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MASSARANDUBA FESTEJA SEU CINQUENTENARIO Presidente e vice

������""""� odaCDLfcllam
� sobre entidade
E-<
Z

A

� o PRESIDENTE DA CAMARA DE

� Dirigentes Lojistas de Iaraguá
B do Sul,Wanderlei Passold,
�

passa o bastão para seu

vice, Neivor José Bussolaro,
a partir de Iode janeiro. Em
entrevista, os dois falam
sobre seus projetos. Página 7

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

CONl'RllTERNlZAÇÃO O.des61e comemorativo deMassaranduba foi.mn dos pontos altos dap�
.

de aniversário ciomunicípio, reunindo cerca de duasmil peSsoas de todas as idades.Página 16
.

.
.

Ex-prefeito relembra o passado
e dá palpites sobre o presente

José Perfeito Aguiar, aos 80 anos, recorda do tempo em que comandou Guaramirim, cita obras que
se orgulha de ter realizado e revela que continua sentindo a política correr por suas veias. Para ele, .

somente com a pàrticipação da juventude será possível acabar de vez com a corrupção.
Página6

DESDE 1919

GELSON lYIERISIO
Presidente da Ass�mbleia
diz que cartão ponto para
servidores é avanço para

toda a sociedade.

PATRICIA MORAES
PáginaS

Iniciam as

semifinais da
, Primeirona

NESTE RM DE SEMANA,
começa a ser definido quais
equipes farão a final da .

competição.Vitória e Cruz de
Malta se enfrentam noHugo
Koehn. No João Lucia da
Costa, João Pessoa e Flamengo
fazem a outra semifinal.
Página 21
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Neymar
televisão. Existem ainda outros
ganhos que são a atração de novos
torcedores eprincipalmentea
atração de novos craques. Afinal,
qual éomoleque que não sonha em
jogarao lado deNeymar? Este efeito
já aconteceu três vezes no Santos
e o próprioNeymar e Ganso são
consequência da segundageração
de "meninos daVila"deRabinho e

Diego. Se vai dar certo, só o tempo

Dasmais ousadas a decisão da
diretoria do Santos de bancara

permanência do jovem astro no

Brasil atéa Copa de2014, Com
amudança no contrato, o clube
correo sério risco de ver ojogador ir
embora degraça aofinal do mesmo.
A aposta é no poderde atração de
patrocinadores quea permanência
deNeymarproporcionará, além
do aumento no valor das cotas de

dirá, mas, caso tenha sucesso, pode
significar o ingresso definitivo do
futebol brasileiro em um novo ciclo.

Afinal, já existem outros jogadores
bem interessados em um contrato

"até a Copa de 2014': Por outro
lado, o risco de uma decisão que
implica na perda do ganho deverá
modificarprofundamente os

contratos dos "inoestidores em

jogador defutebol':

Império do Queijo
Esta empresa fez uma apostamuito ousada

quando foi criada há três anos, localizando-se
em uma área sem tradição comercial, na Rua
Rinaldo Bogo que é uma via de tráfego rápido.
Mesmo assim, conseguiu firmar-se com suas

propostas também ousadas.

Trapp
No dia 14 de novembro de 1953, Eugênio Trapp
iniciou as atividades de uma pequena firma

individual, fabricando artefatos de cobre, latão
e bronze, fornecidos principalmente para

. engenhos produtores de cachaça. Em 1962,
, transferiu a empresa para novas instalações
e já contava então com o auxílio de dois
funcíonários. Procurando diversificar sua
'linha de produtos e abrir novos mercados,
em 1964 passou a fabricar pulverizadores
manuais. Nessa época, seu filho mais novo

Egon Trapp começava a trabalhar com o pai.
Em 1967, aêmpresa abre um novo caminho
com a fabricação do seu primeiro cortador de
grama, produzido de forma rudimentar, com
base e rodas de alumínio, cabo de madeira e

motor de 1HP. A aceitação destes novos itens
crescia no mercado e a produção não parou
de aumentar. O filhomais velho, Renato Irapp,
também se incorpora à empresa. Em 1972 a

Irapp deixa de fabricar artefatos em cobre e

concentra sua produção exclusivamente nos
pulverizadores e cortadores de grama. Hoje líder
demercado, aTrapp produz uma ampla gama de
produtos: cortadores de gramamanuais, elétricos
e a gasolina, roçadeiras, aparadores, trituradores,
triruradores 0'rgânico�, pulverizaclo!es,
debulhadores demilho, ensiladeiras/picadeiras,
aparadores de cervas-vivas e uma completa linha
de ferramentas e acessórios para jardinagem.

As mais caras grifes mundiais estão
encontrando nos emergentes o seu melhor
mercado e o Brasil desponta como um dos
melhores mercados. O que surge como
um problema é o ritmo de construção de

shopping com espaço para lojas de luxo
que não está acompanhando a demanda e

por isto os preços estão muito inflados.

Na Flórida
Triplicou este ano o número de brasileiros

que adquiriram apartamento em alguma
praia deste ensolarado Estado norte
americano. As atrações são muitas e vão

desde a qualidade de vida de um país de
primeiro mundo até os preços que estão

menores que os de um apartamento
semelhante em cidades como São Paulo.

Enquanto os imóveis por aqui estão
inflados, por lá estão em liquidação e podem
ser um ótimo investimento. Por isto, Miami
virou um reduto de brasileiros.

Indústria do luxo

EMPRESA MENEGOTTI'CONTRATA,:

Menegotti Indústrias Metalúrgicas está com vagas abertas no
.

programa de contratação de pessoas portadoras de'
deficiências e benefícíártcs reabilitados da previdência soclal,

Interessados. enviar currículo. para

recrutamentQ@menegotti..ind.br

1 I. ti t' II J' i

,

Retifica lippi
Comemora nesta segunda-feira 27 anos de
atividades esta enlpn�sa loeaU,zada quas�� na divisa
r'�jO'n'"'11 i(''P','�raw-1I1';�''�r7(Y n ne �"e' torml0'l" � II �11'1I, -::0, m"pl!::l/2;n·,,;i?!,t"lllf""I· "llln,o'"'" . ss. 111. ]/{ IJ,;[ (�. lU... �.� :UJ/JJ., '"l'U, (. ,.." _ . JL � U.!U_�U. II I," lfL c .. 11 ","" lU., ( ],. li.

mercado de retífic'il de Inotores.

Roubini
O "Dr. Apocalipse" aposta na recessão namaioria dos países
desenvolvidos o que, na verdade, não chega a sermuito original,
mas a sua interpretação é: a crise de 2008 foi provocada pela
enorme alavancagem do mercado imobiliário e isto quebrou a

graride especulação no mercado e seu efeito deverá levar anos para
se dissipar. Existem alguns sinais claros deste fenômeno que é a

saída em massa dos pequenos poupadores do mercado de ações
o que torna a captação de recursos através desta fonte muito mais
difícil. O círculo virtuoso ficou vicioso.

Auxílio

-desemprego
Os pedidos por parte de
trabalhadores tios EUA

alcançaram o seu menor

nível desde abril de 2011, o

que pode ser interpretado
como uma retomada no
nível de emprego,

QUINA
SORTEIO N° 686

01 - 03 - 04 - 06 - 07
10-12-13-'16-19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2743

- 15 - 43 - 56 - 69. - 77
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Q que vou contar é fato. Uma senhora,
não digo que seja minha amiga, co

nhecida fica melhor, despedia -se da filha
que

-

aprestava-se para ir para a escola. A

garota dá um beijo na mãe e sai. Nisso, a
mãe se lembra e grita para a filha: - "Não
te esquece de passar na farmácia na volta
e comprar Gotas Preciosas".

Gotas Preciosas, o que é isso? A se

nhora me explica que é um "calmante"
natural, que não faz mal, só faz bem,
acalma os nervos ... - Ah, entendo!

Armei os lábios para dizer algumas
palavras à senhora e não disse nada,
achei melhor ficar quieto. Mas vou dizer

É11CA
É claro que o governo está fazendo

"marolinha" para disfarçar mas vai
concordar com a Fifa sim e tolerar
a venda de bebidas alcoólicas nos

estádios durante a Copa de 2014,
claro que vai. É o que eu vivo dizen
do, onde entra o interesse pelo lucro, sai
pela primeira porta a ética.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
agora a você, leitora, talvez eu a ajude a

ajudar alguém aí em casa ou por perto,
uma amiga, quem sabe ...

As melhoras "Gotas Preciosas" que
há são muito simples, estão naturalmen
te ao nosso alcance, tenhamos ou não
dinheiro. São as gotas' do otimismo, do
bom humor, do olhar para cima e não

para baixo, gotas preciosas são investir
em si mesmo, estudar mais, melhorar Q
rendimento para o trabalho, sermais cor
tês com todos e mais ainda consigo mes

mo, rir, dançar, é isso. Um santo remédio.
Mudar o modo de pensar, olhar para

o lado claro da vida, entender que tudo

DIPLOMAS
"Nunca antes na história do Brasil" hou

ve tantos jovens universitários como agora.
Diploma entre nós compra-se com a maior

facilidade, opa, desculpe-me, eu quis dizer se
consegue... Só que um diploma universitário
noBrasil émais oumenos como um diploma
de segundo grau na Alemanha, mas, tudo
bem, vamos lá. Só que tem uma coisa...

PONTO DE VISTA

podia ser pior, dar de ombros e sair para
outra costumam ser "gotas" mais que
preciosas para a vida, para a saúde.

Por que diachos as pessoas andam preci
sando tanto de ajudas químicas para enfren
tar a vida? Diga-me, leitora, diga-me de uma
única pessoa que você conheça que tenha
vencido suas dificuldades na vida tomando

comprimidos ou bebendo chazinhos? Uma
só, diga.Vais dizer coisa nenhuma. .

Vida infeliz, sem gosto, insípida não
se cura com conta-gotas ou com Rivotril,
cura-se com suor, fé e tempo investido
em atos de coragem. O mais é ação e rea

ção de avestruz. Entendeste?

A COISA
A coisa pega é quando os diplomados

brasileiros entram no mercado de trabalho.
Raríssimos sabem omínimo para segaran
tir.Eassim, vãoficandopelo caminho, oque
garantemercado e salário ésaberfazer efa
zer com competência. No mais, pagando as
mensalidades em dia não é difícil o diplo
ma noBrasil... Entendes?

IS
(Direito deResposta)

Sindicato dos 'Irabalhadores deAlimenta

ção de Jaraguá do Sul e Região, Sindicato dos
Trabalhadores da Construção e do Mobiliá
rio de Jaraguá do Sul e Região, Sindicato dos
Empregados noComércio de Jaraguádo Sul e
Região, Sindicato dos TrabalhadoresMetalúr

gicos deJaraguádoSuleRegião,Sindicato dos
Trabalhadores Quúnicos, Plásticos e do Papel
de Jaraguá do Sul e Região, Sindicato dos Ser
vidoresPúblicosMunicipais deJaraguádo Sul
e Região, Sindicato dos 'Irabalhadores doVes
tuário deJaraguádo SuleRegião

Qtexto publicado neste veículo de comu

nicação, edição dos días 15 e 16 de outu
bro, de autoria do advogado Romeu Piazera
Júnior é uma prova da falta de conhecimen
to, da má intenção e do preconceito desse
cidadão, que certamente está reproduzindo
um discurso de parcela da sociedade a quem
não interessa o fortalecimento da classe tra
balhadora Ao se referir à nova lei que insti
tuiu o aviso prévio de até 90 dias como retró
grada, o "autor" do referido texto prova não
saber o que escreve ou sobre o que está es-

.

crevendo. A única coisa que ficou bem clara
foi a "opinião" distorcida do tal advogado, ele
sim na contramão dahistória.

-

FALE CONOSCO

Pela nova lei (no 12.506/2011, que regu
lamenta trecho da Constituição de 1988), o
trabalhador com até um ano de emprego,
que for demitido �em justa causa, tem direi
to a 30 dias de aviso prévio ou indenização
correspondente. Esse tempo será aumenta
do em três dias para cada ano adicional de

serviço, até o limite de 90 dias. Para receber
três meses de salário, o empregado precisa
ter 20 anos de contrato. Anteriormente, os
trabalhadores tinham direito a 30 dias de avi
so prévio, independentemente do tempo de

serviço. Portanto, é uma Lei que interessa, e
muito, a todosos trabalhadores.

Caso esse advogado ainda não saiba, a
Europa e os Estados Unidos estão sofrendo
as conseqüências de um capitalismo selva

gem, um modelo em extinção. As críticas e

as manifestações à concentração de renda
estão em todo o mundo, para quem quiser
ver; é claro. Criticaruma lei que vai ao encon
tro dos anseios de quem realmente produz a
riqueza deste País é demonstração de má fé
no Brasil, no seu crescimento. Não .se deve

esquecer que quem realmente constrói são
os trabalhadores. O nosso "ponto de vista" é
bem diferente.

Nós,' sindicalistas, desafiamos o advo

gado Romeu Piazera Júnior a ser mais espe
cífico em suas acusações. Acusar de forma

inconsequente o movimento sindical pode
ter consequências para os detratores. Vaga
bundo é quem vive do trabalho alheio, quem
explora, quem nada produz e que apenas
desfruta das riquezas, sem colaborar, sem fa
zer parte de nada. Ultrapasssada e ignorante
é amente de quem está apenas a serviço do
poder econômico e que nem ao menos tem

a humildade de reconhecer sua inutilidade
enquanto produtor de alguma coisa. Precon
ceituoso é o único adjetivo para qualificar o
texto infeliz do referido advogado.

Lamentavelmente, a edição do periódico
não orientoumelhor o "Ponto deVIsta" do ad

vogado Romeu, que escreve qualquer boba
-gem contraomovimento sindicalporque, sem
ele, poderia fazero jogo dos patrões inescrupu-
losos que se negam a negociar uma conquista
trabalhista e reconhecer que o fruto de sua ri

queza é resultado da classe trabalhadora. Para
finalizar, gostaríamos de ressaltarque anova lei
do aviso prévio emnadavaiprejudicar os pa
trões.Vai apenasdificultar as demissões imo
tivadas e fazer um pouco de justiça àqueles
que dedicaram a vida a uma empresa, por
que 20 anos de "casa", caro senhor advogado,
é um mérito que apenas os trabalhadores
respeitados conseguem. Quem trabalha na

mesma empresa por 20 anos merece, nomí
nimo, consideração da sociedade.

ossam,ç,oncorrere
, f." i. ,

, sumzrseu cargoaéveser
considerado um avanço
para democracia brasileira;
Tanto qUea iniéiiitiva teve

origem nomovimento

popular, através do clamor
da sodedadepot: u11)meio
políticomais limpo ejusto.
Após a aprovaçãoda lei,
houveumjulgamento do
Supremo TribunalFederal
(STF) de que a regra não

I f}.odl!ria serapl�cada nas
eleiçõesde201O,pormudar
asnormasdepoisdoprazo
ti�'ttlaàopor le�,pqueseria

lncohsidudonal:Depois
disso,ainda hâdúvidas
obreseas-"tSpensãosó
podefiavalerdepoisdas
ações teremsido transitadas
emjulgado, oquepode levar

,

,:, maisde u1ila décá1Jii nos,
"

,

órgãosdalustiçabrasileira,
ou valeria tambémpara

, dsõeS.1i!srgundti
instância.Nestasemana, o
S1Fdeoériadarfim a esta e

;o.p,tras d/ij;ufdqs, pôrém, um",l. "

pedido 'de vistasadioumais
uma veza decisão.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

,

IIE bom para a sociedade·e é
,

,bom para a Assembleia··
Gelson LuizMerisio (PSD) está no terceiro
mandato como deputado estadual e é
presidente daAssembleia Legislativa, eleito
por unanimidade. Natural deXaxim, é
casado e pai de dois filhos. Na política

.

começou cedo, com apenas 21 anos foi
presidente da Câmara de Vereadores de
Xanxerê. Neste ano, como presidente da
Alesc, ganhou destaque ao implantar o
cartão ponto para todos os servidores e

solicitar uma varredura nas aposentadorias
por invalidez. Também foi um dos

responsáveis pela criação do PSD no

Estado. Na entrevista a seguir, Merisio fala
sobre estes e outros assuntos, acompanhe:

Patricia - Um dos principais atos

do senhor foi a assinatura de um

Termo de Compromisso de Ajus
tamento de Conduta (TAC) com o

v:

Ministério Público. A partir detê, foi
instituído que todo funcionãrío da
Assembleia terá que bater ponto.
Qual a importância dessa decisão,
que serve para moralizar o serviço
público, um tanto quanto desacre
ditado?

Gelson Merisio • Existe uma dia
, létíca neste processo: é bom para
a 'sociedade e é bom para a Assem
bleia. O Legislativo tem ótimos servi
'dores, mas que acabam manchados
por uma imagem que não correspon
de à maioria. Junto com isso, temos

,

o processo de transparência com a

participação efetiva da sociedade na
fiscalização dos serviços públicos. E
isso é �m avanço enorme para todos.

Hoje, temos a oportunidade de cor

rigir claramente irregularidades e de
criar mecanismos para que não vol
tem a acontecer. É assim que vamos

.

melhorando enquanto sociedade.

Patricia - Outra grande decisão
tomada pelo senhor foi a de solicitar
uma nova perícia aos aposentados
por invalidez, o que acabou defla
grando um escândalo. Como está o

andamento do caso?
,

Merisio - Este assunto é recor

rente na mídia deste a década de 80.

Agora, tomamos a atitude de enca

mínliar lÍmprocesso de investigação
para passar a limpo. Ê' uma mancha
na história de SantaCatarinaque pre
cisa ser esclarecida..Encaminhamos

www.imoveisplonolo.com.br

DIVULAGAÇÃO

todos os processos de apdsentadoria
por invalidez da Assembleia Legislá-

. tiva.ao Iprev e ao Ministério Público.
O Iprev realizou perícias" � ainda não

apresentou os resultados conclusi- •

vos. Mesmo assim, quando tivemos
a informação de 16 casos de pessoas

.

, consideradas "aptas para o trabalho", '

convocamos para o trabalho. Estes
ingressaram na justiça para suspen
der o ato. Do grupo, atualmente três
retornaram às atividades na Alesc.
Mas os desdobramentos ainda vi
rão. Diversas etapas ainda devem ser

cumpridas, como para apuração da
.

, I
.

,

origem das possíveis fraudes.

Tomamos a atitude
de encaminhar,
um processo de

investigação para
passar a limpo. ,É uma
mancha na história
de Santa Catarina
que precisa ser
esclarecida.

Patricia - No final de outubro, a
Assembleia deu fim às audiências
que resultarão na elaboração de Or

çamento Regionalizado. Qual a pos
sibilidade das prioridades listadas
serem.atendidas, já que não ,se trata
de uma decisãó lmposítívat"

Merisio -, À medida que a popu
lação se manifesta, indicando suas

prioridades" temos uma agenda que

obrigatoriamente deve ser consíde- ,

rada pelo governo. Tivemos boas reu
niões pelo Estado, com importantes
reivindicações. Não tenho dúvidas
de que o governo do Estado trabalha
rá com esta agenda.

Patricia- O, governo enfrentou
logo no início uma greve de 60 dias
dos professores e agora ganha for

ça o movimento dos policiais civis,
Como avalia a questão do magisté
rio e da segurança no Estado?

Merisio 'r Este é um governo de
continuidade, que segue tratando
de temas que estão na pauta da so

ciedade há pelo menos uma década.
O governador Raimundo Colombo
seguirá tratando pontualmente cada '

caso, buscando as melhores soluções
especialmente por se tratar de seto

res tão importantes, como é o caso da

educação e segurança.

Patricia - O senhor, juntamente
com o governador Raimundo, Co
lombo, foi uma das principais lide- .

ranças a se encaminhar ao PSD. Por

que a escolha?
Merisio - Estamos formando um

novo grupo político, criando um mo

mento novo com o rompimento de
várias amarras do passado. A políti
ca brasileira está pedindo urna nova

proposta, e o PSD vem para atender
esta demanda. É um partido que já
nasce forte, tanto gue, em Santa Ca
tarina, teremos candidatos a prefeito'
em pelo menos 150municípios, e nas
demais cidades vamos estimular as

'alianças.

'L(47)3�75 ..01 00

"
FRASES

DA SEMANA
Presidente, desculpe se eu

fui agressivo, não foi minha -

intenção, eu te amo.

DO MINISTRO DO TRABALHO, CARLOS LUPI (PDT)
AO SE DEFENDER NA CÂMARA DOS ÓEPUTADOS
DAS DENÚNCIAS DE ,!ESVIO DE VERBA NA PASTA.

Não dá ·para aceitar que a

imprensa fique derrubando
ministro de 15 em 15 dias.

PAULO PEREIRA DA SILVA, O PAULINHO
PRESIDENTE DA FORÇA SINDICAL.

"

Rio da Luz
A questão do tombamento do Rio da
Luz, abordada em primeira mão pela
repórter do ocp, Daiana Constantino, foi
tema de encontro esta semana entre o

superintende do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
DalmoVieira Filho, a prefeita Cecília
Konell e representantes das secretarias
do Planejamento, Agricultura,
Habitação, Desenvolvimento
Econômico, e da Fundação Cultural. O
encontro teve como principal objetivo
discutir ações e regras que devem

vigorar para preservação da paisagem e

normatizações para uso e ocupação do
solo no bairro Rio da Luz. No próximo
dia 29, Dalmo retorna ao município
quando deve trazer informações
mais detalhadas sobre as regras de
desenvolvimento da localidade.

Ensino
o governador Raimundo Colombo
(PSD) tem repetido com frequência
a importância da implantação do
ensino médio integral no Estado. Uma
velha bandeira do trabalhista histórico
Leonel Brizola. Colombo acredita que
com a municipalização do ensino
fundamental, já em andamento em
muitas cidades, como Guaramirim, o
Estado teria melhores condições'de .

investir no modelo.

Boa coisa não é
Pelo empurra-empurra, já está mais do

que provado que algo de errado existe em
torno do serviço funerário do município.
Uma solicitação de informação do PT, que
visa saber da legalidade do serviço, já
recebeu seis pedidos de vista. O último
foi na noite de quinta-feira. Ao perceber
que os governistas iriam conseguir
barrar a iniciativa, o vereador Jean
Leutprecht (PC do B), acabou

, utilizando o instrumento.

-------===��--------------------�------------------------------�------------------------------------���-=-===----�------
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MEMÓRIAS DE UM EX-PREFEITO
I:; Pai do atual vice da

Prefeitura de Guaramirim,
José Perfeito Aguiar, aos
80 anos, revela que ainda
sente a política correr

.

por suas velas

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

..

Pr�feito de Guaramirim no período de
1983 a 1988, José Perfeito Aguiar foi

responsável por obras que ainda hoje são
referências no município. Aos 80 anos, o

ex - mandatário lembra as principais delas
e mostra o quanto gosta de dar palpites
principalmente na política local. Afinal,'
ele é pai de Altair José Aguiar, o vice-pre
feito da cidade.

Quem passa pela rua 28 de Agosto,
acesso principal do Centro da cidade,
talvez desconheça que a construção do
maior trecho do calçamento da via, da

igrejamatriz até o bairro Avaí, ocorreu du
rante o governo de Aguiar na década de
1980. Uma obra que o ex-prefeito recorda

.
com orgulho. Atualmente, a rua está sen

do asfaltada.
Ainda na rua 28 deAgosto, há um prédio

instalado desde os tempos em que Aguiar
era prefeito. Foi quando a primeira sede do
Fórum foi erguida ao lado da atual Prefeítu

ra, onde fica hoje o Cartório Eleitoral. Na se

quência, a reforma do cemitério municipal
é citada como um dos serviços mais impor
tantes-feitos naquela época.

Entre os projetos alcançados durante
a gestão de Aguiar, destaca-se a aquisi
ção do terreno onde ficava o parque mu

nicipal de eventos e a construção do pri
meiro pavilhão. Uma obra que hoje não

pode mais ser vista por quem passa pela
rodovia BR-280, pois no espaço está sendo
construído o Cedup (Centro de Educação
Profissional). Os pavilhões foram derruba-

.

dos depois de aPrefeitura negociar a ins
talação da escola técnica no local com o

governo do Estado.

Aguiar lamenta a derrubada do parque
municipal de eventos que ele mesmo ba
tizou com o nome de seu pai Perfeito Ma
noel de Aguiar. "Realizamos exposições de
produtos agrícolas e industriais do muni

cípio e região. O parque estava bem loca

lizado' era um ponto turístico da cidade",
ressalta. "Destruir um bem do município
não se admite. O certo era ter procurado
outro lugar para o parque ou para a escola
técnica", sugere.

Aguiar recorda com carinho também da

construção da escola estadual São Pedro, no
Guamiranga, e da Praça dos Expedicioná
rios, ao lado da antiga Estação Ferroviária.
"Foram obrasmuito importantes na cidade.
Naquela época a arrecadação era pouca,
mas os problemas erammenores", avalia.

EDUARDO MONT-ECINO

llgUiaI' diz qqe' rel��ra com,
eo�·cIoS JemJKlS de prefeito

EDUARDO MONTECINO

o QUE O EX·PRD'EITO PENSA SOBRE

• FUNÇÕES ASSUMlDllS
Na trajetória política,
Aguiar foi vereador,
vice-prefeito de Arnoldo

Bylaardt, prefeito,
secretário de Obras
e diretor do Parque
Municipal Perfeito
Manoel de Aguiar.

.IlMIGOSNO
cENÁRIo POLÍ'nco
José Perfeito Aguiar
não se esquece das
amizades que cultivou
com o ex-prefeito de

-

Massaranduba Dávio
Leu, o ex-senador

Jorge Bornhausen,
o deputado federal
Esperidião Amin e o ex

prefeito de Jaraguá do
Sul, Roland Dornbusch.

• srrullçiío
PIIRTIDIÍRIIl
Iniciou sua trajetória
política naArena. Mas
passeou pelo antigo
PSD e também pelo
PPS. Hoje. não tem
filiação, mas pretende
se inscrever no PSD.
"Um novo partido tem
novas ideias", acredita.

Ex.prefeito José Perfeito Aguiar
ao lado de Esperidião� na

inauguração do Parque Municipal
de Eventos Perfeito Manoel

Aguiar na década de 1980

Ex·prefeito no gabinete do
governador de Santa Catarina

Esperidião Amin

José Perfeito Aguiar
no gabinete na Prefeitura

Levando uma vida tranquila
Mesmo' que José Perfeito

Aguiar não consiga se desligar da
política, nos últimos anos ele a es
posa Renilda Aguiar, de 66 anos,

ocupam seus dias com atividades
mais amenas. O cultivo de orquí
deas é uma delas. No jardim da

própria residência, que fica no

bairro Guamiranga, os dois plan
tam e cuidam das flores.

Além desta atividade, Aguiar
e Renilda têm um amigo de esti

mação que os diverte. É um pa
pagaio ciumento que não gosta
de pessoas estranhas perto de

seus donos. "Ele já escapou da

gaiola algumas vezes, mas nun
ca 'foi embora daqui", contou o

ex-prefeito enquanto acariciava o
bichinho.

Mas, quando chegam os fins
de semana, a casa de Aguiar e

Renilda é tomada pelos quatro
filhos, dez netos e três bisnetos.
Eles contam que a família é bas
tante unida. Nesta fase em que
vivem tranquilamente, os dois
adoram gastar o tempo curtindo
emimando os parentes e, princi
palmente, as crianças.

• Aumento do número de vereadores:
IIFui vereador em uma época que político não

era remunerado. Hoje temos muitos gastos, por
isso é preciso enxugar a máquina público".

Realizamos

exposições
de produtos
agrícolas e
indus�iais
do município
e região. O

parque estava
bem localizado,
era um ponto
turístico da
cidade.

.
.

. r• Hospital PadreMathíasMaria Stein: caro. Mas hoje acho que a atual presidente I"Toda vida o hospitalfoi um problema e funcionava, (Dilma RousseffJ está se saindo muito �em'� I�
mas não tão bem como precisava. Hoje estamos numa I
situação sem centro cirúrgico, e há seis anosfalam' • A política hoje: �
em construção de um novo centro cirúrgico. Hoje não 'il mudança deve partir da juventude. l�
nascem mais crianças em Guaramirim. Nossos filhos Os velhos já estão contaminados pela corrupção". m

estão sendo registrados em laraguá, que ainda bem
atende nossos municipes".

• Governo do PT:
"Com o ex-presidente Lula achei que o Brasil iria pagar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CDL continua em
ritmo de expansão
Entidade comemora projetos bem
sucedidos e busca ampliar ainda
mais o número de associados

JARAGUÁ DO SUL
SÔNIA PILLON

Qatual presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojis
tas) de Iaraguá do Sul, Wanderlei
Passold, 49 anos, passa o. bastão

para seu vice, Neivor José Busso
laro, 46, a partir de Iode janeiro
de 2012. Natural de Tangará, Pas-
.sold vive há 13 anos em Iaraguá
do Sul, mesmo período em que
abriu sua primeira loja.

Na entrevista concedida ao

O Correio do Povo, Passold fala

sobre as conquistas da gestão
2009/2011, como o aumento de
'32% no número de associados e

campanhas bem sucedidas em

prol da classe lojista e de abran

gência social. Dentre as reali

zações estão o "Recicla CDL",
"Outubro Rosa" e o retorno do
sistema de estacionamento ro

tativo, esse último em parceria
com a Prefeitura.
- Um' dos destaques da gestão
é o projeto-piloto "Score", ferra
menta que permite aos associados
conferir o histórico de um cliente

em relação às compras feitas a

prazo, modelo adotado por outras
CDLs em SantáCatarina.

Já o presidente eleito, Nei
vor Bussolaro, que responderá
pela gestão 2012/2014, nascido
em Guaraciaba e radicado há 10

anos em Jaraguá do Sul, segue
a premissa de que em time que
está ganhando não se mexe, tan

to que promete dar continuidade
aos avanços da atual gestão. Ele
considera a cidade um bom lugar
para empreender e viver.

Confira a seguir as entrevistas
concedidas por Passold, sócio

proprietário da Passold Calçados,
e de Bussolaro, sócio-proprietário
da Cedro Móveis, sobre o momen

to de expansão da entidade' e os

rumos daqui para frente.
'

.
,

'�palavra que vamos usar é continuidade"
OCP - Sente-se preparado. como diretor do SPC (Serviço de

para assumir a presidência da
. Proteção ao Crédito), e em 2009"

CDL? assumi como vice-presidente
Neívor Bussolaro - Me sinto nessa gestão. A grande incum

preparado, sim. A palavra que bência do vice -é a decoração
vamos usar é continuidade. Essa natalina. A CDL abraçou a deco- '

gestão foi muito intensa. Vamos ração natalina desde 2007, como
manter o foco no associado, para a grande gestora do projeto, com
atender as suas necessidades, A a Acijs e Apevi, Sindicatos Patro
grande força do associativismo é nais, Prefeitura e Câmara de Ve-
o poder de pedir e ser atendido. readores deVereadores.

OCP - O senhor está há, 10
anos na cidade, mesmo. perfo
do. em que abriu a primeira das
suas duas lojas de móveis. Fale
um pouco. sobre a sua participa
ção. na CDL desde então,

Bussolaro - Sou associado
da CDL desde 2001. Desde 2007

passei a fazer parte da diretoria,

, OCP - Corno avalia a sua atu

ação. na vice-presidência?
'

Bussolaro - Desde que assumi
como vice, sempre tive um espaço
muito grande na diretoria, com

muitas ideias em ação. Passamos
por uma readequação do 'SPC,
que firmou parceria com o Serasa,
paramanter o foco no associado e

MARCELE GOUCHE

!II

Neivor JoSé Bussólãro, hoje vice, éISSIIIIU!
presidência ela entidacle em IOde janeiro

não perder para outras empresas
de crédito. O lojista associado pre
cisa saber da importância do asso

ciativismo, que tem um endereço,
a CDL, com urna porta sempre
aberta para atender.

'

OCP -Jaraguá do. Sul é um li,

bom lugar para o. empreendedo
rismo. e para vivei?

Bussolaro - Acho Iaraguá do
"

Sul urna cidade diferenciada, tal
vez pelas raízes europeias, pela

'

seriedade, comprometimento,
, entusiasmo de fazer uma carreira,
correr atrás dos sonhos. As pes
soas têm urn objetivo. Fizemos
um seleto grupo de amigos e urna

clientela fiel. Hoje temos duas lo

jas e 11 funcionários. Viver em Ja-
raguá do Sul émuito bom.

o lojista
associado

precisa saber da
importância do
associativismo,

,
quetemum

endereço, a CDL,
com uma porta
sempre aberta

para atender.

Neivor 8ussolaro

,prec'iso
empreendedor, se

.

desafiar todos os dias
para alcançar
o sucesso.

você avalia a experiência de
ter passado. pela presidência
daÇDL?
,1 WaadOfl'
como u�a e

,

'ência profis- ,

'

síonal muito importante, por
que lançamos fnuitos projetos
e� prol da clasée lojista. Atua

rofissionalis-

parquímetros. O serviço de as

sessoria de cobrança também
foi outra inovação. O "Sonho
de Natàl" envolve 260 lojistas"

,$ 75 mil em 2Q09
, ,. ,',", i�' '1"1
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LEIDE MERE, ORDADO. MODELO DE

Problemas com a energia,
,

elétrica e enchentes
, .

ri A enchente que estava causando danos- em Blu

menau, também causava prejuízos em Jaraguá.
O jornal O Correio do Povo de 12 de novembro de

1927 noticiavaque devido às enchentes naquela cida
de, a Usina do Salto havia paralisado suas atividades,
sendo que desde o dia 8 de novembro não havia ener-'

gia elétrica no Distrito. A enchente causou grandes

proporções inundando toda a cidade de Blumenau.
Em Iaraguá, por sua vez, as chuvas já duravam

há quatro semanas e a administração pública se

preocupava com os investimentos a serem realiza
dos na reconstrução de estradas, pontes e bueiros.
Novembro já era um mês de muitas chuvas tam-

, #

bém nos primórdios de nossa história.

..

,2Q1: !
,.

Silvia Kita
,

redacao@ocor..eiodopovo.com.br

Bern rdo Grubba
amplia seu.

empreendimento

Pa
•

arl a

No ano seguinte já publicava anúncio sobre seus pães,
doces e rosquinhas. A casa foi construída na década
de 20 e posteriormente ampliada. Em 1945 Roberto
vende a padaria paraArtur Emmendorfer.

Roberto Horst mandou construir sua casa na Rua
Pedro II, hoje Rua Padre Francken. Além de residência,
solicitou em 1937 e obteve licençapara abriruma pada
ria, conforme registros no� requerimentos daPrefeitura.

FOTOS ACERVO ARQUNO HISTÓRICO

rPadaria o•••O Comércio de Bernardo
,

Grubba, cujas atividades
iniciaram em 1903 com .sccos e

molhados, posteriormente ser

raria, engenho de arroz, fábrica
de manteiga e banha, construiu '

sua Queijaria em 1928. Seria
a quinta fábrica de queijo no

Distrito. A marca do queijo era

Águia Preta e a fábrica rece-

beu o nome de Laticínios São
Bernardo. No ano de 19.53 a

construção foi ampliada e re

modelada. A empresa, alguns
anos- depois, foi' denominada
Bernardo Grubba S.A.Ind. e

Com. Na década de 30 também
vendia gasolina, sendo que em

1938 solicitou baixa para esta

atividade.

de Roberto Horst...

é que fornece os melhores pães. - Pães freso

eos bern torradinhos todos os dbs.

DGCES FINOS - 81SCOITOS - ROS
, QU1NHAS - BOLACHAS etc.

Anúncio da Padaria Coroa
de 1938 e Casa onde se

localizou a padaria
1f.tI"'_���"�IIl�----.fi ' ,

Lamp ao a 81
Alel'lJãs e }apObezas

n5� �@p Jb@; se � (f;;@ ��R@l�

FOTOS ACERVO DA FAMÍLIA GRUBBA

o apoio da
comunidade

para obras

importantes

o futebol anima o

-domingo do jaraguaense
2 "�OOO$ ,',

, Transcrevemos anotícia do Jornal O Correio do Povo, de janeiro de 1922,
paraque os leitores conheçam a forma de noticiar o esporte naquela época:

Propaganda
do Comércio
Grubba.

Jornal O
Correio do

Povo, 1928

uma modificação no quadro que
visitou o laraguâ, o jogo ficou mais
animado.

-

,Já não era mais o 'Germânia'

que jogava, era um scratsch entre

esse Club e o "Ieutõnia: Não obs
tante isso os do 'União' que nesse

'tempo jogaram admiravelmente,
conseguiram fazermais 3 goals.

Foi nesse tempo que o (Germâ
nia' também conseguiu fazer um
goal. Terminou o jogo a favor dos
nossos pelo score de 5Xl.

Foi mais uma brilhante vitó
ria para o (União; que está se pre
parando para jogar com um dos

.

principaes clubs (grafia da época)
de Ioinoille.

o jogo de domingo último não
teve entre os jogadores a animação
de sempre. Disputavam um mats

eh o (Germânia' de Pomerode e o

(União'de Iaraguá.
Deu-se início ao jogo às 4:30 ho

ras, sendo juí� o Sr.Emiiio Piazera.
No primeiro tempo o jogo cor

reu desanimado, visto o quadro do
(Germânia' ser fraco de maneira

que o jogofoi logo dominado pelos
alvirubros que, sem esforço algum,
sustentavam a bola sempre ao

lado de seu contendor.
Nesse tempo foram feitos dous

goals* (grafia da época) marcados
porHilário eJosé.

O segundo tempo, devido a

A comunidade jaragua
ense sempre apoiou a cons

trução de obras públicas que
favoreceriam a vida da popu
lação, Assim foram os movi
mentos e festas em prol das

" Igrejas, dos hospitais e até
de pontes. Em 1928 o jornal
convidava a população parà
grande baile em benefício, da
construção da Cadeia Pública.
O evento aconteceu no dia 11

de agosto de 1928, no Salão
Lorenzen. Nesta época já esta

vam em andamento as festas,
quermesses e rifas para anga
riar, recursos para a constru

ção do hos:gital São José.

Fábrica de Laticínios de Bernardo Grubba

Em Hansa
O charlatão Germano De

cker teve sua' farmácia fecha
da em 19�2 pela Delegacia de

Higiene do Estado. Mesmo as

sim, continuava a vender dro

gas -, inclusive as denúncias
diziam que atuava também

como deritista. Vendia seus

remédios como se fossem mi

lagrosos. O jornal solicitava
que a polícia acabasse com

esses abusos dizendo "Ou

bem a lei é para todos ou para
ninguém".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dl
C

E
10
C

EQUCAÇÃO IN_FANTIL - BOM JESUS DIVINA PROVIDÊ,NCIA

A Educação Infantil do Bom Jesus Divina Providência aproveita a curiosidade

das crianças e as instiga às pesquisas e à investigação por meio do trabalho

com projetos e da problematização dos temas de estudo.

As descobertas realizadas pela turma são sistematizadas e compartilhadas

com os demais. Além disso, os alunos menores 'possuem ambientes

específicos para que essas atividades sejam desenvolvidas.

Conheça melhor alguns destaques' do Bom Jesus Divina Providência

Professores altamente qualific:ados

Parque com área coberta e espaço ao ar livre,

usado pelas crianças como ambiente de

descoberta, interação e convivência'

Proposta pedagógica diferenciada

-Arnbientes de aprendizaqernespecialmente
, '

projetados

Tudo isso 'e muito mais para que seu filho tenha uma

,

formação de valor.

orn Jesus
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HORIZONTAIS
1. (Bíbl.) O matador de Golias; Ferro agudo de lança

e de outras armas

2. Praticar
3. Mulher natural ou habitante da Letônia; índice Geral

de Preços de Mercado
4. O rei bárbaro cognominado flagellum Dei pelas es-

pantosas destruições causadas em sua passagem
5. Melhorar, aperfeiçoar
6. Um rio fluminense
7. Lutar; Dama de companhia de crianças nobres
8. Pedir de maneira veemente, em tom autoritário,
Q. Que serve de remédio
10. Palmeira nativa do Brasil, com ótimo palmito, fru

tos com polpa suculenta, comestível, e amêndoa
de que se extrai óleo amarelo, também comestível

11. O símbolo químico do rutênio; Registrar
12. Situação difícil; Associação Brasileira de Impren-

sa

13. Órgão cuja função é expelir os produtos tóxicos do i()

organismo; Ruga, prega da pele.

VERTICAIS
1. Terreno triangular situado entre dois braços de um

rio, junto à sua foz; Trazer à memória
2. (Interj.) Boa sorte, felicidades; Vertebrado aquáti

co, ovíparo, que respira por guelras; Agência de
notícias norte-americana, uma das principais do
mundo

3. Proibir; O apelido do comediante Renato Aragão /
O primeiro dos numerais cardinais

4. O país asiático famoso pela excelência de seus ta

petes / Representar com o pensamento, fazer uma
ideia

5. O "A" da OEA
6. Administrador de bens alheios ou de propriedade

agrícola; Vigoroso
7, (Med.) Alteração de coloração de pele, de conjunti

va e de outros órgãos, que se tornam acinzentados
; Festa celebrada no dia 25 de dezembro

8. Peça metálica colocada na frente de uma fechadura
e provida de abertura para deixar passar a chave;
As três primeiras letras do nosso alfabeto

Q, A glândula encarregada da secreção do leite / Flor
frequente nas figurações heráldicas,
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REVISAO DO TEMPO

Sábado tem

sole chuva
o tempo permanece instável
em-Santa Catarina, neste

,

sábado. O sol aparece em

algumas regiões, mas pode
ser vencido pelas nuvens
e pancadas de chuva com
descargas elétricas entre a

tarde e a noite por causa de
um cavado 'e do calor.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Ensolarado

'<10... .......� ,�"""

,.l',�
,

�'
Instável

HOJE AMANHÃ SEGUNDA TERÇA
'MíN: 14°C MíN: 15°C MíN: 14°C MíN: 16°C ,,�

'...,�-_.� �•..� ....

