainda

preferem manter o discurso de cautela

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Depois de eliminar a favorita

Florianópolis nas quartas de
final do Estadual, agora a missão
da ADJ/PME é chegar à final da

competição. Para isso, a equipe
jaraguaense precisa passar por Ca

pivari de Baixo, terceiro colocado
na segunda fase. O primeiro jogo
acontece neste sábado, às 20h, na

Arena Jaraguá. Na outra semifinal,
se enfrentamJoinville e Concórdia.

O treinador Renato Vieira res

salta que foi dado um passo im

portante, mas que é necessário
focar no jogo contra Capivari. IiÉ
um adversário qualificado, re

quer cuidados, eles também têm

condições de chegar", comenta

Renato. Entre os quatro ainda so

braram duas equipes que vieram

da Liga Nacional, mas o treinador
acredita que todos os times têm

condições de chegar ao título.
Sabendo da necessidade de fa

zer o dever de casa, assim como foi
feito contra Florianópolis, Renato

garante que a equipe está focada
e com vontade de chegar à final.
"Temos que vencer em Jaraguá,
mesmo sabendo da dificuldade,
mas nossa união é importante
e nosso time tem isso". O único

desfalque é Iédson, que recebeu o

terceiro cartão amarelo. "Todos os

jogadores fazem falta, como esta

mos mantendo muito nossa for

mação", salienta Renato.

O elenco da ADJ/FME conta

com alguns artilheiros e um de
les é Dian Luka, que já marcou 11

gols na competição. Para o atleta,
uma das principais qualidades da'

equipe jaraguaense é a qualidade
individual, que "faz muita dife

rença". Dian também faz questão
de esquecer o último jogo e focar

apenas na semifinal. Para vencer

() Capívari, o jogador acredita ser

necessário que a equipe "melhore
na finalização para conseguir fazer
mais gols". Mesmo conhecendo as

principais qualidades do adversá

rio, Dian afirma que o time está

confiante, principalmente depois
dos últimos resultados.

lilSTÓRICO

Vantagem
de Jaraguá
Neste campeonato,
ADJ/FME e Capivari de
Baixo já se enfrentaram

quatro vezes, duas na

primeira fase e duas
na segunda. A equipe
jaraguaense leva

vantagem, com duas

vitórias, um empate e uma

derrota. Se manter o bom

retrospecto, aADJ estará
na semifinal do Estadual.

o QUÊ: ADJ x Capivari
de Baixo

QUANDO: Sábado, 20h

ONDE: Arena Jaraguá
QUANTO:R$5

, ,I te; i l : . i. li' I:

Juventus vai buscar primeira
vitória do returno no domingo

Após ser goleado por 4 a O

pelo Hercílio Luz pela quinta ro

dada do returno, o Juventus pra
ticamente deu adeus às chances
de classificação no Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
Agora, o Tricolor tem mais qua
tro jogos pela frente e o primeiro
desafio de conquistar a primeira
vitória acontece neste domingo.
Jogando em casa, os comanda
dos de' Rogério Dias vão enfren
tar o Joaçaba, às 16h, no estádio

João Marcatto.

Apesar da recente demissão
do técnico Nino Padilha e do au

xiliar técnico Dantas, a comissão

técnica' afirma que os jogadores
estão motivados e vão buscar a

vitória a todo custo. Segundo Ro

gerinho, o time continua unido e

a fase é de recomeço. "Começa
mos um campeonato paralelo. O

campeonato do profissionali
mo. Independente do resultad
final do Estadual queremos ven

cer os quatro jogos para deixa
uma boa imagem para a cidade

que merece nosso respeito. Que
remos voltar a dar alegrias pau
os torcedores", afirma.

No confronto contra o penúJ
timo colocado da tabela, o tée
nico vai apostar forte nas finali

zações e no ataque para garantl
os gols. O Joaçaba fez apenas UIl

ponto rio returno. Em cinco jo
gos, foram quatro derrotas e Ul1

empate. No turno, o Iuventus ffj
vitorioso fora de casa, em cim
do time do Oeste catarinens

por 1 a O. O Juventus terá odes

falque do volante Nick, expuls
no último jogo, e do centros

vante Roberto, que não entra e

campo por problemas pessoais.