§:;:�:MÁX: 26°C MÁX: 22°C :f;l')::HiJ MÁX: 200C .;1 <).))) MÁX: 22°C
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COrri telt1 insiát,'el
Tanto no domingo, como na segunda
feira, o tempo seguirá instável com
predomínio de nebulosidade no
Estado. Há condição paramomentos
pautados pela chuva com descargas
elétricas devido à influência de
um cavado que se transforma em
um sistema de baixa pressão. As
temperaturas são estáveis.

�

Parcialmente
Nublado

'''1--.# ",.�
,

� J C/ J

Chuvoso

"'" .li>' ,,,,,,,#I

Nublado

#'�,
I'

,1' ,'_"

\",�.�
.' ,r
Trovoada

c,adas ell1Ji"'"a
s.er'ã!o fl�eq1.leI1!tes
Nos próximos dez dias, as pancadas
isoladas de chuva devem ser

frequentes em Santa Catarina.
Isso porque, o armais quente que
predominará no Estado ao longo
do período dá condições favoráveis
à ocorrência dessas trovoadas de
fim de tarde. Os termômetros vão

registrar temperaturas elevadas.

f 1
Noh .. • ........ _

•.. , .........",., "" .... ..",

8

Preencha um quadrada
'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.

6

S'E U(,),pf!:; V'liI"tM p'fH�jjy � 'iii tiP.... 11';1. l""'\f1w,"'l. ...

IBlRAMA
o fim de semana começa
com sol, mas, ainda neste

sábado, ocorrem pancadas
de chuva na cidade.

No domingo, o dia será
chuvoso do amanhecer
à noite. As temperaturas
ficam entre os 13°C e 22°C.

CRESCENTE 2/11

fi): 'l<;, CHEIA 1 0/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o seminário�rte

contemporânea, crítica
de arte e curadoria;
que começou na
última quinta-feira,

. em Iaraguâ, segue
movimentando a
classe artística no

fim de semana. Hoje,
das 13h30 às 15h, a
curadoraNadja de
Carvalho Lamasfaz

,

uma palestragratuita,
no Sesc (Serviço
Social do Comércio).
Já depois, das 15h15
às 18h, no mesmo
local, ela acompanha
AlenaMarmo no
comando de uma
mesa-redonda'sobre
arte contemporânea
e curadoria. O evento

é uma parceria entre
aAjap, Sesc,Museu
Emílio da Silva,
Fundação Cultural e
FundoMunicipal de
Cultura. O seminário
termina no dia 19.

Música
No domingo, às
14h30, o Coral
PequenosVencedores
se apresenta no
Encontro de

Crianças, no lEAD
Ribeirão do Salto,
em Guaramirim.
O acesso é gratuito.

-

PROGRAME-SE!

12 Atacama e Kravan. A partir das 20h.

MOVlNG UP - Schroeder
Festa dos Solteiros, com shaw de Alex
&Willian e Grupo Apogeu. Ingressos

antecipados: postos Mime, Smurfs Lancbes
e Game Mania, RS 15 eles e elas entram

grátis até 23h após RS 15.

ESPAÇO DO OCA
Shaw da banda Casa das Máquinas, com
início às 22h e abertura com Cadaverick

Hotel, que lança o primeiro CD.lngressos:
10 lote RS 20.

CURUPIRA - Guaramirim
Baú do Rock apresenta show com diversas

bandas, incluindo a Torture Squad, a partir
das 18h. J ngressos em Jaraguá na Mega
Rock Store (shopping), 10 lote a RS lO, no

local RS 30.

PATUÁ MUSIC
Sertanejo com Tony & Bryan e Marcus &
Dalto. Elas pagam RS 15 e eles RS 20.

Quem gosta de bailar tem duas opções,
uma na Sociedade Recreativa Alvorada,
onde acontece a festa de rainhade Marli

Mathias, com início às 22h30, e animação
da banda Cosmo Express.lngressos nos
postos Mime (matriz, Rio Cerro e Barra do
Rio Cerro), e na Flash Vídeo Locadora. E

___�... .ARQUIVO TODESCHINI outra na Sociedade Desportiva Recreativa
Rio da Luz - Salão Centenário, às 22h,

onde a animação é da banda Sonho Real.
Os acessos custam RS 10 e são vendidos

apenas no local.

A loja Todeschini )araguá reinaugurou novas e modemas instalações
no dia 9. Na oportunidade, os arquitetos Paula e Renato Escobar,

, proprietários da loja, receberam convidados nomodemo ambiente. Na

foto, Renato e Paula Escobar (ao centro), com a equipe de profissionais
que contribuiu no desenvolvimento da nova Todeschini )araguá e Ivan
BertareUo (10 a direita), gerente de vendas Todeschini para a Região Sul

SOCIEDADE ALIANÇA
Jaraguá do Sul

Festa do Motodube Cano Ouente.corn
show das bandas Burn, Perpetuai Dreams,

SOCIEDADE DIANA-
Guaramirim

Balada Universitária com DJs Diego Feller e
Alan, HouseConcept, sertanejo de Gil San &
Rafael, pagodedogrupoDesejoConstantee

muito mais. Ingresso a RS 10.

Cia do Dog - Rua Joaquim Francisco

Paula, 670, no Bairro Chico de Paulo.
Shaw com Acústico Sem Destino, às 22h.

PRAÇA ANGELO PIAZERA
2a Cãominhada da Ajaprã.lnscrições das
8h30 às 9h30, ao valor de RS 2 por animal,
9h30 sorteio de brindes e 1 Oh caminhada.
Mais informações: www.ajapra.org.br.

Participe e colabore!

PARQUE MALWEE
Mais uma edição do projeto Viva Mais, 9h
Voga e 1 Oh Tài Chi Chuan. Junto à Cruz

Ecumênica, se chover no ginásio.

SEMINÁRIO - CORUPÁ
Café Colonial, das 14h30 às 18h30.

LONDONPUB
Sertanejo com as duplas Paulinho &

Leandro e Everton & Fabiano.

DIA 14-
LICOBAR

Som Brasil samba rock comMarquito e Roger.

MOVlNG UP - Schroeder
Festa "Sou de quem pegar, pegou': Eles RS

15 e elas free até RS 23h30.

II. banda 1Vavan, que
tem nova fonnação,
está amil emuito
feliz commuitas

apresentações na
região. Fábio Tobias
(vocal), Ricardo
Vacenzi (guitarra),
DioneiWalter (baixo)
eMichel 5tephan
(bateria) levam
rock da melhor

qualidade para
a galera. Confira
novidades no blog:
www.bandakravan.

blogspot.com
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®TOVOTA
Pensando mais longe

PASSE .0' ATAL.
DE TOYOlA.,
NACOMPRA E
M COROLLA 2012,

.VOCÊGA H UM
L -P SENTE*a

D'E R$4 MIL.

Cinto de segurança salva vidas.

Financiamento e Seguro Rua XV de Novembro, 4262

2105·9900 .

toyoville.com.br
. BANCO lOVOlA .

, .

'Promoção válida para todo território nacional para a linha Corolla ano/modelo 2011/2012 Okm (modelos Altis AIT, XEi AIT e GLi Mrr e Nr) de 05/11/2011 a 30/11/2011 ou até o término do estoque da rede de concessionárias Toyota participantes (Total de 70 unidades). (a) Na compra de um

modelo participante da promoção, ganhe 1 (um) Vale-Presente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser utilizado como crédito na compra de produtos disponíveis no site de compras Submarino (www.submarino.com.br); (b) A Toyota do Brasil expressamente não se responsabiliza pelas práticas
comerciais do site de compras Submarino, tampouco pela indisponibilidade, atrasos nas entregas e/ou defeitos ou vícios dos produtos e serviços adquiridos. (c) Esta promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante através de Vendas Diretas, inclusive com isenção de tributos.
(d) Os benefícios são pessoais e intransferíveis. (e) Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes. (n Consulte o Regulamento da Promoção, disponivel na rede de concessionárias Toyota participantes e nos sites www.natalantecipadotoyota.com.br e www.toydta.com.br, para maiores
informações. 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 tábrlcaou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário
ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações. Imagem do modelo Corolla Altis AIT 2011 /2012, meréjrJilefl�e ilustratiya., t � ,

=
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Fim de semana, 12 e 13 de novembro de 2011

FEEDBP ".,..
�.. "

GOOGLING! START-UP!
�(G! O"

-

GAPl

,FEEDBACK!

OUTDOORS!

DO VOUSPEAKPORTUGUESE?
Ao ,contrário de muitos proBssionais, o linguista Carlos Alberto Faraco, autor de

'

o ','Estrangeiri�mos, guerras em torno da língua" (Editora Parábola), acredita que a
tendência seja o abandono das expressões em inglês. Páginas 6· e 7
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Bernt Entschev redacao@ocorreiodopovo.com.br

Sou muito qualificado.
E agora. doutor?
Recentemente, enquanto lia uma

dessas revistas que falam de e

sobre profissionais, lembrei-me de um
caso curioso. A matéria falava sobre
os hobbies e a formação de grandes
líderes, e isso me fez lembrar Ernesto.
O aspirante a jovem senhor era um

daqueles rapazes bons de papo à beça.
Ele pediu para tomar um "café com
prosa" comigo, pois tinha algumas
indagações e outras tantas dúvidas a
serem sanadas.
Recebi o rapaz no escritório. Após o

bate papo inicial, a primeira coisa que
ele pediu foi que eu lesse seu currículo.
Mestrado na Espanha, doutorado nos

Estados Unidos, poliglota, inúmeros
artigos científicos e livros publicados,
experiência profissional extensa e

por aí vai. Ele então me perguntou
"Há alguma coisa de

, errada nele, Bemü".
Respondi que não.
Pelo contrário, estava
impressionado com
tudo aquilo. Contou
me ainda que tinha

planos para o pós
doutorado, além de que
era o responsável por
toda a parte de pesquisa
da universidade em

que estuda. Além disso,
tinha um emprego.
Tinha.
Ernesto narrou então sua história

profissional recente. Tudo iamuito bem,
atéquea empresa entrou em dificuldades
financeiras extremas e, em ummomento

degrandeaperto, o setordele acabou
sendo desativado, inteiro, e todo o pessoal
foi despedido.Não haviamaneiras de
remanejá-lo para outra área, pois seu
trabalho eramuito específico.
Ao começar a procu�ar empregos,
ele se frustrava. Era chamado para
as entrevistas, todos gostavam
dele e apreciavam seu currículo e

habilidades. Contanto, em um dado
momento do processo seletivo, ele
sempre era dispensado. Indagado a
certa altura do campeonato, decidiu
perguntar porque cargas d

�

água ele
havia sido recusado pela contratante:
"superqualificação"foi a resposta.

'

Com essa pulga atrás da orelha ele veio
me procurar, e queria uma resposta.

Ele chegou a pensar que deveria tirar
um pouco de suas qualificações do
currículo para ter chancesmaiores de ser
contratado e respondi que demaneira
alguma isso deve serfeito. Isso seria,
literalmente, desprezar o próprio tempo
dedicado ao estudo e à qualificação, um
insulto a si mesmo. Contei-lhe então que
ele estava se candidatando a vagas que
não utilizariam toda a sua capacidade
de produção, por isso outros candidatos
eram escolhidos.
As empresas dispensam esse tipo de

profissional pois, em pouco tempo, ele,
que tem uma "superqualiticação", pode
se sentir desmotivado pelo trabalho
sermuito fácil, ou mesmo por se sentir
estagnado gerenciando coisas de grau
de importância menor, que ele faria
com toda a certeza "com o pé nas

costas':
Aconselhei-o para
que se candidatasse
a vagas em que
todo o seu potencial
fosse aproveitado,
e que procurasse
um desafio à sua
altura. Com um

novo objetivo em

mente, Ernesto
deixou o escritório,
pensando que tipo -

de atividade poderia
aplicar seus conhecimentos.
Alguns meses depois ele me procurou
novamente. Chamou-me para um

café, queria contar as notícias de sua
retomada profissional. Ernesto tinha
feito um concurso público, onde a vaga
ofertada era ministerial. Ograu de

dificuldade era grande, e encaixava-se
na alta qualificação que ele possuía.
Foi extremamente bem no teste,
porém, ficara empatado com um outro

candidato na pontuação. Para a alegria
dele, e infortúnio do concorrente, o
critério de desempatefoi a qualificação.
Enquanto ele era doutor, o concorrente
era "apenas"mestre.A qualificação, neste
caso, foi critério de desempate para a
vaga preterida.

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

e siga twitter/bentschev.ds

-
senac

I
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.

Consórcios de imóveis crescem

7,8% esomam 568mil participantes
o número de participantes no consór

cio imobiliário cresceu 7,8% em setembro,
na comparação com o mesmo mês do ano

passado, atingindo 568,0 mil pessoas. De
acordo com dados da Abac (Associação
Brasileira de Administradoras de Consór
cios), nos nove primeiros meses do ano,
as contemplações aumentaram 4,2%, na
comparação com o mesmo período de
2009, chegando a 50,0 mil. De janeiro a

setembro deste ano, a comercialização
de novas cotas atingiu 169,6 mil, o que re
presenta uma alta de 10,6%, em relação a

igual período do ano passado.

de 2010, 2.659 participantes utilizaram o

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de

serviço) para quitação ou amortização de

parcelas de consórcio, num total de R$
45,2 milhões.

Geral
Considerando todos os grupos - veícu

los, imóveis, bens móveis duráveis e ser

viços -, o número de participantes ativos
no sistema de consórcio chega a mais de
3,95 milhões em 2010, o que representa
uma alta de 5,9% em comparação com

o ano passado. As vendas de novas cotas

cresceram 6,2%, no acumulado do ano,

chegando a 1,55 milhão, enquanto as co

tas contempladas somaram 731,9 mil no
mesmo período.

FGTS
Segundo a Abac, de março a outubro
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Inscrições de seletivo vão
até o dia20 de novembro

DIVULGAÇÃO

Prazo é referente aos cursos de

Tecnologia em Processos Gerenciais e
Gestão da Tecnol ia da Informação
QPrazo de inscrição para o

processo seletivo dos cursos
de ensino superior de Tecnologia
em Processos Gerenciais e Ges
tão da Tecnologia da Informação
termina no próximo dia 20. A

avaliação está prevista para o dia
27 de novembro. As duas capa
citações são oferecidas pela Fa
culdade de Tecnologia Senac de

Iaraguá do Sul.
Reconhecido pelo Ministério

da Educação, o curso de Tecnolo

gia em Processos Gerenciais tem

duração de dois anos. Também
com reconhecimento do MEC, o

curso superior de Gestão da Tec

nologia da Informação deve ser

concluído em dois anos e meio.
Ao terminar as duas capaci

tações, o aluno terá formação de

tecnólogo e receberá diploma de
curso superior. Para o curso supe
rior em Processos Gerenciais, há
possibilidade de solicitar o regis
tro junto ao Conselho Regional de
Administração. Com o diploma, o
estudante pode ainda participar
de concursos públicos, fazer pós
graduação, mestrado em qualquer
instituição de ensino. Saiba mais
no (47) 3275-8400. HABILITADO Com o diploma, é possível participar de concursos públicos e de especializações

Roteiro Integrado da Região Norte é aceito pelaABAV
Há previsão para a Diretoria da Ins

tância de Governança da Região Norte -

Caminho dos Príncipes promover ainda
neste mês um encontro com representan
tes do Turismo dos cinco municípios que
compõem o Vale dos Encantos, os quais
são Iaraguá do Sul, Guaramirim, Schroe
der, Massaranbuda e Corupá.

Reunidos nesta semana, no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul, os membros da
Diretoria da Instância avaliaram as ações

realizadas durante a Feira das Américas, re
alizada pelaABAV(Associação Brasileira dos
Agentes deViagens), no mês passado. .

De acordo com a presidente da entidade
e diretora da Episteme Eventos, MarciaAlber
ton, o balanço é bastante positivo. 110 nosso

projeto de Roteirização Integrada da Região
Caminho dos Príncipes foi muito bem acei
to pela ABAV. A TAMViagens está analisando
o roteiro para incluir no seu guia de roteiros
e dicas de viagens. AVoetur e aAzul também

ficaram interessadas nos roteiros", destaca.
Ainda de acordo comMarcia, o próximo

passo agora, será oficializar junto ao poder
público este roteiro, com a participação
efetiva da iniciativa privada, para viabilizar
a promoção e comercialização dos novos

produtos. Será necessário ainda capacitar
os agentes de viagens. Além disso, o grupo
elaborou projetos, que agora dependem
de incentivos e recursos, para promover o
roteiro e fomentar o turismo na região. IIEs_

tamos tentando agendar reunião com o Se

cretario de Estado do Turismo, César Souza
Júnior, para apresentar o projeto de roteiri

zação e cobrar os projetos que foram inscri

tos em 2011 e que não conseguimos viabi
lízar para a região Norte", comentaMarcia.

A entidade também pretende agendar
um encontro com o presidente da Santur ,

ValdirWalendorski, para apresentar o rotei
ro integrado e solicitar apoio da Santur na

promoção e divulgação do novo produto.

RH, jurídico e seguros são as áreas com
.maísmulheres nadíretoría ou gerência

sexo feminino (menos de 10%), já
é possível notar uma mudança de

perfil nas contratações, com a par
ticipação das mulheres cada vez

mais evidente.
A área de finanças, onde a

maioria dos cargos de alta ge
rência e diretoria pertencia aos

homens, 'pode ser citada como,

um exemplo desta alteração nas

contratações. 'Arualmente, 40%

das vagas no setor são preenchidas
commulheres e, namaior parte das
vezes, nas áreas de controladoria,
gestão de impostos e planejamen
to financeiro", ressalta o diretor de
marketing da Michael Page para a

América Latina, Sérgio Sabino.
Abaixo, é possível verificar a

presença feminina em carogso
de diretoria e gerência em dez
setores de destaque do mercado
de trabalho.

Os setores de Recursos Hu

manos, de seguros e jurídico
são os que possuem maior par
ticipação feminina em cargos
de liderança, segundo revela

pesquisa realizada pela Michael

Page - empresa especializada no
recrutamento de profissionais de
média e alta gerência.

De acordo com o levanta

mento, entre janeiro e outubro
deste ano, 67% das contratações
para cargos diretoria e gerência
no setor de RH foram de mu

lheres. Nos setores jurídico e se

guros, este percentual chegou a

59% e 50%, respectivamente.

Presença
feminina
Setor %

RH 67%

Jurídico 59%

Seguros 50%

Finanças 40%

Propriedade e

Construção 36%

Banking 33%

Vendas e Mark. 33%

Tecnologia 30%

Engenharia 27%

Logística 21%

Fonte: Michael Page

Mudança
l

Demodo geral, avalia aMicha-
el Page, embora ainda sejam pou
cas as presidentes de empresas do
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Luiz Marins

AFundação Luiz Almeida
Marins Filho tem como

foco, de acordo com seus esta-

tutos, Ensinar a Aprender. Essa
é a nossa missão e nosso foco.
É assim porque acreditamos
que a coisa mais essencial que
devemos ensinar nos dias de

hoje é justamente "ensinar a

aprender':
Uma pessoa que não seja
um eterno aprendiz não terá
sucesso no mundo de hoje. A
velocidade da mudança, o ciclo
de vida curto dos produtos, a
crescente exigência dos clientes
e a concorrência global em que
estamos inseridos, exigem de
nós uma disposição constante
para aprender, para mudar
nossos conceitos, nossos hábi
tos e nossa forma de agir. Nun
ca como hoje, ter uma atitude
de aprender foi tão essencial

para o sucesso pessoal e profis-

S
ISS

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

administrativo@apevi.com.br

�
APEVI

I
•

redacao@ocorreiodopovo.com.br

COORDENAÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Vivência em programação deCLP, projetos elétricos,
montagem. Desejável conhecimento em Robótica e
disponibilidade de viagens.
ENGENHEIRO CIVIL
Formação completa.

TÉCNICAS
AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Vivência com desenvolvimento de cores e elaboração
de cartelas. Para atuamo ramo têxtil.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO'
Formação na área ou conhecimento.
DESENHISTA/ARTE FINALISTA
Para atuar em desenvolvimento do produto, vivência
na área. Cursando Superior ou Completo em Moda ou
áreas afins.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
VIVência na função. Desejável cursoTécnico e NR·l O.
ELETRICISTA INTALADOR
Vivência em rede baixa tensão. Desejável NR·l O.
FACILITADOR
Vivência na área metalmecânica, prensas excêntricas
e hidráulicas, leitura e interpretação de desenho e
liderança.
FRESADOR MECÂNICO/FERRAMENTEIRO/CII,IC
Vivência na função.
FERRAMENTEIRO
Vivência na função.
INSTALADORTÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes, câmeras, portões
eletrônicos, telefones, internet.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
·Vivencia com suspensão, freios, balanceamento e

alinhamento.

Aprendendo a aprender
sional. Hoje, uma pessoa pode
ser considerada "velha+apenas
quando ela perde a vontade de
aprender. Pessoas que mantêm
acessa a chama de aprender
não envelhecem, pois suas ca
beças continuam jovens.
Não há desculpa para que uma
pessoa fique parada e não se

desenvolva. Existem muitas
bibliotecas, revistas e jornais
em profusão, a internet está em

quase todos os lugares e com

fácil acesso. Fora isso, há deze
nas de outras oportunidades
- cursos, palestras e mesmo ca

nais de televisão com excelente
conteúdo. É preciso nunca
perder a vontade de aprender
e de se expor a novos conheci
mentos e experiências de alto
valor. Não podemos jogar a
toalha dizendo que "não temos
mais o que aprender" e que
isso é só para os mais jovens.

Até mesmo a medicina tem nos

ensinado que manter o cérebro
ativo é essencial para uma boa
saúde mental.
Para aprender a aprender é
preciso criar hábitos saudá
veis de leitura, de anotação, de
curiosidade pelo saber. O hábi
to se forma pela repetição e isso

exige algum esforço. Quanto
mais você ler, mais desejará
ler. Quanto mais você aguçar
sua curiosidade e ir atrás dó
conhecimento, mais sentirá
prazer em estudar. Quanto
mais participar de cursos, pa
lestras e seminários mais sen
tirá vontade de participar, pois
terá motivação para vencer a

preguiça e a acomodação.
. O século XXI é o século do
conhecimento. Dedique-se a
aprender a aprender. Seja um

eterno aprendiz. Pense nisso.
Sucesso!

CUSTOS E FORMAÇÃO 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

DATA MINING: MINERANDO DADOS
E EXTRAINDO CONHECIMENTO
Data: 7 a 11 de novembro de 2011
Horário: 18h30min às 22h30min
Instrutor: Rion Brattig Correia

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

ORATÓRIA - COMUNICAÇÃO E

TÉCNICAS DE APRESENTAÇÕES
Data: 26 de novembro, 3 e 10 de dezembro de 2011 (sábado)

Horário: 8h as 13h
Instrutor: Everton Soares

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
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VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

DMINISTRATWAS
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
Vivência com folha de pagamento, rescisões, em geral
na área de RH. Para atuar em Contabílídade.
ANALISTA FINANCEIRO
Vivência em análise de investimentos, negociações.
ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA
Vivência com análise de crédito, cadastro de clientes,
cobranças e contas a receber.
ANALISTA FISCAL
Vivência em escrita fiscal.
ANALISTA DA QUALIDADE
Vivência em coordenação de gestão da Oualldade,
ANALISTA DE SISTEMAS
Formação completa ou cursando. Desejável vivência
com programação.
ASSISTENTE FINANCEIRO
Vivência em contas a pagar, receber, fluxo de caixa,
elaboração de relatórios.Cursando ou completo
superior Administração, Ciências Contábeis, Rnanceiro
ou área afins.

.

ASSISTENTE DE VENDAS
Vivência com atendimento aos representantes,
APONTADOR DE PRODUÇÃO
Paraatuar em Guaramirírn
CONSULTORA DE ATENDIMENTO
VIVência com telemarketing, televendas.
RECEPCIONISTA
Necessário ter curso de vigilante e vivência na função.
RECEPCIONISTA
Para atuarna Ilha da Figueira e Barra do Rio Cerro.
Conhecimento em Informática e vivência com
atendimento.
SECRETÁRIA
Vivência em rotinas administrativas.

,
"
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MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Vivência na área. Possui CNH AB, irá atuar externo.
MECÂNICO MONTADOR
Vivência na função.
MODELlSTA
Vivência na função.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM CNe
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 EOPERADOR DE CNC
Vivência na função.
PROFESSOR DE INGLÊS
Para atuar em escola de idiomas.
PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em SolidWorks, vivência em projetos
de máquinas e equipamentos.
SOLDADOR IMONTADOR
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
Vivência em indústrias, hospitais, shoppings, que tenha
atuado em centrais de refrigeração.
TESTADOR DE PRODUTOS
Curso Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou áreas
afins.
TORNEIRO MECÃNICO
Vivência na função.

OPERACIONAIS
ACOPLADOR
Vivência na função. Para atuar no ramo gráfico.
AJUDANTE GERAL
Vivência com reparos na área elétrica, hidráulica e em

manutenção em geral.
ALMOXARIFE
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

ANALISTA DE METODOS E TEMPO
Vivência com apontamento de produção e
cronometragem.
COZINHEIRA
Boa remuneração. Para atuar em casa de
família.
GERENTE DE LOJA
Vivência na função e disponibilídade de
horários.
SOLDADOR
Para atuar no bairro Czerniewkz e João Pessoa.
REPRESENTANTE COMERCIAL
Vivência com tinturaria e malha em rolo.
Disponibilidade para viagens.

BOBINADOR
Vivência com bobinagem demotor elétrico, tirar dados
do motor e realizar ligações.
COSTUREIRA

CONFEITEIRO
ESTOFADOR

ESTAMPADOR
EXPEDIDOR

GARÇOM
Disponibilidade para atuar aos finais de semana.
LAVADOR DE VEICULOS
Necessário possui Habilitação.
MARCENEIRO
PRENSISTA

PREPARADOR DE PASTA
SERRALHEIRO
TECELÃO
TINTUREIRO

.' �':'. . ATENÇÃO
:8 BREITHAUPT

DESDE 1926

A META RH em parceria com a rede Breltttaupt
contrata para inicio imediato:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIARMECÃNICO
AUXILIAR DEMANUTENÇÃO

ESTOQUISTA
OPERADORA DECAIXA

META RH EM PARCERIA COM O GRUPO BREITHAUPT

ESTÁ SELECIONANDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD).

VENDEDOR INTERNOESTAGIOS Disponibilidade de horários para finais de semana.
VIGILANTE
Desejável curso.
ZELADORA

CIÊNCIASCONlÁBEIS
ENGENHARIA CIVIL

.

ARQUITETURA
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Equipe é um pequeno grupo de pessoas,
de diferentes áreas da empresa, com

conhecimentos complementares e que estão
compromissados com as estratégias, objetivos

e metas de desempenho da empresa.
..

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

Depto Informática, uma pessoa do
Depto de Planejamento e Controle
de Produção, uma pessoa do Depto
de Vendas, uma pessoa do Depto de
Controladoria e talvez uma pessoa
de cada unidade de negócios. Dis
cutiriam a mudança de processos,
sistemas, infraestrutura necessária
de informática, investimentos, etc.
Veja-se que, não é necessário que
envolva só gerentes ou chefias dos
diversos departamentos, mas o que
se quer éaproveitar os conhecimen
tos complementares das pessoas, a

interação de diversos departamen
tos e as propostas de melhoria que
se pretende alcançar.
Concluindo, o que se pretende é ins
tituir, como modelo complementar
de gestão a formação de equipes, de
cunho mais permanente, que pode
riam ser denominadas de Comis
sões ou Comitês, que interagem nos

diversos departamentos e apresen
tem propostas para decisão na alta

administração. Evidentemente que
se terá flexibilidade na alteração
dos membros e na própria altera
ção das atribuições e objetivos da

equipe, adaptando-a a nova reali
dade organizacional, sem prejudi
car a hierarquia organizacional.
Finalmente, nas palavras de Henry
Ford I/Unir-se é um bom começo,
manter a união é um progresso, e

trabalhar em conjunto é a vitoria"

Gestão: vamos estimular o trabalho em equipe?
Aalta administração, constitu

ída de diretores e Conselho de

Administração, -quando existentes,
compete fixar a orientação geral
dos negócios da organização, o que
envolve entre outros a estratégia,
a estrutura organizacional (orga
nograma), para o alinhamento
de relações de subordinação e,

normalmente, decidem de for
ma colegiada. A estrutura define
a hierarquia a nível de comando
e/ou de comunicação no sentido
vertical (de cima para baixo e de
baixo para cima). Normalmen
te as organizações não tem uma

política ou modelo que estimule a

integração a nível horizontal, ou
seja, interdepartamental, o que
gera ineficiências de integração e

comunicação. Daí a questão - por
que não adotar, na organização, a
gestão de equipes de trabalho, vi
sando à integração horizontal? O
maior exemplo de sucesso da ado

ção desse modelo, desde a década
de 1970, é do Grupo Weg, que de
nomina as equipes de trabalho de
"Comissões".
E o futuro das organizações depen
derá cada vez mais de sua capaci
dade de aprender coletivamente e

o trabalho em equipe nos leva ao

aprendizado e a melhoria de de

sempenho. Deve-se reconhecer que
o trabalho em equipe é um ma-

labarismo constante do interesse

próprio (que propugna pela vai
dade) e o interesse do grupo. Mas,
se a alta administração acreditar e
se convencer que, o desempenho de
trabalho em equipe supera o que
se alcança individualmente, cer

tamente criará e explorará as van

tagens de gestão que o trabalho em

equipe pode propiciar. Nesse artigo
estaremos dando ênfase a "equipes"
comânimo mais permanente e não
a grupos de trabalho que são cons

tituídas para determinado fim e se

extinguem.
Conceitualmente, equipe pode ser

entendido como um pequeno gru
po de pessoas, de diferentes áreas
da empresa, com conhecimentos

complementares e que estão com

promissados com as estratégias,
objetivos e metas de desempenho
da empresa. As equipes podem re

presentar as melhores formas de se

apoiar mudanças na organização,
especialmente em: inovação, redu
ção de custos/despesas e serviços ao
cliente.
As equipes tendem a energizar as
pessoas envolvidas no processo, le
var a empresa a um melhor desem
penho, integrar as comunicações
entre áreas, desenvolver a ética e

criar um ambiente mais favorável,
ao mesmo tempo em que propi
ciam condições ao desenvolvimen-

to de lideranças, sem prejudicar a
hierarquia organizacional.
As equipes tendem a ser mais fle
xíveis do que as estruturas orga
nizacionais, porque podem ser ra

pidamente constituídas, ativadas,
redirecionadas e dissolvidas, sem se

romper as estruturas e os processos
permanentes existentes.
As equipes desde que motivadas e

com apoio da alta administração
tendem a apresentar bom desem

penho, pois conseguem:
• reunir conhecimentos e experiên
cias complementares, capacitan
do-as a reagir a múltiplos desafios
através da integração interdepar
tamental e melhoria das comuni
cações, que normalmente são inefi
cazes nas organizações;
• desenvolver metas e abordagens
claras, propondo solução de pro
blemas, pois são flexíveis e respon
dem com agilidade aos eventos e

exigências que surgem no dia a

dia, decorrentes de mudança de

legislação (ex.: trabalhista, tribu
tária, ambiental, etc.) ou mudança
da macro ou micro economia (ex.:
câmbio, dificuldades de crédito,
proteções alfandegárias ou não al

fandegárias) ou mesmo mudanças
de sistemas e processos na empresa
(decorrentes de fusões, aquisições
ou incorporações, etc.);
• o trabalho em equipe se torna

mais motivante, por ser realizado
em conjunto, onde pelo conheci
mento um membro pode cobrir as
fraquezas do outro, além de propi
ciar o desenvolvimento e a forma
ção de lideranças, em função da

mudança comportamental.
O funcionamento adequado das

equipesexigirá que a alta adminis
tração:
• crie atribuições amplas que de
safiem os membros da equipe a

melhorar, por exemplo: na resposta
ao serviço prestado ao cliente; na
redução do tempo de preparação
de relatórios; no lançamento de
novos produtos ao mercado; na in

tegração de uma nova unidade de

negócios, etc;
• estabeleça a equipe inicial, não

superior a 10 membros, condizente
aos desafios, objetivos/atribuições,
conhecimentos, abordagem e res-

ponsabilidade;
,

• crie oportunidades para forma
ção de equipes, por toda a organi
zação. Ex.: equipe de informática,
de marketing, de novos produtos,
de recursos humanos, de finanças,
etc.

Examinemos na prática a compo
sição interdepartamental de uma

equipe, que de forma geral permeia
toda a organização. Ex.: Comissão
ou Comitê de Informática - poderia
ter como membros - uma pessoa do

Taxamédia de juros para pessoa física
recua pelo terceiromês, apontaAnefac

São Paulo - A taxamédia de ju
ros das operações de crédito para
pessoa física recuou pelo terceiro
mês e fechou outubro em 6,6%.
Segundo a Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Ad
ministração e Contabilidade (Ane
fac), este índice é 0,09 ponto per
centual (p.p.) mais baixo do que
o apresentado no mês anterior,
quando os juros médios ficaram
em 6,69%, e representa a menor

taxa registrada desde 1995.
Considerando a taxa anual,

a redução foi de 1,86%. Os juros
médios passaram de 117,51% ao

ano em setembro, para 115,32%
em outubro.

Dos seis itens considerados
para medição, o único que se

manteve estável foi o cartão de
crédito, com taxa de 10,69% ao

mês. Todos os demais apresenta
ram redução. As maiores quedas
foram encontradas nos juros co

brados em operações de crédito
direto ao consumidor (CDC) e

empréstimos pessoais em ban
cos, que caíram 3,57% e 3,58%,
respectivamente, fechando em

2,16% e 4,31% ao mês.

Empréstimos por meio de
financeiras tiveram redução de
2,01% e taxa média de 8,76%. A
marca de 5,44%, encontrada nos

juros no comércio, representou
uma queda de 1,81%. A taxa do

cheque especial caiu 0,24% e fi
cou em 8,21% ao mês.

J,á a taxamédia de juros que é

oferecida para as empresas pas
sou de 3,97%, em setembro, para
3,89% em outubro. A queda de
0,08 p.p. representa uma redução
de 2,02% no mês e foi a menor
taxa desde fevereiro deste ano.

A taxa anual passou de 59,55%
para 58,08% de um mês para o

outro. Considerando os últimos
doze meses, os jurosmédios para
pessoas jurídicas caíram 2,47%.

Para o vice-presidente da
Anefac, Miguel José Ribeiro de
Oliveira, as reduções podem ser

atribuídas a quatro fatores: "bom
momento por que passa a econo

mia brasileira, mesmo com a pe
quena redução da atividade eco

nômica; maior oferta de crédito,
mesmo considerando uma redu-

ção no ritmo dos empréstimos;
maior competição no sistema
financeiro; e a queda da taxa bási
ca de juros (Selic) promovida pelo
Banco Central no último dia 19".

Segundo a entidade, a pers
pectiva é de que as taxas de juros
voltem a cair nos próximos me

. ses por conta de prováveis novas
reduções da Selic.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Quando
o uso de

expressões
em inglês no dia
a dia do trabalho
esbarra no exagero

.

Fazer o assessment dos candi-
datos. Checar os gaps para di

recionar a gestão. Avaliar o input
e o output para o planejamento.
Planejar as atividades outdoors. E
definir o core business da start

up para medir o know how sobre
a atividade. Essas foram algumas
das 18 expressões em inglês usa

das pelo presidente da empresa de
consultoria doers, Marcelo Santos,
especializado em gestão de capital
humano, durante uma conver

sa que tivemos por meia hora no

mês passado. O mais curioso é que
quando o procurei na terça-pas
sada para fazer essa reportagem,
Marcelo contou que não notara o

emprego de tantos termos estran

geiros em seu discurso.
"Eu não percebi uma palavra

sequer. Já faz parte da minha lin

guagem natural", disse o executi

vo, surpreso.
Mas será que a incorporação de

expressões em inglês no dia a dia do
trabalho não esbarra no exagero?
Afinal, a atitude é comum não ape
nasparaquem trabalhaemRH,mas
emdiversos outros setores, comoTI,
marketing emercado financeiro.

Santos atribui tamanha influ
ência do inglês a dois fatores: sua

experiência de 25 anos em empre
sas multinacionais e à importação
de estratégias de recursos huma
nos dos Estados Unidos.

"Para mim, é um processo nor

mal falar em inglês, não o faço para
impressionar. Mas realmente é pre
ciso tomar cuidado para não pare
cer pedante", reconhece.

No mercado financeiro, a uti

lização de jargões em inglês é tão

frequente que o assunto de uma

conversa pode ser totalmente

incompreendido por um leigo

na área. Advisory,
made, ratíng, business plan,
wealth management, IPO (ini
tial public offering) são apenas
alguns exemplos das palavras que
fazem parte do vocabulário diá
rio de Flavia Bendelá, diretora de

Estratégias de Negócios e Produto
da Local Invest.

- Existem termo� que real
mente não têm uma substituição
em-português, então não tenho
como não usá-los - diz Flavia.

Como a Local Invest lida com

pequenas e médias empresas, a

executiva se diz consciente da ne

cessidade de adequar seu discurso
ao interlocutor.

- Não posso chegar e falar
com um microempreendendor
da mesma forma que falaria com
um executivo do mercado de ca

pitais. Quero que meu ... prospect
me entenda - afirmou Flavia,
deixando escapar sua versão para
cliente em potencial.

Mas será que o tal cliente sabe

que é um prospecti
- Ter certeza que o grupo que

está te ouvindo te compreende é,
fundamental- opina o vice-presi
dente da Associação Brasileira dos
Profissionais de Recursos Huma

nos (ABRH - RD, Paulo Sardinha.
O especialista acha que, hoje,

há tolerânciamaior aos estrangei
rismos, mas, ainda assim, existem
muitos profissionais que abusam
nos termos "gringos"

- Em relação há alguns
ane s, o inglês estámais presente
por causa da globalização e dei
xou de ser visto como símbolo
de status. Mas ainda tem quem
faça uso abusivo para' marcar
presença ou se mostrar culto -

aponta Sardinha.

Ter certeza que
o grupo que está
te ouvindo te

compreende é
.

fundamental.

Paldo S/i.Uf'd,ud1a�
vice presidente
daABRH..RJ

'Se pudesse, preferia falár só em inglês'
FYI (for your information), by

the way, googling e feedback são

algumas das expressões preferi
das de João Felipe Santoro, que
é desenvolvedor da Concrete So

lutions, empresa da área de TI, e
tem uma postura bastante radi
cal sobre a questão dos estran

geirismos.
- Se pudesse, preferia falar

só em inglês no trabalho e com

meus amigos. Tenho consciência

de que as pessoas podem não en

tender o que estou falando, mas
já é uma coisa que faz parte até

da minha personalidade - rela
ta Santoro, que acredita que a fa
miliaridade com o idioma tenha
lhe trazido vantagens na carreira.
- Meu conhecimento pesou na

hora de conquistar clientes ame
ricanos e também sou referência

quando as pessoas têm alguma
dúvida de tradução.

Mas um pecado que muita

gente comete é usar uma expres
são ou sigla vinda do inglês sem

saber o significado original.
- Isso chega a beirar o ridí

culo. Tem que saber explicar o

, que é quando alguém de fora ou

um estagiário pergunta - diz a

coach Eliana Dutra, garantindo
esclarecer a quem quer que seja
o significado da sua carreira, que
também não tem tradução.
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A valorização da línguaportuguesa
Ao contrário dos

profissioIlOdslf
linguista'acredita

,E� C[ terl(j"f�11cia

seja o obcndono
dos expressões
em inqlês

Autor de "Estrangeirismos,
guerras em torno da língua"

(Editora Parábola), Carlos Alber
to Paraco não percebe o uso de
vocábulos em inglês como um

fenômeno generalizado.
- No caso de RH, finanças e

administração, atividades alta
mente globalizadas, háumnúmero
relativamente elevado de expres
sões em inglês - diz o linguista,
para quem seria perfeitamente
possível traduzi-las ou tentar en

contrar equivalentes no nosso vo

cabulário. - Mas, em geral, estas
expressões são tão voláteis que
nem vale a pena o esforço.

Na contramão do mercado,
Pedro Salomão, diretor execu

tivo da Radio Ibiza, optou, des
de o lançamento, por valorizar
o português. A começar pela
tradução de sound branding,
como o seu negócio é geral
mente identificado, por "identi
dade musical". Também trocou

playlist por "lista de música" e

mix point por "ponto de mix":
- Muita gente usa o inglês

sem realmente conhecer a língua
e a cultura e tenta convencer por
modismo. A gente quer ser origi
nal e, sempre que possível, tra
duzir as expressões estrangeiras.

Estrangeirismos
Já Adriana Lima, diretora

executiva da Telmart, empresa
de soluções tecnológicas, ra

ramente consegue fugir dos es

trangeirismos. Afinal, a área em
que atua é repleta de palavras
vindas de fora.

- É uma coisa automática
no meu cotidiano. Mas, no nosso

site e nos materiais de divulga
ção, optamos por traduzir tudo

que fosse possível, para facilitar a
compreensão por quem não é do

segmento de TI - contaAdriana.
Lúcia Venina, professora e

coordenadora de Português da

UniCarioca, vê com bons olhos
atitudes como a de Salomão e

de Adriana:

- Acho esse modismo do
americanismo altamente dano
so à nossa língua.

Para Lúcia, existem meios

de combater esses estrangeiris
mos, mas a mudança depende
muito dos profissionais da área
em que os termos são utilizados
sem parcimônia.

- Não vejo um movimento

de troca entre profissionais e lin

guistas para propor traduções -

lamenta a professora, que acha

que falta também maior enga
jamento por parte da academia.
- Se os profissionais docentes
se incomodassem com isso e

passassem a usar expressões em
português em sala de aula, o ce

nário poderia ser diferente.
Bárbara Gurjão, diretora de

marketing e vendas da WeDo

Technologies, concorda que
não existe inquietação com o

uso excessivo de palavras em

inglês - pelo menos não no

segmento de TI, no qual atua.
- Nesse universo, as pesso

as realmente gostam de falar as

expressões em .inglês. Há algu
mas que fariam sentido em por
tuguês, como gerenciamento
de fraude, que é fraud manage
ment. Entretanto, no mercado é
tão usual em inglês, que é utili
zada assim, até mesmo nos no

mes dos cargos. As pessoas não

estão muito preocupadas em

mudar isso - ressalta Bárbara.
O consultor Marcelo Santos,

da doers, por enquanto também
não vê um cenário de transfor

mação. Ele acha que, alguns ter
mos técnicos, quando traduzidos
para o português, acabam sendo '

distorcidos. Como assessment;

por exemplo, que ao pé da letra
é avaliação, mas, segundo o con

sultor' tem um significado bem
mais amplo, de desenvolvimento
de competências.

- Mas, quem sabe, daqui a
dez ou 15 anos, quando algu
mas noções ficarem mais co

muns, elas não passem a ser

utilizadas em português? - in

daga Santos.
É o que defende o linguista

Pataco. Para ele, a maioria das

palavras de uso recorrente aca

bam sendo traduzidas ou subs
tituídas ao longo do tempo:

- A tendência é o abandono
das expressões em inglês. Basta
observar o que aconteceu com

o vocabulário dos esportes que
se popularizaram. Sobraram

pouquíssimas expressões do

inglês no futebol, no basquete e

no vôlei, por exemplo.

DIVULGAÇÃO

ASSESSME : Termo usado por profissionais de RHpara a avaliação e a

identificação de competências comportamentais de candidatos ou funcionários

RA'lIHG: Classjficaçãq,,dada por agências gue medem a capacidade de empresas
e países de cJnJpritem suas obrigações finallceiras com os investidores

f
I r'

COACH: Profissional que atua dando suporte a pessoas ou empresas paraatingirmetas e

desenvolver competências

RetOrno. "Muito empfegada ndsmais diferentes setores corporativos
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Hotéis devem abrir80mil vagas
Mesmo antes da

Copa do'Mundo e

das Olimpíadas, já
faltam profissionais
qualificados

Já é sabido que eventos como a

Copa de 2014 e as Olimpíadas
de 2016 vão criar uma série de

oportunidades no setor de hospi
talidade - que tradicionalmehte

engloba hotelaria, eventos, turis
mo e gastronomia. A previsão é
de que, nos próximos cinco anos,
a área crie 80 mil novas oportu
nidades. Mas, antes mesmo da

chegada dos acontecimentos

esportivos, a falta de profissio
nais qualificados está afetando
o mercado. Especialmente nesta

época do ano, quando os princi
pais hotéis e empresas do setor

começam a contratar pessoal
para as festas de fim de ano.

- De dezembro a janeiro, por
causá-das festas, das férias e do
carnaval, costuma haver aumen
to de 10% a 12% nas contratações
- diz Carla Riquet, coordena
dora de Formação e Qualidade

do Sindicato de Hotéis, Bares e

Restaurantes do Rio (SindRio),
acrescentando que, por conta

dos eventos que a cidade rece

berá, são grandes as chances de

contratações temporárias agora
se tornarem efetivas. - E isso
vale tanto para cargos de nível
técnico e operacional quanto
para os de nível superior.

- Há vagas pata todos os ní

veis, dos de base aos gerenciais
- reforça Andrea Tacoshi, ge
rente de Turismo e Hotelaria do
Senac Rio.

Além das áreas tradicionais,
outros setores da hospitalidade
começam a criar oportunidades:
são elas as hotelarias hospitalar e
offshore.

- A primeira diz respeito à
infraestrutura hospitalar, já que
a área de saúde também cresce

em função do desenvolvimento
econômico, enquanto a segunda
se refere à prestação de serviços
dentro das plataformas de pe
tróleo, outro setor que está bem

aquecido, principalmente no

Estado do Rio -. explica Andrea,
que acredita que, conforme a ci
dade for crescendo e recebendo

CONSULTOR DE VENDAS - Necessário conhecimento no aplicativo
Promob
GERENTE DE VENDAS - Necessário vivência na função.
OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável vivência na área.
PROMOTOR (A) DE VENDAS - Necessário ensino médio completo,
para atuar com vendas de celulares.
REPRESENTANTE COMERCIAL - Vivência em tinturaria e que tenha
conhecimento de malha em rolo. Disponibilidade para viagens.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo, vivên
cia na área de vendas. Possuir CNH S.
VENDEDOR (A) - Desejável vivência com atendimento ao público.

outros eventos de grande porte
como Rock in Rio, Rio+20 e até
mesmo a visita do Papa, por
exemplo, novos segmentos de

atuação deverão surgir.

Salário alto
Um iniciante no setor ho

teleiro está ganhando, hoje, de
R$ 1,5 mil a R$ 3 mil, enquanto
que, para cargos gerenciais, a

remuneração pode atingir R$ 30
mil. Apesar de salários atraentes

e boas -possibilidades de cresci

mento, as empresas estão com

dificuldade de encontrar mão de
obra qualificada.

- Quando a pessoa é recém
formada, não tem experiência.
Sempre que podemos, ficamos
com os candidatos e fornecemos
treinamento. Mas há momentos

em que precisamos de alguém
com um pouco de prática - re

lata Sandra Coelho, gerente de
RH do hotel Sheraton Barra da

Tijuca. - Por causa da demanda,
que só tende a crescer, as insti

tuições ligadas à hotelaria estão

comprometidas em fornecer
treinamento e qualificação.

DIVULGAÇÃO/ GRUPOMETROPOLITANA

PREPARO Além das áreas tradicionais, outros setores.da
hospitalidade começam a criar oportunidadesde emprego

Vagas Dará ambos os selOS.

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

ACOPLADOR - Desejável vivência em gráfica. Para atuar em Mas- bilrtação categoria AS.
saranduba. MONTADOR/SOLDADOR - Necessário conhecimento em solda.
AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças MARCENEIRO - Desejável vivência na função.
em fibra de vi-dro.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo

REVISOR (A) - Desejável vivência na função.
ou cursando. SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em Jaraguá e Schroeder. Am-

AUXILIAR DE COZINHA - Necessário disponibilidade para trabalhar bos os sexos.

nos finais de semana. . SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para
AUXILIAR DE COZINHA - Para atuar em Resort em Florianópolis. atuar com calhas.
Empresa disponibiliza alpjamento
AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Desejável ensino médio completo e co-

SOLDADOR - Desejável vivência na função.
nhecimento com informática. TECELÃO - Vivência na função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros em Jaraguá do ZELADOR (A) - Para scnroeoer e Jaraguá do Sul.
Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá.
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Para os bairros: Rio Cerro I, Rio Cerro H,
Barra, Rio da tuz, Jarag.!lá Esquerdo, Vila Nova, São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇAO - Desejável vivência com revisão de ma
lhas.
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.
CAMAREIRA - Para atuar em Resort em Florianópolis. Empresa dis
ponibiliza alojamento.
CAMAREIRA - Para atuar em Jaraguá do Sul.
COLCHOEIRO - Desejável vivência no ramo de colchões.
CONFERENTE - Desejável ensino médio completo, vivência na área,
conhecimento e m informática e noções de alíquotas.
COSTUREIRA (O) - Para diferentes bairros. Desejável conhecimento
na função.
ESTOFADOR - Desejável vivência no ramo de estofados.
GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de se

mana.
LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up
LEITURISTA - Para atuar em Massaranduba, possuir carteira de ha-

ANALISTA DE ENCAIXE - Vivência no ramo de modelagem têxtil,
conhecimento com sistema Audaces.
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - Desejável superior em andamen
to, conhecimento e m informática, noções de alíquotas de impostos,
cálculos financeiros, sistemas corporativos.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Desejável Formação em Administra
ção, Ciências Contábeis, Finanças (completo ou-cursanco) e Excel
Avançado. ,

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL - Desejável vivên
cia na área.
ATEI'mENTE DE SAC - Necessário ensino médio completo e conhe-
cimento em informática. .

AjJXllIAR DEVENDAS - Desejável curso superior completou ou cur
sando e vivência na área de vendas industrial.
DESENHISTA - Desejável vivência com desenho industrial no ramo
têxtil.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência em liderança no ramo têxtil.
ENCARREGADO (A) DE CORTE - Desejável vivêncla na função e cur-
so superior ou técnico em andamento. ,

GERENTE OPERACIONAL - Desejável nível superior completo (em

Administração, Engenharia Civil ou Ambiental). 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.
MODEUSTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técni
co em modelagem.
PROFISSIONAL DE PCP - Necessário vivência no ramo têxtil.
PSICÓLOGO (A) - Para atuar com Recrutamento e Seleção. Neces
sário curso de Psicologia completo.
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.
SUPERVISOR DE ELÉTRICA - Atuará na administração, programa
ção de serviços e gestão de pessoal. Necessário disponibilidade
para trabalhar finais de semana e possuir veículo próprio. (interessa
dos encaminhar currículos para: paula.knabem@back.com.br.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na
área.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Necessário curso técnico em elé
trica, automação industrial ou eletrotécnica (completo ou que esteja
finalizando). Desejável curso de NR-1 O e vivência na área.
INSTALADOR DE TV POR ASSINATURA E REDE DE TELEFONIA -

Desejável vivência na função e �elculo próprio.
MECANICO MONTADOR DE MAQUINAS - Desejável conhecimento
em feitura, interpretação de desenho técnico.
MONTADOR MECANICO AUTOMOTlVO - Para atuar com balanceá
mente, geometria, montaqem de peças de automóveis e borracharia.
TECNICO DE REFRIGERAÇAO - Necessário formação técnica em
refrigeração. ,

TECNICO EM INFORMATICA - Necessário vivência na função.

- � Contratamós profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos é segmentos da indústria e do comércio., .

-

'.

-,Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00, 13:30 às 18:00.'
_

-

,

'"
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·"Promoção válida para contratos assinados na compra
de uma unidade (Fenpar ou Prona) no período de 01/11/2011 a 31/12111

somente através de um corretor da leier Imóveis"

etn exc ente tocatitaçáo e pOSiÇão solar
• extensa área verde, quiosques.
trilha de caminhada,

• Cburrasftueiras,
• Gazebos. Pta9as
• 02 Piscinas
·02Torres
� 02 Apartamentos por andar
•. 02 Elevadores
• 8a.llo de festas, Sauna.
• M(les$ t;ente�.
• 8rtnquedoteca.
• Sala de jogos
- HaU Social

LEIER
IMÓVEIS

Av. Marechal Deodoro
da Fonseca,1698
Jaraguá do sul-se

47 21 07-0500
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2 I I ÓVEIS I FIM DE SEMANA, 12 E 113

os "'IIIO.'1I6",S·
roei '"CONru AQUII

Área do Terreno: 315 m2
Área Privativa: 155m2

Metros Frente: 14m X 22m

Residência
01 Suíte, 02 Dormitórios,

Salas de Estar/jantar, 02 Sacadas

Garagem para duas vagas,
Jardim e Interfone.

666-02 - Barra do Rio Cerro
Residência

3 Dormitórios,Ol Sala Grande,copa,cozinha,
02 Bwc, Roupa, lavanderia, Churrasqueira, Garagem

outros 02 Quartos PI Guaradar Bicicletas
e Ferramentas. Contém Água de Poço e da Samae

754-02 - Barra do Rio Cerro
Residência

01 Suíte, 02 Dormitórios,
Salas de Estar/jantar, Garagem, Jardim, Alarme,

Piso Porcelanato.

725-02 - Czerniewicz

Valor R$ 150.000,00 Valor R$ 550.000,00 Valor R$ 230.000,00

l418 - Jaraguá Esquerdo
3 dorms., Cozinha, 2 WC Sociais,
Área de Serviço, 1 Garagem,

TROCA CASA POR APARTAMENTO
+ TERRENO DE MENOR VALOR

698-02 - São Luiz
Sobrado,

Dl Suíte 02 Dormitórios, Salas de Estar/jantar,
Escritório, Garagem,

Jardim, Vigilância 2.41'15.

723-02 - São Luiz 753-02 - Três Rios do Sul
Residência

325m2 Área Total
01 Suíte Master, 02 Dormitórios,

Salas de Estar/jantar, Edícula, Churrasqueira,
Salão de Festas, Colégio e Ônibus Próximos,

Residência
01 Suite, 02 Dormitórios,

Sala de Estar, Quintal, Garagem,

Valor R$ 224..'000,00
\

Valor R$ 450.000,00

746-02 - Vila Lalau 727-02 - Vila talau 673-02 - Vila lenzi 664-02 - Vila Rau

Residência

Podendo ser para duas Famílias,
OS Dormitórios, 03 Salas de Estar,

03 BWC, 02 Lavanderias, 02 Cozinhas,
Garagem com 03 vagas,

Casa Dois Pavimentos

Parte Superior 03 Dormitórios
Terreo 02 Dormitórlos,02 Garagens, Cozinha Sob

Medida, localizada Perto daWeg II

Sobrado

01 Suite CI Closet E Hidro,
03 Dormitórios, BWC e Quarto de Serviço,
02 Sacadas, Cozinha e Escritório Mobiliados, \

Casa mobiliada
462m2 Área Total

(mobilias novas de 2 dormitórios),com 3 dormitórios,2
Bwc, Churrasqueira, Piso Cerâmico, Forro Pvc,

Portão Eletrônico, Garagem.
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Av. Marechal De,odoro da Fonseca, 1698 � 47 2107-0500
,I "" ". ,.

,

s@feiet;com.Dr .. WflwJeier.cbm.tir

760-02 - Baependi
Residencial Mondrian

01 Suíte, 02 Dormitórios, Sacadas c/Churrasqueira,
02 Aptos por Andar, Espaço para Fe,stas e Fitness,
PIscina no Terraço, Apartamentos Disponíveis

no 12,22,32,411 e 51! Andar

748-02,· Centro
Apartamento no Edifício Ruth Braun

02 Suites, Cozinha e Banheiro Mobiliados
Sacada com Churrasqueira

02 Garagens.

745-02 - Czerniewicz
Apartamento Resídencial flor de Uz

Apertamentos Disponíveis nos Seguintes Andares:
22,3,º',4\'2,5P-,62 ,72 c/Ol Dormitório,OI Suíte + 01
Dorm.,OI Suite + 02 Dorm. Está em Construção,

com valores a partir de R$130.000,OO
Previsão de Entrega 01/2014

Valor R$ 130.000,00

738-02 - Jaraguá Esquerdo
Apartamento Residencial Ana Lúcia
01 Suite -+ 01 Dormitôrio, Garagem,

Salão de Festas, Bicicletário, Playground,
Pr.eltÍsão de en.trega: 06/2012

Valor R$ 378.040,06

_' ,

Residencial Vlllar

752-02 - Vila Nova
Residencial Copenhagen
01 Suite + 02 Dormitorios,

Salas de Estar/jantar, 01 Garagem.

736-02 - Vila Nova697-02 - Vieiras
Apartamento Edlfklo Costa do Sol

60m2 Área Privativa

Próximo a Elian,
02 Dormitórios, Sala de Estar, Churrasqueira

na Sacada,Garagem Individual, Colégio Próxlmo,

758-02 - Vila Lenzi

02 Dormitórios,'em Frente a Arena,
Apartamentos dísponfveis no 12,22 e 32 Andar.

Entrega Prevista 03/2012

Apartamento Residencial Grand Iífe

01 Suíte, 02 Dormitórios,
Churrasqueira na Sacada, Elevadõr,

Portão Eletrônico, lnterfone,
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Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 3

(Esquina com Rua Marina Frutuoso)
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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LIGUE: ,3372.1616
Plantão: 47 9107.1988

Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

OPORTUNIDADE! '

TERRENO - JOÃO PESSOA
cóo. 286 - Amplo terreno com

aprox. 6.000m2, ideal para empresa
ou predial. Localizado na Rua Manoel
Fransc. da Costa. R$ 480.000,00

Excelente imóvel localizado na Rua José
Emmendoerfer, possui ambientes amplos e área
construida de 305m2. Contem 2 suítes c/ hídro,
2 quartos, escrítórío, bwc socíal, sala de estar,
sala de jantar, cozinha ampla, jardim de inverno,
lavanderia, dependo empregada e 2 vagas de

garagem. Consulte·nos!

CÓD. 310 . Amplo apartamento com
.

área total de 526m2• Possui 4 suítes, 3 ambientes
de sala, ampla sacada c/ churrasqueira e

3 vagas de garagem, Edifício ofereco 1 apto
por andar, excelente localização, privacidade

e segurança. Consulte·nos!

I,.

Cód. 204 . Muito bem localizado, possui ótimo
acabamento. Possui 95m2 de área privativa,

contendo 1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar,
sacada c/ churrasqueira, bwc social, cozinha
integrada, lavanderia e 2 vagas de garagem.

R$ 225.000,00· FINANCIÁVEL

·12 Pavimentos • 2 Torres • 2 Apartamentos
por Andar'. 4 Suítes. 4 Vagas de Garagem

• 515,12m2 de Área Total
Um empreendimento único

e exclusivo como você, na melhor
f'

localização da cidade!

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 mobiliada, bwc
socíal, lavanderia + 1 sala comercial. Amplo
terreno com 847,50m2. consutte-nosí

acabamento, contendo 1 suíte máster com
hidra, 2 quartos, sala em dois ambientes,

cozinha' sob medida, despensa, área de festas
com churrasqueira, lavanderia, ambientes
climatizados, alarme e 2 vagas de garagem.
Localizada'no Loteam. Piermann, terreno com

área de 548m2. R$ 480.000,00

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 mobiliadbs e
excelente acabamento. Consulte·nos!

CASA - VILA NOVA
CÓD. 298 - Excelente imóvel contendo 2

suítes, 1 quarto, sala de estar, copa e cozinha,
área de festas c/ banheiro, área de serviço,
bwc social e garagem. Ótima localização próx

ao Círculo Italiano. Consulte-nos!

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. 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. 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!

IMÓVr:l COMERCIAL -

NOVA BRASILlA
Cod. 269 - Amplo terreno c/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

CÓO.287 - Amplos apartamentos
contendo 1 suíte + 1 quarto, sacada

,

c/ churrasqueira e demais dependo
Acabamento em massa corrida e qesso:

. R$ 145.000,00 - Entrada + Parcelamento

Cod. 300 - Contém 132m2 de área construída e com

ótima localização. 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.
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Empreendimentos Imobiliários atendimento@megaempreendimentos.com

SOBRADO
COND.

AZALÉIAS

CASA-BARRA
CÓD. 151 - 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$ 210.000,00

Cód. 278 - Imóvel
de alto padrão, com
acabamento refinado.
Possui 1 suíte master

com closet, 2 suítes, sala
íntima, cozinha mobiliada,

área de festas com

churrasqueira, piscina,
lavabo, sala de estar, sala
de jantar, lavanderia, linda
vista e garagem para

2 carros. Área Construída:
320m2. Área

Terreno: 1.590m'2.

Consulte-nos!

SOBRADO·
JARAaesauERDO cóo. 209 - Excelente imóvel, localizado em rua

sem saída, com área construída de 160m2. Possui
1 suíte, 2 quartos, sala de estar/jantar, escritório,
bwc social, cozinha mobiliada, área de festas cl
churrasqueira e banheiro, lavanderia e 2 vagas de

garagem. R$ 295.000,00 - Financiável

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, espaço para
piscina, despensa, lavanderia, dependo de

empregada com bwc, garagem para
'

2 carros e portão eletrônico.

TERRENO COMERCIAL
cóo. 271 - Excelente localização na

Rua João PLanischeck, bairro Nova
Brasilia. Possui ampla frente e área de

1.165m2. CONSULTE-NOS!

cóo. 205 - Lindo imóvel, contendo 1 suíte máster,
3 dormitórios, sala de estar c/lareira, sala de leitura,

copa/cozinha, sala de jantar, piscina, jardim cl
móveis sob medida, banheiro social, garagem_.p/3
carros, Amplo terreno com 675m2. R$ 595.000,00

- 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!

SOBRADOJGUAESQUERDO
CÓO.274 - Amplo terreno com área de 1.180m2.

Possui 1 suíte máster, 2 quartos, bwc social,
mezanino, sala jantar, sala de estar, sala de
Tv., cozinha, 2 lavabos, depósito, dependo de

empregada com banheiro, área de servlco, 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!

IMÓVELCOMeICIAL ..

GOV�CB..SOAAMOS/BR101

cóo. 219 - Área de 77.000m1planejada
para receber empreendimento comercial, as
margens da BR 101 com frente em 330 metros.

RegiãÇJ privilegiada entre Balneário Camburiu e

Florianópolis. Consulte-nos!

Excelente ímóvel com área privativa de 191m2, e
localizado em área nobre no Centro da cidade.
Possui 1 suíte máster cl closet, 2 quartos, sala
de estar c/lareira, sala de jantar, cozinha,

escritório, lavabo, ampla área de festas privativa cl
churrasqueira, dependo de empregada e 2 vagas
de garagem. Ambientes mobiliados e muito bom

gosto no acabamento. R$ 420.000,00

TERRENO - PREFEITURA
cóo. 223 - Próx. a Prefeitura, em rua

pavimentada e com área de 348m2.
R$ 106.000,00

CÓD. 157 - Excelente chácarà,
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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA
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.

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS
..

Res. Elegans

-Ref. 5025

-Centro

- Suíte + 01 dorm

-e suíte + 02 dorm

-Área privativa de 79,30m2

e 101m2
�,
-A partir de R$ 216.750,00

=Opção de 01 ou 02 vagas

Ed. Tom Jobim Res. Cristal

·Ref. 5004 - Guaramirim
·�ptos com 02 dormitórios
.Area privativa: 61 ,22m2
·A partir de R$ 133.813,00
·Entrega Maio/2014

.Ref. 4975 - Vila Baependi
·Aptos com 02 dormitórios
.Área privativa: 64,70m2
·A partir de R$ 139.900,00
.Obras iniciam em junho/2011
Fontainebleau Residence

.Ref. 4940 - Amizade
·01 suíte + 02 demi suítes
.Área privativa: 119,80m2
·A partir de R$ 385.000,00
.Entrega Setembro/2013

·Ref. 4987 - Vila Baependi
.Suíte + 02 dormitónos
•Área privativa: 115 , 74m2
.A partir de R$ 279.500,00
.Áreas de lazer entregues equipadas!

.

·Ref. 5028 - Barra do Rio Cerro
.Aptos com 02 e 03 dormitórios
.Ai-ea privativa de 63,69m2 e 10S,24m2
·A partir de R$ 179.000,00
.Entrega Junho/2012

·Ref. 4959 - Czemiewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 101 ,25m2
.A partir de R$ 239.000,00
.li:ntrega Julho/2013

.Ref. 4829 - Vila Lalau

.�ptos com 02 dormitórios

.Area privativa: 69,63m2

.� partir de R$129.000,00

.Ultimas duas unidades!

.Ref. 4978 - Czemiewicz

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 74,96m2 .

·A partir de R$ 165.000,00
=Pronto para morar!

Ed. Quatro Ilhas

.Ref. 4894 - Czemiewicz
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 99,85m2
.A partir de R$ 259.000,00
·02 vagas de garagem

.Ref. 4830 - Estrada Nova

.�ptos com 02 dormitórios

.Area privativa: 52,50m2
·A partir de R$ 115.000,00
=Pronto para morar

.Ref. 5003 - Estrada Nova

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 59,00m2

.A partir de R$ 110.000,00
=Eritreqa Outubro/2013

Res. Gamaliel

.Ref. 4783 - Centro

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 72,1 Om2
·A partir de R$ 205.000,00
.Entrega do apto semi-mobiliado!

.Ref. 5027 - Jaraguá Esquerdo

.Suíte + 01 dormitório

.Área privativa: 77,31 m2

.A partir de R$ 179.000,00

.Entrega julho/2012

.Ref. 4876 - Amizade

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa de 60,36m2 e 66,54m2

.A partir de R$ 137.500,00

.Entrega Março/2012

·Ref. 4658 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 111 ,32m2
·A partir de R$ 250.000,00
=Pronto para morar!

Re:: Gnaipel

·Ref. 4719 - Centro/Schroeder
.Apto térreo: suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 75,90m2
.A partir de R$ 140.000,00
.Pronto para morar!

.Ref. 4843 - Vila Lalau

.Suíte + 02 dormitórios

.Área privativa: 93,15m2

.A partir de R$ 201.561,37
·Prlmeira torre pronta para morar!
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Res. Bettoni

.Ref. 4996 - Amizade

.Aptos com 02 dormitórios

.Área privativa: 61 ,35m2

.A partir de R$ 125.000,00

.Entrega Dezembro/2011

.Ref. 5002 - Centro
·Aptos com 03 suítes
.Área privativa: 120,53m2
·A partir de R$ 374.100,00
.Entrega Julho/2012
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IMOVEIS
PRONTOS

, ,.�, � ..;;;..;;::::;;:�.�;
·Ref. 5056 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 183,53m3
·R$ 640.000,00

·Ref. 5011 - Centro
·Suíte master + 02 suítes
.Área privativa: 160,00m2
·R$ 655.000,00

Res. Filadelphia·

·Ref. 4990 - Vila Lalau
.";'pto com 02 dormitórios
.Area privativa: 58,94m2
·R$ 130.000,00

Galpão Comercial
I

, I

t

J

f
í
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·Ref. 4930 - Vila Nova
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 115,00m2
.R$ 330.000,00

.Ref. 4765 - Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 94,00m2
.R$ 220.000,00

Res.AgtIta

·Ref. 4934 - Centro
.Surte master + 02 dorm
·Área privativa: 159,75m2
.R$ 250.000,00

-

\
l

.E-48 - Vila Lalau - Área de aproximadamente 270m2,
bwc e estacionamento, R$3.000,OO

·Ref. 5033 - Centro
·Suíte cf closet +02 dormitórios
.Área privativa: 115,52m2
·R$ 235.000,00

.Res. 5053 - Vila Lenzi
·Suíte + 01 dormitório
.Área privativa: 76,00m2
·R$ 149.000,00

.Ref. 4885 - Vila Nova
·";'pto com 02 dormitórios
·Area privativa: 51 ,42m2
.R$ 115.000,00

.A-674 - Czerniewicz
•Apto com 01 dormitório .

·01 vaga de garagem.
·R$475,OO

·Ref. 4995 - Amizade
.Apto com 02 dormitórios
.Área privativa: 57,50m2
.R$ 135.000,00

Ed. Vila Nova

.Ref. 4989 - Vila.Nova

.Apto com 03 dormitórios
·Área privativa: 78,04m2
·R$ 130.000,00

·Ref. 5021 - Czerniewlcz
.Apto com 02 dormitórios
·Área privativa: 67,55m2
.R$ 170.000,00

.

.B-708 - Amizade

.Suíte + 2 dormitórios
·Área de festas e 01 vaga de garagem.
·R$1.500,OO

·A-651 -Chico de Paula
·Apto com 02 dormitorios
.01 vaga de garagem .

·R$420,OO

·Ref. 4871 - Centro
.Apto com 04 suítes
.Área privativa: 244,00m2
.R$ 1.200.000,00

.Ref. 4911 - Vila Nova
=Sulte + 02 dormitórios
.Área privativa: 102m2
.R$ 215.000,00

·Ref. 4945 - Centro
.Suíte + 02 dormitórios
.Área privativa: 125,72m2
·R$ 357.000,00

.B-718 - Nova Brasília
=Casa Alv. com 03 dormitórios .

·01 vaga de garagem. �

·R$780,OO

·A-678 - Czerniewicz
.Apto com 01 suite + 01 dormitaria
·01 vaga de garagem.
.R$680,OO + cond.

.

·Ref. 4862 �Centro
-o apto por andar- 03 suítes
.Area privativa: 382,80m2
.R$ 2.700.000,00

t

.•Ref. 4922 - Czerniewicz
.Suíte + 02 dormitórios
.Área F>rivativa: 11O,56m2
.R$ 215.000,00

·Ref. 4855 - Centro
·Suíte + 02 dormitórios
·Área privativa: 146,35m2
.R$ 260.000,00

.A-654 - Czerniewicz O

.Apto com 02 dormitórios

.Sacada cf churrasqueira

.R$660,00 + cond.
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·A-646 - Vila Rau

.Apto com 02 dormitórios
•01 vaga de garagem.
.R$660,00 + cond.
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,

IMOVEIS
PRONTOS

• Ref. 7258 - Vila Lenzi
• Suíte master + 02 suítes
• Área imóvel: 270m2
• R$ 600.000,00

·Suíte master + 03 dorm
.Área imóvel: 350,00m2
·R$ 850.000,00

• Ref. 7255 - Vila Nova
• Suíte + 02 dormitórios
• Área imóvel: 166m2
• R$ 390.000,00

.Ref. 6655 - Três Rios do Norte

.Geminado: 03 dormitórios

.Área imóvel: 86,00m2
·R$ 149.000,00
-Lot. Paineiras

• Ref. 7248 - Vila Lenzi
• Suíte master +02 suítes
• Área imóvel: 333m2
• Área terreno: 1026m2
• R$ 855.000,00

·Ref. 7259 - Guaramirim
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 438,58m2
.R$ 550.000,00

·Ref. 7247 - Nova Brasília
.Suíte + 01 dormitório
·Área imóvel: 213,69m2
·R$ 385.000,00

·Ref. 7194 - Três Rios do Norte
·Geminado: 02 dormitórios
.Área imóvel: 74m2
·R$ 135.000,00

·Ref. 7232 - .laraquá Esquerdo
·Suíte + 02 dormitórios

·Área imóvel: 161;00m2
.R$ 380.000,00

.Ref. 7205 - Estrada Nova

.02 dormitórios

.Área imóvel: 75,00m2
·R$ 160.000,00

·Ref. 7113 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
'Área imóvel: 190,00m2
·R$ 390.000,00

·Ref. 7256 - Vila Lenzi
·Suíte master + 02 dormitórios
.Área imóvel: 213,95m2
·R$ 490.000,00

·Ref. 7238 - Vila Rau
·Suíte + 02 dormitórios
·Área. imóvel: 146,73m2
.R$ 370.000,00

·Ref. 7252 - Estrada Nova

·Suíte + 01 dormitÓrio
.Área imóvel: 100m2

.R$ 300.000,00

·Ref. 7095 - Barra do Rio Molha
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 193, 14m2
iR$ 590.000,00

·Ref. 6451 -Água Verde
·Suíte com closet + 03 dormitórios
=Área imóvel: 240m2
.R$ 400.000,00

·Ref. 7214 - Rio da Luz
·Geminado: 02 dorm
·Área imóvel: 78,00m2
.R$ 145.000,00

·Ref. 6550 - Guaramirim
·Geminado: 03 dormitórios
.Área imóvel: 89,33m2
·R$ 168.000,00
-Lot. Malibú

.Ref. 7253 - Vila Nova

=Suíte master + 03 dormitórios
.Área imóvel: 360m2

·R$ 700.000,00

.Ref. 7192 - Nereu Ramos

.03 dormitórios

.Área imóvel: 58,42m2

.R$ 155.000,00
·Lot. Demathê

·Ref. 7245 - Chico de Paulo
.Suíte + 02 dormitórios
.+ casa de madeira 70m2
.Área imóvel: 114,00m2
.R$ 235.000,00

.Ref. 7059 - Amizade
-Suíte cf closet + 02 demi suítes
.Área imóvel: 213,75m2
.R$ 550.000,00
.Lot. Champs EI see

.Ref. 6714- Nereu Ramos
·Geminado: 03 dormitórios
.Área imóvel: 86,00m2
.R$ 153.000,00
-Lot. Demathê

·Ref. 7171 - Três Rios do Norte
.02 dormitórios
.Área imóvel: 66,85m2
·R$ 148.000,00
.Lot. Paineiras

·Ref. 7221 - Czerniewicz
·Suíte + 02 dormitórios
·Área imóvel: 230,50m2
.R$ 490.000,00

·Ref. 7187 -Amizade
·Suíte + 02 dormitórios
.Área imóvel: 177,65m2
·R$ 440.000,00

• Ref. 7254 - São Luis
• Suíte + 03 dormitórios
• Área imóvel: 203,81m2
• R$ 240.000,00

·Ref. 7179 - Barra do Rio Cerro
.Suíte + 01 dormitório
·Área imóvel: 190,69m2
.R$ 265.000,00
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.Ref. 7250 - Vila Lenzi

·Suíte + 03 dormitório

.Área imóvel: 220,OOm2
·R$165.ooo,OO
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EMPREENDIMENTOS VENDAS

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Casa de Alvenaria no Amizade
20.000m2 de terreno. Valor

R$1.200.000,00

H135R Casa de Alvenaria. Rua
Leopoldo Algusto n050. Pronto para
Financiamento. R$ 380.000,00

H450 Loteamentos -

Beira Rio com 458 m2

�
1\
, I

I

PJ

H670 Casa de Madeira com

03quartos. Bairro Estrada Nova.

R$500,00

Ótima Localização! Rua Dom Bosco, 57-
Vila Lalau Entre Marisol e Weg

APTOS:

H416 Quitinete-O 1 quarto
R$ 430,00+ Água
H590 Residencial Mathedi II

03 quartos, R$ 600,OO+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.

H598 Residencial Santiago
R$500,00 + cond, Vila Lalau

- Aptos de 2 ou 3 dormitórios,
com suíte

- Opção de segunda vaga de
garagem

- Sacada corri churrasqueira
- Pré-instalação em splil e teto

em rebaixo de gesso

- Acabamento em massa corrida
- Piso Porcelanato

�

- Vidro temperado e granito
- Salão de festas e play ground
- Medidores individuais de água,

luz e gás
- Portão e porteiro eletrônicos

ALUGUEL COMERCIAL:
H717 Sala comercial

Centro R$670+ IPTU.

H723 Sala comercial

R$490+Cond.
H724 Sala comercial com 76m2 -

Santa Luzia. R$420,OO
H741 Galpão com 1.125 m2

R$10,00m2

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.

H122 Casa com 106m2
Czerniewicz, 01 suite 01
quarto. Valor R$220.000,00
H123 vende-se casa no bairro
vila Lenzi,terreno com 420m2,
área construída 70m2.
R$128.000,00
H129 vende-se casa próximo
ao loteamento Antilyas Terreno
com 2.258m2 valor
R$250.000,00
H141D - Casa de Alvenaria 02
quartos, banheiro com hidro,
sala, cozinha, escritorio, area
de festa e garagem. Terreno
com 420m2
Vila Lenzi - Valor: 267.000,00
H211 R Quitinete Ed.Marquardt
Valor R$69.000,00
H 214 Apartamento com 03

quartos 02 banheiros com 111
m2 área interna, Centro: Valor
R$185.000,00
H215-Apartamento 02quartos
,01 vaga de garagem, Centro
Valor$180.000,00

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.

Apartamento no Centro com 97m2 area interna
com uma vaga de garagem. Ficam moveis sob

medida. R$ 320.000,00 negociáveis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1, 2 ou 3 dormitórios (com suite)
Sala de estar, jantar e cozinha

1 ou 2 vagas de garagem

Sacada com churrasqueira
Ótimo Acabamento Proma.

02 Elevadores

Hall Social Decorado

Fitness

Brinquedoteca
Salão de Festas Decorado

12 Pavimentos

Excelente localização
OUma Ventilação e Iluminação Natural

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA 3372-1122VENDEVIVENDA ALUGA

ADMINISTRA

Plantão de Vendas
Osmari 9981-1122 I Anne 9927-6088

Roberto 9115.7111 I Anderson 9185.6002

Acesse nosso site:

www.vivendaimoveis.com

,IMOVEIS
"fIl 11111 ,DI I' 'I! '1111" 1'1'1 I' I} Il 1 1'11' "

(reei 2354-3J

Rua 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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REF 1332 - RES. MONT VERMONT apto
cf 80m2 de área privativa, 1 Suíte, 01
dorm sacada cf churrasqueira e 01 vaga,
RE!Q;,�!!!!,O�._.,_.__m., ,"_"__.,,,.,,_,.__,,

..

REF 1327 - RES. ORION apto cf 75m2 de área
privativa, 02 dorm cozinha mobiliada, sacada
cf churrasqueira e 01 vaga, R$165.000,OO

ÁGUA VERDE

REF 2939 - Casa alv. NOVA com 150m2 e
terreno de 330m2, 1 Suíte, 02 dorm. lavabo,
área de festas e garagem para 02 carros,
R$370.000,OO
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VIVENDA
COMPRA

VENDE

ALUGA

ADMINISTRA

3372-1122
Plantão de Vendas
Osmari 9981-1122
Anne 9927-6088

Robertó 9115.7111
Anderson 9185.6002

Rua Jorge Czerniewicz, nQ 400, Ao lado doteatro da Scar Segunda a sexta: 8h30 às 12h I 13h30 às 18h30 I Sábados: 8h30 às 12h

AMIZADE

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

SOBERANO JULIANA
CHRISTINA

Apto Tipo 01 :

106m2 de Área Tipo 01 - 102,91 m2

Privativa c/1 Suíte
de Área Privativa
c/1 Suíte + 2

+ 2 Dormitórios e 2 Dormitórios,
Vagas de Garagem Lavabo e 1 Vaga de

Apto Tipo 02: 86m2 '# Garagem.
de Área Privativa Tipo 02 - 84;05m2

00 de Área Privativa
Ln c/1 Suíte + 1 c/1 Suíte + 1C')

Dorm. e 1 Vaga de Dorm. e 1 Vaga de

Garagem. Garagem.
A Partir de A Partir de

R$ 180.000,00 R$197.134,76

I BAEPENDI IITRÊS RIOS DO NORTE
RESIDENCIAL

PASSÁROS E
FLORES

103m2 de Área
Privativa c/1 Suíte

+ 2 Dormitórios e 2

Vagas de Garagem
Acabamento

em Gesso,
Massa Corrida e

Porcelanato.

Preparação para

Split e Aquecímento
a Gás.

A Partir de

R$ 280.000,00

RESIDENCIAL

NORMANDIA

REF.1405 Apto
Semi-Mobiliado com

73,87m2 de Área
Privativa, 1 Suíte com

Split + 2 Dormitórios,
Cozinha Mobiliada,
Sala de Estar/Jantar,
Banheiros Mobiliados,
Área de Serviço
Mobiliada, Sacada com
Churrasqueira e 2 Vagas
de Garagem.
R$ 225.000,00

OPORTUNIDADE! CASA ALV.

CASA ALV. NOVA

PRONTA PARA

FINANCIAR NO

PLANO MINHA

CASA MINHA VIDA

REF 2907 - com

71 ,75m2, 02 dorm.,
� sala de estar/

jantar, coz., lav. e

garagem.
DE R$ 135.000,00
PORR$
120.000,00 -

somente para este

mês..

IIVILA NOVA
RESIDENCIAL

VILA NOVA

... __ ._-�.�-� .-

REF.1437 Apto
com 85m2 de

Área Privativa,
03 Dormitórios,
Cozinha Mobiliada,
Sala de Estar, Sala
de Jantar, Banheiro

Mobiliado, Área de

Serviço e 1 Vaga de

Garagem.
R$ 125.000,00
ACEITA

FINANCIAMENTO

BANCÁRIO.
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Temos diversos imóveis disponíveis para locação (casas, aptos, galpões, salas comerciais, terrenos, ,

imóveis comercias, etc.). Consulte-nos! Quer ver mais? Visite o nosso site: www.girolla.com.br

ld
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IMÓVEIS.

I
o nosso desafio é fazer você feliz,

REF 460

Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul.

Descrição:Rio Cerro I

Terreno frente para SC 416 ( Rodovia Wofgang Weege )
Com 5.954,00 M2

Ref 453 - Vila Rau, Jaragua do Sul: Terreno de esquina
com 395m2. Rua: Eugenio Bertoldi.