Noite a fora x Aliança/Roma
,

Rio Cerro x Atlético Independente
Grêmio Garibaldi x Operário/Unidos

,I I li -1. d
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NESTE SABADO ATE AS 17 HORAS. APROVEITE AS OFERTAS:
\

• Destravamento interno elétrico do porta-malas;
·'Iuminação no porta-malas;
• Banco do motorista com regulagem de altura;
• Faróis duplos;
• Banco com encosto traseiro totalmente rebatível;
• Porta-revistas atrós do banco do passageiros;
• Pára-sóis com espelho;
• Revestimento das portas em tecido;
• Limpador do póra-brisa com temporizador;
• Desembaçador do vidro traseiro;
• Pneus 17SnO - aro 14",

SpaceFox Trend 1.6 - linha 2012
A pamr de

R$46.990 SPAceFOX

Tetracampeão no

pmnio CESVI
com Menor índice
de Reparabilidade
(menor custo
de mcmutençiio)

• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Trio elétrico e alarme
• Limpador e desembaraçador
do vidro traseiro

Voyage 1.0 linha 2012

A partir de

R$30.490
,-----------�---_._-----"_..._,_.........

Voyage 1.0
Apamrde

Jl$36.090
COMPLETO

• Ar condicionado;
• Direção hidróulica;
.. Vidros elétricos i
• Travamento central com controle rematai
• Retrovisores externos com ajuste elétrico;
• Abertura externa do porta malas
com controle remoto;
• Chave com controle remoto;
• Alarme keyless.

l

Novo Goll.0
COMPLETO
Aparnrde

R$33.990

Linha 2012

• Ar condicionado;
• Direção hidroulica;
• Vidros elétricos;
• Travamento central com controle remoto;
• Retrovisores externos com ajuste 'elétrico;
• Destravamento elétrico do porta-malas;
• Chave com controle remoto;
• Alarme keyless.

Novo Fox 1.0 - Linha 2012
A pamr de COMPLETO

R$34.
Entrada de Saldo em

R$,16.795 48x!$557
• Ar-condicionado
• Direção hidráulica
• Trio elétrico e alarme
• Pacote Trend
• Desembaraçador do vidro
traseiro

www.vw.com.brPromoçãoválida até 30/10/2011 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. GPS meramente ilustrativo. Novo Gol 1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional
à vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol 1,0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11f12, completo,com preço promocional à vista a partir de. R$ 33,990,00. Novo Gol1.0 Total Flex,'" portas. ano modo 11/12,
com de8COl11O promoc:ional de at6 R$ 3,000,00. confo� na CefagUfl Auto SIIe. Novo Fox 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,000, Fox 1 O, 2

portas, ano mode 11/12, 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% am e 16,63% aa. Totat.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

mod. 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 11/12, com preço promocional à vista a partir de R$ 46.990,00. flromoções
válidas apenas para veículos disponiveis 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 Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para
a sua utilização o cumprimento do plano 'de manutenção, Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926, Acesso às

pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935. Ouvldoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.
IW<uODA.S,

GOffalSSlOHÁlUM
OSVf!�
ACtj� www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VQlKSWAGEN 4732746000

Novo Goll.0 - linha 2012

Aparnrde

R$27.990

•

• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atros banco traseiro;
• Console central;
• Póra-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14".
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Novo Fox 1.0
A partir de

linha 2012

R$30.490 co
u,

FOX

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,�ww.ocorreiodoRovo.com.br
"

.

FIM DE SEM,N�, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2011 I ESPORTE I 27
li I I, I I J

PAR GUADALAJARA

Hypólito conquista
-mais uma medalha
Com o resultado, o ginasta melhorou
sua marca alcançada no Pan de 2007,
quando conquistou duas medalhas
AGÊNCIA FOLHAPRESS González ficou em segundo lu

gar, com 15.587. A terceira po
sição acabou com o canadense

Hugh Smith (15.575). Assim, Die

go supera o seu desempenho do

Rio-2007, quando conquistou
ouro nas provas do solo e salto.