Ótima localização.

REF 401 - Vila Nova, Apartamento no Res.

Copenhagem. Prédio com área de festas, portão
eletrônico e jardim. Apto 103

REF 213 - Vila Nova, Jaragua do Sul Apartamento de
69,64 m2 com 01 suíte + 01 dormitório, sacada corr

churrasqueira e 02 vagas de garagem Entrega err

janeiro de 2012

REF 273 - Jaragua Esquerdo, Jaragua do Sul

Terreno plano pronto para construir.Área de 350. m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRETOR
,

DE IMOVEIS

3370-6624 I 91 02-5299 www.deocarimoveis.com.br

044 - Nereu Ramos, ct área de
72.000,00m2, cf casa, área de festas,

rancho, lagoas R$500.000,00

021 - Ribeirão cavalo, casa de alvenaria
073 - Três Rios do Sul, apartamento com 162,30m2 e terreno com 364,66m2,

com 63,70m2. R$ 127.000,00. R$175.000,00.

030 - Santo Aritonio, cf casa de
alv., rancho, lagoa, cf área de
175.000,00m2. aceita imóvel de
menor valor R$450.000,00

090 - Barra do Sul, casa com

32,00m2 e terreno com 360,00m2
R$32.000,00.

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

� # •

rmOV'efS

COMPRA - VENDE - ALUGA • FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA I Rua Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo • Centro

EPASSOS
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TERRENOS
, .

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$280.000,00
024 - Nereu Ramos- terreno com 420,00mN R$ 70.000,00
049 - Nereu Ramos, terreno com 600,00m2, R$85.000,00
050 - Nereu Ramos, terreno com 427,75m2, R$85.000,00
057 - Jaraguá Esquerdo, terreno comercial com área de 1.200,50m2 , R$ 980.000,00
058 - Nova Brasília, terreno com 16.843,45m2 R$1.200.000,00
059 - Três Rios do Norte, terreno com 325,00m2 R$61.000,00
083 - Vila Lenzi terreno com 406,50m2 R$160.000,00
089 - Amizade, terreno CHAMPS ELYSÉE com 360,00m2 R$128.600,00
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 pf indústria) R$400.000,00
125 - Jaraguá 84 - terreno com 308,00m2 R$72.500,00
130 - Amizade - terreno com 61.500,00m2 R$500.000,00
156 - Chico de Paula, terreno com 723,60m2 R$120.000,00
234 - Amizade terreno com 350,00m2.(Residencial Munique) R$1 05.000,00
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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 cf 413,35m2 " " R$135.000,00
028 - Ouro Verde - casa de alvenaria cf 200,00m2 e terreno cf 329,00m2 aceita sítio "" " " " R$220.000,00
035 - Ribeirão Cavalo - casa de alv. de aprox. 68,00m2. Terreno de 443-,50m2 R$126.000,00
062 - Ubatuba, casa mista com 140,00m2 e terr. 307,51 m2. (aceita imóvel de menor valor em Jguá do Sul) R$115.000,00
120 - Estrada Nova - casa de madeira com 100,00m2, e terreno com 406,00m2 R$130.000,00
131 - Nereu Ramos - casa de alv. cf 1 02,00m2 e terreno cf 475,00m2(aceita apto de menor valor) R$220.000,00
136 - Rau, geminado em alvenaria com 199,00m2 " .. """" " " " . " R$250,000,00
150- João Pessoa - casa de alv. cf aprox. 280,00m2 mais galpão. Terr. cf 1.574,1 Om2 (aceita apto de menor valor) R$450.000,00
183 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 129,00m2 mais edícula. Terreno com 660,00m2 " " R$200.000,00
188 - Santo Antonio - sobrado com área de 170,00m2 e terreno com 2.033,45m2 " """ R$150.000,00

.smos
061 - João Pessoa, casa de alv. cf 327,23m2, edícula, cachoeira, lagoa, e terr. cf 190.600,00m2 Aceita terreno cf parte de pagto R$720.000,00

AP�RTAMENTO '"

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

Q';i:t1êJii"t;iAI"iU' "Ij , "I, �II"!II '" "I!I! WIPW/I' 'W1/l1l'lnllli!!1illujl'�f,Wmlf$lltl'il�q'��ril$i®'1$��WIl�I!M�11"@lf!'�I'�r�)!7i!1,�ij.j l/}� ,;U', �,' 'd, L,!!fI1/i U, �" • I� J$i#l4iflJlkl II�I' ,k*U1i!il j

Apartamento Centro ,,,,,,,,, ,,,,, ,,, .. ,,,.,, " , , R$700,00
Apartamento Centro ", ,,,,, .. , .. ,.,, .. ,,,,.,,, ,,.,, ,, ,, .. R$850,00
Apartamento Centro ,.,. ,.", , .. ,.""""., .. "" ,.",. , .. ,. , , _., .. , .. , .. ,." ,." R$ 670,00
Casa - Nereu Ramos " " "."" ",."" "" " R$ 380,00

o
PRIMEIRO PASSO PARA,

NEGOCIO

47 3055 0073 - www.epassos.com.br
Marina Frutuoso, 180 - sola 40 - Centro - Jaroguá do Sul- se:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDIFíCIO TOM JOBIM:

•

UISse

Localizado na Rua Henrique Friedemann, próximo a AClAG, Centro
de Guaramirim.
Apartamentos: Com 1 suíte + 2 quartos; com 1 suíte + 1 quarto;
com 2 quartos.
Apartamentos a partir de
RS 133.000,00. Consulte-nos.
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RESIDENCIAL NOSTRA: /
VILLENEUVE RESIDENCE: Rua Leopoldo janssen, 465 - Centro
- jaraguá do Sul.

1 suíte master, 3 suítes (opção de 1 home office), estar,
jantar, cozinha, espaço gourmet, despensa e rouparia, 4
vagas de g,aragem. Area privativa:
271,41m2 Area total: 515,12m'. Acabamento personalizado e

alto padrão (conforme apto decorado).

Apto com dois quartos, BWC, sala de estar/jantar, sacada
com churrasqueira, cozinha, área de serviço, garagem e

estacionamento.
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RESIDENCIAL ESTAÇÕES: Localizado na Rua Ingo Blunk-
Próximo a Unerj - jaraguá do Sul

.

O apartamento:
• 2 quartos.
• sala de estar/jantar.
• cozinha.
• sacada com churrasqueira.
• banheiro social.
• área de serviço.
• 1 vaga de estacionamento,

DOlCE VITTA: Av, Brasil, 2260 - Centro - Balneário Camboriú -

Visite o apartamento aecorado, pronto para morar.

Os ambientes das áreas comuns são decorados, mobiliados,
equipados e climatizados.

O apartamento:
• 3 suítes, sendo a principal com sacada.
• Ampla sacada qrill.
• Medidor de água individual.

SAINT TROPEZ RESIDENCE: Rua Exp. Cabo Harry Hadlich, 474 -

Centro - jaraguá do Sul - Pronto para morar!

Localização central, hall decorado, 2 elevadores, aptos com

estar, jantar e cozinha integrados, 1 e 2 dormitórios (com ou

sem suíte), 1 ou 2 vagas de garagem, excelente posição solar,
ventilação e iluminação natural. Acabamentos: massa corrida,
gesso EC piso cerãmico.
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MONTREAL: Localizado em Bombinhas

Apartamentos de 2 e 3 dormitórios,
sala, cozinha, sacada com churrasqueira, uma vaga de
garagem, individual e privativa, a 1000m do mar.

Parcelamento em até 72 meses.

Entrega em maio de 2012, 1° bloco.

EDIF. MANHATAN: Rua Florianópolis, 197 - Centro - jara�
do Sul.

.

13 pavimentos; 22 apartamentos; 2 coberturas duplex, r
entrada mobiliado e decorado; garagens; portão e porte
eletrônico; salão de festas com bar mobiliado e decorac
espaço gourmet com churrasqueira mobiliado e decora
piscina; playground; academia equipada; previsão para
a cabo; internet coletiva via Wi-Fi; lixeira com separaçã
coleta seletiva; central de gás; elevadores social e de s
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VILLA CATÂNIA: Localizado em Balneário de Piçarras, fc
projetado para que pra-ticamente todos os ambientes
tenham vista para o mar. Toda a área social será entreç
mobiliada e decorada. j
Além da preocupação com a sustentabilidade, com um1
área de preservação permanente, captação e reutilizaq
da água das chuvas para irrigação dos jardins e lírnpezr
áreas sociais, a energia solar também será captada, ge
energia para a iluminação das áreas sociais.
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IMÓVEIS
APARTAMENTOS
• ALUGO apartamento no Rau, com 2

quartos. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• ALUGA-SE apartamentos com 1 e 2

quartos, situado na Rua Max Whilhelm,
837, prédio azul no Baependi. Tr:

33716021.

• APARTAM ENTO Vende-se no centro de

Guaramirim, com 3 quartos, sendo 1

suíte. Condomínio fechado, com salão

de festas. Valor a combinar. Tr: 9931- .

0905

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
•VENDO uma casa alvenaria, com 273 m2

e terreno com 1819 m2• Bairro Vila Lenzi,
com uma suíte Valor a combinar. Tr: 3275-

4811.

ClmlÁCARA
• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara em

Schroeder por casa em Jaraguá do Sul,
Rancho Bom terreno com 70.674 m. Tr:

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 m-. com lagoa de peixes, cachoeira
e nascente. R$ 100.000,00. Tr: 3376-0726

SALAS COMERCIAIS

·VEN80 Materias de Lanchonete e

Restaurante. Tr: 3376-1324 18811-1898

• PONTO COMERCIAL Vende-se na Reinaldo

Rau. Valor a combinar. Tr: 3370-9156 I
9903-4662

• DUAS SALAS COMERCIAISAluga-se no centro
na rua Josef Fontana, 42, perto da Grafipel.
R$ 400,00 a 500,00. Tr: 3370-0429

• SALÃO DE BELEZA Vende-se em

funcionamento com ótima clientela.

Montado com estoque. R$ 35.000,00. Tr:

9917-8368.

• VENDO Casa de alvenaria no centro de

Schroeder com 200 m2, terreno soo TER.RENO
m, com 3 quartos (1 suite cl hidro). R$

---------------

300.000,00. Tr: 8803-7279 • TERRENO DE ESQUINA Vende-se na 'Vila

• VENDO casa com 170 m2, área central. R$

370.000,00 (aceita AP. em Itapema). Tr:

9929:-1715

• VENDE-SE Casa de Alvenaria, localizada

no Centro de Guaramirim, 4 dormitórios, 2
banheiros. Área construída 130 m-. Valor a

combinar. Tr: 9633-0606

• VENDO uma casa em Barra Velha área

construída 92 m, terreno 15x22, 2 quartos
e uma suíte, toda de laje. Tr: 3446-0998 I
9174-9103

• VENDO urna casa no centro de Jaraguá,
Rua da Joa Vídeo Locadora, casa com

180 rn-. terreno 400 m2• R$ 325.000,00,

dispenso imobiliárias. Tr: 9955-9026 com

Eduardo.

• VILA LALAU Vende-se casa 1 suíte, 2

quartos, escritório.Área construída 160 m2,
área terreno 1.286 m2• Valor a combinar,
aceito apartamento. Tr: 3276-0618 ou

8801-9253 com Biro.

• VENDO casa na Barra, com 206.m- e

terreno de 1019 m2 plano, suíte máster

Lalau com 1.000 rn-; próximo a Fatej. R$
355.000,00. Tr: 3370-2900

• TERRENO Vende-se com cava + galpão,
terreno com 1200 m, 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 m-;
escriturado, com muro. R$ 98.000,00. Tr

8498 - 3932 com Diogo.

• JOÃO PESSOA - Vende-se terreno cl
1.400m2, com casa de 240 m2, em

alvenaria. Preço a combinar. Tr: 9969-

5540.

• SCHROEDER Vende-se terreno próx. Salão
Bracinho com 351 m2, de frente com

Avenida Marechal Castelo Branco. Com

escritura, somente à vista R$35.000,00.
Tr: 9962-3664.

• TERRENO Vende-se no bairro Rio Cerro

II, 2.000 M2, plaino, fora de risco de

enchente, Valor a combinar. Tr: 3376-0726

com hidro, cíoset e varanda, mais 2 .• TROCO TERRENO 'no bairro Jaraguá 99, na

quartos, escritório. Estuda troca por

imóveis, inclusive ltapema/Meia Praia, R$

420.000,00 'n: 3055-2717 ou 9109-9107.

Rua Bertha Weege, com 457 m-', por um
sitio ou uma chácara. Tr: 3376-0181 no

período matutino ou nos finais de semana.

DIVERSOS

PROCURAmSE
• TRABALHO de diarista, faxina geral,

--. trabalhamos em 2 pessoas. Tr: 8427-5016

• PROCURA-SE Bacharel em direito

e advogados. Enviar currículo pI
curriculumdireito@gmail.com

• PROCURAM-SE engenheiros quím
mecânicos e de produção PI' atuar c

instrutores. Enviar CV pI edjane@ite
com.br ou 96702929.

• TRABALHO com serviço de corte e poda de

árvores. Tr: 9158-0019

• OFEREÇO SERViÇO DE COSTUREIRJ

bairro Rio da Luz, próximo ao Sears

3276-0881 com Rosangela.

• TRABALHO com Excursoes para Sao Paulo e

Paraguai (cota). Tr: 33720949 I 84275016

cl Daniela ou no site www.crlexecutivo.com.br.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS EXTER

Ganhos acima de 2.000,00 mensan

3273-5673.

CASA ALTO
PADRÃO -

AmízadelVilleD'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.

Situada no inicio da quadra
Valor: R$420.000.00 .. valor negociável
(pode ser financiado, aceita-se terreno e carro)
Contato: 9667-0009.

lRICARDO

CÓO 385 - Casa de Alvenaria cl 4
I Kitnets,Bairro S. luiz ,2 Suites,2 Quartos, 1

Banheiro Social, 2 Vagas de Garagem e

I
demais dependências.Valor R$ 650·900,00.

,

I
• I

; COD 38.1 - Casa de Alvenaria c/Ierreno de ;
I 521m2,Area Const. 230m2, Bairro Centro,1 I

: Surte,2 O1os,2 Banheiros, demais dependo ;
: e 2 Vagas de Gar. Valor R$ 405.000,00

!
I

CÓO 386 - Casa de Alvenaria+EdÍGula,Bairro :
Amizade ,3 Quartos,2 Banheiros,1 Vaga de :

Garagem e demais dependências. !

Valor R$160.000,OO.

I

: CÓO 382 - Casa de Alvenaria, Área Construída I

160mz,Bairro Nova Brasllia.3 Quartos ,2
. Banheiros, demais üepencêncías e 2 Vagas 1Ie i

Garagem + Edícula (c/2 atos e Sla Cozo :
Conjugadas). Valor R$400.000,00. I

._ o •• ,

"\
'M" 'MO__ 'M' _ .... __ ...... __ ." '_ 'w'." _,,_..1

I
I

I

: CÓD 383 - Casa de Alvenaria,Bairro I

: Amizade,2 Quartos, 1 Banheiro,Gozinha e Sala I

Conjugadas lavanderia Externa,1 Vaga de
Garagem. Valor R$ 110.000,00

CÓO.388 - Casa de Alvenaria,Bairro João
Pessoa,2 Quartos,1 Banheiro,

, Churrasqueira,1 Vaga de Garagem e demais
: dependências. Valor R$ 150.000,00.

: Cod 213 Vila Lalau - Residencial S:
: German Apto. tipo 1: R$165.000,(

Apto. tipo 2: R$155.000,OO

I

: CÓD 387 - Casa de Alvenaria.Bairro Amiza
I Quartos,1 Bal'lheiro,2 Vagas de Garagem

demais dependências.
Valor R$155.000,OO

I, •

: COO 384 - SITIO c/Casa de Alvenaria em S
I Francisco do Sul + Térreno c/45.000m2.1 Sl
: Quartos,4 Banheiros.demais dependências,
: Vagas de Garagem.5 lagoas + Edícula (cL1 (
: CoZ/1 Sla TV). Valor R$ 520.000,00,
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Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref. 2381 Resid. Saint Germain na

Vila Nova c/ 1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira" área
de serviço, 02 vagas de garagem.

Acabamento: REBAIXAMENTO
EM GESSO NAS SALAS, PISO
LAMINADO EM MADEIRA NOS

DORMITÓRIOS, PORCELANATO
NAS SALAS, PREPARAÇÂO
PARA AR SPLlT, HIDROMETRO
INDIVIDUAL. A Partir de

R$ 190.000,00

S.AINT'
GJ5RMAtN

ReI. 2466 Resid.
Mondreal no
Bairro Vieira c/
02 quartos, sala
de estar, cozinha,
bwc social,
sacada com

. churrasqueira, 01
vaga de garagem.
R$130.000,00

Ref.2455 Resid,
Don Ariel no Bairro

Baependi c/ 01 su�e
+ 02 dormttórios, sala
de jantar e estar, cozi.
mobiliada, sacada c/
durasq bwc social
rrob. 02 vagas de gar.
R$ 220.000,00

1

(
ReI. 2442 Resid. Nova Yor1< no Bairro Centro c/ (Apto
NOVO - Frente) c/01 surre mais 02 dormITórios,' sala
de jantar/estar, bwc social, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, garagem. R$191.000,00.

I

l
ReI. 2453 Resid. Las

Vegas c/ 01 surre +

02 dormITórios, sala de

jantar e estar, sacada' .

com churrasqueira,
bwc social, cozinha,
área de serviço. Opção
de 01 ou 02 vagas de

garagem. Hidrometro

Individual, Piso

Laminado em madeira

nos dormITórios, Massa

Corrida, Preparação
paraAr-Split A Partir de

R$155.000,00

VENDAS
Horário de atendimento: .

Segunda a Sexta - Das 8h - 12h e 13h30 - 18h30
Sábados e feriados plantão.

rejane@atlantaimoveis.com
www.·atlantaimoveis.com

R.I:60.863-
Ref. 2384
Resid. Don
Michael na
Vila Nova c/
01 suíte mais
02 dormITórios
, sala de
jantar/ estar,
bwc social,
cozinha, área
de serviço, e
garagem. A
Partir de R$
165.000,00

ReI. 2418 Resid. Riviera

na Vila Nova c/1 suíte com

eloset, 2 dormitórios, bwc

social. sala de estar/jantar, .

cozinha, área de serviço,
ampla sacada gourmet,

2: vagas de garagem com

opção de vaga extra.

o

* forro em gesso no

interior dos apartamentos,

preparaçáo para ar-

split e hidrõmetril

individual,Preparação
para aquecimento a gás. o

(SOMENTE 02 APTOS POR

ANDAR).
A Partir de RS 240.000,00

R.I:62.958 Ret.2451 Resid.
Soberano na Vila Nova
Tipo 01 : 01 Su�e +
01 Dormttório, sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se
serviço, bwc social,
garagem. Apto Tipo
02:01 Su�e + 02

.

Dormttórios,sala de
estar e jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, área se
serviço, bwc social,
garagem. A Partir de
R$ 180.000,00

���Ref.1641 Sobrado
na Vila Rau cf 01
suíte com closet,
02 quartos,
sala de jantar/
estar, cozinha
(mobiliada) bwc
social, lavanderia,
área de festa com
churrasqueira e

fogão à lenha, 02
vagas de garagem.

, ."

R$ 390.000,00
ReI. 1649 Casa no Bairro Barra do Rio Cerro c/01
suíte com closet com banheira + 02 quartos, Sala
de Estar/Jantar, sala T\I, cozinha (Mobiliada), lavabo,
lavanderia(Mobiliada), área de festa c/ piscina, bwc social,
Garagem R$ 450.000,00

Ret. 1607 Casa no Amizade cf 01 su�e mobiliada, mais 02
quartos, sala de estar e jantar(rebaixo em gesso),cozinha
mobiliada, área de festa, área de serviço, garagem para 02.

carros. R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FI DE SEMANA, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2011 I I ÓVEIS I 25

'PLANTAOI47) 9176-0064
PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Rua Barão do Rio Branco, 557

Jaraguã do Sul - se

www.imoveisplaneta.com.br

imoveis@imoveisplaneta.com.br

CASA RESIDENCIAL COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMA AO ANTIGO ANGELONI,C/
AQUECIMENTO SOLAR, PISCINA, 4 DORMIT. SENDO 2 SUíTES. ÓTIMO ACABAMENTO,
MOB. SOB MEDIDA, MONITORAMENTO DE SEGURANÇA. R$ 780 MIL - COO 574

14M, PLANO, MAIS ALTO QUE A RUA, ÁREA
CONSTRUíDA 140M2 COM ESCRITÓRIO
INDEPENDENTE - COO 739

ED. MARINA FRUTUOSO, AMPLO APTO.,
SACADA C/CHURRASQUEIRA, SUITE + 2

QUARTOS, ÁREA PRIVATIVA 115,52m2,
GARAGEM COBERTA. COO 960.

CASA DE ALVENARIA COM SUíTE MAIS 2

DORMIT., 2 VAGAS DE GAR., SEMI NOVA
E PARCIALMENTE MOB., C/ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO JARDIM DAS
ACÁCIAS - BAIRRO AMIZADE. VALOR DE R$
278.500,00. ACEITA FINANC. COO. 876

CASA SUíTE + 02 DORMITÓRIOS. ÁREA 375,0
M2 CONSTRUíDA 95,0 M2. EXCELENTE
ACABAMENTO. ÁREAAMPLA. COM
CHURRASQUEIRA, VAGAS PARA 04 CARROS.

MURADA. COD.885

ÚLTIMAS UNIDADES

SAIA 101- FRENTE DE

RUA, 220M2 UNEARES,
4 BANH., COPACOI.
ALUGUEL R$4.490,OO
+TXS.

SALA �02 - FRENTE

DE RUA, 183M2 (CI
MEZANINO), 2 BAN.
R$3.990,OO + TXS.

SALA 402 - 355M2,
4 BAN. - R$5.350,OO
+TXS.

SALA2 (LATERAL)-
80M2 (CI MEZANINO),
2 BAN. ALUGUEL

R$1.590,OO + TXS.

APTO TRÊS QUARTOS, SALA DE ESTAR E

JANTAR INTREGADOS, COZ., SACADA C/
CHURRASQ., COND. FECHADO COM PLAY

GROUD, QUIOSQUE CpM CHURRASQ. -

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - COO. 884.

• CENTRO - CASA PARA LOCAÇÃO COMERCIAL, 155m2
construídos, terreno 355m2, 2 salas, 3 quartos, cOZ., 2 ba
nheiros, gar., edícula. Aluguel R$2500,OO + 1xs.

• VILA LENZI - Sobrado com sala, 3 dorm, banheiro,
lavabo, jardim, garagem, condominio fechado, chunras
queira. - R$700,OO + taxas.

• CENTRO - Casa com sala, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área extema, varandinha. R$600,OO + 1xs. Estará dispo
nível início dezembro. Fotos www.imoveisplaneta.com.br

• APARTAMENTOS

• CENTRO - Ed. San Gabriel. apto sala, sacada, 2
quartos, banheiro, cozinha, área de serviços. Aluguel
R$590,OO + txs.

• AMIZADE - apartamento grande com sala, sacada,
sete + 2 dorrnttórios, banheiro, cozinha, área, garagem.
R$700,OO + 1xs.

• CENTRO - (prox. Loja Doce Mel) - Apartamento com

sala, sacada e área externa, 2 quartos, banheiro, cozinha
com armários, garagem. R$750,OO + 1xs.

ÓTIMOS VALORES EM TERRENOS E SALAS COMER
CIAIS. CONSULTE-NOS!

DONA MARTA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL, COMPLETA INFRA-ESTRUTURA,
MATRICULAS INDIVIDUALIZADAS. APENAS 7KM DO SHOOOPING BREITHAUPT.

COD.838

L:i018 - Casa -Nova SrasHia - Com su�e"03quai{às: sala, cozinha, Ó5 bwc' s,
dep. de empregada, salão de festas, 07 vagas de garagem, portão eletrônico,
alanme - R$5.500,OO .

L-i 031 - Casa - Chico de Paulo - Com 01 su�e, 02 quartos, sala, cozinha, bwc.
área de servço - R$ 650,00
L-i 032 - Casa - Ilha da Rgueira - Com 01 suite. 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de sevço, varanda. R$ 950,00
L-1 037 - Casa - Bana - Com 1 su�e,2 quartos,sala,cozinha,ãrea de
se�ço,garagem,varanda,toda murada ....R$ 890,00
L-1 038 - Casa - Centro - Com 4 quartos,1 saJas,bwc,cozinha,área de
se�ço,garagem para dois carros e toda murada .... R$1.1 00,00.
L-1039 - Casa - Guaramirim - Com 2 quartos, saJas,bwc,cozinha,ãrea de
�o,garagem.....R$ 600,00
L-2025 - Apartamento - Centro - Com 01 su�e + 02 quartos, sala, cozinha,
área de servço, sacada com churrasqueira, vaga garagem. R$850,00 + Cond.
Aprox. R$130,00
L-2051 - Apartamento - Centenãrio - Com 02 quartos, sala, cozinha, área de
servço, garagem.R$61 0,00 Não tem condominio.
L-2064 - Apartamento - Baependi - Com 01 suite, 02 quartos, sala, cozinha,
área de servço, sacada, bwc, garagem. R$ 800,00. Cond. Aprox. R$90,OO
L-2071- Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, dependência de empegada, sacada com churrasqueira, garagem -

R$1.250,00 + Cond.Aprox. R$180,OO
L-2072- Centro - Apa.rtam.:nto - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço, sacada com Churrasqueira, garagem - R$1.2oo,00 - Cond. Aprox.
R$180,00
L-2073 - Centro - Apartamento - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc, sacada
com churrasqueira, garagem - R$1.250,00 + Cond. Aprox. R$180,OO
L-2076 - Apartamento - Czemiewicz - Com 01 quarto, sala, cozinha, bwc,
garagem, R$500,OO + Cond. Aprox. R$70,00
L-2079 - Apartamento - Vila Nova - Com 1 sute + 2 quartos, sala, cozinha, bwc
e 1 vaga de garagem - R$900.00 Cond. Aprox. R$100,OO.
L-2080 - Cobertura - Com 01 suite máster, 01 sufte, 02 quartos, dependência
de empregada, 03 bwc, ãrea de festas, cozinha, sala, sala de iogas, piscina, 03
vagas de garagem.R$2.200,OO Cond. Aprox. R$ 220,00
L-2082 - Apartamento - CENTRO Com 02 quartos, bwc, sala, cozinha, área de
servço, garagem- R$800,00 - Cond.Aprox. R$150,00
L-2085 - Apartamento - Saependi - Com 01 suite, 02 quartos. sala, cozinha,
área de selViço, sacada com chunasqueira, bwc, garagem.R$800,OO C.ond.
Aprox. R$90,OO
L-2086 - Apartamento - Nova Brasília - Com 03 quartos, sala, cozinha, bwc,
terraço com churrasqueira. área de servço - R$835,OO + Cond. Aprox. R$50,00
L-2088 - Apartamento -Centro - Com 2 quartos,sala,cozinha,ãrea de
se�ço,bwc,sacada com churrasqueira e garagem....R$ 700,00 e Cond. Aprox.
de R$80,00.
L-2089 - Apartamento - Centro - Com 1 suite,1 quarto,sala,cozinha,sacada com
churrasqueira e garagem ... R$ 650,00 e Cond. Aprox. R$ 90,00
L-2090 Apartamento - Ilha da Rgueira - Com 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
geragem R$ 620,00 Não tem taxa de condominio

L-2091-ApartamentG-Água Verde-Com 02 quartos,sala,cozinha,bwc,sacada com
churrasqueira,01 vaga de geragem. R$ 550.00 + Cond. Aprox. R$90,00
L-2092-Apartamento-Centro-Com 01 suite, 01
quartos,sala,cozinha,bwc, área de serviço, APARTAMENTO TOOO
MOBILIADO e 02 vagas de garagem. R$U 00,00 + Cond. Aprox.
R$150,00

L-2093 �Àpa��nb : B�'da Rio C�rro - Com 02q�artos, saI�'cozinha,
área de servço, bwc, sacada com churrasqueira. garagem. R$ 630,00 +
Cond. Aprox. R$90,OO
L-2094 - Apartamento - Barra do Rio Molha - Com 02 quartos, sala, cozinha,
bwc,área de serviço, sacada com churrasqueira e garagem. R$650,00 +
Cond. Aprox. R$90,OP
L-2095 - Apartamento - Chico de Paulo - Com 02 quartos, salal
cOzinha,bwc,sacada com churrasqueira e garagem R$ 560,00 + Cond.
Aprox. R$30,00
L-2096 - Apartamento Rat - Czemiewicz - Com 01 Suite com hidromassa
gem, sala. cozinha, lavabo.R$ 348,00
L-3001 - Sala Comercial- Centro - Sala comercial com aproximadamente
40 m' com bwc. R$500,OO
L-3007 - Sala Comercial- Centro - Área 813m' tem 09 vagas de garagem.
R$11.000,OO
L-3011 - Sala Comercial- Centro - Com 41m' com bwc. R$500,00 Cond.
Aprox. R$60,OO.
L-3016 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$670,OO
L-3018 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$670,00
L-3019 - Sala Comercial- Centro - Com 32m' com Bwc. R$800,00
L-3020 - L -3020 - Sala comercial - Com 70m', bwc estacionamento.
R$ 850,00
L-3021 - Sala Comercial- Centro - Com 50m'. R$460,OO
L-3024 - Sala Comercial- Vila Lalau - Com 120M'. R$2.000,00
L-3027 - Salas Comerciais - Corupá - Apartir de 50 m', apartr de
R$250,00
L-3030 - Sala Comercial- Centro - Com 38 m2 R$440,00
L-3031 - Casa Comercial- Centro -Com 11 salas, 3 bwc's, área de festa
com churrasqueira, estacionamento privativo. 230m' R$2.600,00
L-3032 - Sala Comercial- Centro - Com dois andares área total construida
370m', estacionamento amplo e privativo 10 piso com dois banheiros e uma
área para cozinha, 2" piso com um banheiro. R$4,5oo,00
L-3034 - Sala comercial- Centro - Com 50 m' - R$450,00.
L-3036 - Sala comercial- Centro - R$550,00

.

L-3038 - Sala Comercial- Centro - Com 110m' - R$ 3.000,00
L-i 039 - Casa - Guaramirim - Com 2 quartos, salas,bwc,cozinha,área de
se�ço,garagem .....R$ 600,00
L-3040 - Sala Comercial- Com 45m' - Centro - R$540,00
L-3041 - Sala Comercial - Nova Brasnia - Com 170 m', 02 bwc, estaciona
mento - R$3.000,00
L-3042 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 6Om' no ténreo. R$900,OO
,3043 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m' no ténreo. R$850,00
L-3044 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m' no íérreo .. R$850,00
L-3045 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m', l' andaJ:.R$550,00
L-3046 - Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',1'andaJ:R$550,00
L-3047- Sala Comercial- Centro - Com 1 bwc e 32m',1' andaJ: .. R$550.oo
L-3048 - Sala - Centro -Com 1 bwc e 32 m'.....R$850,00
L-4008 - Galpáo - Guaramirim - SR 280 - Com 500 m' - R$ 3.600,00
L-4007 - Galpáo - Czemiewicz - Com 650m' - R$ 3.500,00
L-4008 - Galpáo - Vila Lalau - quatro galpões (3500m' área construída)
Medindo 4.500 rn' área total.
L-4009 Galpão - Guaramirim- Com 1.125 m' - preço sob consulta
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IMÓVEIS JARAGUA
CREC/3112·J

(47) 3370·9849
Plantão

(47) 8412·8933
a e ar Grubba, 2655

- a do sul-se

Financiamento Habitacional
Aquisição de imóvel pronto

Aquisição de terreno e contruçã
Construção em terreno próprio

Reforma e ampliação
Empréstimo consignado

R1195 - Estrada Nova - R$130.000,00

R$110.000,00

Apartamentos

Três Rios

Casas a partir de R$ 110.000,00 -

Guaramirim
R1201 Guaramirim - Avaí - KVpanema

R$240.000,00
R2105 Vila Lalau - R$ 155.000,00 Casa no bairro Ribeirão Cavalo, por

R$ 145.000,00

f'

I
VENDEU

OPORTUNIDADES
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Rua Governador Jorge Lacerda, nº233ao
(Rua em frente a Casas da Água) I Jaraguá do Sul

I'
i
II

[,
I ReI; 0315·Ca<;a -�� COO1

I·
2 dorm, bwc, sala, COZInha, areade

. �oe�.R$130.000,OO

Ref: 0188 - Terreno, Figueirinha,
Lot. Malibu, com 362m2

R$ 55.000-,-,0_O���
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IMOBILIÁRIA

orada
rasil

(47) 3372-0555
PLANTÃO

BETY 9156-7700 I CLEVERSON 9156-6677

REF- 402- RIBEI�ÃO CAVALO- APTO NOVO- 02
DORMITORIOS- R$ 93.000,00

REF-713- MALlBU- CASA DE ALV- 02

DORMITÓRIOS- R$ 124.000,00

REF-676- BARRA DO RIO CERRO- CASA DE ,

ALV- 03 DORMITÓRIOS- R$ 180.000,00

REF-644- VILA NOVA- ED.SPARTAKUS-APTO-
01 SUíTE MASTER C/CLOSET, 02 DORM.

R$ 250.000,00

REF-700- BARRA DO SUL- CASA DE
MADEIRA- 03 DORMITÓRIO- R$ 90.000,00

REF-524- JARAGUÁ ESQ. - SOBRADO DE AJ-V- 01
suÍTE C/CLOSET, 02 DORM.- R$ 430.000,00

-

LOCAÇAO

REF - 694 - SCHROEDER - CENTRO NORTE
- TERRENO COM 429,80M2- R$ 65.000,00

Apartamentos
Ref - 023 - Vila Nova - Ed.
Jaqueline Apto cj 01
dormitório- R$500,00.
Ref- 023 Vila Nova
Ed.Jaqueline- Apto - cj 03
dormitórios. R$750,00.
Ref-107-Centro- Apto- 02
dormitórios- R$ 680,00
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-719- ILHA DA FIGUEIRA- CASA DE ALV- MOBILlADA-01

SUíTE, 02 DORMITÓRIOS- R$ 328.000,00

REF-650-

BAEPENDI-ED.

MONET

APTO-Oi

SUíTE,02

DORMITÓRIOS-

R$ 212.000,00

REF-736- RIO MOLHA- CASA DE MADEIRA-
03 DORMITÓRIOS- R$ 215.000,00

REF-734- AMIZADE-APTO- 02
DORMITÓRIOS- R$ 137.000,00

--

REF- 732- AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SUíTE
C/CLOSET, 02 DORMITÓRIOS- R$ 279.000,00

REF- 645- VILA NOVA- APTO- 01'SUíTE, 02
DORMITÓRIOS- R$270.000,00

REF- 595- NOVA BRASILIA - APTO- 01 SUíTE,
02 DORMITÓRIOS- R$192.000,00

REF448-BAEPENDI-SOBRADO DE ALV-O1SUÍTE
C/CLOSET, 02 DORMITÓRIOS-R$ 490.000,00

REF42O-AMIZADE- CASA DE ALV- 01 SUÍTE, 02
DORMITÓRIOS- R$ 290.000,00.

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

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,OO.

REF-343- NOVA BRASILlA- TERRENO COM
776 M2- R$ 400.000,00

REF-330- VILA NOVA- TERRENO COM
393,25M2- R$ 115.000,00

Terrenos

Ref - 182 - Centro- Terreno com
500m2- R$900,00.

Galpões
Ref- 203- Chico de Paula- Galpão
com 500m2- �$4.400,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1 suite + 2 quartos
CENTRO

Cobertura Duplex
Valor: R$ 450.000,00
Área Interna: 240m2

TODA MOBILIADA!Ref.:00303.001Bairro:BarradoRio Cerro
1suíte+2qtosR$550.000,OO

ir---·
i.)1liLOCACAo
,.

---�

Ref. :00364.001 Bairro:Amizade
1suite+2qtos R$ 250.000,00

8anos dedicados
em realizar sonhos!

Lcceuzacão: Rua Eleonora Satler Pradi No Centro de Jaraguá do Sul 1 suíte + 2 quartos
e

Cobertura Duplex 2 suites + 1 qto
1tZ: ��áêeh1eeêmàlêín°4591/64,íftfônnam0s qué as ínforrnações neste matéria I fêm carácter exclusivamente promocional, de acordo com o memorial descritivo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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órês.proprietáth:Jsl'Nêt:ess-I.tâtriQS de inl&)v'ê,is·�(tttl
h;u:(l�ãQ., ôispomos de hlturos inqUilinos fá codC:hdrodost

._

leniimoveis@neluno.com.br
�

�

Fon,.: 3372·3272

RVd José Albus, 20 (Ioteral da Reinoldo �au)
Centro .. Jaraguâ do Svl - 50

ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de Imóveis.

CRECI12152

47 3376.1804
47 9904.2076

Ref 085 - Barr� do Rio
Cerro - Casa de Alvenaria
c/153m2 - 3 qtos, bwc

social, sala estar / jantar,
cozinha, garagem +
Edicula com área de

serviço, dispensa, bwc
social, área de. festa com

churrasqueira - Terreno
c/334m2.

� Valor: R$ 162.000,00

Re 095 - Barra do RIo Cerro -

Industrial c/ 55.000m2 - Frente para
a Rodovia Estadual WoKgang Weege
(Entre a estofados Bell Ar! e a Nanete
Malhas) - Valor: CONSULTE-NOS!

_.

Ref 089 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria c/133,50m2 - Suíte + 2
qtos, bwc social, sala estar / jantar, cozinha, área de serviço, área de festa com

churrasqueira, garagem para dois veículos - Terreno c/334m2 - CONSULTE-NOS!

47 3275-1100

SPACOAV. Ma�!ooo��F��;'��-�a�401-12
,

-
Ed. Marcatto Center I Centro I Jaraguá do Sul I SC

I M O V E I S www.spacoimoveis.net

APARTAMENTO - VILA LALAU
Edifício em construção,
opção em apartamentos
com 2 ou 3 dormitórios.
Forma de pagamento

fa.ci'itada, financiamento

, direto com a construtora.

:11 Apart. com 2 dormitórios
à partir de R$ 120.900,00

Casa em alvenaria, contendo 2 dormitórios,
cozinha com móveis pranejados, área de
serviço, 2 salas, 2 banheiros sociais, área de
festa e garagem. Possui área construída de

aprox. 130 m2, em terreno 350 m'.
Bairro Imigrantes

RESIDÊNCIA COM AMPLO TERRENO
.

Em alvenaria, possui
. . t 4 dormito f 1 suíte),

2 salas, 2 cozinhas,
2 banheiros, área de

fiÍ"" serviço e garagem;
Área total construída
de 140 m', terreno de
1.157 m', Tifa Monos

'" Preço: R$ 235.000,00

RESIDÊNCIA - CHICO DE PAULO

OPÇÕES EM TERRENOS

'LHA DA FIGUEIRA - Área 378 m', Locarizado na Rua

Leopoldo Froeh'ich - fateral José Theodoro Ribeiro

CHICO DE PAULO - Área 447,81 m', sendo 15,80 m
de frente. Rua Joaquim Francisco de Paula

AMIZADE - Lotes com área de 340,00 m2. Preços à

partir R$ 73.000,00 - Consulte-nos!
.

RIO CERRO I - Área 2.112 m' Ideal pj fins industriais
e/ou comerciais. Prõx. da Rodovia SC 416.

JARAGUÁ ESQUERDO - Lote plano, em condomínio
fechado, de alto padrão, possui área de 688,27 m2

móvel com frente para duas ruas.
Ampla casa em alvenaria, 3 dormit.] 'suíte},
e demais dependências, com amblent«

integrados. Possui área total construida de
147,69m2, em terreno de 479,60 m',

BARRA RIO CERRO Apart. 3 dormit, demais dependências. Rua PastorAlbert SchneiderAluguel: R$ 500,00
� RIO MOLHA Casa mista, contendo 3 dormit., sala, cozinha, área serviço e banheir.o. Aluguel: R$ 450,00
RAU Apart. novo, 3 dormit.• demais depend., sacada c/ churrasqueira e garagem. Aluguel: R$750,OO

�_RA_U_L_Oj_a_s_co_m_e_r_cI_ai_s_n_ov_a_s_,c_/_a_m_p_'o_e_s_ta_c_io_n_a_m_e_n_to_._A_re_a_s_a_p_a_rt_ir_d_e_6_8_m_2_._R_ua_pr_e_fe_it_O_J_O_Sé_B_a_u_e_r....,1 li

____ • '_'H '__�......_�,�,_._...... .,....__ ......�_._..._ ......._ ...... '__,_.,_"_�..... ,__ ...,,_,_..-_, ,_�,_. �_.,,__�_
"" ."' .

"

IMD'VEIS
CRECI 3139.J

contato@imobiliariamg.com

Área construída: 64,39m2-
Área do Terreno:
450,00m2 (15x30) - Cômodos:
02 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem.
Valor: R$130.000,00 - Toda

murada, portão
eletrônico, cozinha mobiliada,
jardim, closet,
41 ,25m2 de área coberta

(garagem).

Ref. 1878 - Schroeder

1 suíte + 2 dorm, 113,71m2

sala, cozinha,

bwc social, lavanderia,

edícula, garagem,

varanda e muro.

R$ 150.000,00
..

----1

CRECI15022

Leonardo Flores Marotte (47) 3371-4008/8802-6635

COBERTURAS

Entre em contato para receber um material

especial sobre excelentes coberturas em

Jaraguá do Sul. Todas em empreendimentos
em execução. Localizadas nos mais nobres

bairros da cidade: Vila Nova, Centro e mais.

Vila Nova - Suite + 01 qto leonardo@eloinvestimentos.com.brApartamento novo - Financiável

Visite também: www.eloinvestimentos.com.br

RESIDENCIAL

TORREDE LUNA

VILANOVA

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



www.imobiliariaws.com.br vendas@imobiliariaws.com.br - vendas1@imobiliariaws.com.br
Rua Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

Caixa Econômica Federal.

Construtora �

l]t-eatsec �
-

i
...:.
cf::

Ref 270 Edifício Tom Jobim, Edifí
cio com 07 pavimentos, 36 aptos,
Elevador, Salão de Festas mobiliado
e decorada, Playground, Bicicletário,
Garagens, Portão e Ptlrteiro eletrônI-
cos, PrevisãO para TV a cabo e antena
coletiva, Central de gás, Acabamento
em massa corrida, Portas e rodapés
na cor branca. ApartaQWltos com: 02:
quartos, Sulte + 01 quarto, Sulte + 02
guartosr Sala de estar e jantar, Sacada
com churrasqueira, GoZinha. BWC. Area

de serviço,Garàgem.

Ref 206 Rio Hem /
Schroeder Lotes com
escritura, Loteamento
com rua pavimenta-
da, infra-estrutura,

playground. Aproveite
R$65.000,OO

REF 223 - AMJZADE/GUARA
MiRIM - SOBRADO GEMINADO
COM 2 QUARTOS, 2 BANHEI

ROS, SALA, COZINHA, LA
VANDERIA E GARAGEM. ÁREA
CONSTRUiDA DE 65M2, TODA
MURADA. R$95.000,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA
* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Terrenos
• Ref 258 Ponta Comprida! Guaramirim

Terreno de arrozeira 20.000m2
R$160.000,00

• Ref: 199 Guamiranga/Guaramirim Terreno
com 189.780,OOm2 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 282 Bananal do SuV Guaramirim
Casa em alvenaria com 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro e lavanderia. Espera para
surre e estrutura para 20 piso. Cozinha
sob medida e balcão de banheiro R$
160.000,00

• REF: 300 - ÁvaVGuaramirim - Terreno no
bairro Ávai com 698,40 m2 de área total.

• REF: 296 Escolinha!Guaramirim Lote Res.
São Rafael R$ 77.000,00

• REF: 305 BananaVGuaramirim Terreno com
360m2 em rua pavimentada R$ 63.000,00

/

Ref 287 AvaVGuaramirim Casa mista com 03
quartos, sala de estar e jantar, cozinha, ba;;
nheira, lavanderia e garagem R$150.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 506.1 - Apartamento no Baependi
com I Suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada com

churrasqueira e garagem. R$190.000.00.

Ref. 379.1 - Terreno no

Jaraguá Esquerdo com 525m2•
R$ 1 38.000,00.

293.1 .. Excelente Casa Comercial no
Centro.Valor sob consulta.

e.

Casa com I
Suíte Master
+ I Suíte +

2 quartos,
escritório, 2
saias, copa,
cozinha,
lavanderia,

área de festas
e garagem

para 4 carros.

R$620.000,00.

Ref.537.1 •

Apartamento
naVila Lalau
com I suíte
+ I quarto,
sala, cozinha,
lavanderia,
bwc, I vaga
de garagem.
R$160.000,00.

Ref.575.2 • Apartamentos no Centro com 02
ou 03 dormitórios a partir de R$250.000,00.

Ref.575.3 • Apartamentos naVila Nova com

03 dormitórios. Entrega prevista para 03/2012.
R$190.000,00.

Ref.575A • Flat Duplex no Saint Sebastian
com suite com banheira, cozinha, sala, lavabo

e garagem. R$130.000,OO.
Ref. 575.5 • Flat no Hotel Mercure.

.

R$I 10.000,00.

Ref. 569.1 - Excelente Casa na Ilha da Figueira
.

com 1 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.barterimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br • www.bartelimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI. 2128 - Apartamento na Bairro Vila Nova - Res. Porto Seguro - contenda
Ol suíte com móveis, 02 dormitórios, sala estar,sacoda com churrasqueira,
bwc saciai, cozinho com móveis, lavanderia com móveis, garagem. Área

privativo: 92,49m2 inrluido garagem - Valor: RS 209.060,00.

REF.1133 - Bairro Amizade - Casa Alvenaria - contendo: 02
dormitórios, sala estar/jantar, bwc social, cozinha, lavande
ria, varanda, garagem. Edícula - contendo: 01 dormitório,
sala estar, cozinha, bwc, lavanderia, área Ipstas, garagem.
Ara0 aprox.da Casa/Edícula: 157,OOM2. Area Ierrreno.

341,OOM2. Valor: RS 250.000,00.
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3 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte, Oi BWC e um lavabo -

i02,9im2 de área interna.

2 DORMITÓRIOS, sendo 01
suíte - 84,05m2 de área
interna.

• Ampla sacada com GRILL
a carvão;

.

• Instalação de gás e água'
quente, na cozinha e

banheiros:
• Infraestrutura para
instalação de
arcondicionado (sistema
split), TV, telefone, internet
e portões eletrônicos;

• Sala de estar, jantar e
cozinha integradas.

• Hall de entrada com
,

elevador;
t

• Vaga para Oi veículo com

opção de vaga extra;
• Salão de festas com

espaço gourmet e terraço;
• Fitness;
• Brinquedoteca e

parquinho;
• 04 Apartamentos por
andar.

��9..lID1lYM
Eng". Wilson Schlickmann

Arq. Gerusa Lazarotto �..mAm.tlf;rtrt�
Colina Imobiliária e

Empreendimentos Ltda.
CRECI: 2452-J

g !f.'J!mm.�çm.JJ�_ml.B:��Açiq
Solon Carlos Schrauth

Rei: 2099 - Apto no Bqirro Água Verde, Res. Nostrocom, 2
Dormitórios,BWC, Cozinha,Area de Servil0,Sala Estar/Jantar, Sacada
com Churrasqueira,l Vaga de garagem. Area privatica 69,33m2, Preço
RS RS 145.000,00 (sem entrada) Incorporação sob matrícula n.o 30.476

ReI. 1128 - Bairro Amizade - coso alvenaria - contendo: solo
estar, lavanderia, lavabo, garagem, 01 suíte com closet e socado,

02 dormitórios, bwc social, sótão com socado no frente e nos

fundos, Área coso: 173,00m2, Área Terreno: 168,00m2.
Valor: RS 170.000,00 + Financiamento,

3370·1122
9117·1122

Rua Guilherme Dancker, 161-Sala 05· Centro
Esquina com a Rua Marina finrwoso
CEP 89251-460· Jaraguá do 50 se

• • •

WWW.lanalmovels.com. r
i va na@ivanaímoveis.com.br

Rei. 2110 -Apto no Centro - Res, Italia - 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 vagos de garagem, Valor: a

consultar. incorporação sob matricula no 26.047

��
Rei. 2105 - Bairro Amizade - Res. Quebec - Apartamentos com 02

dormitórios, bwc sodal, sala estar rom sacado e churrosqueira, cazinha,
área serviço, garagem. Piso laminado nos dorm., mossa corrida e

rodo teto em gesso. Apa. ,\lmentos com área privativo de 70,05m2 o

74,02m2.lncorporoção sob matrícula n.o 63507. Valor: RS 139.000,00.

Rei. 2119 - Apto no Bairro Amizade - Res. Saint Paul -

contendo: 01 suíte, 01 dormitório, solo estar/jantar, sacado
com rhurrusqueire, rozinhq, lavanderia, 01 garagem mais
01 vago estacionamento. Area privativa 75,1 Om2. Valor:
R$145.000,00 . Incorporação sob matrícula n.o 63.526.

ReI. 1123 - Bairro Rau - (aso clvennriu- contendo: 01 suíte, 02
dormitórios, bwc social, solo estar, cozinho, lavanderia, tubulação para
água quente. Área terrena: 420,00m2. Área aproximada do caso:

106,00m2 - valor: 215.000,00

Ref. 1130 - Bairro Amizade - coso alvenaria - contendo: 02 dormitórios,
bwc saciai, sala estar, cozinha. Área do cosa: 36,00m2. Área terrena:

257,88m2. Valor: RS 122.000,00

ReI.ll32 - Boinra Vila Nova - (oso alvenaria contenda: 02 suítes, Ol dormitório,
solo estar, sola jantar, cozinha, 02 banheiros, lavanderia, garagem Ol corra, área
Iestos com churrasqueira. Semi mobilioda. Área caso aprax.: 2OO,00m2. Área

terreno: 375,OOm2. Valor: RS 480.!XXl,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
® INTERIMÓ'VEIS 2 nos de bonINTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS lTOA.

CREet 914J

art. (��i) 11 <fui,nrnlt" sala rellilZ-" âr-eiil:&elW.."�� ri
lQtiw1Ir.e��aJ:7i\, e' 1': .,�I�:RS

ar;t. 'l.1irntt, sal;" (ollllIin� Uil.wc.. l�vamdania . .&iiOi1)d!;a
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iR.�IEçD.,��ri��� lFiallfteira
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,
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FONE: (47) 3371-2117
PLANTÃO VENDAS: 8404-8498/9183 ..2333

Rua João Picolli, 104 - cemro- Jaraguá do sul/se

Ref. 228 - Casa no bairro

Barra do Rio Cerro, com
01 suíte, 02 dormitórios,
02 Bwc, com piscina.
R$ 371.000,00 Aceita

apartamento.

oeête mi ó e.

Quer alu ar se i e .

ãosab o QO
ÕS emo a soluçã .

Anuncie aq
(47) 210 _'

www.ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rol n° 60.575

Edifício Belo Arvoredo· Amizade
Apto 2 quarto, sala estar/jantar, cozinha, bwc, lavanderia,

sacada com churrasqueira, garagem.
. R$ 145.000,00. Aceita proposta.

Ed. Allegro .. Estrada Nova
2 quartos, sacada cf churrasqueira e garagem.

R$ 115.000,00. Financiável.

Res. Verticalli - Baependi
Suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira.

Bwc's mobiliados. R$ 200.000,00. Escriturado.

Sobrado 3 Q - Chico de Paula
Suíte cl cíoset e banheira + 2 quartos,

R 400.000 00. Aceita ro osta.

Casa 3 quartos - Barra Rio Cerro
Suíte + 2. quartos, área com churrasqueira,

ara em ara 2 carros. R$ 250.000 00.

Casa 5 quartos - Barra Rio Cerro
5 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia,

I 2 carros. R$ 340.00,00

Linda casa e] 1 suíte + 2 quartos, ampla cozinha e sala (2 ambientes"
lavanderia, banheiro social. Edícula aos fundos com 2 cômodos.

Terreno com 400,00m2
Ilha da Figueira - Livre de enchentes.

Terreno 348,24m2 - Barra Rio Molha
Livre de alagamento e desmoronamento

Próx. à prefeitura. R$ 96.000,00. Escriturado.

Sobrado .. Itajuba I Barra velha
6 quartos, 2 cozinhas, 2 salas, 4 bwc,
aragem, iscina. TODO MOBILIADO.

Terreno 750m2 - Baependi
Livre de alagamento. Próx. à SER Marisol.
Escriturado. Financiável. R$ 200.000,00De R$ 280.000,00 por ,,$ 255..ooDJOO� Aceita Financiamento.

I �""'" ""'< -- - -- -

--;-

: DEIXE ..NOS ADMINISTRAR SEU IMOVEL. :
, ,

PROCURAMOS IMOVEIS RESIDeNCIAIS E :
C{)MERCIAIS PARA lOCAÇÃO.
eNTRE EM CONTATO CONosao.

-

I!OCAÇAO
- Res. lilium - Vila Lalau - Dois quartos, sala,
cozinha, área de serviço, banheiro, sacada com

churrasqueira, garagem. Valor R$600,00 + cond.
- Sala eemercial- Centro - Sala comercial no
centro de Jaraguá do Sul com 30m2. Valor
R$675,OO + Cond.
- Res. Saint German; suíte, + 1 Quarto, sacada c

churrasqueira, 1 garagem. Bairro Vila Lalau -

1 valor R$ 890,00 + cond.

ii . Ed. Terezinha- c/2 quartos, sacada, 1 garagem.

11 �airro Vila Lalau - valor R$650,OO incluso gás e

agua.

I - Res. Lílium- cl 1 quarto, 1 garagem. Bairro Vila

I lalau - valor R$480,00 + R$50,00 cond.

','- Casa Comercial- Rua João Picolli Centro-

1
valor R$3.000,OO

1- Sala Comercial- 67m2 + 1 garagem Bairro Vila
Lalau - valor R$800,00 + R$60,OO cond.

I - Res. Pedra Rubi - Centro: Apartamento novo no

I 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
com três dormitórios (sendo uma suíte), sala,
cozinha com mobilia, área de serviço, banheiro,
sacada com churrasqueira, duas vagas na

garagem. Valor R$ 1.050,00 + Cond.

-T.,.es Ries de SUl" Let, Grutzmacl1er - (;;a"S'a semT
nova - 110,00ffi2'" slJltê -I' 02 donn., sala, COitiR'ha�

bwe-s0elai, áreaserv.) garagem p/ 2 car(os
terreno 355\70til2 - Vanjr: R$ 270.0el.o,QQ

-CASA - CENTRQ � 4 qoart.os; ::2 bwe, Sala visita,
cozinha, copa, despensa, escritório, lavanderia,
área de festa el ehurtasqueira e 3 vagas de

garagen-. Valor R$ 3'20.000,00

-Agua Verde - Res. Delta· N.6vO - PRONTO PARA
MOBAR - 61,41m2 - 02 dOflfl., safa cl sacada ,.,

cllurra"Sque!ra, cotinha, bl'lc-social, árêa;se'wf�o,
garagem - R$ :1'1?'-<100,OO

• RES. NOVO MILÊNIO - CENTRO - Apto c/107m2
área útil + 70mí! de terraço, sendo c/ suíte, 2
quartos, bwc social, cozinha mobiliada, sala

jantar/visita, "Churrasqueira, lavanderia, 1 garagem.
Valor R$ 330:000,00

Res. Saint German - Vila lalau Pronto Pra Morar -

Últimas Unidades Apto Tipo 1'" 2 Dorm., Wc,
LavanderIa, Cozinha, Sala Jantar/estar, Sacada C/

Churrasqueira, 1 Garagem Valor R$155.000,OO Apto
Tipo 2'" Suíte, 1 Dorm, Wc, Lavanderia, Cozinha, Sala
Jantar/estar, Sacada C/ Churrasqueira, 1 Garagem.

Valor R$165.000,OO

-VILA NOVA· RE$. AMARYLLlS - suite c/ sacada +

02 dorm., sala ampla c/ sacada e churrasqueira,
cozinha, bwe, área serv., garagem + oox- área

total: 135,00m2 - Valor: R$ 200.000,00

- Ed. Magnolia - c/ elevador - suíte, + 1 quarto,
cozinha mob., 1 garagem. CENTRO - valor

R$190.000,OO.

,
•
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RESID. "VICENZO

Bairro João Pessoa
Lotes com aprox. 350m2,
ruas asfaltadas, totalmente
legalizado, pronto para
construir. MI mãe 54.965.

Bairro Três Rios do Sul-lotes com aprox.
350m2, rua asfaltada, totalmente legalizado,
pronto pra construir, financiável pela Caixa. -

Reg. Imóveis MI mãe 59.123

Bairro Rio da Luz -lotes com aprox. 350m2,
Reg. Imóveis MI 9.205.

ESID. VILliAGI

Bairro Barra do Rio Cerro
• Lotes com aprox. 350m2
• Ruas asfaltadas
• Em fase de aprovação no

Registro de Imóveis.
MI mãe 31.497

(47) 9112-1700
Corretordelmóveis (47)3372-1700
CRECI/SC N0. 8530 f' Jaraguá do Sul· se

www.mullercorretor.com.br

CódA018 - sada - Guaramirim Cx.
da água-com toda infra-estrutura

(ac.terreno, ap, casa, carro).
R$ 395 mil

Chácara/RECREATIVA
30 MIL M2

Cód, 1103 Centro - Prédio
Cód. 2020 João Pessoa - Edif. com 2 casas, I sala comercial,

- Entr. 20 mil +fin.Ap 2 quartos, De frente a Praça de Eventos
sala/ copa, cozinha, lavanderia, antiga Prefeitura (Museu) -

bwc, churrasqueira sacada R$1.300.000,OO
ara em R$125 mil

Cód .11 06 • Estrada Nova - 2
Casas (frente +/-130 m2 e fundos
+/-60 rn') Próx. Igreja Protestante,
3 quartos churrasq. Garagem -

R$195 mil

Cód.1048 Centro - Rua: Procópio
Gomes, Casa de esquina - com 4

quartos, sala, sala Iv, copa, cozinha,
lavanderia e garagem. terrreno 530

m2, Valor do imóvel R$ 850 mil

Cód. 2019 - Schoreder . Edif.

Gneipel • Apartamento 2 quartos,
sala! copa, cozinha, lavanderia,

bwc,churrasqueira sacada garagem

R$135 mil

CM 2017 - Centro - Apartamento 3

quartos, sala! copa, cozinha,
lavanderia, bwc, churrasqueira .

sacada garagem· Valor

R$165 mil

Cód.2018Três Rios do Sul -

Apartamento 2 quartos, sala!

copa, cozinha, lavanderia, bwc,
churrasqueira sacada garagem -

R$ 125 mil c/escr...

ÁrealTerreno'
300m2

Cód.1105. Vila Lenzi - Casa Cód.1 049 - Neva Brasília - 2
Centro ����:

mista, t bwc4 quartos, sala" uítes(hidr)+3 qtos, 2 bwc, copa, Vila Nova(2casas) 1500m2
cozinha, despensa, lavanderia ala tv, s estar, churrasq,aq s�lar, Praia Barra doSul

varanda, garagem, churrasqueira, garagem 4 carros.v. 700 mil Chico de Paulo 430m2
.

d' R$ 185 '1 Apartamentos Local
Jar 1m - mi

2002 SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Suíte+2q
PROJETOS 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 éonstruções."Deixe todas as preocupações e os Terrenos Área

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta, 3040 Centro(�rox.Kohlbach)
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves" 3051 GuaramlrtmBR280 2.450 m2

FINANCIAMOS PELO SISTEMA
.

3054 JoãoPessoajr 918,00m2

(SFH)
.

h CASA 'h VIDAr
3055 Barra do Sul +/·350m2

. ..mlO a mrn a . Chácaras
4006 Mass./Rib Gustavo 201.000m2
4007 São Bonifácio' 242.000m2

Aluguel- Ceníro- ap 3 quartos
Centro- casa 3 quartos

aprox.90m2
120m2

115mil
130mil
125.mil

4.000m2+/.

3aluguéis
650mil
500mil
180mil

.

25milPróx. Trapiche

.projetos Estruturais e Arquitetônicos
180mil

*(Prox.Palhoça) 150mil

R$765,OO
R$850,OO

Casa alvenaria
• Terreno: 360,50m2
·Casa: 3 qts, sala, coz.,
banheiro, lav., gar.,
•Aprox. 1 08m2 (casa)
• Edícula nos fundos em

construção.
• R$ 220.000,00 .

MI: 62.902

Lot. Amizade, lote esquina com área de 486,1 Om2,
rua com asfalto - Reg. Imóveis MI 50.966

Schroeder I, próx. Ginásio de Esportes -Obra em laSf
de conclusão - Reg. Imóveis MI 24.783.

"

CORRESPONDEN
M O B I L I A R I A (47)3375.0505 'rêAIX

RESENÇ� 9135:::::9��959
c

I
cn

�
:fi
:::a

� --------......_._

ln Casa 60m2, 2 quartos, sala, coz., bw, área Galpão 160m2, estrutura pi dois pisos,
I!: serv., varanda. Terreno 382m2• R. em fase de acabo Piscina adulto e

Seminário. CorupáfSC. R$ 117.000,00. infantil. Corupá/SC. R$ 160.000,00.

Casa 85m2• 3 quartos. sala, coz.. bw, varan
2 vagas garag., área de serv., fogão a lenh
horta + edícula 59m', terreno 350m'. A

Paula 3. Jguá do sul/se. R$150.000,oo.

Casa 195m2, 1 suíte, 2 quartos, estar.
jantar, bw, coz .. área de festas cl

churrasq .. lavand e escritório.
Terreno 18.365m', R. Francisco
Mees - Centro. Corupá/SC.

Casa 90m2, 3 quartos, COZo sob medi

sala, 3 bw, área de serv., garagem 6

varanda. Jguá do sul/se. R$130.000,

225m2, 3 quartos + 1 suíte e demais dependo
E sobrado de 160m', em fase de acabo + 2

piscinas. CorupálSC. R$ 450.000,00.

asa 6m', 2 quartos, sala, coz., lavan .,

bw e garagem.Terreno 367,27m', Ano
Bom, Corupá/SC. RS 65.000,00.

Casa 72m2. Terreno 1.319,50ril·,
Corupá/SC. R$ 108.000,00. Troca pI

Casa 165m', 3 quartos e demais

dependo Terreno 600m2• Nereu Ram

Jguá do Sul/SC. R$ 200.000,000

Terreno SS.200m2, 126m frente
280. Ao lado daHotel TureckGard

Corupá/SC. R$ 270.000,00.

Terreno 380m27
no Ano Bom.

eorupã /' se .

RS 37.000,00.

Terreno 308m2•
no Ano Bom.

eorupã/ se.
RS 40.000.00.

"

Chácara 30.000m2, casa 80m2•

Corupá/SC. R$ 98.000,000.

Av. Getúlio Vargas, n° 480 • Centro· Corupá • SC www.imobiliariapresenca.com.b
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5 LEHMANN
Osvangir Lehmann Corretor de Imóv_eis ��

3273-6691
9902�4249 /9128-1019

www.lehmannimoveis.com.br
João Franzner 1022 - São Luiz

_._�-�-----_.-----------_.�

Imóveis
Ref 106 - Chacará no bairro
Vieiras com 20 mil metros

quadrados casa frutas

palmeiras 2 águas correntes
RS 90.000,00

Ref 131 - Terreno Barra do
Rio Cerro, próximo ao

Mercado Contelli com 300
metros quadrados valor
R$ 78.000,00. Aceita
financiamento bancário

Ref 129 geminado Três Rio do Norte esquina casa

com 2 quartos sala copa cozinha bwc garagem
aceita financiamento bancário R$135.000,00

Ref 132 - Terreno Industrial SR
280 bairro Estrada Nova, área
de 1783 m2 com viabilidade

para galpão industrial valor
R$300.000,OO

Ref 132 - Terreno Industrial BR
Ref 127 Chacará Rio Cerro II com 15 mil m2 200 280 com área de 7094 m2

metros da rodovia R$ 100.000,00 plana pronto pra construir
com viabilidade pra galpão

industrial. Valor
R$ 1.000.000,00

Ref 125 Terreno com 2 casas de alvenaria com

ReflOl sobrado bairro São luiz com 250 m2

1 suíte 3 quartos 3 vagas de garagem demais

dependência R$ 280.000,00

Sche

Ref 128 Chacará bairro Rio Cerro II 500 metros

da rodovia com 50 mil m2 R 110.00000

ef 126 Terreno no bairro Nereu Ramos (Ribeirão
Cavalo) plano com 2250 m2 RS 180.000,00

• Ref 120 • Terreno industrial
Guaramirim-SC 413 bairro
RioBranco com 4050 metros

quadrados R$ 270.000,00

Ref 123 - Terreno bairro Rio
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 122 • Terreno bairro
RioCerro I com 2270 metros

quadrados a 200 metros da
rodovia R$ 130.000,00

Refl24 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 750.000 00

MÓVEIS

Apartamentos com 2 Dormitórios Sala de Estar e Jantar &wt,
Cozinho Integrado, Área de SeRiço. 1 fOgo de Garagem

Coberto. Área: 83,OOm2 APROl R$110.000,OO

CASA GEMINADA
LOTEAMENTO PRADII

Com 2 Dormitórios Sola de Estar e Jantar Bwc,
Cozinha Integrada, Área de Serviço, 1 vaga de

Garagem Coberta. Toda Murada.
Área: 83.00m2 aproximadamente.

Valor: 1$130.000,00 (cada)

CONJUNTO RESIDENCIAL
ANGÉLICA

Apartamentos com 02 Dormitórios, Solo de Estar e Jantar, Bit,
Cozinha Integrado, Área de Seniço, 1 vogo de Garagem

Coberto, Área: 83,OOm2, Churrasqueira no Sacado.
VALOR R$130.000,OO (cada)

er
===== Corretores de Imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

www.lehmannimoveis.com.br

Ref 130 geminado Três Rio do norte com 2

quartos sala cozinha copa bwc garagem aceita

financiamento bancário RS 125.000,00

Barra do Rio Cerro -

Residencial FlÓRIDA
Apto 20t - 2°pavimento,

. medindo 59,34 m2 2
quartos, sala, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira.
R$160.000,OO Matrícula

62.898

NOVA BRASíLIA 1
- "RESIDENCIALI
MATER DEI" I
Apartamentos I
com suíte + 02 l
dormitórios, 1 I,'
bwc, sala,
cozinha,
lavanderia,
sacada com

churrasqueira, 1 I
vaga de

garagem .:
R$180.000,00.
matrícula
66.030

JARAGUÁ ESQUERDO - Casa com suíte mais 03 dormitórios, bwc social,
sala de jantar e estar, cozinha fechada, lavanderia. Churrasqueira, lavabo e

garagem nos fundos. Metragem da casa: 193,OOm2 Metragem do terreno:
409,50m2 - R$450.000,OO.

VILA RAU • RESIDENCIAL ATlANTIS - apto 201 Com
suíte + dois dormitórios, sala estar/jantar, cozinha,I,

lavanderia, banheiro social, sacada com churrasqueira
e 1 vaga de garagem. R$ 165.000,00. matrícula 61.990·

VILA NOVA
Residencial Grand
Ufe • Prédio com

elevador - Apto nO
503 - Sala
estar/jantar, cozinha,
lavanderia, suíte + 2

quartos, banheiro
social, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem.
Apto. com laminado
de madeira,
porcelato e

rebaixado em gesso.
R$255.000,00.
Entrega em
fevereiro 2011
matrícula 60.740

ERRENOS
• LOTEAMENTO AFONSO EUGÊNIO
NICOLUZZI - Atrás da Igreja São

Judas Tadeu. R$11 0.000,00 -

ÁGUA VERDE

• LOTEAMENTO VILLE DE LYON. A

PARTIR DE R$95.000,00
AMIZADE

• LOTEAMENTO DONA MARTA

R$ 6:.000,00 - NEREU RAMOS

• LOTEAMENTO VICENSO

R$ 85.000,00 - Bairro João Pessoa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DE JARAGuA DO SUL

,'* '\1sron-�(!�el!sm;!li (em�dla /40 ;af/lo'to '�:�� !(tt) Iti»tooo IF�i'â"de.. SimuSrtçio de enb1tda pata pessoa com renda bruta de R$ 1.950,00 e Idade até 40 anos e com 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS (entrada + financiamento bancário
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3312-0651
9913-5304

o EDIFíCIO
7 Pavimentos

Apartamentos com 2 ou 3
dormitórios
Hall Social
Elevador

Área de Lazer com espaço
para piscina

,) �

1111
1

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

Apartamentos: Tipo 1 a

partir de R$ 148.415,52
(preço estimado pelo
Condomínio sem

acabamentos), sendo
Entrada e saldo em até 24
meses corrigidos pelo CUBo

Apartamentos: Tipo 2 a

partir de R$ 117.113,04
(preço estimado pelo
Condomínio sem

-

acabamentos), sendo
Entrada e saldo em até 24
meses corrigidos pelo CUBo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'Barra do Rio Cerro
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CAMBORIÚ YACHT & GOLF

o Reserva Camboriú Yacht & Golf será

construído em Camboriú, Santa Catarina, a I km

da Vila Gastronômica.

De carro, fica a cerca de 5 minutos do mar e a 2

milhas náuticas pelo rio.
'*33 lotes com atracadouros privativos.

I M o- B I L I Á R I A

E E
www.imobiliariamenegotti.oom.1br
e-mail: :imoveis'@i:1;oob'ifiariia�Lmrn1LItllr
Rua Barão do Rio Bnmoo. 545 - Cem:tm

one: 33 1"'&.I�a
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Plantão de Vendas
9615-0011
8811-3745

9987-1004
9657-9409rta Av. Mal. Deodoro, 191- Alameda 25

www.bertaimoveis.com;>

m O V e s

l:t�f.l001- Vila Lenti "'Casa com :1.80m2
com 03 dormitórios sendo 01 syJté,02

salas,cozinha mobíüada,OZ vaga de garagem.
Terreno com 392m2;Tendo edícula 3Sml
(quarto,banheirQ!cozinha/conjugada).

RS 230.000,00

Terreno no alto da Serra em Pomerode, contendo
01 casa de alvenaria, 03 dormitérlos.sata.cozfnha,
despensa,banheJro,lavanderia,garagem + 01 casa

antiga construída em meados de 1920, rancho.
Possuí várias nascentes. Obs: Aceita imóveis em

Jaraguá do Sul de menor valor. RS 380.000,00

Geminados de alto padrão no bairro
Champaghantf excelente acabamento (massa
corrida.gesso.pertas laqueadas, potcelanato,

preparação de água quente)
03 dormitórios sendo 01 suíte,02 banheiros,cozin

ha,sala,favanderia.Terreno com 155m2•
À artir de RS 27$.OOO,OO.Entrega em Fev/Z011

.

•
Ref. Z005 **I.ANÇAMENTO** RESIDENCIAL

SANTA RirA - Barra do Rio Molha, Local tranquilo
e C;pm ampla vista da cidade. 04 Tipos de

apartamentos (02 quartos ou suíte + quartos)
04�artamentb'por andar - Com doas sacadas .

(uma com Churrasqueira) ENTREGA PARA
MAIO/2013 valor R$133.000,àO

ReU019 Vila Lenzl- Sobrado de alvenaria
com 325,00 m2, 03 quartos, 01 bwc, varanda,
sala de estar, copa Ea cozinha mobiliada, área
de festas, lavanderia. Térreo sendo 03 quartos

sendo 01 suíts.copa, coidnha,02 ccztnhas.ssía de
estar,lavanderia,Ol bwc. 02 vaga de garagem.

De de R$ 430.000,00 or R$ 395.000 00

} ,��.� ,

Ref.100S - Casa mista com 60 ro2 - 02

Quartos,banheiros,sala,cozinha semi-mobiliada,la
vanderia,despensa,varandêl com churrasquesa,

R$llS.00Q.OO

Ref. Z013 -Amizade, Residencial Athenas,
apartamento com área de 72,00012, OZ Quartos
e 01 BWC Social Mobiliado, Sala de estar/jantar
conjugadas, Cozinhamobiliada, lavanderia,
Sacada com churrasqueira com acabamento
diferenciado com painel de madeira, 01 vaga

de ragem. Valor R$170.000,OO

Ref.l02S Barra do Rio Cerro - Casa de alvenaria
com 70m2, 03 quartos, banheiros,sala de
estatcozínha.êdícula com 40m2 sendo
lavanderia,espaço para área de festas,

lavabo.despensa. R$ZZO.Ooo,OO

.

Ref,l(1031fha da Figueira ':Cása
de alvenaria com 89/5,8012, 01, suíte, 02 quartos,

sala, cozinha, banheiro sociaf, lavanderia,
garagem. loteamento Malibu

�$162.000,OO

Apartamentos com
124m2,02 dormitórios

sendOl(fl suíte, sah,�/éozin
ha�·b§hei(otlavaQd�ri�,s'acadaf:om cnurrasquelra.
Com. opção de garag.:emextra.ENTREGA

MARÇO/2012..
A parfit·de RS 149.UDO,QO

.ç;!Ç)ndiçõesJ.ie .,

pága(nentos: ertrooa +

parcelamento dlre'l;p com
a CQtlstrutora esa:Jdo
em a,fé as 6Q vezes U%

. 'i + co(reção pelo Cll'b} ou
sak.to�ia fin<!n.çja�Dtô

'>ii bancarlo. .

or R$ 580,0.0. .
.

dependências com salão de feStasValor A$1.300,0()

COd 1.1001 ApartamenlÔ"Bairro Centro com;Ol suíte +'02dormitófios com cozinha com armariosembutidos.Valor R$1.200,00
Cod 11'003 Apartamento Bairro Centro com 01 suite + 02 dormitórios e demais depedências valor R$ 750,00.
Cod 11004 Apartamento'8airro Centro coin 02 dormitórios,mobiliado, com cburrasqueira e salão de festas. Valor R$1.230,OO
Coei 11005 Apartamento Bairro Vila Nova tom 01 dormitótiQ e demais dQpeodências, sacada com churrasqueira. valor R$550,OO
Cod 110.06' Apartamet:lto 8airto Centto cOI1l 01 d!Jrmltório Vá,lor R$450)OO

.
. .

Coo lW08 Apartame'nlb BairroCenfeoáfflr(l2 dormitóriO$8 aemals dependêOcias.com armáriqde. co�nha (Próx.WEG "). Valor A$ 610)00
Coo11.Apartamento�rro Centenárill com 01 suíte + 01 dOrm., demais dependencias, sacadaoom churr., enttada e garagem índMdual (Próx. APAE) ValorR$750,00
Codl1l)13 Kitinel com Q111ormltório Bail'f'o Estrada Nova vaIor A$380,00
Codl1Q14Apartamento Bairro Barra RiQMolha tom 02 dormitórios e demaildependências (Ptóx. Prefeitura) Valor R$650,OO

COO'f2000saJa ComercialBairro Vila latau tom 120,OOtn2 + 02 BWC + incluindo água. Valor R$1900,00
CGd 12001 Casa Comel'cIal Bairro Centro (1)arte superior) com 130,OOm2+ 02 BWC Valor R$2.500,OO
Cod·12lJ02 Sala çom8fc�aJ Bairro centro com 72,00 m2 + .01 BWC Valor R$1,pOO,00
CotI 1··2tJOSsala Comerciaf.Bairro CentrlJ1:om 40;00 m� + 01 BWC ValorR$900,oU
Cod 12004 Sala Comercial BairroCentro éOIJl 21.00 m2 Valor'R$500,01L

Cod 13002 BalpãQ -eaJrro Baependlscom
913,00 ml+ 02 BWC+area para escritôrio

Valor R$S.500,OO

Cod 13000 Ponto para Restaurante com 7PO,tlO m2 + 04.WC (com toda infqJestrutura) Bairro llha da Figueira Valor A$4.000,00
Cod 13061 Ponto pa� Restaurante comQon,oom2 + 04 BWC "" 02 canchaS de bochas. Bairro Ilha ·da Figueita Valor R$2.000,OO

Cod11014 Apartar\lento com 02
dorn1�tórios e dema� dependências
[Próx. Prefeitura). Vaior R$ 650,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
3371-003

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

BAIRRO: VILA LENZI -RUA

JAIME GADOTTI,S/N -04 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR. R$
500,00
BAIRRO: TRÊS RIOS NORTE -

RUA ROD. MUNICIPAL, N° 282
- 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV.
R$ 380,00 I

BAIRRO: ÁGUA VERDE-RUA
WALLY EMILIA MOHR, N° 301-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR R$650,00.
BAIRRO: ÁGUA VERDE -RUA
ERICH SPRUNG, N° l30-0 I

SUÍTE, 02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR R$ 1.000,00
BAIRRO: JGUÁ ESQUERDO
RUA JONES CHIODINI, N 302 -01

SUITE,OI QTO, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR .R$ 1.120,00 MOBIU
ADA

BAIRRO: NEREU RAMOS -RUA

JOAQUIM PINCERCHER,N° 2897
-04 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR .R$ 700,00
BAIRRO: ESTRADANOVA -RUA
EMMA MULLER BLUNCK, N° 46
-03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E
GAR .R$ 750,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE
LACERDA, N° 310 - 01 SUITE, OI
QTO, SL, COZ, BWC, LAV; SACA
DA Cf CHURRASQUEIRA GAR.
R$ 700,00 -EDIF. STA.LUZIA
BAIRRO: CENTRO - R. PROC.

G(_)MES DE OLIVEIRA, N° 717
- 01 SUITE, 02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV; SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA GAR. R$ 900,00
EDIF. ANA PAOLA
BAIRRO: CENTRO-R. EPITACIO
PESSOA, N° 111 -02 QTOS, SL,
COZ, BWC, LAV. R$ 500,00 EDIF.

JARAGUÁ.
BAIRRO: CENTRO -R. NEL

SON NASATO,N° 46 -J 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV; SACADA
Cf CHURRASQUEIRA GAR. R$
600,00 EDIF. FERRETTI
BAIRRO: CENTRO -GOv. JORGE
LACERDA, N° 373 - 02 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV; SACADA

Cf CHURRASQUEIRA GAR. R$
650,00 - EDIF. FERRETTI II
BAIRRO: CZERNIEWlCZ -R.

FRANCISCO TODT, N° 960 - 01

QTO, SL, COZ, BWC, LAV E GAR.

R$ 480,00 EDIF. GUILHERME
BAIRRO: VILA LENZI, RUA MA
RIA UMBELINA DA SILVA, N°
500 -IQTO, SL, COZ, BWC, LAV.
R$330,00
BAIRRO: TIFA MARTINS -RUA

766, ADELAIDE TOFFOL -LOT.
CORUPA -2QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$380,00
BAIRRO: SÃO LUIS -R. JOSE
NARLOCH, N° 1606 -01 QTO,

. SL, COZ, BWC, LAV; SAC E GAR.
R$400,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEI
RA -RUA SERVIDÃO ROSA

MACHADO,W 1l0- 0IQTO, SL,
COZ, BWC, LAV.R$445,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUEI
RA -RUA SERVIDÃO ROSA

MACHADO,N° 1l0- 0IQTO, SL,
'COZ, BWC, LAV.R$556,00
BAIRRO: ILHA DA FIGUE-

CHICO DE PAULA
6.248 - RESIDENCIAL FELICITÁ. COM 1

SUíTE, 1 DORMITÓRIO, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. PRONTO PARAMOR

RAR. ACEITA FINANCIAMENTO. R$160.000,00

CENTRO
6.207- ED. SCHIOCHET -APTO COM 01 SUiTE
CfCLOSET, 2 QTS, DEPENDÊNCIAS DE EMP.,
SACADA, SALACONJ., ESC., 2 BWC, COZ.,

MÓVEIS SOB MEDIDA, PISO PORCELANATO E
LAMINADO DE MADEIRA E GAR. R$280.000,OO

NOVA BRASILlA
6.267- SOBRADO CI SUITE, 2 QUARTOS, 2 BWC,
SL DE JANTAR, SL DE VISITA, SL DE TV, ADEGA
COM SL DE DEGUSTAÇÃO, COPNCOZ., CHUR
RASQ., PISCINA, LAVAND., DEP. DE EMPREGA-
DA, GAR. PI 02 AUTOMÓVEIS. R$490.000,00

BARRA
6.259- BARRA- SOBRADO COM PARTE

SUPERIOR: UMA SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
BANHEIRO, ÁREA DE FESTA, COZINHNCOPA,
SALA DE TV E SALA DE JANTAR, SACADA.

.
PARTE DE BAIXO COM 2 DORMITÓRIO, coz
INHA, SALA, BANHEIRO, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM E ÁREA DE FESTA. R$370.000,000

JGU E� U, tu»

6.240- SOBRADO COM UMAsuíTE COM CLOSET,
2 DORM. BWC, GAR. P/2 CARROS, DISPENSA,
CAMPO QE FUTEBOL, HALLDE ENTRADA, ESC.
COM JARDIM DE INVERNO, COZo COM CHUR

RASQ., SALADE TV, SALADE JANTAR, LAVABO,
ÁREADE FESTAS CICHUR., TERRAÇO COM

JARDIM, ÁREADE SERV R$450.000,OO

Jt"UA F r JE D)

6.264 - CASA EM ALVENARIA COM 3 DOR-

MITÓRIOS, COZINHNCOPA, BWC, LAVABO,
ÁREA DE SERViÇO, SALA E GARAGEM.
TERRENO COM.1.200,55. + UM GALPÃO
NO FUNDOS COM 88,00M2. TERRENO DE

ESQUINA. R$1.125.000,00

.E: li
6.254- EDIFICIO JARDIM DE MONET - APTO
COM 04 SUITES - 01 C/CLOSET - SALA
DE ESTAR INTIMO-SALA ESTARlJANTAR

ESPAÇO GOUMERT-COPNCOZ-SACADA. 3
VAGAS DE GARAGEM, APTO TODO MOBILI

ADO. R$1.200.000,00

IRA -RUA JOSE T. RIBEIRO,
N° 3695 -02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV;SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR.R$ 600,00
BAIRRO: BARRA DO RIO CER
RO-RUA PLÁCIDO SATLER, N°
145 --02QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV E GAR.R$ 500,00-EDIF. YA
TIL

BAIRRO: BARRA DO RIO CER
RO - RUA PLÁCIDO SATLER,N°
87 -03QTOS, SL, COZ, BWC, LAV
E GAR.R$ 600,00 EDIF. CEZANE
BAIRRO: BARRA DO RIO CER
RO-RUA 1145, N° 60 -01 SUITE,
0IQTO, SL, COZ, BWC, LAV;
SACADA Cf CHURRASQUEIRA
E GAR.R$ 600,00 EDIF. VER
SÀILLES
BAIRRO: ÁGUA VERDE-RUA

JOÃO WIEST JUNIOR, N°1997-

02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 600,00
BAIRRO: JGUÁ 99- R. OSCAR

SCHNEIDER, N° 301 -02QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$
550,00
BAIRRO: NOVA BRASÍLIA -R.