Em Guadalajara, Diego ven

ceu no salto, no solo e na disputa
geral por equipe. Enquanto o gi
nasta competia ontem, a sua irmã
Daniele Hypólito participava da

prova de trave. Ela foi bronze com

a nota 13.750, atrás da vencedora,
Ana Sofia Gomez, da Guatemala,

O ginasta brasileiro Diego
Hypólito ganhou a terceira

medalha de ouro nos Jogos Pan
Americanos de Guadalajara. On

tem, ele ficou em primeiro lugar
na prova do salto, com a pontua
ção de 15.875. Com a medalha do

Diego, o Brasil voltou a ocupar o

segundo lugar no quadro de me

dalhas do Pan-2011, com 40 ou

ros, um a mais que Cuba.
O chileno Enrique Tomás

com 14.175, e da canadense Kris
tinaVaculik, com 13.925.

Canoagem
No penúltimo dia da canoa

gem no Pan de Guadalajara, a du

pla brasileira Erlon Silva e Ronilson
de Oliveira conquistou a medalha
de prata na classe C2 1.000 me

tros masculino, na sexta-feira. O
resultado garantiu vaga para a

dupla em Londres-2012. Eles ter-

.
minaram a prova em 3m40s482,
pouco mais de um segundo atrás
dos cubanos Karel Aguilar e Ser

guey Torres, que ficaram com a

medalha de ouro. O bronze foi
dos venezuelanos Ronny Ratia e

Anderson Ramos.
DIVULGAÇÃO

Greve continua em obra do estádio de Brasília
Arena com maior número de

partidas na tabela da Copa de 2014

ao lado do Maracanã (sete, ao

todo), o Estádio Nacional de Brasí
lia está com as obras paralisadas
desde a manhã de quarta-feira.
E, sem avanço nas negociações, o

consórcio responsável pelas obras
entrou nessa sexta com uma ação
de dissídio coletivo no TRT (Tribu
nal Regional do Trabalho) da IDa

região para que aconteçam audi
ências de conciliação.

Segundo os patrões, parte

dos operários realizou um pique
te na entrada do local na quarta,
iniciou as conversas no mesmo

dia e chegou a se comprometer
com uma "retomada imediata"
das atividades já na quinta. Mas
isso não aconteceu.

"O resultado da negociação
foi o atendimento de alguns
pontos colocados pelos sindi
calistas e o compromisso da
continuidade da negociação
em torno das reivindicações
mais complexas", diz na quarta

a nota oficial do consórcio Bra
sília 2014, que ainda lamentou
não ter havido uma "comunica

ção prévia" dos trabalhadores,
que buscam aumento salarial e

melhores condições de trabalho.
O consórcio acrescentou que

"cumpre à risca a legislação tra

balhista e as normas de segu
rança" e afirmou que isso "ficou
atestado nas frequentes fiscali

zações dos órgãos trabalhistas

que o canteiro de obras recebe
semanalmente".

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

13° Palmeiras

14° Bahia
.

-5 :39%
,

15° Cruzeiro 34 -4 37%

16° Atlético-MG 33 -1135%

T 17" Ceará 32 311 8 -1634%

T 18° Atlético-PR 31 3� 7 -1533%

T 19° Avaí 29 3� 7 8 !16 42 65 -2331%

T 20° América
I 1311425 311 4 40 54 -1427%

31" RODADA - 22/10
Palmeiras 1 x 2 Rgueirense
Fluminense O x 2 Atlético-MG
Avaí 3 x 2 Botafogo
América-MG 2 x 2 Grêmio

31"RODADA-23/10/2011
São Paulo O x O Coritiba
Intemacionall x 1 Corinthians
Atlético-PR 1 x O Ceará
Bahia O x 2 Vasco