JOSE EMMENDOERFER, N° 851

-02QTOS, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 640,00 - EDIF. SAN RA
FAEL
BAIRRO: VILA NOVA -RUA

JOSE KRAUSE, N° 221 -01

SUITE, 02QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV;SACADA Cf CHUR

RASQUEIRA E GAR.R$
EDIF. BARCELONA
BAIRRO: VILA NOVA -RUA

PEDRO GONZAGA, N° 178 -01

SUITE, 0IQTO, SL, COZ, BWC,
LAV; CHURRASQUEIRA E GAR.
R$ 700,00 RESID. PREMIER
BAIRRO: AMIZADE- RUA AR

THUR ENKE, N° 231 - 02QTOS�
SL, COZ, BWC, LAV E GAR.R$
460,00 EDIF. PARISI
BAIRRO: CENTENÁRIO:RUA
ALFREDO CARLOS MÉIER, N°

45 -OlQTO, SL, COZ, BWC, LAV E

GAR.R$ 400,00

KITINETE
BAIRRO: SÃO LUIS -RUA FRAN

CISCO HRUSCHKA, LOTE 148
-SÃO LUIZ - 01 QTO E COZ JUN
TO, BWC. R$ 250,00
BAIRRO: ESTRADANOVA -RUA

JOSE fICOU, 510 -01 QTO E COZ

JUNTO, BWC. R$ 280,00
BAIRRO: VILA RAU - RUA CAR
LOS ZENKE,W 224 - 0IQTO,
COZ E BWC. - R$ 300,00

TERRENO:
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO
- ILHADA FIGUEIRA - 30X60 M2

R$l.OOO,OO
CASA COMERCIAL -RUA MAX

WlLHEIM, N° 258 -03 QTOS,
SL, COZ, BWC, LAV E GAR

.R$1.800,00-100M2
SALA COMERCIAL 18 CEN
TRO - RUA GUILHERME
DANCKER,N° 161 - 34 M2 - R$
440,00
SALA COMERCIAL -AV.MAR.

DEODORO DA FONSECA, N°

1594 - 32 M2 - R$ 670,00
GALPÃO: MASSARANDUBA
-RUA LUIS KREIS, N° 116 -CEN
TRO - 600M2- R$2.200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apartamentos NOVOS com

suíte + 2 quartos, ácabamen
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.

,"i'��I�' -""';;"'----------------""""",

Ret. 1038: Nova Brasília - Ed. Mathedi
- 3 quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem: R$ 130.000,00

Ref. 1035 - Centro - Edif. Saint Tropez - Cobertu
ra com suíte + 2 quartos, 4 banheiros, com
ambientes amplos e interligados (cozinha, sala
de estar I copa), terraço cl deck com banheira
Spa, ampla área de festas, Box pi depósito na

garagem, 3 vagas garagem. Consulte-nos,

Edifício Angelo Menel, localizado na Vila t.alau.

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. 3001 - Amizade - Sala comercial com
112,40m2, excelente localização para comer

cio. R$215.000,00.

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. AceitaRef. 023 - Guaramirim - Casa com 3 quar
tos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia,
moveis sob medida no quarto e aanheiro,
garagem. R$198.000,OO. Aceita financia
mento bancário.

financiamento bancário.

Ref. 034 - Schroeder - Casa cf suíte master + 2
quartos, 3 banheiros, área de festas, lareira, piscina,
sauna. Terreno com 8.212m2• R$5�0.000,00.

, Ref 013 - Guaramirim - Casa c/ suíte + 3

quartos, 2 banheiros, 4 vagas de garagem.
; R$230,OOO,OO.

�

[Ref.
035 - Três Rios do Sul- Loteamento BeiraRef. 041 - Nova Brasília - Casa com sute + 2 quar-Ref. 024 - São Luís - CASA NOVA com suíte + 2 quartos, closet, 3 banheiros, salas de tos, 4 banheiros, moveis sob medida na cozinha, Rio-Casa com suíte + 2 quartos, 2 banheiros,

estar/jantar e cozinha integrados, churrasqueira, garagem p/2 carros. R$315.000,00. Aceita churrasqueira, área de festas, 2 vagas de garagem. 2 garagens. Excelente padrão de acabamento.

,f_in_a_nc_ia..,m_e_n...to_b_a_n_ca_·r_ia",,' .................... ""'" ...R_$_4...50_.0_00_10....0_.A_c....e�_af_in...an...ci_am...e...nt....o _ba_nc....á....no....__ ��.::���,�,OO. Ace�.financiamento bancário,

!
Ref. 014 - Vila Rau - Casa c/ 3 quartos, 2 ban
heiros, lavanderia, churrasqueira, 2 vagas ga
ragem, terreno com 721 m2. R$220.000,00.
Aceita financiamento bancário.

"O'U'TIOS '

_ � _ _ _ � _ _ � _ _ � _" _ L. __ _ ,_'-'�_ __ _ .._.

- Ref. 047 - Santa Luzia - Terreno com 388m2 de
esquina, ótimo ponto comerciaI.R$65.000,00.
- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em
rua asfaltada. R$98.000,00.
- Ref. 2003 - Barra do Rio Molha - Terreno com
348,24m2. R$98.000,00.
- Ref. 2004 - João Pessoa - Terreno com 327m2.
R$85.000,00.
- Ref. 2006 - Centro - Terreno com 480m2.
R$240.000,00.
- Ref. 2013 - João Pessoa - Terreno com 545m2.
R$93.000,00.
- Ref.2017 - Schroeter - Terreno com 500m2.
R$120.000,00.
- Ref.2019 - João Pessoa - Terreno com 488,25m2 em
rua asfaltada com22m de frente. R$98,000,00.
- Ref. 2020 - Água verde - Terreno com 450m2.
R$140.000,00.
- Ref.2022 - Vila LeQZi - Terreno com 300m2 em rua

pavimentada. R$135.000,00. Aceita financiamento
I:lancáno.
- Ref. 2023 - Água Verde - Terreno com 330m2 em
rua pavimentada. R$135.000,00. Ace�a financiamento
bancário.
- Ref. 2025 - Rau - Terreno com 352m2• R$105.000,00.

Residencial NOVO HORIZONTE 1006 - Vila Lenzi
- aptos c/suíte + 2 quartos, sala estar e jan
tar, sacada c/churrascuera e demais dep. 1 ou

2 garagens. Prédio c/piscina, sala de ginástica
e espaço gourmet. A partir de R$218.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1002 - Vila Lenzi - Ed. Ilha dos
Açores - Apto com suíte + 1 quarto,
2 banheiros, sala, cozinha, lavande
ria, garagem, moveis sob medida no

quarto e banheiro. R$149.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

RESIDENCIAL REAL PARQUE - Ref. 1012 - Vila
Nova - Resid Real Parque - Apto c/ suíte + 2

quartos, sala, eoz., sacada c/ ehurrasq., área de

serviço c/ sacada e garagem. Localização privile
giada. R$220.000,00.

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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ruo Cei Procopio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário: 8hs às 12hs e 13h30m às 18h de Seq, o Sexo

Côd.: 2108 - Casa f10 bairro Ilha
da Figueira com 3 dorm., demais

dependências. R$150.000,OO aceita
casa em Tubarão!

Côd.: 3199 - Terreno no bairro Três
Rios do Sul - Rua Prefeito José

Bauer. Área de 62.51 O,OOm2. Valor:
I

R$2.500.000,00

Côd.: 3126 - 3194 - Bom investi
mento. R$550.pOO,OO Com 926,OOm2

- Centro. Otimo para prédio.

Cad. 3195 - TERRENO: Loteamento,
Boulevart, próx, ao Champagnat - Lote
cf 3.060m2. R$1.045.000,00 - 50%

de entrada e saldo aarcelado

Cad. 3140 - Terreno no bairro Chico
de Paula - f1ua Dr. Aguinaldo José
de Souza. Area de 450m2. Valor:

R$155.000,00 (Aceitaiise propostas)·

Cód. 2151 - Ja
raguá 99 - Res.
Veszprém
Apartamento
com 55,00m2
de área
interna, sendo
02 dormitórios e
demais depend.,
mobília na
cozinha e bwc,
04 vagas de
garagem.
R$ 150.000,00
- estuda
propostas, aceita
fin.bancário

ReI.: 1000- CASA - NOVA BRASILlA
- Com 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço com 01 vaga de
garagem. R$660,00.
Rei.: 1002-CASA-ILHA DA
RGUEIRA - Com 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, 01
banheiro com 01 vaga de garagem.
R$ 570,00.
ReI. 1003 - CASA PARA FINS
COMERCIAIS - CENTRO - Com
10 quartos, 04 banheiros, cozinha
com armários, toda murada. R$
2.000,00
ReI.10Q4-CASA-NOVA
BRASILlA - Com 05 quartos,::::=================: ;:::===============:::::; ;:::========::::::::;:::::;;:;:;:::::;;:;:;::;;::;;:::::;;:;:;::;;;;;;;:::::;;:;:;;:; ;=======;===:=;======:::::; sala, cozinha, área de serviço, 02
banheiros com 01 vaga de garagem,
toda murada. R$1.000,00
REF. 2001 - Apto. - AMIZADE -

Com 01 suíte, 02 qtos. com ar

condicionado, banheiro, COZo cl
mobilia, sala, sacada com chur
rasqueira, área de serviço. 01 vaga
de garagem. R$1.1 00,00
ReI. 2002 - Apto. - BAEPENDI
Com 01 su�e + 02 qtos., sala com
sacada, coz., área de serviço, 01
vaga de garagem. R$800,00
ReI. 2004 - APARTAMENTO -

FIGUEIRA - 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 - Vila Nova
- Res. Granada - suíte, 02 qtos,

::::===============� ;:::===============::::::::�==================: F�ii�==�illi�iI••ii�•••�
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 lestas.
R$720,00
ReI. 2007 - APARTAMENTO -

BAEPENDI - Com 01 suíte + 02
quartos, banheiro social, sala com
sacada, cozinha com pia e armários,
área de serviço com 01 vaga dê
garagem.R$ 750,00
ReI. 2008 - APTO - CENTRO - Com
01 suíte + 02 quartos, sala com
sacada, cozinha com mobilia, área
de serviço, banheiro social com 01
vaga de garagem. R$1 .200,00.
Rei. 2010 - Apto. - CENTRO - Com

Cód.1951-Barra
do Rio Cerro -t

Res.Maranello
Apto novo,
com 113,00m2
privativos,
sendo 01 suíte,
02 dormit.,demais
dependências, 02
vagas de garagem.
Acabamento
primeira Hnha.
R$ 243.000,00
estuda propostas,
aceita financ.
bancário.

Cód. 1755-
Centro - apto no
Edifício Klein,
com 91 ,30m2
privativos, sendo
01 suíte, 02
dormit., demais
depend., 01
vaga de garag ..

Ultimo andar,
sol nascente,
ficam os móveis
sob medida.
R$270.000,00 -

estuda propostas

Cód. 1763-
Centro
Apartamento no
Edif. 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

j ,
'.

. �.. ,.

O .

- 10 erro I ia com 65.0DO,ODm2Cód. 2403 - Chico de Paula Excelente apto com com trilhas, lagoas, nascente, quadra poliespor- EDIFICIO IPANEMA _ Vila Baependi Apartamentos NOVOS,86,00m2 privativos, sendo 01 suíte, 02 dormit., tíva POSSU'I uma excelente casa com 170 OOm2, , , PRONTOS PARA MORAR, com 74,00m2 privativos, sendo OlCOZo mobiliada, sala em dois ambientes, ampla lareira, fogão a lenha, área de festas, suíte com suíte, 02 dormitórios, 01 ou 02 vagas de garagem. Edifíciosacada com churrasq., bwc social, duas vagas de closet e demais depend., distante 14Km do centro. com elevador, hall e salão de festas mobiliados e decorados.
__________________ga_r_ag_e_m_._R_$_19_9_._00_0_,o_0_-_ac_e_it_a_fin_a_n_c_.b_a_nc_á_ri_o__R_$_39_9_.0_0_0....,0_0_-_e_s_tu_d_a...p...ro...p_o_st_as .

A partir dI! R$174.50 ,00 - aceita financiamento bancário
, � ..

01 suãe + dois qtos., bwc social,
sala de estar, sala de iantar, cOZ.,
sacada, área de serviço, 01 vaga
de garagem. Prédio com elevador,
piscina e salão de festa. R$1.500,(
ReI. 2012 - APARTAMENTO - CE
TRO - Com 02 quartos, sala com
sacada, cozinha, área de serviço,
banheiro com 01 vaga de garage
R$600,00
Rei. 2014 - Apto. - CENTRO - ED
ANA CRISTINA - Com su�e, 02 qt�
sala com sacada e churras., bwc
social, cozo (apenas bancada de
granito divide sala da coz.) , lavan
e garag. R$900,00
ReI. 2016 - APTO - VILA NOVA
- Com sute, 02 quartos, sala e

copa conjugadas, sacada com .

churrasqueira, bwc social, cozinha
lavanderia e garagem. R$ 900,00.
Ref.2017 - Quitinetes - Centro - EI
Marechal Center - 01 qto., bwc,

saie 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 condominio, apenas taxa
de água.
ReI.: 2022 - APT - VIL NOVA - 01
suíte com móveis e hidro + 02
quartos, 01 bwc social, sala de
vis�, sala de estar com sacada e

churrasqueira, cozinha mobiliada,
área de serviço com 02 vagas de
garagem.R$ 1.450,00.
ReI. 2031 - Apto. - BARRA - Com
01 suíte + 02 qtos., sala, COZ., áre,
de serviço, 01 bwc, 01 vaga de
garagem.R$850,00
ReI.: 2033 - APARTAMENTO - VI
NOVA - Com 02 quartos, banheiro,
sala com churrasqueira, cozinha e
lavanderia mobiliada com 01 vaga
de garagem. R$ 750,00
Rel.2043 - Apto. - Centro - Res.
Sebastião Kamer suíte + 02 qtos,
bwc social, sala, coz., área de servo
sacada com churras., 02 vagas de
garag .. R$1.200,00
Ref. 3014 - SALA COMERCILA
CENTRO - Com aproximadamente
120 m2 com banheiro. Em frente ao
Smurf Lanches. R$3.700,00.

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES DE
SAIAS COMERCIAS !!
CONSULTE-NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 9135-8601

3371-2357 www.papc.imoveis.co m. b p

R. Cei. Procópio GOMes de Oliveira, 1207 vilson@parcimoveis.com.br

LOCAÇÃO
45 - APARTAMENTO, Vila Nova, prox.

autopeça Papagaio, 2 quartos, 1 vaga de

gar: e demais dependencias. R$ 555,00.

04 - APARTAMENTO, Vila Nova,
Residencial Jardim das Mercedés, Prox.
A Gatos e Atos, 2 quartos, 1 vaga de

garagem, mobiliado.·R$ 505,00.

55 - APARTAMENTO - Bairro Nova

Brasília, Edifício Hortência, 3 quartos,
sacada com churrasqueira, 2 banheiro, 1

vaga de garagem. R$ 755,00

Cód:188 - CASA GEMINADA, Es
trada Nova, com 54m2, 2 dormita

rias, 1 vaga de garagem.
R$ 130.000,00.

Cód: 181 - C SA ALVENARIA,
Amizade, com 99m2, Terreno com

385m2, 2 dormitarias sendo 1 surte e

1 vagas de garagem. R$ 235.000,00

Cód: 183 - CASA ALVENARIA, João
Pessoa, com 145m2, Terreno com

252m2, 3 dormitarias, 2 banheiros, 2
vaga de garagem. R$ 145.000,00.

Cód: 180 - CASA ALVENARIA, Estrada
Nova, com 84m2, Terreno com 315m2,
2 dormitarias, 1 banheiro e 1 vagas de

garagem. R$155.000,00

Cód: 445 - CHÁCARA COM 4
LAGOAS, Estrada Jacu-Açú,

Barro Branco, Guaramirim, Área de
37.000m2. R$ 155.000,00.

Cód: 195 - CASA ALVENARIA, Chico
de Paulo, com 105m2, Terreno com
3.016m2, 3 dormitarias, 1 banheiros,
1 vaga de garagem. R$ 780.000,00.

Cód: 191 - CASA ALVENARIA,
Schroeder, com área de 51 m2, 2
dormitórios, Terreno com 479m2.

R$ 130.000,00.

Cód: 184 - CASA ALVENARIA, Jaraguá Esquerdo, com área de 198m2, 3 dorm. sendo
1 surre, 2 vaga de garagem, Terreno com 459m2.R$ 300.000,00. Aceita imóvel de

menor valor.

3376 00 15- vendas@imobiliariabarrasul.com
• RUA ANGELO RUBINI, 1053

BarraSuI917�.9528
. A imobiliária da Barra www.lmoblltariabarrasul.com w w w . P 8 r c i m o v e is. c o m . b r
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126,90 m" de área total

Suíte + 1 quarto

Sala de estar e jantar

Cozinha

Arca de serviço

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

4 apartamentos por andar

Area social mobiliada e decorada

Sacada com churrasqueira

Janelas Maxim-Ar

Elevadores

Salão de Festas

Garagens

Plavground

Portão e porteiro eletrônico

Acessibilidade para idosos e cadeirarues

Central ele gás

Lixeira com separação para coleta seletiva

Coleta de água da chuva com aproveitamento
dos vasos sanitários

No Centro, a 200 metros

do calçadão - Próximo à Ford
Rua Presidente Juscelino

GARANTA JÁ O SEU
Entrada +

parcelamento COIU a construtora

f'

'_��lI1C>lilIlll!lI/!i!IIIÍI��'tO(AÇiOW1iiSjDEN'(jif,"i!�'

- Quitinete, Centro R$470,OO
- Ed. Erica, Centro R$540,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$420,OO
- Ed. Lilium, Vila Lalau R$450,OO
- Apto Dona Antonia (Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,OO cf condominio incluso.
- Ed. Bruna Mariana, Rau, R$520,OO
- Ed, Manacá, MOBILIADO, Centro R$700,OO
- - Ed. Dom Emilio, Nova Brasília R$ 540,00

Ed. Walter Bartel,
Baependi R$ 780,00

- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 575,00
- Ed. Hungria, Baependi R$ 550,00
- Apto Exp. Antonio Carlos Ferreira, Nova Brasília
R$380,OO

- Ed. San Raphael, Centro R$630,OO
- Ed. Dom Emilio, Nova Brasílía R$ 680,00
- Ed. Ferreti II, Centro R$ 650,00
- Ed. Maria Alice, Ilha da Figueira R$740,OO
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$700,OO
- Ed. Amizade, Amizade R$550,OO
- Ed. Anturio, Jaraguá Esquerdo R$650,OO
- Ed. Erica, Centro R$670,OO
- Ed. Premier, Vila Nova R$700,OO
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$630,OO
- Ed. Gardênia, Centro R$580,OO
- Ed. Prímula, Vila Nova R$680,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
- Ed. l.lllurn, Vila Lalau R$520,OO
- Ed. Saint Iropez, Centro Semi Mobiliado R$ 1250,00

Ed. Emilie, Centro
R '85000

- Ed. Walter Bartel, Baependi R$ 780,00
- Ed. Jaesser II, Czernlewicz R$ 650,00
- Ed. Tulipa, Centro R$ 870,00
- Ed. Emilie, Centro R$850,OO
- Ed, Picolli, Centro R$830,OO
- Ed. Figuei�a, Ilha da Figueira R$850,OO
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$900,OO
- Ed. Angelo Menel, Baependi R$950,OO
- Ed. Barcelona, Vila Nova R$900,OO
- Ed. Novo Horizonte cf móveis na cozinha e lavande-
ria, Vila Lenzi a partir de R$ 1.250,00

- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$850,OO
- Ed. Rodrigo, Centro R$800,OO
- Ed. Amaranthus, Centro R$2250,OO
- Ed. Dom Lorenzo, Centro R$900,OO
- Ed. Bela Vista, Vila Nova R$730,OO
- Ed. Cezanne, Barra Rio Cerro R$600,OO
- Ed. Novo Horizonte cf 02 garagens A partir de
R$1.100,OO

Ed. Markete Place, cf mobília 45m2 R$ 750,00
Ed. Markete Place, cf mobilia 40m2 R$ 650,00
Sala cml João Picolli, Centro cf 73m2 R$ 1250,00
Sala cml Chico de Paula, cf 30m2 R$ 300,00
Sala cml Schroeder, Centro R$ 1100,00
Sala cml Barra do Rio Cerro cf 357m R$ 4000,00
Sala cml P. Epitacio Pessoa, Centro cf 102m2 R$ 1500,00
Sala cml P. Epitacio Pessoa, Centro cf 38m2 R$ 470,00
Sala cml Centro, cf aprox. 250m2 R$ 3000,00
Sala cml Centro, cf aprox, 180m2 R$ 2500,00
Sala cml Centro, cf 300m2 R$ 8000,00
Sala cml Centro, cf 60m2 R$ 900,00
Sala cml Centro, cf 32m2 R$ 670,00
Sala cml Centro, cf 32m2 R$ 800,00
Sala cml Centro, cf 32m2 R$ 850,00
Sala cml Centro, cf 32m2 R$ 550,00
Sala crnl' Centro, cf 363m2 R$ 5000,00
Sala cml Centro, cf 372m2 R$ 6000,00
Sala cml Centro, cf 973m2 R$ 12000,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 125m2 R$ 2025,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 94m2 R$1410,OO
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1465,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 101 m2 R$ 1485,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$ 1475,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 94m2 R$ 1380,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 97m2 R$ 1435,00
Sala cml Tufie Mahfud, Centro cf 100m2 R$ 1470,00

- Casa Czerniewicz cf 3 qrtos R$ 860,00
- Casa Alv. Baependi, 3 qtos, 155m2 R$1500,OO
- Casa alv. 3 qrts cl 2002, Nova Brasilia R$ 1500,00
- Casa Centro, 3 qtos, 140m2 R$1200,OO
- Casa alv. Estrada Nova cf 3 qrtos R$750,OO
- Casa Alv. 1 qrto: Santo Antonio R$330,OO
� Casa alvenaria cf 265m2, 4 quartos, São Luis
R$1300,OO

- Casa alv. Ana Paula, 2 qrtos R$430,OO
- Casa alv. Baependi, alto padrão R$ 4300,00
- Casa alv. Schroeder, 3 qrtos cf 130m2 R$ 850,00
- Casa Rio da Luz, 3 qrtos R$ 600,00

- Galpão Centro cf 475m2 R$ 3000,00
- Galpão Chico de Paulo, cf 800m2 R$ 4000,00
- Galpão Alv. Centro cf 300 m2 R$4,000,OO

- Terreno (Ilha da Fig, - próx Brasão) 3 mil mts R$1.000,OO

Vendas e locação no Shopping B eithavpt! Comodidade de um horário diferenciado:
Segunda a Sexta: 10h às 22h • Sá�ado 10h as 20h FoneS: {47} 3371.8818 (41) 9658.6785
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Renato Freiberger
Meu grande parceiro, e posso chamar até de
uma das pessoas especiais emminha vida,
o empresário Renato Freiberger, destacado
nome da história empresarial jaraguaense,
que sempre apoioumeu trabalho, é
certamente, o grande aniversariante de hoje.
Parabéns! Eume orgulho de fazer.parte desta
sua constelação de amigos e fãs. Felicidades
mil e queDeus abençoe e ilumine sempre
essa bela e feliz família.

BANHO MIX Isabel Cristina

Fernandes, Fabiane Graziotin
e Geane Machado, na
inauguração da loja Banho Mix
Piscinas e Banheiras

Love
Ontem, o meu
camaradaHelton
deAbreu e sua

bela Simone
Corrêa festejaram

-

cinco anos de
muitolove.
Parabéns ao
casal!

Casa e Cia
No mês de dezembro,
rolam muitos
casamentos. Para você
não ficar namão, a Casa
& Cia Presentes.está
com várias novidades e

produtos moderníssimos
para presentear.

-

Capivara
Não ousem esquecê-lo: Edson
Reinke, o popular Capivara
Monstro, é o aniversariante
mais festejado do domingo.
Parabéns amigo. Que Deus te
ilumine sempre.

�EST;l:I!IH:H'Ii:. E e�l:jrel �;m
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Elogios
Pelomeu iPhone
tenho escutado

elogios sobre a loja
LasVesttus , no

Centro Comercial

Aldrivandi, pilótada
porDjones e_

. MayhraTheisen.
Lá você encontra

roupasmasculinas e
femininas exclusivas
de estilistas famosos,
sandálias, acessórios
e artigos para
presentes.Vale
conferir!

Welcomell
Os dez anos da ABTe, um dos even

Vtos mais esperados na cidade, serão
comemorados em grande estilo no hotel .

Mercure. Os anfitriões da festa - da Mene

gotti Máquinas e Equipamentos - veem o

encontro como uma ótima oportunidade
para brindar o crescimento do setor da

construção civil e planejar o ano de 2012
com os parceiros. Volto ao assunto.

Cartão do Negrinho
Essa é boa! O amigo e ex-craque Gariba,
leitor assíduo da coluna, recebeu uma
ligação de uma operadora com a oferta
de um cartão adicional sem cobrança de
anuidade. Respondeu que não carecia, pois
mora só com o cachorro. Amoça perguntou,
então, o nome do totó. "Negrinho", disse.
O cartão adicional veio, acredite, com o

nome "Negrinho Fraga". É o que se comenta.

Por favor, meu copo bem gelado do chope
Kõnígs Bier?!

-

� 1JSP/5!f ,>(11VU·
f�

Ginástica é moda ..

Av. Mal. Deodo1o da Fonseca '

81§1- centro - Ja,

NIVER Tlkago Garcia troca
idade nova, no domingoFonte Ijuí

A Pedalada Famosa desse
ano, que acontece dia

quatro de dezembro, será
refrescada com a famosa .

água da Fonte Ijuí. Demais!

Dica de sábado
Curtir o delicioso Café Colonial
da Confeitaria Bela Catarina.
Bom demais!

'. G 3055-0024

I
. www.lmoveiscapttalnet

4:7 3370.2900

.• Agente boa Selma, daBike
]ump, já intimou a "tchurma;

.

Dia quatro de dezembro, vai
.

'participarda 3aPedalada
. Famosa.Mais informações no
fone 3370-2900. ,

.

O que será que aconteceu
com a Ndny Schmidt que

. anda tão faceira? Será que
tem alguma coisa a ver
comArilton Castro, sua
companhia de sábado, no
Mares do Sul?

,

.• C�milâ DalaHema receb�,
hoje) todo carinho dos amigos
e familiares pela troca de
idade.

, Quem também bate as taças
efaz tim tim, neste sábado, é
Zinho Tomio.Mil vivas..

• Sábado, o grupo Desejo
Constante faz show no Bar
e Lanchonete Conesul - Vila
Lenzi. O frege come é a partir
das 16 horas.]á à noite, o ' ..

grupo se apresenta na Balada
Universitária, na Sociedade
Diana.

"

l
)

• Hoje, no Espaço do Oca,
tem show com a banda Casa
dasMáquinas. A abertura
será com o grupo Cadaverick
HoteL

• Respeite e valorize os
idosos.

• Com essa, fui!
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CRÔNICA
. SCHROEDER. ESCRITOR

Dmitigo de Souza Leão faleceu em circunstâncias ne
.I\bulosas, em 2009, numa clínicapsiquiátrica no Rio de

.

Janeiro. Se estivesse vivo, o escritor e artista plástico teria
completado 46 anos no último dia 4 de novembro. Mas
Souza Leão deixou um legado, muito bem perpetuado
por seus admiradores: a peça "Todos os cachorros são
azuis". Adaptação do RamonMello do romance homôni- .

mo, estreou em julho e foium grande sucesso de crítica. E
os romances póstumos "O Esquizoide - Coração na boca",
de 2011, e "Me roubaram uns dias contados", de 2010, se
rão adaptados para o cinemaporFelipe Bragança, apartir
de 2013, com CauãReymond no papel de Leão.

E mais um capítulo se desenrolou, na última quarta
feira, quando suas pinturas invadiram o Museu de Arte
Modema do Rio de Janeiro, com a exposição "Tudo vai
ficar da cor que você quiser", que prossegue até o dia 15
de janeiro. A mostra foi viabilizada com doações feitas a

um site de "crowdfunding" (financiamento coletivo), e
eu mesmo doei uns trocados para ajudar o Ramon Mello

. (poeta e curador da obra do artista) viabilizar o projeto.
Das telas para as letras: a literatura de Souza Leão é

claustrofóbica, e a todo momento quer nos arrastar para
sua loucura. Em todos os três romances citados no início
desta crônica há instantes em que os temas oscilam en

tre a experiênçia da internação no hospício, a denúncia
do tratamento nos manicômios, delírios persecutórios e

alusões a medicamentos, como neste trecho de "Iodos
os cachorros são azuis": 'Tem festa junina no hospício. A
quadrilha de loucos está em fila. Os que tomam Garde
nal não falam. Outros tomam Haldol. Outros são depen
dentes químicos. Outros estão doidos por uma cachaça
e jogam sinuca de bico. Ninguém quer enfiar na fila pra
dançar. Nenhum psicótico quer dançar. Nenhum oligo-

frênico quer deixar de
dar cabeçadas na pa
rede. Mas Rimbaud
está coritente e dança
sem tristeza. Está, com
o perdão da palavra,
com a faca entre os

dentes. É um espírito
cigano, espírito de ín
dio. Espírito de porco.

. Espinho. Lepra. Aids. Silêncio de cal e mirto, malvas nas

ervas finas. Rimbaud borda alelis sobre um pano palhiço.
Voam na aranha gris sete pássaros do prisma. Pelos olhos
de Rimbaud galopam dois cavaleiros: Baudelaire e eu. To
das as coisas que matam passam pormim. O que é isso?
Cocaína ou éter? Que novo som é este? Tambores. Não
sei dançar, não sei dançar. Ele é meu amigo, um amigo,
enfim. Acugêlê banzai! Cuspo pro alto e abro um guarda
chuva. Baudelaire fala cuspindo. Uso o guarda-chuva pra
me proteger. Perdigotos."

Parao escritor Ronaldo Bressane, Souza Leão ia "vi
vendo a doença como plano de fuga e realidade mul
tidimensional, Rodrigo se inscreveu em uma, esquiva
linhagem da nossa literatura. O cânone da investigação
autobiográfica psicopatológica alinha do Lima Barreto
de "O cemitério dos vivos" ao Loure ;0 Mutarelli de I�
arte de produzir efeito sem causa", passando pelo José
Agrippino de Paula de "Lugar Público" e aMaura Lopes
Cançado de "Hospício é Deus". A arte e a insanidade de
Souza Leão são um campo vasto, infinito, e como ele .

mesmo afirmou: "tomara que exista eternidade. Nos
meus livros. Na minha música. Nas minhas telas. To
mara que exista outra vida. Esta foi pequenaparamim."

Tem festa junina n�
hospício. Il quadrilha
de loucos está em
fila. Os que tomam
Gardenal não falam.'

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Fofa apareceu nas páginas da Blush! na edição do último dia 28 de outubro.
Ela estava abrigada na Cliníca Veterinária Amizade esperando por alguém
disposto a adotá-Ia. E eis que a Regina e o Betinho deram o exemplo e,

aqora.essa cachorrinha linda está feliz da vida na nova casa.

Credibilidade
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NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Zuleika cobra uma posição de quando Rafael
vai terminar o namoro com Amália. Antenor diz para
Daniel que Patrícia precisa interromper a gravidez.
Solange fica com medo de cantar no jogo e Baltazar
a repreende. Tereza Cristina afirma a Patrícia que
ela não terá um filho com Antenor. Zambeze tenta
atrasar o início do jogo por causa da ausência de

. Crodoaldo. René ameaça sair de casa com Patrícia
se Tereza Cristina fizer algo contra a filha. Celina é
irônica com Danielle no fórum. Griselda convence

Solange a cantar. Pedro Jorge pede para ficar com
Beatriz. Wallace implica com Teodora por causa de
Quinzinho. Tereza Cristina se depara com Griselda na

área vip da arquibancada.

para casa e conta à mãe e ao marido que vai trabalhar
na Comprare. Olga simula que sua caixa de joias foi
arrombada e cogita chamar a polícia. Maruschka con
versa com Mirta sobre os planos para Claudia e Sarita.
Sebastião pede aconselhamento jurídico a Vicente.
Vicente descobre qúe Lucena esteve na Comprare.
Claudia procuraVicente e pede que ele a ignore. Grace
Kelly se encontra com Deusa.'

.

• A VIDA DA GENTE
Manuela cuida de Rodrigo. Alice conta para Cíce

ro e Suzana o que aconteceu no encontro e promete
não querer mais saber nada sobre o pai biológico. Jo
nas e Cris voltam de viagem. Maria avisa a Manuela
que elas conseguiram a primeira cliente para o bufê.
Nanda fica furiosa ao descobrir que Gris está grávida.
Eva reclama com Rodrigo da intimação que recebeu .

Vitória humilha Marcos diante de uma babá. Lorena e

Matias conversam entrosados e Laudelino e Iná obser
vam o casal. Marcos fica desolado quando Dora avisa

que vai embora de Porto Alegre com o marido. Manue
la e Rodrigo visitam uma creche para Júlia. Rodrigo,
Manuela e Júlia se divertem em um parquinho.

• AQUELE BEIJO
Temendo a proximidade de Claudia e Vicente,

Rubinho propõe adiantar a data do casamento. Raís
sa avisa ao pai que o juiz não liberou o dinheiro do

prêmio. Iara recebe Gisele, mas não consegue fazer
nenhuma previsão sem Joselito. Raul e Juliana vão à
Comprare e cónversam com Camila. Olga ameaça Tide
e é flagrada por Dalva. Sebastião e Brites propõem
união a Felizardo para enfrentar Violante. Renato en

trega o poema de Orlandinho a Belezinha. Camila volta
-

• VIDAS EM JOGO
Sem exibição. _

ANIVERSARIANTES
12jU Jacíara Kammers Marileia Krueget-
Ana L. Colei la Juarez A. Demarchi Andrea L: Sporrer
Angela C. Priebe JuCiane Vicznevsky Anelia E. Rux
Antonio C. Padilha Neide Eichstaedt Magrid Rahn .

Carmin B. Hoeft Neide Linder Jane Brand
Caroline Luciani Nilsete T. Francener Esilda C. Campos
Debora Altine Otilia Eichinger Sônia R. Kroegel
Débora dos S. Silva Paulo J. Terme Denise J. Pommerening
Delirio Tassi Renato J. Freiberger Alécio Piovezan
Everson Hoegen Ricardo Schimidt Márcia Rutsatz
Felipe Bogo Schaiane J. Marquardt Denilson Murara
Fernando A. Springmann Selma Pinho Liliane Benke
Gabriela Kauling Sérgio M. Melchioretto Fernanda Signoretti
Helena M, V. da Rosa 13/U Marli Schroeder
Helmuth Becker Alcir DQS Santos Revelino G, da Silva
lliane Krueger Levino Bahr Tatiane Todt

Biophilia é O sétimo e mais
conceitualmente complexo
disco de Bjõrk. O CD éum
projeto multimídia, que
inclui um álbum de estúdio,
um aplicativo, um novo site
conceituado, instrumentos
musicais feitos sob medida,
shows ao vivo e oficinas
educativas. São dez faixas
inspiradas por uma leitura de
Musicophilia de Oliver Sachs.
Biophilia é uma mistura de
ciência e emoção. O aplicativo
disponível na loja da Apple
gratuitamente serve como

uma plataforma na qual
cada uma das dez músicas
do álbum estará disponível
também como recurso.

'The final goodbye' é um

mergulho na intimidade' e no

espetacular legado de Amy
Winehouse. Este registro'
especial mostra a ascensão
ao Olimpo do pop e oferece
aos fãs um sensível retrato
de uma artista em constante

transformação. A linda
garotinha que cresceu emum

lar feliz, cheio de música e

alegria, começou a compor e a

cantar muito cedo e o incrível
talento rapidamente chamou
a atenção de produtores
musicais. Amy Winehouse
estava destinada a ser famosa.
Seu timbre singular e as

canções cheias de sentimento
alçaram-na à condição de
fenômeno musical, passando
a ser vista como celebridade

. mesmo entre celebridades.
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BRASIL ANIMADO
Stress é um empresário que sempre pensa
em novas formas de enriquecer. Relax é um

diretor de cinema, que sempre tenta convencer

Stress a investir em seus projetos. Um dia,
Relax propõe que eles encontrem o grande
jequitibá rosa, a árvore mais antiga do Brasil.
'Stress gosta da ideia, pois logo vê a possibili
dade de ganhar dinheiro vendendo ingressos
para visitá-Ia. Só que a dupla não tem a menor

ideia de onde ela esteja. Desta forma, parte em

viagem pelo Braslldlsposto a encontrá-Ia.

WILL LEITE. www.wilItirando.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A casa dos sonhos - Leg (19h30 e 21 h20)
• Os três mosqueteiros - Leg (15h1 O e 17h20)

• Cine Breithaupt 2
• Eu queria ter a sua vida - Leg (16h40, 19h e 21h10)
• Gigantes de aço - Leg (14h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h10 e 21h10)
• O zelador animal- Dub (15h10 e 17h10)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
'11.11.11 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Cine Garten 2
• Os reféns - Leg (14h15h, 16h20, 18h50 e 21h20)
• Cine Garten 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (15h30, 17h30 e 19h30)
• capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h10 e 21h)
• Cine Garten 5
• Contágio- Leg (16h10 e 21h10)
• Gigantes de aço - Leg (18h40)
• Qual seu número? - Leg (13h50)

• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h)
• Ierror na água - Dub (13h30)
• Terror na água - Leg (21 h45)

• Cine Mueller 1
• 11.11.11 - Dub (14h20, 16h45, 19h20 e 21 h30)

• Cine Mueller 2
• Contra o tempo - Leg (21 h15)
• Gigantes de aço - Dub (16h15)
• O retorno de Johnny English - Leg (19h)
• O zelador animal- Dub (14h)

• Cine Mueller 3
• Os reféns - Leg (14h45, 17h15, 19h45 e 21 h45)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h)
• Terror na água - Dub (13h30)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2

·11.11.11-Leg(14h, 16h, 18h,20e22h)
• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (15h50, 17h40 e 19h40)
• Qual seu número? - Leg (13h40 e 21 h30)

• Cine Neumarkt 4
• Contágio - Leg (16h15 e 21h20)
• Contra o tempo - Leg (18h40)
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h45, 18h50 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 6 (SalaVip)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h, 19h30 e 21h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Gigantes de aço - Dub l13h15, 16h, 18h45 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Reféns - Leg (12h40, 14h45, 17h, 19h, 21h e 23h10)
• Cine Norte Shopping 3
• 11.11.11 - Leg (11 h50, 14h, 16h15, 18h30, 20h30 e 22h50)
• Cine Norte Shopping 4
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)

• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (12h50 e 17h20)
• O retorno de Johnny English - Dub (15h15)
• Contra o tempo - Leg (19h35 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 6

.

• Meu país - Nac (13h45 e 15h50)
• Contágio - Leg (17h55, 20h15 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (11 h1 O, 13h e 14h45)
• Terror na água - Dub (16h30)
• Terror na água - Leg (18h55)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h15 e 23h40)

Dani Albuquerque
pode estar grávida
Casada comAmilcare Dallevo, presidente
daRedeTV!,. a apresentadoraDaniela
Albuquerque tem comentado nos bastidores
da emissora que está grávida. No entanto, ela
disse aos amigosmais próximos que só falará
do assunto após os três primeirosmeses de
gestação. Questionada, Daniela, pormeio
da assessoria, respondeu: "se eu estiver, todo
mundo vai ver a barriga crescer".

A atriz Fernanda Paes Leme terminou o

namoro com o lutadorGregor Gracie. Eles
estavam juntos há quase seis meses e o

relaciohamento teria chegado ao fim por
causa da distância, já que Gregormora nos
Estados Unidos e nunca esboçou qualquer
vontade de viver ao Brasil. Recentemente"
Fernanda até disse que pensava em se

dividir entre o Rio de Janeiro e Nova Iorque.

William e Kate
licam separados
O príncipeWilliam e a duquesa Kate
ficarão dois meses separados a partir de
fevereiro do próximo ano. O motivo é um

treinamento domembro da família real nas
.

ilhas Malvinas. Ele trabalha como piloto de
helicóptero na ForçaAérea Britânica.William
tenta se tomar capitão. Ele, no entanto, estará
presente na comemoração dos 30 anos
de Kate, no dia 9 de janeiro.

Gianecchini deve
receber alta hoje
Em tratamento contra um câncer

linfático, o ator Reynaldo Gianecchini, 38
anos, está internado no Hospital Sírio
Libanês, em São Paulo, por causa de uma
nova sessão de quimioterapia. Mas, pode
comemorar o aniversário, hoje, em casa.

É que o galã da Globo deve receber alta
neste sábado. Conforme a família do ator,
esta é a última quimioterapia antes do

autotransplante de medula óssea.

HORÓSCOPO

Neymar desmente
aliair com modelo
Depois de ter sido fotografado com a

modelo Carol Abranches em um iate, na
última quarta-feira, Neymar disse que não'
tem nenhum tipo de relacionamento com
ela. O jogador do'Santos desmentiu os

boatos na conta oficial do Twitter. "Só estive
com aCarolina duas vezes e posso dizer que
nunca tive e nunca vou ter qualquer tipo de
relacionamento com ela", escreveu.

O astro de Hollywood, George Clooney,
quase não suportou as dores causadas por
uma lesão na espinha sofrida, em 2005,
durante as filmagens do longa Syriana.
Em entrevista à revista Rolling Stone, o
ator admitiu ter pensado em se suicidar
para aliviar o sofrimento. "Estava deitado
na cama de um hospital, impossibilitado
de me mover, com dores de cabeça que
pareciam um derrame", explicou.

ARlES
Aproveite o sábado para descansar e organizar tudo o que precisa
fazer. Seu amor vai precisar de mais atenção neste dia. Convide-o
para um passeio ou uma pequena viagem.

TOURO
O dia é favorável para passeios. Bons momentos com a pessoa
amada estão protegidos. Tome cuidado para não se irritar com as

brincadeiras alheias. Excelente período para fazer reflexões.

GÊMEOS
Organize o dia para conseguir conciliar os compromissos sem
deixar nada de lado. Podem surgir convites para sair com pessoas
do círculo de amizades, aproveite-os para agitar a vida social ao
lado do par.

CÃNCER
Bom dia para se informar do que acontece ao seu redor. Mas não
se envolva em fofocas e intrigas. No relacionamento afetivo, saia
da mesmice e faça passeios diferentes.

LEÃO
Tente organizar melhor o tempo para não dar muita atenção
a um setor e esquecer de outro. Agite a vida social. É hora de
priorizar os momentos ao lado do par se quiser manter a alegria
no relacionamento.

VIRGEM
,

ótimo momento para movimentar a vida social. Há uma tendência
a deixar a família um pouco de lado. Estimule e contagie a pessoa
que ama com ideias e planos, mas também é necessário agir.

LIBRA

Aproveite o sábado para movimentar a vida social. Se procura por
um P&J', poderá conhecer alguém especial. Se já tem um amor, é o

momento de se aproximar dele e abrir o coração.

ESCORPIÃO
Não adianta tugir dor problemas, é preciso enfrentá-los. Organize
melhor as finanças. Envolva a pessoa amada no círculo de
amizades e faça as devidas apresentàções, evitando brigas
desnecessárias.

SAGITARIO
Fiqlle longe de conflitos. Mantenha a atenção voltada às
oportunidades. Momento desfavorável para pequenas viagens e

passeios. Uma conversa com o par evitará divergências.

CAPRICÓRNIO
Uvre-se dos afazeres para cuidar logo dos interesses pessoais. Evite
se desentender com a cara-metade: quanto menos falar, menores
serão as chances de uma discussão. Faça a vontade de quem ama

AQUÁRIO
Estar com amigos e jogar conve�a fora será benéfico para você,
hoje. Não assuma novos compromissos antes de conversar com a

pessoa amada. Ler também é uma boa opção.

PEIXES
.

O diálogo aberto é o único caminho para resolver problemas do lar
e também para acabar com a tensão que se instalou entre você e

o amor. O desafio é manter a calma. Relaxe com uma caminhada
•

ao ar livre.
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ANIVERSÁRIO

Massaranduba comemora 50 anos
FOTOS EDUARDO MONTECINO

Escolas, comunidade rural, bandas
e fanfarras contaram a história do

município em desfile de uma hora

MASSARANDUBA gs. Todos se pintaram e vestiram

trajes indígenas. Homenagem
à imigração europeia (alemães,

Há duzentos metros do local italianos e poloneses) foi organi
do desfile era possível no- zada pela escola estadual Bruno

tar a movimentação e uma mú- Linden -. Crianças estavam carac

sica pop alemã que convidava a terizadas e carregavam objetos
população a participar. Mesmo que fizeram parte' do início da
com o sol aparecendo com mais. colonização, como facões e en

força por volta das 9h30, parte xadas. A religiosidade dos imi
dos 14.668 mil habitantes da Ca- grantes também foi lembrada e a

pital Catarinense do Arroz esta- Escola Municipal Alto Luís Alves
vam nas calçadas da rua Onze de trouxe elementos das religiões .

Novembro. O calor não foi empe- católica e luterana.
cilho e os cidadãos de Massaran- Grande motor da economia
duba comemoraram os 50 anos de Massaranduba, o arroz não
de emancipação do município poderia deixar de fazer parte do
com um desfile que contou a his- desfile. Mas, o produto não foi
tória da cidade. De um em um, o único a ser recordado - a cana

mas com a rapidez para dar iní- de açúcar, entre outros produtos
cio, à celebração, o locutor cha- da região, passaram pela via e

mau as autoridades ao palanque, os agricultores foram represen
montado em um caminhão. Para tados pelos alunos da Escola de
abrir o desfile, a banda do 62° BI Educação Básica Felipe Manke.
(Batalhão de Infantaria) de Ioin- Muitas outras instituições abri
ville executou "Parabéns a você". lhantaram o evento. A Escola de

Em seguida, as escolas muni- Educação Básica General Ron

cipais e estaduais, responsáveis don homenageou o comércio
por desenvolver a pesquisa sobre. e prestadoras. de serviço. Balões
o município, colocaram suas ale- e chapéus de festa não foram os

gorias na rua. A primeira delas, únicos acessórios que coloriram a

a Escola Indígena de Educação apresentação da EscolaMunicipal
Básica levou alguns representan- Ministro Pedro Aleixo. Os peque
tes dos primeiros habitantes de nos surpreenderam a plateia ao

Massaranduba, os índios Xoklen - estourar um lança confetes.

LORENA TRINDADE

Íris des610u e levou a neta lsadora e toda
família para conferir o evento dos 50 anos

Milhares fizeram parte da festa'
.

muitos recursos. "Gastamos com

equipamento de som e com trans

porte para as bandas convidadas",
afirma. Um dos pontos altos do
desfile foi o mosaico que forma
va a bandeira do município.

As atrações musicais não ter

minaram com o Grupo de Música
de Corupá. O Centro Cultural Ale
mão Gustav Bach, vestiu-se tipi
camente, dançou e tocou músicas
do país colonizador. A Fanfarra da
Escola BásicaMunicipalAnita Ga
ribaldi e a Banda Marcial Dalmir
Pedro Cubas de São Bento do Sul
animaram os minutos finais do

desfile, ritmando com samba as

tradicionais músicas de bandas.

.

Todas essas atrações não eram

metade do desfile, que durou qua
se uma hora. Industrialização da

produçâo agrícola, da indústria
têxtil e metal mecânica ganharam
destaque. Piston, trompete, saxo
fone, clarinete, flauta, bumbo, fo
ram alguns dos instrumentos que
compunham o corpo do Grupo de
Música de Corupá. Outras entida
des, escolas, associações e socie
dades também encorparam o des
file. Ejam (Educação de Jovens e

Adultos de Massaranduba), Apae,
equipe de ESF (Estratégia e Saú
de da Família), Hospital Sagrado
Coração de Jesus, pastorais, Cras
(Centro de Referência de Assis-

tência Social), Rede Feminina de
Combate ao Câncer. Figuras como
parteiras e curandeiros não pas
saram despercebidos e também
foram homenageados.

"Com certeza superou expec
tativas. O povo de Massaranduba
tem correspondido. Tudo o que
fazemos é para a população", de
clara o prefeito Mário Fernando
Reinke. Na tarde de ontem, Prefei
tura e Polícia Militar não· haviam
contabilizado o número de espec
tadores do desfile. Mas, de acor
do com Reinke, cerca de duas mil

pessoas participaram. Segundo
o Prefeito, neste evento a admi

nistração não precisou despender

Massarandubenses
com orgulho

A autônoma Iris Friedman,
65 anos, levou a família, mas não
só para observar as comemo

rações do cinquentenário. To
dos desfilaram: as filhas Carina
Friedman Stolf, 31 anos', mãe de

Isadora, de 1 ano e 1 mês, e Cín
thia Friedman Tomio, 33, mãe
de Vinícios, 4 anos. Íris parecia

.

contente. "Desfilei pela Ejam",
conta ela. Carina estava orgu-
1hosa da mãe, não só pelo des

file, mas principalmente pela
instituição representada por
Íris. Ela foi alfabetizada e ainda
estuda. "Estou no primeiro ano

do ensino médio", acrescenta.

Carina desfilou pela Secretaria
de Saúde. Com a empolgação de
Íris nem foi possível notar que o

chapéu não só a protegia do sol,
mas escondia os' cabelos finos
em função da quimioterapia. A

massarandubense, que nunca

arredou o pé do município, ado
rou o desfile. "Eu sou daqui e faço
parte dessa história", salienta.

Depois de viver durante 30
anos fora de Massaranduba, a

aposentada Ingrid Krüger, 60

anos, fotografava o evento. Ela
morou durante 19 anos em Gra
mado (RS) e 11 anos em Curitiba.
Há quatro anos, .Ingrid precisou
voltar para cuidar da mãe, após
o falecimento do pai. Segundo
ela, ele era agricultor e, como

ela não queria trabalhar com a

terra, aos 21 anos. saiu de casa

para trabalhar nas cidades
maiores. "No começo foi difícil
me habituar, mas agora estou

acostumada de novo", diz. Ela
disse apreciar o desfile. "Tem
bastante coisa que eunem sabia

que existia", complementa.

l..

._

A BandaMaI'ciaI de São Bento do Sul animou os participantes e espectadores
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Promoção Peugeot com Preço de Noto Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro vendo à visto o partir de R$ 31.727,54. Frete incluso. Peugeot207 Passion XR 1.4l FLex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro vendo à visto o partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro vendo à visto o partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 H B XR l.4l Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 30
unidades; Peugeot 207 Passion XR l.4l FLex,A portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidcdes; Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preçosdos revisões com preço fixo poro todo o linho Peugeot. Prazo de vigência do oferto poro pedidos firmes fechados: entre 03/11/2011 e 30/11/2011 ou enquanto durarem os estoques. O modelo Peugeot 408 e o modelo PeugeotHoggar não estão inclusos no promoção Preço Noto Fiscal de Fábrica. Peugeot Hoggar XR 10/11 pintur.a metálico por R$ 29.746,00 com 6 unidades em estoque. O modelo Peugeot 408 (comversões o partir de R$ 59.500,00, 11/12, pintura sólido e frete incluso) e o modelo Peugeot Hoggar (com versões o partir de R$ 29.746,00, pintura sólido e frete incluso) não estão inclusos no
promoção Preço Noto Fiscal de Fábrica. Peugeot Hoggar XR, pintura metálico, 10/11, com direção hidráulico o partir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque. Não cumulativo poro outros
promoções. Poro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, Ligue poro 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Strasbourg
www.strosbourç.corn.br

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Joroguá do Sul (47) 3274-1900
R, Reinoldo Rou, 414

PEUCEOT
MOTION & EMOTION

Neste sábado) das 9h às 13h.
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JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
MUDE A DIREÇÃOI ITAJAf

, (47) 3341-3341
. BLUMENAU
(47) 3144-3144

RENAULT
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OPCIONAIS

FORESTER 4X4 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTMOURO+IDü+ABG+CD+RODA 2009 78.000 73.000 ITA

CRVEXLAUTO AR+DH+VTE+AL+ABG+ABS-t-COURO+AUlU-t-CD+RODA+LDT+W 2008 75.000 70.000 ITA

TUCSON GLS 2.7L 4WD AUTO COMPlRD+ABG+ASS-HD+IDO+RODA+fBD+AUTO-t-COUR0+4X4 2009 58.900 55.900 JAR

AR+DH+VTE+ABS+ABG-t-CD+RODA+COMP+EBD+DT+W 2007 54.700 53.700 IND

AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO-t-COURO+T80+ABG+AQ-t-CD+RODA 2010 57.900 52.900 JON

BESTA GS GRANO DIESEL AR+DH+VTE+AL+AQ+W 2005 53.900 49.900 ITA

CARENS EX 2.0 OL7LUGARES AR+DH+VTE+AUTO+COURO+AQ+ABG-t-COMP+ROOA+LDT+W 2009 53.500 48.100 JON

REXTON RX 320 AUTO COMPLETO+ABG-t·ABS+COURO+"TfJD+AUID+.cD+RODA+SENSOR 2002 49.900 46.000 JAR

307 HB PRESENCE PK 1.6 FlEX AR+DH+VTE+AL+ABS+IDü+AQ+ABG+COMP+{D+ROOA 2010 49.700 45.900 SRU

NEW BEETLE 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+AQ+COURO+IDD+ABG-t-CD+RODA+AlJlQ+LDT 2007 47.500 43.500 JON
L
L PALIOWE�K ADV LOCKER 1.8 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA-t-COMP+LDT+W 2009 46.900 42.900 JON
L

Procurando
L AR+DH+VTE+AQ+ABG-t-COMP-t-CD+RODA+DT+W 2010 41.500 38.500 JON

t AC+DH+VTE+ABG+ABS+RODA+AL+DT+CD 2011 41.900 38.400 JON

STILO DUALOGIC 1.8 AR+DH+VTE+AL+AUlU+AQ-t-COMP-t-CD+RODA+LDT+W 2008 42.000 38.000 INO

I 407 SD 2.0 AUTO AR+OH+VTE+AL+ABS+ABG-t-COURü+AUTü+RODA+AQ+DT+W 2006 39.900 36.000 JON

!
PAJERO TR4 2.0 4X4 AR+DH+VTE+ABS-t-COMP+RODA+4X4+LDT 2005 39.000 36.000 ITA

por um
SCENIC EXP 1.6 16V AR+DH+VTE+RODA+AQ-t-LDT+W 2008 37.500 35.500 !TA

! 207 SW XRS 1.4 FlEX AR+OH+VTE+AQ+RODA+LDT+W 2010 37.900 34.900 ITA
L

VECTRA SD EXP AR+DH+VTE+AQ-t-COMP+RODA+W 2008 37.900 34.900 JARL
I
! MEGANE GT DYN 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL-t-CD+RODA+ABS+ABG+AUTü+COMP+LDT+W 2007 38.800 34.800 JON

veículo?
i SAVEIROTROOPER 1.6 DH+W+PRGrC 2010 37.500 33.600 JON

! SENTRA2.0 AR+DH+VTE+ABG-t-COMP-t-CD+RODA+DT+W 2008 33.700 30:700 JON

! 207 HB XR 1.4 FlEX AR+DH+VTE+lDT+W 2010 32.000 29.000 JON

t 5ANDERO EXPRESSION 1.6 OH+VE+Al+AQ+LDT 2009 32.000 29.000 ITA
�

STRADA TREEK CE DH+AQ+RODA 2010 29.900 28.900 JAR�

I A3 1.8TURBO 150CV AR+OH+VTE+ABs-t-ABG-t-COURO-t-COMP+ROOA+EBD+DT 2001 27.500 25.500 INO

I PARTNER FVRGAO 1.6 800K DH+AO 2009 27.900 25.400 IND

� AR+DH+VTE+RODA+AQ+LDT+W 2001 26.400 24.400 RIS,

As melhores
I

1 cuo 50 PRtVILEGE 1.6 AR+DH+VTE+A8G+RODA+DT+W 2004 23.600 21.600 RIS

RODA+LDT 2006 23.500 21.000 JON

opções de I CELTA SPIRIT Al+AQ+RODA+lDT . 2008 21.900 20.000 BRU

206SENSAT 1.4 DT+W 2007 20.000 18.000 JON

veículos da região
! 51ENA FIHE 1.0 AL+AQ-t-CD+DT+W 2006 19.500 17.700 !TA1

I CORSA CLASSIC UFE 1.0 DT+W 2005 18.000 16.500 JON

você encontra
I KAGL 1.0 . AQ+LDT 2002 13.800 12.300 JON
I

iii
W 2001 12.500 11.500 JON

aqui no jornal AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+DT+W 2002 11.900 11.000 ITA
" GOLFGLX2.0 DH+\I�+RODA+AQ+LDT 1998 12.800 RIS

O CORREIO DO 80 "tO VE+AO+LDT 1998 12.000 ITA

W
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PASSE EM
UMA LOJA OU

CONCESSIONÁRIA DO
GRUPO STRASBOURG

E CONCORRAA 5TVs40mVEíCULOS ATÉ 10%

ABAIXO DA TABELA FIPE

EMATÉ 60 MESES

SEU VEíCULO OU
MOTO NA TROCA

+ABS+CD+COMP+4X4

+FN+RODA+LDT+w

2011
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COMPRA·SE VENDE·SE MOTOCICLETAS @• COMPRO um carro de menor • JANELAS DE CORRER Vende-se • BIZ 125 Vende-se com

valor financiado, dou uma 4 asas com vidro e vistas. R$ partida elétrica, prata, ano
moto CG titan 125 ano 2001 150,00 e 2 asas R$ 100,00. Tr: 2008, 12.000 km rodado. R$ RENAULT
em ótimo estado de entrada e 3371-4377 191281885 4.900,00. Tr: 9658-5199
assumo o resto das parcelas,

• CAMA DE CASAL madeira canela • MOTO BROZ 150 Vende-se
• FORD Ka GL Vende-se motor Zetec • MEGANE DYNAMIC 2008,

parcelas de até R$ 350,00. Tr: Vende-se. R$ 200,00. com 10.000 km rodados, ano 1.0 - Prata. Em ótimo estado. R$ Vende-se completo, 1.6, único
3276-2185 19217-1219.

2010, 15 parcelas já pagas, 15.000,00 negociávies. Tr: 9617- dono. Preço imperdível: R$
• 3 CAMA DE SOLTEIRO Vende-se. 34.500,00. Tr: 9975-0035 Iemplacada. R$ 1.000,00 + 2252 com Rafael.

PROCURA·SE R$ 120,00 cada. Tr: 3371-4377 I
assumir as prestações. Tr:

9975-0937.;r�·

91281885 V • FORD FOCUS Vende-se 1.8,
• TRABALHO de diarista, faxina geral,

3370-3018/9106-5810. 2003, branco, rodas 16. Valor R$ • CLlO SEDAN 1.6 EXPRESSION
• CADEIRAS madeira canela Vende-se Vende-se 2005, completo,trabalhamos em 2 pessoas. Tr: • MOTO Vende-se CRF 230 Ano 23.500,00. Tr: 9975-7522 com

8427-5016
de madeira. R$ 40,00, BANQUETAS

2010, com apenas 4 trilhas R$ Rafael. air bag duplo, pneu novos,
R$ 50,00. Tr: 3371-4377 regulagern da altura volante. R$

9.500,00 - Leva.9901-0856
• PROCURA-SE Bacharel em direito

• ESCORT 96 Vende-se azul metálico, 23.500,00. Tr: 9653-1166 com

e advogados. Enviar currículo pI VOLKSWAGEN
com Douglas. motor AP, 1.8, película, som com

Slvio.

curriculumdireito@gmail.com
r entrada USB. R$ 8.000,00 aceito

VEICULOS
• PAJERO 2.8 Vende-se turbo Diesel moto. Tr: 3276-1410

• TRABALHO com serviço de corte e

poda de árvores. Tr: 9158-0019 4x4, ano 2001 automática, aceito - • FORD RANGER STX, 1997, azul,
carro de menor valor. Tr: 9669-2009 CAMINHOES cabine estendida, completa com

• TRABALHO com Excursoes para
• CARRO HYUNDAI ACCENT Vende-se GNV. R$ 26.900,00 negociável. Tr:

Sao Paulo e Paraguai (cota).
ou troca, gls 97, automático, direção

• CAM I N HÃO 3 I 4 IVECO Vende- 8425-6491 I 3379-2291.
Tr: 33720949 I 84275016

com hidráulica (completo). Valor a
se, D.T 4912, carroceria de

com Daniela ou no site www. madeira, motor MWM. R$ VOLKSWAGEN
crlexecutivo.com.br.

combinar. Tr: 3371-2699
28.000,00. Tr: 8840-A918

• PROCURAM-SE engenheiros
• CARROCERIA graneleira Vende-se

• MERCEDES BENS-608, ano
• GOL G3 Vende-se ano 2000, motor

químicos, mecânicos e de
semi nova, parte superior, troco por

1982, com baú, revisado, pronto
8 válvulas, completo, modelo

produção p/ atuar como
materiais de construção. Tr: 8817-

para trabalho. R$ 25.000,00. Tr:
comfortline. R$ 15.000,00. Tr: 9962

instrutores. Enviar CV pI edjane@
0595.

9997-1984
PEUGEOT 3584

iteqsul.com.br ou 96702929. • TOYOTA HILUX Vende-se SRV, • PEUGEOT 206 SENSATION Vende-se • GOL Vende-se 1.6, álcool, ano 1992,

• OFEREÇO SERViÇO DE automática, ano 2008, prata, Km 1.4 flex, 5 portas, ano 2008. Proposta original, 80.000 Km rodados. Valor a

COSTUREIRA no bairro Rio da Luz,
68.000. R$ 95.000,00. Tr: 3370- R$10.000 + assumir parco R$504,70 combinar. Tr: 8856-7660.
7144. + transferência. Tr: 9923-9418 com

próximo ao Seara. Tr: 3276-0881
Marcele ou 9969-8058 com Nina

• FUSCA Vende-se, motor 1.300, prata,
com Rosangela. • FlORINO FURGÃO Vende-se 2008 ano 1976, em ótimo estado. Valor a

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS completa, GNV, ar cond., alarme, CHEVROLET
• PEUGEOT 307 Vende-se ano 2010, combinar. Tr: 9111-8336.

isolamento térmico, linda tr: 47 9973- branco, 1.6, T.solar, B. couro. R$
EXTERNAS. Ganhos acima de • Gol G3 Vende-se 4 portas, branco,8743 com Edemar. • CORSA SEDAN Vende-se ano 2001, 41.800,00. Tr: 9624-5025
2.000,00 mensais. Tr: 3273-5673. 1.0 ano 2000, valor a baixo da

• H�LLUX SRV 3.0 Vende-se ano 2008, GNV. R$ 14.000,00. Tr: 8425-8926 • PEUGEOT PRETO 1.0 Vende-se ano tabela FIPE. Tr: 9612-9779 I 3371-• CUIDA-SE de idosos no turno da
automática, top de linha, diesel. Tr: 17811-5264 2005, completo, 4 portas, rodas 8188..noite. Tr: 3370-5644 I 9989-3205
3370-7144. • CORSA GL 1.4 Vende-se 94/95, cl esportivas. R$ 3.800,00 + 44 x R$

• TRABALHO como manicure e 624,81. Tr: 8826-8217.
• Gol Vende-se ano 1996, cor

• JIPI Vende-se em bom estado. Tr: VE/TR/ALjRLL, cl som, totalmente prata, motor 1.0, limpador epedicure, atendo a domicilio. Tr: revisado, somente a vista R$3371-8437 com João. • PEUGEOT PRATA 1.4 Vende-se ano desembaçador traseiro. Valor a9989-3205 11.000,00. Tr: 8861-2005
• JEEP WILLlS 1976 Vende-se - Preço à

2008 completo, 4 portas. R$ 7.800,00 combinar. Tr: 3376-2176 19681-

VENDE·SE combinar - Tr: 47 9165-3174.
� CELTA 2002 Vende-se, Prata, 02 + 23 x R$ 935,11. Tr: 8826-8217 9981 com Diego
portas, desembaçador e limpador

• SOM AUTOMOTIVO Vende-se • PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano traseiro. R$ 14.500,00. Tr: 9938-
DVD retrátil Pioneer, receptor TV 2001, automática completo, 2.8 6789.

Pioneer, 1 tela de 9 polegadas, diesel, 4 x 4. Aceito carro de menor
,

valor. Tr: 9669-2009.'L 1 modulo Hbuster 2000w, 1 sub'I.;.

12 1300 w, 1 caixa dutada, 1 kit CITROEn
bravox, toda fiação. R$ 2.000,00.
Tr: 9962 3584 MOTOCICLETAS • XSARA PICASSO 2010, cor prata,

'i� banco de couro, completo, Km
" • RODA DE LIGA Vende-se com pneu • MOTO XR 200 Vende-se ano' 24000. R$ 45.000,00. Tr: 9137-'t

meia vida, aro 16 Zafira Elite. R$ 2001, nunca fez trilha. R$ 9050 com Sílvio
1.200,00. Tr: 9669-2009 3.900,00. Tr: 9953-5554

• STRADA Vende-se ano 2004, GNV,i;
� • DVD PLAYER Vende-se PHILlPS • MOTO SUZIKI Vende-se modelo LM, roda liga leve. Valor a combinar. MOTOCICLETAS:\;_

MOD. 707. R$ 60,00. Tr: 8433- Burgman 125, ano 2007, preta, Tr: 8873-1006

7261 4.800 Km rodados, em ótimo
• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,

• FACTOR 125 ED Vende-se

• ENGATE DE CARRETINHA Zafira
estado. R$ 3.600,00. Tr: 3370-

4 portas, bem conservado. R$
2009, AZUL, 16.000 km,

0800 I 9621-0887 documentada. R$ 5.200,00. Tr:
Vende-se usado. R$ 120,00. Tr: 18.000,00 (aceito carro menor

9151-2805 com Daniel r9669-2009 • MOTO SCOOTER SANDOWN valor). Tr: 8406-5033,
Vende-se ano 2000, emplacada.

• PALIO WEKEEND Vende-se
• HONDA BIZ Vende-se 125 cc, 3273-2347 I 8853-9716

• LAVAJATO ELECTROLUX Vende-se
R$ 1.500,00. Tr: 9189-1136 preta, ano 2007/2008, com

aqua-mini, com avaria elétrica. R$ ano 2000, 1.6, cor branca.
partida elétrica, R$4.200,00.

80,00. Tr: 8433-7261 • BIZ 2003 Vende-se com partida R$15.000,00. Tratar 9975-8030.
Tr: 9164-8315 com Aline 3371-

• MÁQUINA de roçar grama Vende-
elétrica. R$ 3.000,00. Tr: 8817-

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, 9604 com Elisa.
0595.

se 1200 wats com recolhedor prata, 4 portas. R$ 17.500,00. Tr:
• MOTO FAZER 250 Vende-se ano ,""'

marca Trapp. R$ 200.00. Tr: • MOTO FAN 2006 Vende-se. R$ 3275-3538 I 9931-9410
2011 modelo '2012, vermel ha Aberto de Segunda a Sexta.

9933-7632 com Adilson 3.100,00. Tr: 8817-0595.
• MAREA 1.8 Vende-se 2002, 16v, metálica, com 1500 Km Horário: Das 19h às 04h.

,I Rua Joaquim Francisco
• VENDE-SE Aproximadamente 100 • CBX TWISTER 2008 Vende-se. completo, banco de couro, rebaixado rodados. R$ 10.500.00 (aceita de Paula, 1058.
m2 de tábuas de caixaria. R$ R$7.000,00 ou 7.500,00 mi . legalizado, valor a combinar.Tr: troca). Tr: 9912-6134 I 9105- Chico de Paula
500.00. Tr: 9993-7632 troca, financio. Tr: 8817-0595. 9118-7282 com Roberto. 1297
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Nova loja com osmelhores preços e
melhoresmarcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0
Flex

De R$ 40.900,00
porR$ 35.900,00 PROMOÇÃO RELÂMPAGO

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA·
DH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

FUSION SEL 2.3 - 2008 PRATA,

COMPLETO + COURO +AUT

R$ 44.900,00. ÀVISTA

STRADA FIRE 1.4 FLEXCABINE

EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

R$33.9OO,00. ÀVISTA

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

PRETO ANO 2008 COMPLETO

.ÚNICO DONO.

�I R$ 39.900,00. ÀVISTA.

FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA

2° DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

KM. R$22.900,OO. À VISTA

FIESTA HATCH 1.0 - 4

P 2011 TRAVA+AL.
,

R$26.990,00. À VISTA

CELTA LlFE 1.02 PORTAS PRATA

ANO 2010.

R$ 19.900,00. À VISTA

Ford Fusion - 2006 -2.3 SEL Prata

2° dono baixa km de RS 44.900,00

, porR$37.900,00 ÁVista.
�i Abaixo da tabela.

PEUGEOT 206 PRESENCE

1.4 FLEX 2008 UNICO DONO
COMPLETO.

R$ 22.900,00 - À VISTA

ZAFIRA 2.0 CD PRETA 2003

J COMPLETA 7 LUGARES.

I R$ 30.900,00. À VISTA
I

.

�,I/m/lllmil/IUIIfII!/I/fmlll'J/ffi/hWt:IJI,;mllii�ffllI1I1UUiJ/lI1l1i,WIIIIDUIfUIfII////DUI//m/I////III/II/1///I/!/MI////IUf/l/ll/illllli/,1I1//Wl/lil!l/I/IIlW/I,W,
Revisado, Garantia de 1 ano!*

_-'

----.,._-----'
......

Fox 1.04 pts flex 2005,

único dono

direcao+vid ros+tra

vas+alarrne+rodas.

� R$21.900,OO ÁVista.

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe
R$SOO,OO em vale compras para supermercados!*

** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

I .

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

*Ofertas válidas até 18/11/2011

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178
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www.e.lautoveic.ulos.com.br

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500
MJtll"

i Chevrolet Meriva 1.8 FLEX .1
: 2004- !illi�f$,�."4QIl�I' IL,,_.,__,_,_,,_,....... , _.,'_"._"_,,_,,,_. _ ... ,._". ,_ ... _.�_,� .. _ .. �_."".,_ .. ,,_.. _,'

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL PROMOÇÃO l
R$28,BOOJOO !

PEUGEOT 207 SW XR 1.4 !
_______ . __�.���_.�_.����_��!� - - __ .. J

ICLASIC 1.02010 - DT/AQ/PP
I n :lfIS'''ÜQ'''''f)o

'

L '::.. �..:. . ...':.'._.� .. . . _

!
I
I
1

I
,

I
I
1
I
I

I
I
1

I
i
1
I
I

I
I

i
·1

!
I
I
1

I
I
I
I
1
1

Renault Grand Scénic 2. o 16V AUT 2008 Prata :
I
1
I

Vw Kombi 1.6 MI Envidraçada 2005 8ranca I
I

'fcImaha XT 660 R 2005 Preta I

Honda CRF 450r 2005 Vermelha I
Ford KA 1, O ZETEC ROCAN 2004 Cinza I
Ford Mondeo GLX 2. O 2000 Prata I
PARATl TREK & FIELO 1.6 2007 :

,,_._._._,,_,,_._.__ ._. __ ._,,_,,_._ .. _. __._._ ..__ .. _ .. _ .. _ .. _._._._._._. _._ .. .J

Fiatftdea ELX 1,4 2007

Fiat Idea ELX 1.4 2006

Peugeot 206 1.4 Completo 2006
Scenic Autentic 2005

Megane Dinamiq 2. O 2009

WVlFox 1.6 2P 2005

Clio Sedam EX 2005 Completo
Picasso EX 2003

Picasso EX 2004

Corsa Sedan 2000

Corsa Sedan 1 999

Mercedes Classe A 160 2000

WV Saveiro 1999

Toyota Hilux 1998

Uno Mille Economy 4P 2009

Stilo Sporting 2008

Uno Way 2P Ar!Cond 2009
Corolla Xei 2007 Aut

New Civic LXS Aut 2007

Megane Expression A8S!Couro 2007

Peugeot SW 1.4 2007

Vectra GLS GNV 1998

Renault Clio Campus 4P 2009

Palio Celebration 4P 2008

Clio Autentic 1. O 2006

Meriva Max 1.8 2007

Fiesta 1. O Completo 2008

Chevrolet Classic 1. O 2010 Prata

Ford Courier 1.6 L 200q Prata

Honda C-125 Biz ES 2006 Prata
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R$

CELTA LS2p. 1.0

À VISTA
À VISTA

:W'���IIlt:.I«'���.
PRISMA

J

À VISTA À VISTA À VISTA
(ULTIMAS UNIDADES)

I

aça r VI s m u v í u lo r ularm nt
....... -

_ ............. -- �====:=...=_.=--=�.. ====.======..�=========="======

C!?ltll t,_@ 1 O, 2 �grt§§J Fltl�PêW�f (ooljti� RMl, €!fltlfllltl�{>IQ gQl1L2012, @@ffi �re�l'I pfQ!l1o\litmti! à vi§t� fi!;! �*2H9Q. Clíj§§I!J Li 1 ,0, Flêl(P�Wêf, ([lQfifi� fUlA}1 êftltlfm�@@11! �0111iQ1t �@.m pfll�@. �rgmg§iQf\ªIl\\

G
vistl:lll pi3rtir g@ fi(.2U�o.o9. Ctlf§q HêWI'l M�V\ 1,4, �i?\}noJle" {êenfi� �rO), �n9/nw§IIIQ 2Q11/�Q12J §@fIl pr@�o pftlmíll?jenª1 ê vi§tê de R$2U*o,oO· 'ªrt§lTIí! bl'l-4, 4 P0fi!'l§, �ij0fl@·filll{ (6@ftfi��t�11

X!�� ªtl(illmg�ela �011lgQ��J @{'lm pr��tl pr()!11��i\}fll.ll � vi§ta ª partir g� IU2� �ªQ10Q A�il6 6T 1 A, 4 p{)rl�§, �{lt'ntl·flex (€Qflfjg R@U), 1:Ioglll1gd@lg 2Q11, !,111m pfl1�,ê w@m�§Í�n�1 ª vi�t!l ã �ªrtif 0@ R*�H�ºlQº· Qferlê§
r

vªlig�� �i!fª p p@fltlgp {{� 14 a 1� d€l Iltlv{linQrQ di} 2011 fll1l g�litpg d@ �afjtfl (lfitarina Pâfi! vl.3l�l1§ (;}h!lVf!:llll! Q km {I��yirigl1§' !lEIS Ogtwe§§ian�fjê§ �h@vml@L êftlfl{!§ nã@ �êliíla§ €H! �\HliYI{!livªtl ê�m
mgQrdigí:idil d€l v@m!a gjff'll!l da f�briê&, !a�isti!6 fi prtJdyttJr�s q,!fí�is, OI?f!§!JI!§ g!;lncli�Qê§ em §ua @flHt>€llillljQI1MIi! ChílVli?ltlt. Os v@l,nlk�§ efievr�I@llIsUío €IM €,lIlfeflllidad€l Ql1fll Q �f(OÇlgNV� , Flr§�rªmª @@ �tlfllfl?jê ga

.

flQI\livÃ{J gg Ar P€lf Wíêl-l!@§ Av!@mlfitgr6s. WW'4'.�hllvrple!·{lQm,�f<�I\�: Oªºº 70� 42@0, OlJyictgrj" @MI\(} - oeoo n? ªp22·P!!f1{lSíl g@ l'lartl6ipa�üo: 12/1Q/�011 a gQf11/2Q11. C@rlifiílªgo de 1\�!I�fii!E!��!) ��A�/MF fie
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\

NISSAN TIIDA SEDAN
1.8 FLEX 6 MARCHAS

NISSAN SENTRA
2.0 MT FLEX 6 MARCHAS

NISSAN FRONTlERAlTACK
4x2

iRTIRDE49.990$
À VISTA(G)

GARANTIA
PARA TODA A

LINHA

NISSAN lllDA HATCH
1.8 S FLEX 6 MARCHAS

, "

iiRnRDE48.990$
ÀVISTA(4)

TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(4)

• AR-CONDICIONADO
• AIRBAS DUPLO
• DIREÇÃO EtÉTR ICA
• RÁDIO COM CD PLAYER E MP3
• ALARME E IMOBILIZADOR DO MOTOR
• BANCO TRASEIRO BIPARTIDO
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE

i",'RDE93.990$
ÀVISTA(8)

• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO ELÉTRICA
11 PILOTO AUTOMÁTICO
• FREIOS ABS COM EBD
.ARDAG DUPLO

• RÁDIO COM CD PLAVER E MP3
• VIDROITRAVA NAS 4 PORTAS E'
ESPElHOS ELÉTRICOS

• COMPUTADOR DE BORDO
.ALARME

TAXA DE0% A.M. EM 18 MESES(8)TAXA DE 00/0 A.M. EM 24 MESES(5)

.A�-CONDlCIONADO

.DlREÇÃO ElÉTRICA
�AI.ARME E IMOBllIZADOR DO MOTOR
.RÁDlO COM CO PI.AVER E MP3
.VIDROfTRAVA NAS 4 PORTAS
E ESPELHOS ElÉTRICOS
.KEYLESS

• AIR BAS DUPLO
• AR CONDICIONADO
• DIREÇÃO ElÉTRICA
• TRIO ELÉTRICO

.

• RODAS DE LIGA lEVE ARO 16"

.. CÂMBIO
AUTOMÁTICO

XTRONIC:I! CVT

NISSAN SEN'I"8A
2.0 FLEX AUTOMATICO CVT

LíDER DE VENDAS DA CATEGORIA
NOS ESTADOS UNIDOS

• ESTRIBOS
• RACK DE TETO
• FARÓiS COM MÁSCARA NEGRA
• PNEUS A TOno TERRENO - AT

Rua XV de Novembro, 3706 - Glória - Joinvílle - se
Fone (47) 3032.4300 - www.nissannix.com.br

., ",", 1, Condição válida para NISSAN MAROH 1.0 flex, pagamento ii vista, ('Oisponlvel na versão 1,0, com Pacote Co�forto; de série nas versões 1 ,OS e 1.6S, SV e SR) 2, Condição válida para o veiculo NISSÂN LNINA 1,6 MT Flex 2012, pintura sólida. Preço ii vista R$ 42.990,00 , nas

'seguintes
condições: 60%VRG (valor residual garantido antecipado) CR$ 25.794,00) mais 36 prestações de R$ 514,39. Coeficiente de Arrendamento de 00/0 arn e O%a,a, Custo Efetivo lotai 0,40% (am) e 4,97% (lu). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 44.312,04, 3, Condição válida

para o veículo NISSAI\" ,Nr. 1.8 SL Flex 2012, pintura sólida, Preço a vista R$ 52,990,00 , nas seguintes condições: 60% VRG (valor residual garanticfo antecipado) CR$ 31,794,00) mais 36 prestações de R$ 629,83, Coeficiente de Arrendamento de 0% a.rn e 0% a.a, Custo Efetivo
!r 'iW'" ""," "i

". "

•
total O,350Al (am) e 4,40oib (a.a). YaJortotal (Entrada + parcelas) de R$ 54-431,98, 4, Condição válida para o veiculo' NISSAN TIIOA HATCH 1,9 S MT Rex 2012, pintura sólida, Preço à vista R$ 4B.990,00, nas seguintes condições: 60% de VRG (valor residual '9arantido antecipado) (R$

CP,,;"" O�Rp':IIM,� 29,394.00) mais 24 prestaçõer de R$ 851,86, Coeficiente de Arrendamento de 00/0 a.m e 0% a.a, Custo Efetiv� total 0,34% (a.m) e 4,1 Balo (a.a). Valor total (Entrada + parcelas) de R$ 49.939,64, 5, Condição válida para o veículb NISSAN TIIDA SEOAN 1 .8 MT Flex 2012, pintura sólida,
h",çaO"" . .eCf Preço à vista R$ 43,990,00, nas seguintes condições: 60% de VRG (valor residual garantido antecipado) (R$ 26,394,00) mais 24 prestações de R$ 768,52. Coeficiente deArrendamento de 0% a.rn e 0% a.a Custo Efetivo total 0,38% (a.m) e 4,66010 (a.a), Valor total (Entrada + parcelas)

Consulte condIções especIais de R$ 44,838,48,6. Condição válida para NISSAN SENTRA 2.0 S MT Flex 2012, pintura sólida, pagamento à vista, 7. Condição válida para NISSAN SENTRA 2.0. AUTOMATICO, FLEX 2012, pintura sólida, pagamento à vista. 8, Condição válida para o NISSAN FRONTIER ATTACK 4X2
2012, pintura sólida, Preço R$ 93.990,00, nas seguintes condições: 600/0 de entrada CR$ 56,349,00), mais saldo finanoiado em 18 meses, com parcelas de R$ 2,189,33. Taxi! de juros de q% a.rn, e taxa de juros de. 0% a.a .. Mais impostos (IOF) de R$ 943,66. Custo Efetivo Total de
0,50% a.rn, e 6,17°10 a.a .. Valor total (entrada + parcelas) de R$ R$ 95.801,92.Todas as condições de financiamento são válidas até 30/11/2011 ou até quando durar o estoque de 3 unidades por veiculo, estão sujeitas a análise e aprovação de cadastro e o frete está incluso, Todos os
financiamentos, exceto NISSAN FRONTIER ATTACK serão realizados pela modalidade de LEASING através da Cia, deArrendamento Mercantil RCI BRASIL O fínanciarnento para NISSAN FRONTIER ATTACK 4X2 será realizado pelo COC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia.
de Crédito, Financiamento ,e Investimento RCI BRASIL, Para todos os financiamentos, tarifa de confecção de cadastro de R$ 750,00, mais despesas de serviços de terceiros (despesas com gravame) de R$ 55,66 referente ao estado de SP (Despesas com Registro de Contrato podem
variar dependendo do estado, valor máximo de R$ 621,15), Garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem para uso particular, 100 mil km para uso comercial, ou o que vencer primeiro, com revisões e manutenções efetuadas nas concessionárias Nissan,limitadas a defeitos de fabricação
ou montagem de peças. Rara obter,mais informações, consulte o manual de garantia, Frete incluso, Imagens meramente ilustrativas, Acessórios não inclusos. Estes veículos estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veíc�los Automotores,

Faça ·re is,
-

es e seu icul rê ular e temi
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SEU CARRO USADO VALE COMO ENTRADA.