, Flamengo 1 x 1 Santos
Cruzeiro 3 x 2 Atlético-GO

32" RODADA - 29/10
18h - Sa ntos x Atlético-PR
18h - Botafogo x Cruzeiro
18h - Ceará x Fluminense

32" RODADA - 30/10
16h - Corinthians x Avaí
16h - Vasco x São Paulo
16h - Grêmio x Flamengo
16h - Figueirense x ahia
18h - Atlético-MG x Palmeiras
18h - Coritiba x América-MG
18h - Atlético-GO x Internacional

n1!í;"'I"W"i<I""';Y"'_1w:""ei/ii!I!Jf"�iiI!i'i!i!l'Irh��m�tJ��lf,�f�ffPfj1i6!m�i'Jl5,f,ª�
ClasSifieadôs CoN Sul-An;)e�iqãh� ,

TRebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

$ Cot TImes
". /. 1° Portuguesa
• 2° Ponte Preta

.3° Náutico
• 4° Americana

5° Criciúma

6°Sport
7° Bragantino

CLASSIFICAÇÃO
P J i V i E : D iGP!GC : SGiA 33"RODADA-29/10/2011

67 32 1� 101 3 168133 ! 35 t 70% 16h20 - Bragantino x lcasa

57 32 16 9 i 7 154 i 37 : 17 i 59%
16h20 - Náutico x Sport

; , i
i.' 42 i.' 35 •.... 7 ..... 5

..

0/0
16h20 - Paraná Clube x São Caetano

53 32 14, lli 7.; IC 16h20 - Boa x Vitória
51 33 149 110 !37' 37 ! O 152% 16h20-ABCxASA

49 33 1310110,39 35 ! 4 ,49%
48 32 13 9 i 10 i 48 39

;

9 '50%

8° Vitória
9° Boa

10° Paraná

11° Grêmio Barueri 44 33 128 [13' 41 46 -5 144%
12° Guarani 43 33 12 7 : 14 ; 43 42 : 1

.

43%

13° São Caetano 43 32 io 13; 9 51: 45 6 145%
42 32 1� 3 ,16 43:48 -5 144%14° Goiás

15° ABC 42 32 ld 12' 10 40' 44
.

-4
;

44%

16° ASA 41 32 118 ! 13137 47 '-1043%
.

I

T 17° Icasa 39 32 9 ! 12111 !48 49 -1 41%
i i '

T 18° Vila Nova-GO 30 32 7 ! 9 116: 28 42 i -14 31%

T 19° Salgueiro 28 32 8 ! 4 !20 28 49 ; -2129%
. T 20° Duque de Caxias15 32 2 I 9 ! 21 • 26 65 ,-39 16% TRebaixados para Série C

PAR DE GUADALAJARA 20 II

QUADRO DE MED/U.,J'�AS
.

10 Estados Unidos 79 70 54 203
2° Brasil 39 25 46 110
3° Cuba 38 27 33 98
4° México 32 30 45 107
5° Canadá 24 31 43 98
6° Colômbia 22 19 30 71

r Argentina 19 12 29 60
8° Venezuela 10 27 26 63
90 Guatemala 6 3 3 12
100 República Dominicana5 3 17 25
110 Porto Rico 4 7 7 18
12° Equador 4 6 9 19
130 Chile 2 15 19 36
14° Jamaica 1 5 1 7

150 Ilhas Cayman 1 1 1 3

Atualizado às 17h do dia 28/10

A Ujam convida a todas as associações de mo

radores e população em geral, para participar da
2a Jornada da Cidadania, na Sede da Câmara de
Vereadores, nesta segunda-feira dia 31/11/11, ás
19hOO. O tema será sobre "A Importância do Poder

Legislativo". A participação dos presidentes das as

sociações é indispensável. Estendemos o convite
ás lideranças comunitárias em geral; pois o tema
abordado é de formação comunitária.

AlT. ANDRÉA R. r, ZIEHLSDORFF
PRESIDENTE DA UJAM
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