CONFIRA TAMBÉM A VERSÃO AUTOMÁTICA
DO CITROEN AIRCROSS.

50.00040,00020.000 30.000

LINHA C3jXSARA PICASSO � x R$ 81,00 3xR$140;00 3xR$170,OO 3xR$140,OO 3xR$140,OO

AIRCROSS 3 x R$ 99,00 3xR$160,OO 3xR$175,OO 3xR$160,OO 3xR$160,OO

GLX 1.6 Flex 2012

49.99Õ'À VISTA
À VISTA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preços à vista, sem troca, não induem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas
fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Cítroên C3GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 eCOC realizado pelo Banco PSAcom entrada
de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 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. 2- Banco de couro, Rodas de liga-leve 15" e

CO/MP� p.layergrátis n��mpra,do modelo Cítroên C3GLXOkm. Benefícios não podem ser�nve�dos t: �:�'llr"'::::�� WI"'"(:::::Jl "II l; (;."'0 i;:��If,:1h, '1;::;;;'0 �::�!� ro "c:,;:� IICl, � I� ''I. �1',Jd;:::�lh f:r: m % � (""�h lfII"'e�9u
� 8"" rO�I"'r� e-:'& �'1teem espeoe, Ofertas validas ate 18/11/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. � �."Aj .�,J'�"'.,,� 11 '"."PI' 'h' ��..) !...,ll xs:» �"",/, M m � ....:�\.,'" !","'II, "Ií! �4••,,�' m I...I'�".I� M ..", U 11 m � vcsi uxs ,

,;;}/I
_

.

-;
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FIESTA SEDAN 1.6 07
(OMAR + DH.

SENTRA 20_09 2.0 AUT.
STlLO 20071.8

COMPLETO

CLlO SED.RL AUTH.1.0 HI

POWER 16V 4P 2003 .

VOYAGE COMFORTLlNE 1
6 MI T FLEX 8V 4P 2010

.

automôeeis

FRONTIER SEL CO 4X4 2.5
T8 DIESEL AUT: 2008

MEGANE SEDAN PRIV 2.0
16y AUT 2009

Rua Walter M�rqua.rdt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

• 337 -4714 • 9125-2008

GOLF 2.0 MI FLEX
COMFORTLlNE AUT. 2000

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

. FORD KA TRIO
. ELETRICO 2004

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

SANOERO EXPRESSION HI- SIENA 1.0 EX 1.0 MPI FIRE FLEX
FLEX 1.6 8V 5P 2008 8V 2 2008

'L
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Incorporadora Newland une tecnologia e

xperiência em pr�je�o inédito em Jar guá
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O cons,tante cresciment.0':. Segu"rido.a �éwlanâ, Q <?r�sci-
de Jaragua do Sul' vem de�7 'menta; urbanizado. planejado
pertando a atenção de grand��i,.:e org�ni�adQ ��rtI s�ndq;j:\ qrn�,"
incorporadoras. Prova disso :�/ "'gran€f,arrm.,e.1,.çessida,d I ',I� al.:i.á\n

,. ,

/ r /.,I,t�,ilf (l/},j." ", iii I'ilill "j'_'J.".o1
O Duquesa de Chartrês, COr!)L.I,/', -isso ij:lip're�'c,tfpa

.. ,',.�'� "i'pPn)::.,:,Q�.;.:�! l l '�/' J fi' �" , -,"'i;��' Iffli l' 'Y #,/- Hi

domínio horizontal fecha9�'''�a'�t'-''''ffmbienté, rM'ã�;:,��:temprei�á:i/; .�u .".'
alto padrão que a Newland' EErJl;" 9g�egar Roy6s .valores '8 cáda

preendimentos ImobiliátiQ,àê.S"tiji,': �nipreendfmêrilo lançado. , .

,
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projetand6",�a cidad�,i" ��'. /, .. ff�k�:�J,�lj ,Ser a :'���bo)'�,,;9� vez" d�,' �Q=l�i' ,

'I ... I�;;"",., I, A f\J��.j.�9.d tem y!�,� hls,t9,rrf3""·rn.'empre$�'" com" ess�\ ����'�;l, I�P";;!,.,
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AI"�m disso, orgy1��-se �!�i�!:��r"'" niento de Jâraguá do Sul, com
uma das P049�.s>��r:J;lJ?re�,a� q;f 'Jodfllcerteza':i' ..

' 'ii. '

.sed segmentG)!j aetti;flcada' ·ctbm 'i_�+' CohhEK'a á:"::·f\Jewland e, seus em-':
,o Selo de Qlm.�..:;:,lida.�,�;I;'ljS"XD'i1910.O.',A"t IIPIi!I,:bendirlhel;ltos li"atravéS./ do $ije.' ins�"l ,;
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'. ,,' ii' I",!", j "l'; j
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e a ser urna �êf!a"Si;s'i'@nafárias>Q�o+ tifucionàl (�.ri6\NlandbrasiLêbm.br) '.
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Pacto Globa'(�tdas Nações' Un.i-· e veja, de' antemão, o que vem
I"

., . I

e, das, com adesão em 200�. ,1"1., pela frente;
,

Na última quinta feira, dia
1 O, a Newland Empreendimen
tos Imobiliários, promoveu um

encontro com empresários do
setor imobiliário da cidade para
apresentar detalhes sobre o

novo empreendimento, que
promete .gerar ótimas oportuni-'
dades de negócios.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LrOA.

www.newlandbrasil.com.br

,

I.
,

1 •.

I

, ""',� li c

H � � proposta .'!�fo e.'mpre"en.d;it",,", :"08' documentos ij!':,;..r�ces�árip�," �,�"
!

. �ento foi apresentada 'à 'Pre-.: para a reqularização sejam'
feitura de .Jaraquá do Sul, e�

.

protocolados no Reqistro de

reunião, no último dia 9, que Imóveis.

contou com á participação A partir daí, a Newland afir

da prefeita Cecília Konell, de ma que as obras iniciam de

secretários e colaboradores. imediato e os lotes começam
"Acidade só tem a ganhar com a' ser vendidos quando boa

este projeto. Para
.

Jaraguá parte' das obras já estiver

será um ponto de atração e o avançada.
lugar também é privilegiado", Outra iniciativa da Newland .

comenta a prefeita Cecília, será a contratação de mão de.
Konell. obra 100% jaraguaense. "Só

Os trâmites burocráticos es- vamos buscar gente de fora

tão sendo finalizados e a ex- se não encontrarmos aqui",
pectativa é de que, no primei- -garante o empresário José

ro trimestre de 2012, todos Roberto Pimentel.
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Os campeões do conhecimento
MARCELE GOUCH

Estudantes de Jaraguá conquistam
seís medalhas na etapa estadual
da Olimpíada do Conhecimento
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Seis estudantes do Senai (Ser
viço Nacional de Aprendiza

gem Industrial) de Iaraguã do Sul

conseguiram medalhas na etapa
estadual da Olimpíada do Co
nhecimento. Foram dois ouros

para Luiz Catafesta Netó e Gui
lherme Souza Eing; duas pratas
para Lara Helena Gascho e Dou

glas Henrique Zoz; e dois bronzes
para Rafael Rodrigues da Silva e

Rodrigo Ramthum. A compe
tição envolveu 116 jovens nos

dias 26, 27 e 28 de outubro.

Rumo à
Alemanha

Luiz Catafesta Neto foi o

campeão na categoria Mecânica

Geral, Na etapa realizada em Ia
raguá mesmo, o jovem teve que
Jazer em 18 horas um conjunto
mecânico - uma usinagem com

as peças torno, fresador e retífica.
"Foi tranquilo. Eram peças com

as quais eu já treinava", conta

Luiz, que se preparou desde abril

para a olimpíada.
_

O estudante de 18 anos ter

minou o curso de Ajustador
Mecânico no Senai em 2009.
No ano passado, começou um

curso de Mecânica e Manuten

ção no Centro Weg. Para ele,
a conquista é algo a mais que
ajudará na carreira. Luiz quer
fazer ainda um curso Técnico
em Mecânica.

O próximo passo para o ven

cedor é fazer duas provas de ín

dice, para melhorar o desempe
nho. O segundo colocado, de São
Bento do Sul} ficou classificado

FOTOS EDUARDO.MONTECINO

, I
í

(

I

Vocação desde a- infância
Outromedalhista de ouro é Gui

lherme Souza Eing, de 18 anos. A

prova dele foi realizada em Luzerna,
onde concorreu com nove partici
pantes. Após um ano treinando de
três a quatro vezespor semana, Gui
lherme foi o campeão estadual na

categoriaTécnicaMecânica.
"Tive que fazer dois eixos usan

do dois tarugos (barras de aço bru
to) e um quadrado de alumínio",
explica. Apesar de ter apenas seis
horas para cumprir a prova, Gui
lherme não sentiu dificuldades.
"Eu acreditava que poderia ganhar

por causa da estrutura que o Senai
oferece em Iaraguá"

Guilherme se interessou por
tornearia quando era criança.
"Meu tio trabalhava em uma usi

nagem e eu sempre o visitava",
conta. Para o futuro, O campeão
l_l'�r aprender CNC (Comando
Numérico Computadorizado).

O jovem também vai para São
Paulo competir na etapa nacional.
Porém, se conquistar o ouro, ele
não irá para a Alemanha. "Não há
fase mundial para aminha catego
ria", lamenta Guilherme.

com .uma diferença inferior a

10% da nota de Luiz. De acor

do com a regra, os dois farão as

provas e o melhor irá representar
Santa Catarina na etapa nacional
da Olimpíada do Conhecimento,
em São Paulo.

Os testes serão no ano que
vem, mas Luiz começa a se pre
parar na próxima semana. "Que
ro dar 'uma esfriada' antes",
afirma. Se confirmar a primeira.
colocação, o jaraguaense repre
sentará o Estado em novembro.
O vencedor da etapa nacional irá
para oWorldSkills, que é a última
fase da competição.

O evento será na Alemanha,
em 2013, na cidade de Leipzig. A

'

etapa mundial é realizada a cada
dois anos e reúne centenas de jo
vens trabalhadores e estudantes
de 52 países das Américas, Euro
pa, Ásia e África.

Luiz pode repetir o feito do

joinvilense Natã Barbosa, que foi
o primeiro catarinense a ganhar
medalha de ouro no WorldSkills
realizado este ano, em Londres.

. Luiz irá representar Santa Catarina na�pa
nacional e pode ir para a 6naI, na"Alemanha

a história de Blumenau. Lara se

inspirou na superação que os ha
bitantes tiveram nas enchentes.

Na competição, as meninas
tiveram que montar vitrines e

painéis com croquis cujo tema

era os anos 1950. "Eram quatro
looks comerciais e um concei
tual'" explica a medalhista, que
se inspirou na Bossa Nova para
criar o figurino.

"Sempre esperava ganhar.
Queria o primeiro lugar", conta
Lara, que ainda tem esperança
de representar o Estado. Ela vai
fazer a prova de índice com a

primeira colocada. Se conseguir
superá-la, poderá ir a São Paulo.

Esperança em uma nova chance

Lara Helena Gascho voltou deMumenau com
'e

a prata,mas ainda pode ir para São Paulo

Lara Helena Gascho sempre
gostou de moda. "Aos nove anos

ela foi comigo ao Senai, viu uma

exposição sobre o curso de Moda
e disse: 'mãe, é isso que vou fazer",
conta amãe dela, Inês Gascho.Ago
ra, aos 18 anos, a jovem foi a Blu
menau e voltou com amedalha de

prata emModa Contemporânea.
A estudante terminou no ano

passado o curso de Design de
Moda no Senai e agora está no

segundo semestre de Moda na

Católica. Para ir à Olimpíada do

Conhecimento, ela se preparou
por quatro meses. A proposta era
que as seis participantes levas
sem um look conceitual sobre .

médio na area
Os competidores devem
ter no máximo 21 anos

completosno ano da

realização da Etapa
',:,' NaciQnaLe, nh1ica,:;terem.�"

,

"

,r ,,'
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i' participado ié:iQ, ev�nto'.
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HINO ESTADUAL

População
deverá ser
consultada
Deputado Gilmar Knaesel (PSDB) é o

autor da proposta sobre plebiscito que

decidiria a mudança ou não do hino
FLORIAN:ÓPOLIS
PEDROLEAL

Nesta terça-feira, a Comissão
de Constituição e Justiça

(CCJ) da Assembléia Legislativa
aprovou uma proposta do de

putado Gilmar Knaesel (PSDB),
para convocar um plebiscito que
decidirá sobre a modificação ou

manutenção do Hino do Estado.
Knaesel propôs a alteração do
hino em junho do ano passado.
Segundo a argumentação do de

putado, a letra não representa
Santa Catarina, e por causa dis

so, grande parte da população a

desconhece.
O hino foi escrito em 1895 por

Horácio Nunes, no contexto do

abolicionismo, exaltando a liber
dade e o caráter do povo catari

nense, assim como a geografia
do Estado, mas não menciona

o nome de Santa Catarina. De

acordo com o historiador Ade
mir Pfiffer, do Arquivo Histórico

de Jaraguá do Sul, alterar o hino
seria vergonhoso. "É um insulto
à história, ao povo catarinense,
significa jogar no lixo toda a nos

sa identidade", afirma.
O problema, diz Pfiffer, é a

falta de políticas públicas para a

conscientização e a educação da

população. "Desde os anos Var-.

gas, Santa Catarina sempre teve

um ensino público de remendos,
e sem uma educação de qualida
de, não tem como a população
lembrar do hino", opina. Ele res

salta que reescrever o hino deve
fazer com que ele seja ainda me
nos conhecido. "A solução está
na educação, melhore as escolas,
e a cultura sobe junto", afirma.

A

Onas para os

colres públicos
O deputado Carlos Chiodi

ni (PMDB) também se opõe à

proposta do tucano. De acor

do com ele, o hino catarinense

"tem uma letra muito bela e o

problema é que ele não é divul-

gado". Para ele, o que teria que
ser feito é utilizar mais o hino
nas escolas e em eventos pú
blicos' não reescrever a letra ou

pensar em uma nova. Ele lem
bra que a proposta de Knaesel
é ainda menos coerente devido
à proposta de um plebiscito.
"Isso vai incorrer em um gasto
imenso, e nenhum benefício ao

Estado", diz, sem saber estimar
o custo. Se for proporcional ao
do Referendo do Desarmamen

to, em 2005, que custou R$ 300

milhões, o gasto deve ficar per
to do R$ 10 milhões. "Se sim

plesmente utilizássemos mais
o hino, teríamos uma despesa
muito inferior", afirma.

Agora, o projeto deve ser le
vado à votação pelo Plenário, e
se aprovada, deve ser constitu
ída uma comissão para gerir o

processo do plebiscito. O grupo
será formado por oito mem

bros, que devem ter conheci
mento em composição de mú
sica e letra. Três membros serão

indicados pela Mesa da Assem

bléia' três pelo Executivo (um
da Secretaria de Turismo, um do
Conselho Estadual de Cultura e

um da Fundação Catarinense
de Cultura) e os outros dois pela
sociedade civil (um da Acade
mia Catarinense de Letras e um

do Instituto Histórico e Geográ
fico de Santa Catarina).

DIVULGAÇÃO/MARINHA

"Eu conheço até que
bem a letra, e acho
sem sentido mudar

agora. Já tem poucas
pessoas que conhecem
o hino, e se mudarem
a letra, aíaté os

poucos que conhecem
não vão saber. Tem

problemas maiores
para se resolver':

l6no·é desconhecido para grande Parte da população por ser pouco executado

VOCÊ CONliECE O J:IINO DO f�Si'rl:IDO? ACHA QU'E PRECISA MUDAR?

T Wid�{tl
,

�I

"Não conheço o Hino
do Estado, não vejo
porque deveriam

gastar dinheiro para
alterar, se a questão
é o conhecimento do

hino, que invistam
na conscientização
e educação da
população, não em

reescreuer".

RafaelRibeira,
auxiliar de

suporte,21 anos.

"Não conheço o hino
muito bem, só ouvi
ele algumas tezes
na escola, mas não
vejo motivos para
mudar. Estão jogando
dinheirofora. Certo
que a população tem

que conhecer melhor
o hino, mas o dinheiro
público tem que ir

para coisas mais

importantes".

EltonJohn Schulka,
estudante, 16 anos.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Sagremos num hino de estrelas e flores Levanta-se em ondas de luz deslumbrante;
,
Num canto sublime de glórias e luz, Q sol, Liberdade cercada de sóis.

I '

I ,I,I�' ,

As festas que os livres frementes de Pela forçado Direito
ardores, Pela força da razão,
Celebram nas terras gigantes da cruz. Cai por terra o preconceito
,Quebram-s�férre,as".cadeia�1 ' 'Levapta-s�J.lma Nação, I"

,

Rojam algemas no chão;
Do povo nas epopéias Não mais

-

diferenças de sangues e raças

I Fulge,� h.lf 4a'i redenção. ,

' Nãomais regalias sem termos-fatais"
)1

' , ,

1\jfotça est� toda'cio,povo .has"Qiass:tas,
No céu peregrino da-Pátria gigante Irmãos somos todos e todos iguais.
Que é berço de glórias e berço de heróis Da liberdade adorada.

Djonattan Roberto
dos Santos,
estudante, 17 anos.

"Conheço bem
pouco a letra do
Hino do Estado,
mas acho muito

bonita, e não tem

porque mudar.
As pessoas só não
conhecem por que
émuito pouco
usada, tinham que
tocar o hino mais
vezes".

SandraAparecida
Tellmann,
cozinheira, 47anos.

No deslumbrante clarão
Banha o povo a fronte ousada
E avigora o éoração,

O povo que é grande mas não vingativo
Que n�1,;lca.ª jt)Sl!Ç,f{ e o Direito calcou, ,

Com flores e festas deu vida ao cativo,
Com festas e flores o trono esmagou.
Quebrou-se a algema do escravo
E nest�'"�tanôeN8çª()

.

É cada homem uni bravo
Cada bravo um cidadão.

rEetra:Horácio N�nes(M*icá: JoséBrazilicio de Souza
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B BLIOTECA

o que acontece no
barco do capitão?
Atriz Mery Petty vai narrar esse segredo
apenas para quem participar da sessão
de contação de histórias, hoje

JARAGUÁ DO SUL A encenação do texto 'O bar
co do capitão', de autor desco

nhecído, faz pa�te do roteiro de

contações de histórias promo
vida mensalmente no espaço,
sempre na data na qual acon
tece o Sábado Legal, iniciativa
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas). O intuito, segundo
a organização, é oferecer uma
alternativa de passatempo às

crianças que acompanham os

. pais quando estes visitam o. co

mércio jaraguaense. Assim, os

filhos ficam entretidos com a

narrativa por cerca de uma hora
e os adultos podem buscá-los no

KELLY ERDMANN

\

Um capitão muito. chato e

intransigente causador de
medo e raiva €m toda a tripula
ção do o barco que navega pelos
mares do mundo afora. É ele o

personagem principal da histó
ria contada pela atriz Mery Pet-

. ty, hoje, na Biblioteca Pública
Rui Barbosa. Por isso, quem qui
ser saber mais sobre o destino

-
-

do marinheiro e da trupe que o

acompanha, deve estar a postos,
na platéia do espetáculo, a partir
das 10h30.

[

término da atividade.
A Biblioteca Pública Rui Bar

bosa fica na avenida Getúlio

Vargas, no Centro, nas proxi-
- midades do Terminal Urbano
de Ônibus. O acesso é gratuito
e livre a todos os públicos. Para
outras informações, basta entrar
em contato pelo telefone (47)
2106-8717.

BEATRIZ SASSE

, .

AatrizMery Petty também é bonequeira
e integra a Cia Alma Livre de teatro

o'

• Empréstimos de até R$ 3 mil.

• Juro zero para quem quitar as parcelas em dia.

• Acompanhamento e consultoria especializados.
• Mais força para você produzir mais.

-

SEjiAE
�.� ...
AftnI.,..._.�
SoIiItIac.......

\

BADLSC Secretaria de Estado
do Desenvolvimento

E�onômlco Sustentá�elAMCRED-5C
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AMADOR

Emoção naPrimeirona de [araguá
Dois jogos neste'

.

fim de semana

darão início às
semifinais da

competição, com
arbitragem nacional

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

As semifinais do Campeona
to Iaraguaense da Primeira

Divisão (Primeirona) começam
neste fim de semana. No está
dio Hugo Koehn, neste sábado,
às 16h, o Vitória recebe o Cruz

de Malta. Um elemento a mais
nesse confronto é o histórico. As

/

duas equipes decidiram as duas
últimas edições da competição,
com uma conquista para cada
lado. Já no domingo, João Pessoa

e Flamengo se enfrentam no es

tádio João Lúcio da Costa. Neste

campeonato, o confronto está

equilibrado, com uma' vitória

para cada.

DECISIlO namengo eVitória chegam embalados depois da boa campanha na reta final

A arbitragem será o grande Jefferson Schmidt, ambos perten
diferencial das 'semifinais. Os ex- centes ao quadro da CBF (Con
perientes José Acácio da Rocha e federação Brasileira de Futebol),

estarão no comando dos jogos.
Para o presidente da Liga .Iara
guaense de Futebol, Ierrí Luft,

exame.de

os árbitros serão uma atração a

mais. "Eles terão toda a estrutura

necessária para trabalharem. em
Jaraguá", garante o dirigente.

. O equilíbrio das semifinais
deverá ser o mesmo da fase de

classificação. "Entre os quatro, é
difícil dizer quem vai levaro títu
lo, não dá para apontar um favo
rito. Todos estão no mesmo nível,
será decidido na raça, na cami

sa", comenta o presidente. Para

Ierri, a equipe que errar menos

e conseguir se preservar deverá

avançar às semifinais.
O balanço da primeira fase

feito pela presidente da entidade
é positivo. "Tivemos bons jogos e

bom público também", ressalta.

SERVIÇO'
O vIm: Vitória x Cruz de Malta
OUru�JD�;': Sábado, 16h
#�I/!��lirDE� estádio Hugo Koelm'
IM"11,'�I'!I:Wif1I!�i1fii'1/IJlljlll"W/" Iuito�IIUif�/1U )Jf:"UbJln',q,D UlII II/MU� III. gra

�

II{J ()UÊ: João Pessoa x flamengo
Qi.YI,U'>Yl:I/It1: Domingo, 16h
lmE: estádio João Lúcio
da Costa

gratuito

'��

Y"
WWW.grupouniasselvi.com.br

REALIZE O SONHO DE INGRESSAR NOMAIOR
GRUPO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA

G'l:JARAMIRIM .. FAMEG
, .

Administração (Comérc;io Exterior - Finanças - Marketing - Recursos Humanos)

Arquitetura e Urbanismo (NOVO » Ciências Contábeis

Oesigl1 - Moda ». Direito» Engenharia Civil (NOVO)>> Engenha'ria de Produção
Engenharia Química (NOVO) » Grad. TEC. em Análise e Oes. de Sistemas

Grad. Tec. em Redes de Ccrnputadores » Psicologia
Publicidade e Propaganda

GRUPO

URIAIIILYI
FAMEG

33739800Faça sua inscrição e prova totalmente pela internet I
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[uve quer fechar
com chave de ouro
Equipe recebe o Guarani de Palhoça no
João Marcatto para o último jogo do ano

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

OJuventus recebe o Guarani
de Palhoça neste sábado, às

14h, no João Marcatto para o úl
timo jogo do Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial e do
ano. As' duas equipes estão sem

chances de classificação e ape-
.nas cumprem tabela. Como não

conseguiu o acesso para a elite
do futebol catarinense do ano

que vem, o Tricolor volta a jogar
apenas no segundo semestre de

.2012, quando vai tentar nova

mente voltar à Divisão Principal.
No João Marcatto, o clima já é

de despedida, alguns jogadores já
compraram passagem para vol
tarem a suas cidades de origem.
Apesar de estarem eliminados, o
treinador Rogerinho afirma que
o elenco está motivado e que o

clima continua bom dentro do

grupo. De acordo com o técnico,
a postura da equipe será ofensi
va, para tentar golear novamen
te, assim como no jogo. contra
o Caxias, e fechar a competição

com chave de ouro. Ontem ainda
foi realizado um treino recreativo
no campo do João Marcatto.

Para o treinador, a queda de
rendimento da equipe faz par
te do futebol. "O trabalho vinha

sendo bem feito no começo da

competição e vamos tentar ter

minar bem", afirma Rogerinho,
.
que estreou na goleada de 4 a O
sofrida pelo Iuventus para o Her
cílio Luz, na quinta rodada do re

turno. No comando do Tricolor, o
treinador conquistou duas vitórias
e sofreu duas derrotas. Na classi

ficação geral, o Moleque Travesso
está na 70 colocação, com 25 pon
tos. Foram sete vitórias, quatro
empates e seis derrotas.

EDUARDO MONTECINO

�erinho garante que os jogadores estãomotivados para adespeclicla
- .

.

(
, l

!
I

!

Romário volta a criticar Pelé em coletiva
Cada vez mais incisivo nas

suas críticas sobre a preparação
do Brasil para a Copa-2014, o

ex-atacante e hoje deputado fe
deral Romário (PSB-RJ) se voltou
ontem contra o ex-jogador Pelé,
garoto-propaganda do Mundial,
em evento de um dos patrocina
dores da seleção em São Paulo.

"Tinha prometido não falar
mais do Pelé. Pelé fala tanta bes
teira Ele não tem consciência do

l
t
(

t
I

f

que está acontecendo no país",
afirma Romário. Recentemente,
Pelé disse que a postura crítica
do deputado ao Mundial no Bra
sil seria motivado por rancor por
ter sido cortado da seleção que
disputou a Copa-1998.

"Uma vez eu disse que ele
calado era um poeta. Agora, isso
também vale. Ele tem de calar a
boca. E tem mais: eu não levo ne
nhum (dinheiro) da CBE Talvez

ele leve"; disparou Romário.
,

A entrevista coletiva de Ro
mário aconteceu ao lado de dois
ídolos do Santos: Neymar e o ex

atacante Pepe, contemporâneo
de Pelé. O evento foi promovido
por um patrocinador.

Romário ainda atacou o pre
sidente da -CBF, Ricardo Teixeira.

Indagado sobre o futuro do car

tola, afirmou: "Tem que pergun
tar à Polícia Federal".

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

o F ueírense

t�r�aci0m;l151
8°Sao P�ulo
9° Santos

100 Coritiba
11° Grêmio

12° Atlético-GO
13° Palmeiras
14° Atlético-MG
15° Bahia

16° Ceará

... 17" Cruzeiro

... 18° Atlético-PR

... 19° Avaí

... 20° América

33" RODADA - 5/11
Botafogo O x 1 Figueirense
Atlético-MG 2 x O Grêmio
Bahia 4 x 3 São Paulo
33" RODADA - 6/11
Santos 2 x O Vasco
Flamengo 5 x 1 Cruzeiro
Avaí 1 x 2 Ceará
América-MG 2 x 1 Corinthians
Palmeiras O x 2 Coritiba

33 J13'. .t, 3"f401�� !!'�2��40�!, t,'
��:�=���I};�I:��Cr:�nse

50 b� 13/1 9 J4814216 151%" 34"RODADA-12/11
- l', 1,:'.1 J., 19h - São Paulo x Avaí

48 133, 1� 6 113149146 j3 14§% 19h - Fluminense x América
48 i 33 13 9 Iil! 52 i 38 : 14 i 48% 19h - Figueirense x Atlético-MG

! r J , J -i j I

46 133 13' 7 li3 :40-1 44 i -4 146%
. J i i 1 t 1- r oi
42 !33; lJj9 \13142;40!2 :42%
41 133 9 :14: 10 ! 37 36 1 :41%
39 : 3j 11 6

i
16 ! 41: 49 : -8 i 39%

,
.

, ; I
39 i 33 9 ,12,12 :39 44 '-5 39%

35 ! 3:i 9 ! 8 : 16139 55 : -16 35%
! ' i i í

34 i33 9 7 i17 i38 47 -9 34%

34 i 33 8 10!15133 50 -1734% _

29 '33 7 8
i
18 : 44 69 '-2529%

28 i 33 5 13' 15 : 43 58 -15 28%

34"RODADA-13/11/2011
17h - Corinthians x Atlético-PR
17h - Ceará x Santos
17h - Coritiba x Flamengo
17h - Grêmio x Palmeiras
19h - Vasco x Botafogo
19h - Cruzeiro x Internacional
19h - Atlético-GO x Bahia

TlJTil�If,t�"iJ�!i'liber&ao��'1
Classificados Copa Sul-Americal

"'Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

:,�I
Coi. TimesW� 1° Portuguesa

Â 2° Náutico

Â 3° Ponte Preta

Â 4° Bragantino

CLASSIFICAÇÃO
P !J i V iE i D GP!GC iSGIA
72 '35 2012: 3 ;73:37136169%
62 ,35 1711: 7 148 37 ; 11159%
59 : 35 16 11 8 i 56

.
40

!

16
'

56%

55 ,3� 15 lO! 10 : 61 51' 10 52%

54 : 3� 15 9 11 55 44
.

11 51%

�� ��, �� ��! �� �:::: ; �O :���
, " ':!

51 35' 16 3 ! 16 51 51 : O 149%
51 3� 1� 12110 41,37 i 4 :49%

j ) 1 ; ! !

50 35! 14 8 1 13 , 38 ' 36 '2 '48%
47 35' 1� 8 : 14 '43 48 '-5 45%

! .'

47 35' 1114: 10: 45 i 47 -2 '45%
, : : !

46 35' 13 7 115' 45 '44 ,1 44%

46 :35: 1210!13 '44 41 3 44%

44 35 la 14111 54 50 4 42%

3S"RODADA-12/11
16h20 - São Caetano x Náutico
16h20 - Vitória x Criciúma
17h - Bragantino x Goiás
17h - Grêmio saruerí x ABC
17h - ASA x Duque de Caxias
17h - Paraná Clube x Guarani
17h - Vila Nova-GO x Portuguesa

5° Vitória

6° Americana

7° Sport
8° Goiás
9° Criciúma

. 10° Boa

11° Grêmio Barueri

12°ABC

13° Guarani

14° Paraná

15° Sao Caetano

16° lcasa 43 35! 1013' 12 51 53 '-2 41%

...
'

17° ASA 42 35! 1119 ,15 40 52 -1240%

... 18° Vila Nova-GO 32 35! 7 i 11i 17 32 47 -1530%

... 19° Salgueiro 26 35! 8
!
5 122 30 56 -26 25%

...·200DuquedeGaxias 16 35' 2110123 30.76 -4615% "'Rebaixados para Série C

CORINTHIANS

Adriano é
relacionado

JAse
Compromissos
de Jaraguá
12/11
Bocha
• 9h - Jaraguá do Sul x São Ludgei
• 16h - Jaraguá do Sul xBlumenaí
• 17h - Herval D'Oeste x Iaragu

'

do Sul

Após quatro partidas, o atacante
Adriano foi relacionado pelo
técnico Tite para ficar no banco
de reservas no jogo contra o

Atlético-PR, neste domingo, no
Pacaembu. "Fez os trabalhos
normais durante a semana e fez
o trabalho em uma condição
melhor do que estava. A sintonia
é falar a verdade e falei para ele
(Adriano) ", diz Tite em entrevista
coletiva no CT Joaquim Grava.
O treinador ainda descartou
Adriano como opção para o

intervalo da partida. Adriano
haviajogado apenas 42 minutos
com a camisa do Corinthians.
Foram 12 minutos contra
o Atlético-GO e 30 contra-o

Botafogo,

FutsaI Feminino
• 14h30 - Jaraguá do Sul x Lages

COMUNICADO
Hilmar Rubens Hertel, torna públi
co que requereu a FATMA (Fun
dação do Meio Ambiente) Licença
Ambiental instalação (LAI) para
loteamento residencial em imóvel
localizado na Rua Barão do Rio
Branco, bairro Centro Leste em

Schroeder, Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tráfego será 50%
maior nas rodovias
PRF orienta motoristas a escolherem
horários alternativos para a viagem

JARAGuA DO SUL

TITAPRETTI

çuem
se programou paraVIajar

no feriadão da Proclamação
da epública deve também se pre
parar para encontrar muito movi
mento nas rodovias catarinenses
e atrasos até o destino final. Esta é
a estimativa da Polícia Rodoviária
Federal, que prevê um aumento de
50% no fluxo de carros durante os

quatro dias, especialmente nos tre

chos do litoral norte catarinense.
. Segundo o inspetor da PRF,

Simão Edson da Cunha, a reco

mendação é buscar horários al
ternativos para viajar, tanto na ida

quanto na volta do feriado. "Os
horários mais tranquilos para pe
gar a estrada geralmente são antes
das 6h e depois da meia noite",
Comenta. Já a Polícia Rodoviária
Estadual informou que a previsão
para o horário de pico na SC-413 e

SC-416 é das 14h às 20h.
Na manhã de sexta-feira, dois

acidentes no Paraná,ocasionaram
uma fila de aproximadamente 20

quilômetros, causando atrasos de
até cinco horas nas viagens entre

o trecho de Curitiba e Joinville. Se
gundo Cunha, o efetivo" será am

pliado aproximadamente em 30%,
para atender o aumento de fluxo
de carros, principalmente na BR-

280 e na BR-101.
A Polícia Rodoviária Federal.

informou que as obras da BR-101,
entre os km 60 e 94, serão manti
das no período da madrugada. O
recapeamento, a sinalização hori
zontal e as obras complementares
na BR-101 serão interrompidas
apenas parcialmente durante os

quatro dias. Segundo a Autopista
Litoral Sul, as obras do km 152 da
BR-101 (sobre a ponte do Rio Pere
quê, em Itapema) serão mantidas.

A Autopista preparou uma

operação especial para o feriado:
as praças de pedágio terão mais
funcionários para minimizar as fi
las e guinchos estarão à disposição
em caso de problemas com veícu
los. Quem passar por BarraVelha e

Garuva agora irá desembolsar R$
1,20 nos pedágios, ao invés do pre
ço anterior, de R$1,40.

ARQUIVOOCP

Melhor horário para viajar é entremeia noite e 6h damanhã, sugere PRF

Informe Câmara de Vereadores
de Guaramirim

Indicações aprovadas pelo legislativo de Guaramirim:
"

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

e mande sua opinião, Sua participação é
muito importante para nós.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

ACIDENTE

Embriaguez
ao volante
No final da madrugada da
última sexta-feira, por volta
das 4h50, um homem de 31
'anos colidiu seu automóvel
contra um poste na ruaWalter

Marquardt, O condutor do
veículo, de modelo Saveiro

eplacas de Jaraguá do
Sul, apresentava sinais de
embriaguez. Após o acidente,
o motorista tentou fugir mas
foi detido pela Polícia Militar.
Ele se recusou a realizar o
teste do bafômetro, por isso
foi autuado e teve a carteira
de habilitação e o veículo

apreendidos.

• Centros de Educação Infantil:
plantão na segunda-feira:
Fechados na terça-feira.

'

• Biblioteca Pública RuiBarbosa:
. fechada na segunda e terça-feira
• Samae: plantão 24 horas pelo
telefone (47) 2106-9100

• Secretaria de Obras e Urbanismo:
plantão na segunda e terçá-feira
pelo telefone (47) 2106-8600

• Secretaria deAgricultura: plantã.o
na segunda e terça - feira no (47)
8820-0058 ou 2106-8070

• Secretaria deDesenvolvimento
Social, Família e Habitação:
atendimento normal no abrigo de
menores e plantão pelos telefones
(47) 3370-6195 e (47) 3276-1275.
Centro de Resgate Social terá
plantão no (47) 3371-1534

• Coleta de lixo: norma1 na segunda
e sem coleta na terça-feira

• Delegacia de Polícia Civil:
plantão pelos telefones 197
ou (47) 3371-0123

• Delegacia Regional: aberta na
segunda (exceto setor de multas

,

- JARI) e plantão na terça-feira no
telefone·(47) 3371-0123

• Comércio: os estabelecimentos
conveniados à CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) abrem
normalmente na segunda e

fecham na terça-feira
• Shopping Breithaupt:
funcionamento normal na
segunda das 10h às 22h. Na
terça-feira, lojas abertas dás 14h
às 20h e horários alternativos na
terça - feira:

- Alameda de. serviços: aberturade
lojas opcional

- Cinema: funcionamento normal
- Farmácia: aberta na segunda das
Bh �s �lh efeohadajia terça-feira

-"I

- Havan: 10h às 22h
- Hiperinercado: 8h às 22h
- Lojas Americanas: 12h às 21h

:. - Praça'de alimentação: 10h às 2zh
• Supermercados Breithaupt:
atendimento normal das 8h às 21h

• SupermercadosAngeloni:
atendimento normal na segunda
das 8h às 22h. Na terça-feira, o
supermercado da rua Barão do
Rio Branco abre das 8h às 20h
e o supercenter (rua Bernardo
Grubba) funciona das 9h às 22h

• Supermercados Brasão:
.

atendimento normal na segunda
e )1or�ios alternativos na terça
feira (Barra do'Rio Cerro - 8h às
20h I Ilha da Pígueíra - 8h às 19h /
Rau - Bh às 19h30)

, ,

,

• Secretariade Obras: plantão
I ina:segunda e ter�a�feitia pelo's'
telefones (47) 9201-3011 e

9205-4227
• Coleta de lixo: haverá coleta
normalmente n� segunda
e terça-feira

• Delegacia de PolíciaCivil: plantão
na segunda e terça-feira pelo
telefone (47) 3373-0222

• Comércio: aberto normalmente
na segunda e fechado na
terça- feira

. I'.'

• Aprovada a Lei OrgânIca do Municípiot determinçmdo que seia destinada e aplicada
nos Programas de Educação Especial, a quantidade de 3% do valor destinado ao Setor

de Educação.
• Oficialização do Centro Cirúrgico Ana Maria de Souza Ni(dcelli §o Hospital Municipal
Padre Mathias Maria Stein.

• Autorização para instituir o programa "Cidade Digital" em todo o município.
• Projete;> de lei complementar qlJ�fif'stitui o programa dt Trataml!l�tore RetldÇt$l!;u'h

,'I. '

de Óleos.
• Projeto de lei que proíbe (l colocação de tubulação com medida inferior a 60 (s�ssenta)

ti -

, 'f�i"

centím"trosi'.
• Projeto de lei que institui o prQg ma Adote uma. Praça.

.SCHROEOER
• Postos de Saúde: abertos na
segunda e fechados na terça
feira. Em caso de emergência,
encaminhar-se para o hospital
São José de Iaraguá do Sul

• Águas de Schroeder:
funcionamento normal na
segunda e plantão na terça-feira
'pelo telefone (47) 9186-9271
• Secretaria de Obras: aberta na
segunda e na terça-feira plantão .

pelo telefone (47) 9186-9256
• Coleta de lixo: haverá coleta
normalmente na segunda
e terça-feira

-

• Delegacia de Polícia Civil: aberta
na segunda e plantão na terça
feira ficará com a Comarca de
Guaramirim

• Comércio: aberto na segunda e

fechado na terça-feira

.CORUPÁ
• Postos de Saúde: abertos na
segunda e fechados na terça-feira.
Emergências serão atendidas no
PA24 horas

• Águas de Corupá: atendimento
normal na segunda e plantão na
terça-feira no (47) 3375-3253

• Secretaria de Obras: atendimento
normal na segunda e plantão na

terça-feira para emergências no
(47) 9169-6017

• Coleta de lixo: haverá coleta
normalmente na segunda e terça-
'feira

.

• Delegacia de Polícia Civil: aberta na
segunda e na terça-feira o plantão
ficarápor conta daDelegada

-

Regional de Jaraguá do Sul
• Comércio: aberto na segunda e

fechado na terça-feira

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde: abertos na

segunda e fechados na terça-feira.
Emergências serão atendidas no ;

PA24 horas
• Águas deMassaranduba: plantão
pelo telefone 0800-643-4070

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(

'I

COMPLETO

www.vw.com.brPromoção válida até 12/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. Fax 1.6, ano mtideto 11/12,
completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.990,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00.
Promoções �álidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e

no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e
transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um

Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvidoria:
0800701 2834. VeIculas em conformidade Com o Proconve.

.Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4132746000
..
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